
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJ-Uiting 2017-9: Mogelijkheid om opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 

15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

  

 

De door de IASB uitgebrachte en door de Europese Unie goedgekeurde IFRS 15 Revenue from 

Contracts with Customers vervangt de huidige standaarden IAS 18 Revenue en IAS 11 

Construction Contracts en gerelateerde interpretaties. IFRS 15 is van toepassing op boekjaren 

die aanvangen op of na 1 januari 2018. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) beoogt de 

toepassing van IFRS 15 in Nederland te faciliteren voor rechtspersonen die de Richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving toepassen. Daartoe is de RJ op dit moment bezig te beoordelen op welke 

wijze de bepalingen van IFRS 15 kunnen worden opgenomen in de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving  

 

De RJ heeft in dit kader de ambitie om een nieuwe op principes gebaseerde richtlijn op te 

stellen over de verwerking van opbrengsten en gerelateerde kosten, gebaseerd op de 

uitgangspunten van IFRS 15. Voor de duidelijkheid zij vermeld dat de RJ nog geen besluit 

heeft genomen over de precieze inhoud van een (nieuwe) richtlijn over de verwerking in de 

jaarrekening van opbrengsten en gerelateerde kosten. Desalniettemin wenst de RJ reeds te 

communiceren dat de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in ieder geval zullen faciliteren dat 

de verwerking van opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 kan plaatsvinden. 

 

De RJ acht het van belang dat rechtspersonen in voorkomende gevallen de mogelijkheid 

hebben om hun opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 te kunnen verwerken. 

Dit omdat rechtspersonen die de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toepassen ten aanzien 

van de verwerking van opbrengsten en gerelateerde kosten aansluiting kunnen behouden met 

een moedermaatschappij die onder IFRS rapporteert. Ook biedt dit rechtspersonen de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij de verwerking van opbrengsten en gerelateerde kosten die 

binnen een specifieke sector als usance wordt beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als veel 

ondernemingen binnen een sector op basis van IFRS rapporteren.  

 

Amsterdam, 30 oktober 2017 

 


