
Inleiding
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft 
recentelijk de editie 2021 van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote 
rechtspersonen gepubliceerd. De in deze editie 
aangepaste Richtlijnen zijn van toepassing op 
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 
(hierna: boekjaar 2022), tenzij anders is 
aangegeven. 
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In deze factsheet treft u een overzicht aan van 
de belangrijkste gewijzigde bepalingen. Wij gaan 
hierbij niet in op aanpassingen met betrekking 
tot bijzondere bedrijfstakken. Volledigheidshalve 
begint deze factsheet met een samenvatting 
van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen 
die voor het eerst van toepassing zijn op boek-
jaren die beginnen op of na 1 januari 2021 
(hierna: boekjaar 2021). We sluiten de factsheet 
af met een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen voor kleine rechtspersonen zoals 
opgenomen in de Richtlijnen voor micro- en 
kleine rechtspersonen, die tegelijkertijd met  
de Richtlijnen voor grote en middelgrote rechts-
personen zijn gepubliceerd.

Richtlijnen voor de  
Jaarverslaggeving
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Toelichtingen 

In Richtlijn 110 ‘Doelstellingen en uitgangspunten’ is opge-
nomen dat artikel 2:362 lid 4 BW, eerste volzin, bepaalt dat 
de rechtspersoon in de jaarrekening gegevens verstrekt ter 
aanvulling van hetgeen in de bijzondere voorschriften van  
en krachtens Titel 9 Boek 2 BW wordt verlangd, indien het 
verschaffen van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht 
dit vereist. Aan deze bepaling is toegevoegd dat in de Richt- 
lijnen hieraan invulling wordt gegeven door de opname van 
aanvullende toelichtingsvereisten in diverse Richtlijnen. 

In Richtlijn 100.108 wordt benadrukt dat het desalniettemin  
in specifieke situaties nodig kan zijn dat de rechtspersoon 
additionele informatie in de jaarrekening opneemt om te 
voldoen aan artikel 2:362 lid 4 BW. 

In Richtlijn 300 ‘Functie en indeling’ worden de algemene 
bepalingen van toelichtingen behandeld. Aan deze Richtlijn  
is een bepaling toegevoegd inzake het doel van de toe-
lichting (Richtlijn 300.101a). De toelichting heeft als doel om 
betrouwbare informatie te verschaffen die relevant is voor  
de besluitvorming van de gebruikers van de jaarrekening. 
Ook zijn begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van belang bij 
het verschaffen van informatie in de toelichting. 

Als voorbeelden van informatie die relevant is voor de 
gebruikers worden genoemd: 

— de aard en financiële gevolgen van transacties voor de 
rechtspersoon; 

— de aard, de omvang, het tijdstip en de onzekerheid van 
posten in de balans en de winst-en-verliesrekening en  
de gevolgen daarvoor voor de financiële positie, het 
resultaat en de kasstromen van de rechtspersoon; en 

— de aard van risico’s en de blootstelling van de 
rechtspersoon aan deze risico’s.

Belangrijke wijzigingen van toepassing  
vanaf boekjaar 2021

Materieel belang 

Aan de Richtlijnen is een definitie van materieel belang 
toegevoegd. De definitie luidt als volgt: 

Informatie is materieel als deze informatie van belang is  
voor het geven van het in 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht. 
Hiervan is sprake indien redelijkerwijs verwacht kan worden 
dat het weglaten, onjuist weergeven of versluieren van 
informatie invloed zou kunnen hebben op de economische 
beslissingen die de gebruikers van de jaarrekening nemen.

Door het toevoegen van deze definitie aan de Richtlijnen is 
invulling gegeven aan de vraag wanneer informatie materieel 
is. Door deze toevoeging is Richtlijn 150.103 van Richtlijn 150 
‘Foutherstel’ eveneens aangepast en zijn in diverse 
Richtlijnen de termen ‘relatieve betekenis’, ‘materialiteit’ en 
‘materiele betekenis’ vervangen door de term ‘materieel 
belang’. 
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Vervallen vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen 

