
TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2020

Algemeen
Vooru ligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoorde jaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgrote rechtspersonen. Editie 2020 is van toepassing voor verslagjarendie aanvangenop
of na 1 januari 2021. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze editie definitief zijn geworden,
geldt eveneens de ingangsdatum 1 januari 2021, tenzij anders is aangegeven. Eerdere toe-
passingwordt aanbevolen, tenzij in deRichtlijn anders is vermeld (zie ookRichtlijn100 In-
leiding, alinea 206).

Leeswijzer
In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt onderscheid gemaakt tussen (vet ge-
drukte) stellige uitspraken en aanbevelingen. Dit houdt in dat aan de in vetgedrukte tekst
weergegeven stellige uitspraken een extra gewicht is toe te kennen.

Terverduidelijking vanhetonderscheid tussenontwerp-Richtlijnenen (definitieve)Richt-
lijnenzijndealinea’smetdestatusvanontwerp-Richtlijnherkenbaaraandeopmaakvande
alineanummers in diapositief (wit tegen zwarte achtergrond).

Een verticale streep is in de kantlijn toegevoegdbij de alinea’s die ten opzichte van de jaar-
editie2019 inhoudelijkzijngewijzigd. Indienhoofdstukkenofparagrafenmetdestatusvan
ontwerp-Richtlijn in de vorige editie zijn omgezet in definitieve Richtlijnen, is tevens een
verticale streep gezet, ongeacht of de tekst in de Richtlijn afwijkt van die in de ontwerp-
Richtlijn. Indiengeenverticalestreep isgeplaatst,betrefthetgeennieuween/of inhoudelijk
gewijzigde alinea.
Dewetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli
2020.

Wijzigingen in editie 2020
InditTengeleidewordendebelangrijkstewijzigingentoegelichtdieindezeeditiezijndoor-
gevoerd. Deze toelichting is gestructureerd naar drie soorten wijzigingen. Alvorens in te
gaan op de wijzigingen volgt nu eerst een korte toelichting op de algemene achtergrond
van de drie soortenwijzigingen:

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-Uitingenzijnwijzigingen indeRichtlijnen,welkenapublicatie indeeerstvolgende jaar-
editie van de Richtlijnen zijn opgenomen. De RJ-Uitingenworden gepubliceerd op de RJ-
website.Naopname indebundelhebbendeRJ-Uitingengeenzelfstandigebetekenismeer.

Het uitbrengen van een RJ-Uiting is bedoeld ter verduidelijking of interpretatie van be-
staande Richtlijnen danwel voor wijzigingen daarvan. De RJ beoogt hiermee adequaat te
kunnen reageren op vragen vanuit hetmaatschappelijk verkeer.

IndezebundelzijnallevantoepassingzijndeRJ-Uitingenverwerkt,namelijkdeRJ-Uitingen
2019-13 tot enmet 2019-16, 2019-18 tot enmet 2020-4, 2020-9en2020-11,met inachtne-
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mingvaneventueel binnengekomencommentaar.Ditwordtnaderuiteengezet inB.Wijzi-
gingen per hoofdstuk. Hieronder volgt een nadere toelichting inzake RJ-Uiting 2019-15
‘Ontwerp-Richtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’. In C. Overige aanpassingen
worden andere aanpassingen uiteengezet.

BenadruktwordtdatenkeleRJ-Uitingennietzijnverwerktindezebundel,omdatdezegeen
invloedhebben(gehad)opdeinhoudvandezebundelomdatdezebijvoorbeeldnadereuit-
leg bevatten. Dit betreffen:
RJ-Uiting 2018-7: ‘Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze cryptocurrencies
in de jaarrekening’;
RJ-Uiting2019-17: ‘OverwegingenbijdeinvloedvandeIBOR-reformophedge-accounting’;
RJ-Uiting 2020-5: ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’;
RJ-Uiting 2020-6: ‘Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’;
RJ-Uiting 2020-7: ‘Tijdelijkewet COVID-19 Justitie en Veiligheid’;
RJ-Uiting 2020-8: ‘Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019’.
De laatstgenoemde vier RJ-Uitingen geven nadere duiding voor de verslaggevingspraktijk
vanwege de (mogelijke) impact van het coronavirus en/of gerelateerde overheidsmaatre-
gelen, maar bevatten geen (nieuwe) Richtlijnen.

RJ-Uiting 2019-15: ‘Ontwerp-Richtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’
Innovember2019 isRJ-Uiting2019-15 ‘Ontwerp-Richtlijnenvoordeverslaggevingvanop-
brengsten’ gepubliceerd.Vanwegehet grote (toekomstige) belang voordeverslaggevings-
praktijk is besloten de inhoud van deze RJ-Uiting 2019-15, alsmede de daarin opgenomen
voorgestelde ontwerp-hoofdstukken 221 ‘Onderhanden projecten’ en 270 ‘De winst-en-
verliesrekening’, tevens integraaloptenemenindezebundel.Deontvangencommentaren
op deze voorstellen, die naar verwachting van kracht zullenworden voor verslagjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2022, zijnmomenteel in behandeling. Naar verwachting zul-
len voor jaareinde 2020, na verwerking commentaar, deze ontwerp-hoofdstukken defini-
tief worden gemaaktmiddels een RJ-Uiting.

Hieronder volgt het Ten geleide behorend bij deze RJ-Uiting 2019-15 en bijbehorende bijlage:

DeRJheeftgeconstateerddat indepraktijkbehoefte is aannadereguidanceoverdemanier
waaropopbrengstenwordenverantwoordonderdeRichtlijnenvoorde jaarverslaggeving.
In de analyse hoe deRJ het beste aan deze behoefte tegemoet kan komenheeft de RJ de re-
centeffectief gewordenbepalingen in IFRS15 ‘Revenue fromContractswithCustomers’mee-
genomen. Na uitgebreide analyse heeft de RJ geconcludeerd 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 tot het voorstellen van specifieke wijzigingen in de huidige
richtlijnenvooropbrengstverantwoordingendezerichtlijnenaantevullenmetnadereuit-
leg en voorbeelden.

