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RJ-Uiting 2018-6: ‘Mogelijkheid om opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 

te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’. 
  

 

Algemeen 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft op 30 oktober 2017 door middel van een uiting 

gecommuniceerd dat de RJ een project is gestart ter beoordeling van de richtlijnen voor de 

verwerking van opbrengsten en gerelateerde kosten (RJ-Uiting 2017-9). Dit naar aanleiding van 

de publicatie van IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. De RJ heeft in die uiting ook 

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

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

project is momenteel nog onderhanden. In afwachting van de afronding daarvan wenst de RJ met 

deze uiting nu al meer duidelijkheid te verschaffen over het op vrijwillige basis toepassen van de 

bepalingen van IFRS 15.  

 

Voorstel  

De RJ stelt de mogelijkheid voor om opbrengsten en gerelateerde kosten te verwerken conform 

IFRS 15. Hiertoe stelt de RJ de volgende nieuw op te nemen alinea’s voor (in RJ-bundel en RJk-

bundel): 

 

Hoofdstuk 221 Onderhanden projecten 
 

102a  Het is rechtspersonen toegestaan IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie toe te 

passen voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot onderhanden projecten in 

plaats van de paragrafen 1 tot en met 4 van hoofdstuk 221 Onderhanden projecten, mits sprake is 

van een integrale en consistente toepassing van IFRS 15. Dit betekent tevens dat IFRS 15 zoals 

aanvaard door de Europese Unie moet worden toegepast voor opbrengsten en gerelateerde kosten 
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met betrekking tot de verkoop van goederen en het verlenen van diensten in plaats van 

hoofdstuk 270, paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten. 

 

Hoofdstuk 270 De winst-en-verliesrekening 
 

101a  Het is rechtspersonen toegestaan IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie toe te 

passen voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot de verkoop van goederen en 

het verlenen van diensten in plaats van paragraaf 1 van hoofdstuk 270 De verwerking van 

opbrengsten, mits sprake is van een integrale en consistente toepassing van IFRS 15. Dit 

betekent tevens dat IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie moet worden toegepast voor 

opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot onderhanden projecten in plaats van de 

paragrafen 1 tot en met 4 van hoofdstuk 221 Onderhanden projecten. 

 

Hoofdstuk B5 Vorderingen en overlopende activa 
 

§ B5.3 Onderhanden projecten 

 

301a  Het is rechtspersonen toegestaan IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie toe te 

passen voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot onderhanden projecten in 

plaats van paragraaf B5.3 Onderhanden projecten, mits sprake is van een integrale en consistente 

toepassing van IFRS 15. Dit betekent tevens dat IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie 

moet worden toegepast voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot de verkoop 

van goederen en het verlenen van diensten in plaats van de alinea’s 102 tot en met 107 van 

hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening. 

 

Hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening 
 

101a  Het is rechtspersonen toegestaan IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie toe te 

passen voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot de verkoop van goederen en 

het verlenen van diensten in plaats van de alinea’s 102 tot en met 107 van hoofdstuk B13 Winst-

en-verliesrekening, mits sprake is van een integrale en consistente toepassing van IFRS 15. Dit 

betekent tevens dat IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie moet worden toegepast voor 

opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot onderhanden projecten in plaats van 

hoofdstuk B5, paragraaf B5.3 Onderhanden projecten. 

 

Ingangsdatum  

De RJ stelt voor de alinea’s 102a van hoofdstuk 221 Onderhanden projecten, 101a van hoofdstuk 

270 De winst-en-verliesrekening, 301a van hoofdstuk B5 Vorderingen en overlopende activa en 

101a van hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening na het definitief worden daarvan van kracht te 

laten zijn met ingang van verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018. Eerdere toepassing 

is toegestaan. Voor overgangsbepalingen wordt verwezen naar de overgangsbepalingen in 

IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie. 
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Commentaarperiode  

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de 

RJ graag uiterlijk 31 oktober 2018 tegemoet. Reacties en commentaren kunnen – bij voorkeur 

per email (secretariaat@rjnet.nl) – worden ingediend bij het RJ-secretariaat. Ze zullen door de RJ 

als openbare informatie worden behandeld en op de RJ-website worden gepubliceerd, tenzij door 

respondenten is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt 

als vertrouwelijk.  

 

Amsterdam, 1 oktober 2018 

 