Middelgrote rechtspersonen hebben diverse vrijstellingen, 
met name op het gebied van toelichtingen, ten opzichte van 
grote rechtspersonen. De RJ heeft Richtlijn 315 ‘Vrijstellingen 
voor middelgrote rechtspersonen’ geactualiseerd en gelijk-
tijdig de vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen 
herbeoordeeld. Hierbij is een aantal vrijstellingen voor middel-
grote rechtspersonen komen te vervallen. Middelgrote rechts-
personen dienen vanaf boekjaar 2021 de volgende informatie 
in de toelichting op te nemen (indien van toepassing): 

—  een nadere toelichting over een bijzonder 
waardeverminderingsverlies (Richtlijn 121.805, onder c2 
tot en met g); 

—  een cijfermatige indicatie van de invloed van een 
stelselwijziging op een of meer volgende boekjaren 
(Richtlijn 140.216); 

—  een cijfermatige indicatie van de invloed van een 
schattingswijziging op een of meer volgende boekjaren 
(Richtlijn 145.305); 

—  een nadere toelichting in situaties dat de reële waarde 
van een vastgoedbelegging niet op betrouwbare wijze 
kan worden vastgesteld (Richtlijn 213.805, onder e); 

—  informatie inzake het liquiditeitsrisico (Richtlijn 290.918 
tot en met 290.927). 

Vastgoedbeleggingen 

In Richtlijn 213.113 is beschreven dat als een rechtspersoon 
een onroerende zaak in eigendom heeft en deze ter beschik-
king stelt aan en gebruikt wordt door de moedermaatschappij 
of een andere groepsmaatschappij, deze onroerende zaak 
geen vastgoedbelegging is in de geconsolideerde jaar-
rekening die beide rechtspersonen omvat. Achtergrond 
hiervan is dat de onroerende zaak bezien vanuit het 
perspectief van de groep als geheel voor eigen gebruik is 
bestemd. In de enkelvoudige jaarrekening van de rechts-
persoon die de onroerende zaak in eigendom heeft, wordt 
de onroerende zaak wel aangemerkt als vastgoedbelegging.

Aan Richtlijn 213.113 is toegevoegd dat als de geconso- 
lideerde deelneming in de enkelvoudige jaarrekening van  
de moedermaatschappij volgens de vermogensmutatie-
methode wordt gewaardeerd, bij het bepalen van de 
boekwaarde van de geconsolideerde deelneming de 
onroerende zaak (gehouden door de dochtermaatschappij) 
wordt geclassificeerd als vastgoed voor eigen gebruik  
(en niet als vastgoedbelegging), zoals ook het geval is in de 
geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij. 
Door deze wijze van waardering zullen geen verschillen 
ontstaan tussen het eigen vermogen volgens de geconsoli-
deerde jaarrekening en het eigen vermogen volgens de 
enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij, 
waardoor dit aansluit bij het algemene principe zoals 
uiteengezet in Richtlijn 100 ‘Inleiding’. In de enkelvoudige 

jaarrekening van de dochtermaatschappij blijft de onroerende 
zaak geclassificeerd worden als vastgoedbelegging. 

Daarnaast is toegevoegd dat als de moedermaatschappij de 
onroerende zaak in eigendom heeft en ter beschikking stelt 
aan een geconsolideerde deelneming voor eigen gebruik,  
de onroerende zaak in de enkelvoudige jaarrekening van de 
moedermaatschappij eveneens wordt geclassificeerd als 
vastgoed voor eigen gebruik. 

Fusies en overnames 

In Richtlijn 216 ‘Fusies en overnames’ is verduidelijkt wanneer 
deze Richtlijn van toepassing is. De Richtlijn is van toepassing 
als sprake is van een verkrijging van een geïntegreerd geheel 
van activiteiten, activa en/of verplichtingen dat in staat is tot 
het genereren van opbrengsten (Richtlijn 216.101). 

Als geen sprake is van een fusie of overname van een geïnte- 
greerd geheel van activiteiten, activa en/of verplichtingen  
dat in staat is tot het genereren van opbrengsten, bijvoor-
beeld de koop van een groep activa (en bijbehorende 
verplichtingen), verwerkt de verkrijgende partij de over-
genomen identificeerbare activa en/of verplichtingen in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de betreffende 
activa en/of verplichtingen. De verkrijgingsprijs wordt dan 
volledig toegerekend aan de overgenomen identificeerbare 
activa en/of verplichtingen, en wel op basis van hun relatieve 
reële waarde op de overnamedatum. Een dergelijke 
transactie leidt dus niet tot het opnemen van goodwill. 

