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Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om te reageren op RJ-Uiting 2022-6 ‘Ontwerp-
alinea’s toepassing effectieve-rentemethode onder waardering tegen geamortiseerde kostprijs’. 
In deze RJ-Uiting worden voorstellen gedaan voor (1) de verwerking van wijzigingen van de 
contractuele voorwaarden van een financieel instrument die niet resulteert in een belangrijke 
verandering van de economische realiteit met betrekking tot dat financiële instrument, (2) het 
opnemen van de bepalingen inzake het toepassen van de effectieve-rentemethode in paragraaf 5 
van hoofdstuk 290 in plaats van alleen onder de definities en (3) het verduidelijken van alinea 
109 van hoofdstuk 115 ‘Criteria voor opname en vermelding van gegevens’.  
Wij hebben ten aanzien van het derde punt het volgende commentaar bij de voorstellen in de RJ-
Uiting: 
In de RJ-Uiting stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) aanpassingen voor in hoofdstuk 
115 ‘Criteria voor opname en vermelding van gegevens’ naar aanleiding van de nieuwe 
bepalingen over de verwerking van een wijziging van de contractuele voorwaarden van een 
financieel instrument die niet resulteert in een belangrijke verandering van de economische 
realiteit met betrekking tot dat financiële instrument. De RJ wil hiermee verduidelijken dat de 
toepassing van deze nieuwe bepaling niet strijdig is met de bepaling in alinea 115.109.  
Wij onderschrijven en verwelkomen de voorgestelde aanpassingen in hoofdstuk 290.  
Wij zijn het echter niet eens met de voorgestelde aanpassing in alinea 115.109. In de Richtlijnen 
wordt een transactie gedefinieerd als (RJ 940) ‘een overdracht van een actief of passief’. Een 
aanpassing van de contractuele voorwaarden (ontwerp-alinea 290.523b) leidt niet automatisch 
tot een transactie, waarop alinea 115.109 van toepassing is. In het voorbeeld in bijlage 1 van 
hoofdstuk 290 zou de verwijzing naar alinea 115.109 dan ook moeten worden geschrapt.  
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Geachte leden van de Raad, 
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Wij benadrukken dat de aanpassing in alinea 115.109 mogelijk onvoorziene gevolgen kan 
hebben. 
Uiteraard zijn we tot nadere toelichting bereid. 

Hoogachtend, 
 
KPMG Accountants N.V. 

 

  

F.N.J. Versteeg RA 
Partner Department of Professional Practice 
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