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RJ-Uiting 2022-10: Publicatie ontwerp-Richtlijnen middels RJ-Uitingen 

 

Inleiding 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten om ontwerp-Richtlijnen uitsluitend 

middels RJ-Uitingen te publiceren. Ontwerp-Richtlijnen worden niet langer opgenomen in de 

RJ-bundels. De RJ beoogt hiermee duidelijkheid te verschaffen over de status van de  

(ontwerp-)Richtlijnen. 

 

De RJ beoogt met RJ-Uitingen adequaat te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen en 

vragen vanuit het maatschappelijk verkeer. Bij de publicatie van ontwerp-Richtlijnen wordt de 

mogelijkheid geboden om daarop commentaar te leveren. Vervolgens worden deze ontwerp-

Richtlijnen, na verwerking van alle eventueel binnengekomen commentaren, omgezet in 

definitieve Richtlijnen. 

 

Deze definitieve Richtlijnen verschijnen in RJ-Uitingen en worden in de eerstvolgende 

jaareditie van de RJ-bundel en/of RJk-bundel opgenomen. 

 

Op de website van de RJ1 zijn alle  RJ-Uitingen, met zowel de ontwerp-Richtlijnen als de 

definitieve Richtlijnen, beschikbaar.  

 

Ingangsdatum  

De wijzigingen in hoofdstukken 110 (en A1) ‘Inleiding’ zijn van toepassing voor verslagjaren 

die aanvangen op of na 1 januari 2024. 

 

 

Amsterdam, 3 november 2022 

 

 

  

 
1 www.rjnet.nl; RJ-Uitingen  

http://www.rjnet.nl/
https://rjnet.nl/uitingen/
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Gewijzigde alinea’s ten opzichte van Hoofdstuk 100 ‘Inleiding’ zoals 

gepubliceerd in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving jaareditie 2022 

De alinea’s van deze ontwerp-Richtlijn 100 (aangepast 2022) vervangen de alinea’s van Richtlijn 100 

(aangepast 2022) en worden van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024. 

100.2 Algemene opmerkingen over de Richtlijnen 

205 De RJ gaat slechts normaliter over tot vaststelling en publicatie van Richtlijnen, nadat een 

ontwerp daarvan is gepubliceerd middels een RJ-Uiting en de mogelijkheid is geboden daarop 

commentaar te leveren. Eenmaal vastgestelde Richtlijnen worden aangepast indien gewijzigde 

opvattingen en omstandigheden daartoe aanleiding geven.dit noodzakelijk maken. Zonodig wordt een 

nieuw ontwerp gepubliceerd. 

206 Ontwerp-Richtlijnen en Richtlijnen zijn gedateerd met het jaar van publicatie en verschijnen 

in jaarlijkse edities. Richtlijnen verschijnen in jaarlijkse edities van de bundel Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving en in RJ-Uitingen. 

Een Richtlijn is van kracht en dient te worden toegepast voor verslagjaren die aanvangen op of 

na 1 januari van het jaar volgend op het jaar van publicatie van de Richtlijn, tenzij in de 

Richtlijn zelf een andere ingangsdatum is aangegeven. Eerdere toepassing wordt aanbevolen, tenzij 

in de Richtlijn anders is vermeld. Als jaar van publicatie geldt het jaar van verschijning van de 

Richtlijn in de jaareditie van de bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 

Voor wat betreft de ontwerp-Richtlijnen wordt verwacht dat deze in zekere mate steun en richting aan 

de praktijk van de verslaggeving zullen geven. 

 

Gewijzigde alinea’s ten opzichte van Hoofdstuk A1 ‘Inleiding, status, 

doelstellingen en uitgangspunten’ zoals gepubliceerd in de Richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving voor micro en kleine rechtspersonen jaareditie 2022 

De alinea’s van deze ontwerp-Richtlijn 100 (aangepast 2022) vervangen de alinea’s van Richtlijn 100 

(aangepast 2017) en worden van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024. 

A1.1 Inleiding 

106 De RJ gaat normaliter over tot vaststelling en publicatie van Richtlijnen nadat een ontwerp 

daarvan is gepubliceerd middels een RJ-Uiting en de mogelijkheid is geboden daar commentaar op te 

leveren. Eenmaal vastgestelde Richtlijnen worden aangepast indien gewijzigde opvattingen en 

omstandigheden daartoe aanleiding geven.dit noodzakelijk maken. Zonodig wordt een nieuw ontwerp 

gepubliceerd. 

107 Richtlijnen verschijnen in jaarlijkse edities van de bundel Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving en in RJ-Uitingen. 

Een Richtlijn is gewoonlijk van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari van het jaar 

volgend op de publicatie van de Richtlijn, tenzij in de Richtlijn zelf een andere ingangsdatum is 

aangegeven. Eerdere toepassing wordt normaliter toegestaan, tenzij in de Richtlijn zelf een andere 

datum is aangegeven.  

Voor wat betreft de ontwerp-Richtlijnen wordt verwacht dat deze in zekere mate steun en richting aan 

de praktijk van de verslaggeving zullen geven. 