Deze verduidelijking heeft eveneens plaatsgevonden in 
Richtlijn 214 ‘Financiële vaste activa’. Voor de eerste 
verwerking van deelnemingen waarin de rechtspersoon 
invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële 
beleid wordt verwezen naar Richtlijn 216. Verduidelijkt is  
dat bij de verkrijging van deelnemingen die tegen netto-
vermogenswaarde worden gewaardeerd slechts goodwill 
kan ontstaan indien sprake is van de verkrijging van een 
geïntegreerd geheel van activiteiten, activa en/of 
verplichtingen dat in staat is tot het genereren van 
opbrengsten (Richtlijn 214.301). 

Leasing

In Richtlijn 292 ‘Leasing’ waren geen specifieke bepalingen 
opgenomen met betrekking tot tijdelijke huur- en lease-
verlagingen. Volgens de hoofdregel moeten deze worden 
verwerkt over de (resterende) leaseperiode. De RJ heeft via 
nieuwe bepalingen de mogelijkheid gecreëerd om lease-
verlagingen die verband houden met de gevolgen van 
Covid-19 te verantwoorden over de periode waarop de 
verlaging betrekking heeft. Deze optie kan worden toegepast 
door lessees (zowel bij operationele als bij financiële leases) 
en lessors (alleen bij operationele leases). 
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Verwerkingsmogelijkheid 1 Verwerkingsmogelijkheid 2

Operationele lease Lessee 
(Richtlijn 
292.211/211a)

De verlaging verwerken over de (resterende) 
leaseperiode 

De verlaging toerekenen aan de periode 
waarop de verlaging betrekking heeft 

Lessor
(Richtlijn 
292.313/313a)

De verlaging verwerken op over de 
(resterende) leaseperiode 

De verlaging toerekenen aan de periode 
waarop de verlaging betrekking heeft 

Financiële lease Lessee
(Richtlijn 
292.206/206a)

De verlaging van de netto-leaseverplichting 
volledig verwerken op het moment van de 
contractwijziging 

De verlaging van de netto-leaseverplichting 
toerekenen aan de periode waarop de 
verlaging betrekking heeft 

Lessor
(Richtlijn 
292.309/309a)

De verlaging van de vordering volledig 
verwerken op het moment van de 
contractwijziging 

Niet van toepassing

Voor financial leases in de jaarrekening van de lessor is  
er geen keuze in de verwerking van de huur- en lease-
verlagingen van toepassing, en moet het verlies direct in  
de winst-en-verliesrekening worden verwerkt. Hierbij is  
een parallel zichtbaar met financiële instrumenten en het  
afwaarderen van vorderingen. 

De hiervoor genoemde wijzigingen zijn van kracht voor 
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020. Hierbij is 
eerdere toepassing toegestaan voor zover in een boekjaar 
verminderingen of vrijstellingen van leasebetalingen verband 
houden met de gevolgen van de coronacrisis (bijvoorbeeld 
als het boekjaar niet gelijk is aan het kalanderjaar). De 
wijzigingen zijn tijdelijk en gelden voor leasebetalingen 
(oorspronkelijk) verschuldigd tot en met 30 juni 2022.

Op aandelen gebaseerde betalingen 

Op aandelen gebaseerde betalingen zijn transacties waarbij 
de rechtspersoon goederen of diensten ontvangt tegen een 
vergoeding in eigenvermogensinstrumenten of waarvoor een 
bedrag wordt betaald dat is gebaseerd op de waarde van de 
eigenvermogensinstrumenten. 

Voor de afwikkeling van een optie kan het voorkomen dat de 
tegenpartij het recht heeft om afwikkeling in liquide middelen 
te eisen. De reële waarde bij afwikkeling in liquide middelen 
kan hierbij lager zijn dan bij afwikkeling in eigenvermogen-
instrumenten van de rechtspersoon, bijvoorbeeld om de 
afwikkeling in liquide middelen te ontmoedigen. In dat geval 
dienen de eigen-vermogenscomponent (het verschil tussen 
de reële waarde van de totale toezegging en de reële waarde 
van de toezegging bij afwikkeling in liquide middelen) en  
de vreemd-vermogenscomponent afzonderlijk verwerkt  
te worden (Richtlijn 275.207). De mogelijkheid om dan 
uitsluitend een verplichting op te nemen is vervallen. 

Een eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig Richtlijn 
140 ‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt.
 
Financiële instrumenten

Kasstroomhedge-accounting en kostprijshedge-accounting 
In Richtlijn 290.631 waren bij toepassing van kasstroom-
hedge-accounting twee verwerkingswijzen mogelijk ten 
aanzien van winsten en verliezen op het afdekkings-
instrument, indien een afgedekte toekomstige transactie  
tot de opname van een niet-financieel actief of een niet-
financiële verplichting leidde. Alleen de mogelijkheid is 
behouden om de met kasstroomhedge-accounting samen-
hangende winsten en verliezen op het afdekkingsinstrument, 
die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn opgenomen (in 
een wettelijke reserve), te verwerken in de eerste kostprijs 
of andere boekwaarde van het niet-financiële actief dat of  
de niet-financiële verplichting die ontstaat als de afgedekte 
toekomstige transactie plaatsvindt. De mogelijkheid om de 
met kasstroomhedge-accounting samenhangende winsten 
en verliezen op het afdekkingsinstrument te blijven opnemen 
binnen het eigen vermogen tot het moment van verant-
woording in de winst-en-verliesrekening, is komen te 
vervallen. 
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Voor kostprijshedge-accounting is dezelfde aanpassing 
gemaakt (Richtlijn 290.638), echter worden daarbij de 
samenhangende winsten en verliezen op het afdekkings-
instrument niet binnen het eigen vermogen opgenomen 
maar in een overlopende post. 

Een eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig Richtlijn 
140 ‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt. 

Toelichting reële waarde
In Richtlijn 290.937 is verduidelijkt dat wanneer financiële 
activa of financiële verplichtingen tegen reële waarde zijn 
gewaardeerd in de balans, het bedrag van de reële waarde 
niet in de toelichting hoeft te worden opgenomen. Nadere 
informatie over de reële waarde, zoals de waarderings-
methodiek en de belangrijkste veronderstellingen, dient  
wel in de toelichting te worden opgenomen. 

Kasstroomoverzicht 

Als geconsolideerde deelnemingen worden gekocht of 
verkocht bestond de keuze om de in die geconsolideerde 
deelnemingen aanwezige geldmiddelen binnen de kasstroom 
uit investeringsactiviteiten hetzij in mindering te brengen  
op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs van de 
deelneming, hetzij afzonderlijk te vermelden als onderdeel 
van de aansluiting tussen de netto-kasstroom en de balans-
mutaties van de geldmiddelen. De laatstgenoemde mogelijk-
heid is nu vervallen. De aanwezige geldmiddelen dienen op 
de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in mindering 
gebracht te worden (Richtlijn 360.219). 

Een eventuele stelselwijziging dient overeenkomstig  
Richtlijn 140 ‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt. 

Daarnaast is in Richtlijn 360.207 aangepast dat betalingen 
van financiële-leasetermijnen inzake het interestbestanddeel 
in overeenstemming met de stelselkeuze voor kasstromen 
uit hoofde van betaalde interest (kasstroom uit operationele 
activiteiten of kasstroom uit financieringsactiviteiten) 
gepresenteerd moeten worden.

Combinatie 3 

In de Richtlijnen is de toepassing van combinatie 3 in de 
enkelvoudige jaarrekening verduidelijkt. Met deze nieuwe 
bepalingen beoogt de RJ de toepassing van combinatie 3 
meer conceptueel uit te werken. Bij combinatie 3 wordt  
de geconsolideerde jaarrekening opgesteld op basis van 
EU-IFRS en de enkelvoudige jaarrekening op basis van BW 2 
Titel 9, maar met gebruik van de optie om de waarderings-
grondslagen te hanteren die in de geconsolideerde jaar-
rekening zijn toegepast. 

Het algemene principe dat het eigen vermogen volgens de 
enkelvoudige jaarrekening onder combinatie 3 in beginsel 
gelijk is aan het eigen vermogen volgens de geconsolideerde 
jaarrekening is verduidelijkt. Het uitgangspunt hierbij is dat  
bij de waardering van een geconsolideerde deelneming in  
de enkelvoudige jaarrekening volgens de vermogensmutatie-
methode de deelneming wordt beschouwd als een samen-
stel van activa en passiva en niet als een ondeelbaar actief. 
Hieruit vloeit voort dat transacties en/of balansposities 
tussen de moedermaatschappij en haar geconsolideerde 
deelneming, waarbij sprake is van een 100%-belang, niet 
leiden tot verschillen tussen het eigen vermogen volgens  
de geconsolideerde jaarrekening en het eigen vermogen 
volgens de enkelvoudige jaarrekening van de moeder-
maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn:

— te verwachte kredietverliezen (‘expected credit losses’) 
zoals voorgeschreven in IFRS 9 op leningen en vorde- 
ringen op de deelneming; de eliminatie kan worden 
verwerkt in de boekwaarde van de geconsolideerde 
deelneming, als overlopende post of, om praktische 
redenen, in de boekwaarde van de verstrekte lening; en 

— derivaten die zijn afgesloten door de moedermaatschappij, 
waarbij het afgedekte risico zich bij de deelneming 
bevindt en in de geconsolideerde jaarrekening hedge-
accounting wordt toegepast; ook in de enkelvoudige 
jaarrekening wordt dan hedge-accounting toegepast.

Overigens betekent dit niet dat er onder combinatie 3 geen 
verschillen kunnen bestaan tussen het eigen vermogen en 
het resultaat volgende de geconsolideerde jaarrekening en 
de enkelvoudige jaarrekening. Voorbeelden van mogelijke 
verschillen zijn transacties en/of balansposities tussen de 
moedermaatschappij en haar geconsolideerde deelneming, 
waarbij geen sprake is van een 100%-belang of als sprake  
is van een geconsolideerde deelneming met een negatief 
eigen vermogen. De aard van dergelijke verschillen onder 
combinatie 3 is niet anders dan onder combinatie 1 
(geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening worden  
beide opgesteld op basis van BW2 Titel 9). 
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Gebeurtenissen na balansdatum

In Richtlijn 160 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ is 
beschreven dat gebeurtenissen die blijken na balansdatum 
en die geen nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum niet in de jaarrekening worden 
verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechts-
persoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling 
vervalt. In Richtlijn 160.206 is verduidelijkt dat het zowel 
gebeurtenissen betreft die bekend zijn geworden in de 
periode tussen de balansdatum tot aan het opmaken van  
de jaarrekening (periode a) als in de periode tussen het 
opmaken en het vaststellen van de jaarrekening (periode b).

Onderhanden projecten

In Richtlijn 221 ‘Onderhanden projecten’ was vermeld dat  
in de projectkosten een redelijk deel van de indirecte of 
algemene kosten (zogenaamde ‘AK’) kan worden opgenomen 
indien deze kosten in het algemeen toewijsbaar zijn aan 
projectactiviteiten, waarbij deze kosten veelal via een opslag 
worden toegerekend aan individuele projecten (Richtlijn 
221.206). 

De RJ is van mening dat slechts de direct op een project 
betrekking hebbende kosten en de kosten die toerekenbaar 
zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar 
zijn aan het project als projectkosten verwerkt mogen 
worden. De huidige Richtlijn 221.210 biedt voldoende ruimte 
om indirecte kosten met betrekking tot projectactiviteiten te 
verwerken als projectkosten. Om die reden heeft de RJ de 
vorengenoemde passage uit Richtlijn 221.206 laten vervallen. 

Belangrijke wijzigingen van toepassing 
vanaf boekjaar 2022

Verlieslatende contracten

De bepalingen voor verlieslatende contracten zijn aangepast 
en consistent gemaakt voor alle relevante soorten contracten, 
inclusief contracten inzake onderhanden projecten en andere 
contracten met afnemers. Daarbij is tevens verduidelijkt 
welke kosten moeten worden betrokken in een voorziening 
voor verlieslatende contracten. In Richtlijn 252.405 van 
hoofdstuk 252 ‘Voorzieningen, niet in de balans opgenomen 
verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’ is 
opgenomen dat deze kosten bestaan uit:

a) de incrementele kosten voor het voldoen aan de 
verplichtingen van het contract (zoals directe arbeids-  
en materiaalkosten); en 

b) een toerekening van overige kosten die direct betrekking 
hebben op het voldoen aan de verplichtingen van een 
contract (zoals afschrijvingskosten van een machine die 
(deels) gebruikt wordt bij de uitvoering van het contract).

Deze nieuwe bepaling in Richtlijn 252.405 is ook van toe-
passing op het bepalen van de omvang van de voorziening 
voor een verlieslatend onderhanden project (Richtlijn 221.323 
van hoofdstuk 221 ‘Onderhanden projecten’). Naast een 
verwijzing in Richtlijn 221.323 naar Richtlijn 252.405 is 
aangegeven dat projectkosten, zoals beschreven in Richtlijn 
221, als invulling gelden van de kosten voor het voldoen aan 
de verplichtingen van een contract. De RJ benadrukt hierbij 
dat de bepaling van projectkosten volgens Richtlijn 221 en de 
bepaling van de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen 
volgens Richtlijn 252 tot dezelfde uitkomsten leidt, ondanks 
verschillende bewoordingen in beide Richtlijnen.
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Opbrengstverantwoording 

In de praktijk was behoefte aan nadere guidance over de 
manier waarop opbrengsten worden verantwoord onder de 
Richtlijnen. De RJ heeft in de analyse hoe het beste aan  
deze behoefte tegemoet kon worden gekomen IFRS 15 
‘Revenue from Contracts with Customers’ meegenomen. 
Geconcludeerd is dat het volledig overnemen van de 
bepalingen van IFRS 15 in de Richtlijnen niet wenselijk is 
vanwege de doelgroep van de Richtlijnen in combinatie met 
de daarmee samenhangende implementatiekosten. Derhalve 
heeft de RJ besloten om de bestaande Richtlijnen zoveel als 
mogelijk in stand te houden en via specifieke wijzigingen en 
aanvullingen (nadere uitleg en voorbeelden) de Richtlijnen 
inzake opbrengstverantwoording te verbeteren. Deze 
benadering maakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen 
zijn ten opzichte van de huidige Richtlijnen. Daarnaast 
benadrukt de RJ dat bij de interpretatie van de Richtlijnen  
de bepalingen van IFRS 15, inclusief nadere guidance voor 
de toepassing van IFRS 15, niet leidend zijn. 

De RJ heeft twee herziene Richtlijnen gepubliceerd, te 
weten Richtlijn 221 Onderhanden projecten en Richtlijn 270 
De winst-en-verliesrekening. De wijzigingen hebben 
betrekking op onder meer het identificeren van de in een 
overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen, het 
verwerken van variabele vergoedingen, het toerekenen van 
de in een overeenkomst opgenomen transactieprijs aan de  
in de overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen,  
de verantwoording van opbrengsten uit licenties, en de 
presentatie van onderhanden projecten in de winst-en-
verliesrekening en in de balans. 

De RJ heeft overgangsbepalingen opgenomen om de 
implementatie van de wijzigingen die mogelijk voortkomen 
uit de aangepaste Richtlijnen te vereenvoudigen. Het is 
toegestaan dat de wijzigingen die toezien op verwerking  
van opbrengsten alleen toe te passen op overeenkomsten 
aangegaan of gewijzigd op of na de ingangsdatum 
(prospectief). Dit betekent dat de andere overeenkomsten 
dan nog moeten blijven worden verwerkt onder de oude 
Richtlijnen.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat de mogelijkheid om 
IFRS 15 integraal toe te passen (Richtlijn 221.102a en Richtlijn 
270.101a) onveranderd blijft in de herziene Richtlijnen. 

Verwezen wordt naar de publicatie ‘Verslaggeving van 
opbrengsten’1, waarbij in meer detail wordt ingegaan op  
de wijzigingen (gepubliceerd in mei 2021).

De winst-en-verliesrekening
Bij toepassing van de categoriale indeling van de winst-en-
verliesrekening worden de afschrijvingen en de lonen en 
salarissen als afzonderlijke posten opgenomen. Onder deze 
posten worden de bruto periodekosten verantwoord, dus 
zonder rekening te houden met eventueel geactiveerde 
kosten. Deze geactiveerde kosten worden opgenomen  
onder de post ‘Geactiveerde productie voor het eigen  
bedrijf’ (onderdeel van de bedrijfsopbrengsten).

In Richtlijn 270.504 van Richtlijn 270 ‘De winst-en-verlies-
rekening’ is opgenomen dat indien de functionele indeling 
wordt gehanteerd in de toelichting ook onder meer de 
totaalbedragen van de in de winst-en-verliesrekening 
verwerkte afschrijvingen en lonen en salarissen moeten 
worden vermeld. Verduidelijkt is dat dit ook de ‘bruto’ 
periodekosten betreffen (dus ongeacht of deze kosten  
deels zijn geactiveerd).

1   Verslaggeving van opbrengsten (assets.kpmg)

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/verslaggeving-van-opbrengsten.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/verslaggeving-van-opbrengsten.pdf
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Overheidssubsidies en andere vormen van  
overheidssteun

De RJ heeft in Richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies en andere 
vormen van overheidssteun’ bepalingen opgenomen voor  
de presentatie van exploitatiesubsidies in de winst-en-
verliesrekening. 

Exploitatiesubsidies worden in de winst-en-verliesrekening 
gepresenteerd:

a) als een opbrengst (onder een algemene post zoals 
‘overige bedrijfsopbrengsten’, of als een afzonderlijke 
post); of

b) in mindering op de kosten waarop de subsidie betrekking 
heeft.

Bij de presentatie van exploitatiesubsidies is onder meer de 
aard van de subsidie van belang. Exploitatiesubsidies in de 
vorm van subsidies voor bestedingen kunnen volgens beide 
bovengenoemde wijzen worden gepresenteerd. De eerste 
presentatiewijze maakt het eenvoudiger om inzicht te krijgen 
in de brutobedragen van de gerelateerde kosten. De tweede 
presentatiewijze benadrukt dat een deel van de kosten 
mogelijk niet zou zijn gemaakt als de subsidie niet beschik-
baar zou zijn geweest. Een ander argument voor deze 
tweede presentatiewijze is dat de ontvangen subsidie 
aangewend moet worden voor het betalen van de betref-
fende kosten. Exploitatiesubsidies voor bepaalde gederfde 
opbrengsten en voor exploitatietekorten in het algemeen 
worden onder de opbrengsten gepresenteerd.

Bestuursverslag

De RJ heeft Richtlijn 400 ‘Bestuursverslag’ beleidsneutraal 
geherstructureerd om de leesbaarheid en toegankelijkheid te 
vergroten. De bepalingen voor het bestuursverslag komen 
voort uit een veelheid aan wet- en regelgeving, waarbij het 
toepassingsgebied van deze bepalingen verschilt. Via een 
stapelstructuur wordt de gebruiker beter in staat gesteld  
om te identificeren welke bepalingen op een specifieke 
onderneming van toepassing zijn. Eerst zijn de bepalingen 
opgenomen die gelden van alle middelgrote en grote 
rechtspersonen, en vervolgens de additionele bepalingen 
voor grote rechtspersonen, (bepaalde) organisatie van 
openbaar belang en beursgenoteeerde ondernemingen. 
Inhoudelijk zijn de bepalingen ongewijzigd gebleven.

Diversiteit

In september 2021 is het wetsvoorstel aangenomen tot 
wijziging van Boek 2 BW in verband met het verbeteren  
van de man/vrouw-verhouding in besturen, raden van 
commissarissen en andere leidinggevende functies van  
grote NV’s en grote BV’s. 

Grote NV’s en grote BV’s (dochterondernemingen van grote 
NV’s en grote BV’s uitgezonderd) moeten streven naar een 
evenwichtigere man/vrouw-verhouding in het bestuur, de 
raad van commissarissen en nader door de vennootschap  
te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende 
functies. Hiertoe dienen deze vennootschappen passende en 
ambitieuze doelen vast te stellen in de vorm van streefcijfers. 
Deze vennootschappen moeten gaan rapporteren over:

— het aantal mannen en vrouwen per balansdatum dat deel 
uitmaakt van het bestuur, de raad van commissarissen en 
de nader bepaalde categorieën werknemers in leiding-
gevende functies;

— de gestelde doelen;
— de plannen om die doelen te bereiken; en 
— als één of meer doelen niet zijn bereikt, de redenen 

daarvoor. 

De rapportage vindt plaats in het bestuursverslag en, binnen 
10 maanden na balansdatum, aan de SER. 

Daarnaast wordt voor vennootschappen met beursgenoteerde 
(certificaten van) aandelen een quotum van ten minste 1/3 
mannen en 1/3 vrouwen in de raad van commissarissen 
ingevoerd. Zolang dit quotum niet is behaald, gelden er 
beperkingen voor benoemingen van nieuwe commissarissen 
die de man/vrouw-verhouding niet verbeteren. 

De publicatie van de definitieve wetswijzigingen en de 
aanpassing van het Besluit inhoud bestuursverslag worden 
binnenkort verwacht. De wijzigingen gaan naar verwachting 
in voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022. 
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Overige ontwikkelingen
Duurzaamheidsrapportage

In april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel 
gepubliceerd van de EU-Richtlijn voor duurzaamheids-
rapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive/
CSRD)2. De definitieve EU-Richtlijn moet nog worden 
gepubliceerd en de EU-lidstaten zullen daarna deze  
EU-Richtlijn in 2022 in hun nationale wetgeving moeten 
implementeren. 

De EU-Richtlijn is van toepassing op grote beursgenoteerde 
en niet-beursgenoteerde entiteiten (dochters van grote 
moedermaatschappijen uitgezonderd) vanaf boekjaar 2023, 
en op middelgrote en kleine beursgenoteerde entiteiten 
vanaf boekjaar 2026. De duurzaamheidsrapportage zal via 
nog te ontwikkelen en te publiceren standaarden verder 
worden vormgegeven. 

De rapportage zal een breed scala aan onderwerpen op  
het gebied van milieu, maatschappij en governance gaan 
omvatten. De rapportage gaat deel uitmaken van het 
bestuursverslag, maar de definitieve EU-Richtlijn kan 
mogelijk een afzonderlijk verslag gaan voorschrijven of 
toestaan. Een accountant moet een ‘beperkte mate van 
zekerheid’ gaan geven over deze informatie. 

Met ingang van boekjaar 2021 moet overigens al enige 
aanvullende (duurzaamheids)informatie over de bedrijfs-
activiteiten worden verstrekt door entiteiten die thans onder 
het toepassingsgebied van de EU-Richtlijn Niet-financiële 
informatie vallen (grote organisaties van openbaar belang 
met meer dan 500 werknemers)3. 

2   The new CSRD: What does this mean for you? (assets.kpmg)
3  EU Taxonomy: A quick guide for corporates (assets.kpmg)

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/corporate-sustainability-reporting-directive.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/services/eu-taxonomy-a-quick-guide-for-corporates.pdf
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De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft recentelijk de  
editie 2021 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving  
voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk) gepubliceerd. 
Deze editie is van kracht voor boekjaren die beginnen op  
of na 1 januari 2021, tenzij anders is aangegeven. 

De belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit  
de editie 2021 voor kleine rechtspersonen zijn: 

—  Wijzigingen in A4.1 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ 
inzake de verduidelijking over gebeurtenissen die geen 
nadere informatiegeven over de feitelijke situatie op 
balansdatum zoals beschreven in de paragraaf ‘Belang-
rijke wijzigingen van toepassing vanaf boekjaar 2022’;

 
—  Wijzigingen in B5 ‘Vorderingen en overlopende activa’ 

inzake indirecte of algemene kosten met betrekking  
tot projectactiviteiten zoals beschreven in de paragraaf 
‘Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf boekjaar 
2022’; 

—  Wijzigingen in B5 ‘Vorderingen en overlopende activa’  
en B10 ‘Voorzieningen en niet in de balans opgenomen 
verplichtingen’ inzake verlieslatende contracten zoals 
beschreven in de paragraaf ‘Belangrijke wijzigingen van 
toepassing vanaf boekjaar 2022’; 

—  Wijzigingen in B11 ‘Leasing’ inzake de tijdelijke verlaging 
van de huur- en leasebedragen zoals beschreven in de 
paragraaf ‘Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 
boekjaar 2021’; 

—  Wijzigingen in B17 ‘Overheidssubsidies en andere vormen 
van overheidssteun’ inzake de presentatie in de winst-en-
verliesrekening van exploitatiesubsidies zoals beschreven 
in de paragraaf ‘Belangrijke wijzigingen van toepassing 
vanaf boekjaar 2022;

—  Wijzigingen in B5 ‘Vorderingen en overlopende activa’  
en B13 ‘Winst-en-verliesrekening inzake opbrengst-
verantwoording met betrekking tot afzonderlijk te 
identificeren componenten, variabele vergoedingen en 
presentatie van onderhanden projecten, zoals beschreven 
in de paragraaf ‘Belangrijke wijzigingen van toepassing 
vanaf boekjaar 2022’.

Wijzigingen in de RJk-bundel
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