Op deze basis heeft de RJ ontwerp-Richtlijnen opgesteld voor de verslaggeving van op-
brengsten (hoofdstuk 270 ‘Dewinst-en-verliesrekening’ en hoofdstuk 221 ‘Onderhanden
projecten’).DeRJheefterbewustvoorgekozenzoveelalsmogelijkdebestaanderichtlijnen
in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden.
Deze benadering maakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen ten opzichte van de
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huidige richtlijnenzijn.Omde implementatievandewijzigingendiemogelijkvoortkomen
uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, stelt deRJ voor toe te staandat dewijzigin-
gendietoezienopverwerkingvanopbrengstenalleenhoeventewordentoegepastopover-
eenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na de voorgestelde ingangsdatum of de
desbetreffende ingangsdatum bij eerdere toepassing (prospectief).

DeRJbenadruktdatbij de interpretatie vandevoorgesteldeontwerp-Richtlijnendebe-
palingenvan IFRS15, inclusiefnadereguidancevoordetoepassingvan IFRS15,niet leidend
zijn.

De RJ faciliteert sinds de implementatie van IFRS 15 in 2018 dat rechtspersonen die de
Richtlijnenvoorde jaarverslaggevingtoepassen,voordeverslaggevingvanopbrengstenen
gerelateerde kosten optioneel IFRS 15 integraal kunnen toepassen. Deze faciliteit blijft on-
veranderd van toepassing in de ontwerp-Richtlijnen (zie onder andere alinea 101a van RJ
270). De RJ stelt voor dewijzigingen van kracht te latenworden voor verslagjaren die aan-
vangen op of na 1 januari 2022.

OnderstaandwordendedoordeRJvoorgesteldewijzigingennader toegelicht. Indebij-
lagevanditTengeleidezijntabellenopgenomenmetdaarineenoverzichtvandedoordeRJ
voorgesteldewijzigingen.

Het identificeren van de in een overeenkomst opgenomen prestatieverplichtingen
(ontwerpalinea 109 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 112 van hoofdstuk 221)
De huidige richtlijnen vereisen reeds dat in bepaalde gevallen de criteria voor de verwer-
king van opbrengsten worden toegepast op afzonderlijk te identificeren componenten
van een transactie (aangeduid als prestatieverplichtingen), teneinde de economische rea-
liteitweer tegeven.Dezebepaling is algemeenvanaard.DeRJconstateertdat indepraktijk
verschillendmet deze alineawordt omgegaan en stelt derhalve voor nadere richtlijnen op
te nemen voor het identificeren van prestatieverplichtingen. Met de ontwerp-Richtlijnen
voorhet identificerenvanafzonderlijk teverwerkencomponentenbeoogtdeRJdeverslag-
gevingvanovereenkomstenmetafzonderlijkte identificerenprestatieverplichtingenmeer
in lijn te brengenmet de economische realiteit.

Garanties
(ontwerpalinea 109b van hoofdstuk 270)
Dehuidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingenvoor de verwerking van garan-
ties. In de ontwerp-Richtlijnen is opgenomen inwelke situatie een verstrekte garantie kan
classificerenalseenafzonderlijkeprestatieverplichtingenwanneerdatniethetgeval is.Een
verstrektegarantie iseenafzonderlijkeprestatieverplichtingalsdegarantie(ofeendeelvan
degarantie)inhoudtdatdeafnemereendienstontvangtinaanvullingopdegarantiedathet
productvoldoetaandeovereengekomenspecificaties.Eenregulieregarantiedie isbedoeld
omdeafnemerdezekerheid te biedendat eengeleverdgoedaandeovereengekomenspe-
cificaties voldoet, kwalificeert niet als een afzonderlijke prestatieverplichting.

Variabele vergoedingen
(ontwerpalinea 106a van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 202a van hoofdstuk 221)
De huidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen voor de verwerking van varia-
bele vergoedingen als de omvang ervanbetrouwbaar kanworden bepaald. DeRJ stelt voor
dat de omvang van een te verwerken variabele vergoeding dient te worden bepaald door
een beste schatting temaken. De rechtspersoon dient hierbij een redelijkemate van voor-
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zichtigheid toetepassen.HiermeebeoogtdeRJ tevoorkomendatopbrengstenwordenver-
antwoord die later weer moetenworden teruggenomen.

Het toerekenen van de in een overeenkomst opgenomen transactieprijs aan de in de overeen-
komst opgenomen prestatieverplichtingen
(ontwerpalinea 109c van hoofdstuk 270)
De huidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen voor de toerekening van de
transactieprijs in een overeenkomst aan de afzonderlijk te verwerken componenten
(geïdentificeerde prestatieverplichtingen) binnen een overeenkomst. In de ontwerp-
Richtlijnenwordtvoorgestelddat deze toerekeningnaar ratovandewaardevandepresta-
tieverplichtingen dient te geschieden. De rechtspersoon kan deze toerekening baseren op
de zelfstandige verkoopprijs per prestatieverplichting. De zelfstandige verkoopprijs is de
prijsdiederechtspersoon in rekeningzoubrengenalsdegoederenofdienstenafzonderlijk
zoudenwordenverkocht. Als alternatief kande rechtspersoonde reëlewaardehanteren in
plaats van de zelfstandige verkooprijs.

Belangrijke financieringscomponent
(ontwerpalinea 107 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 202b van hoofdstuk 221)
In dehuidige richtlijnenwordt alleen ingegaan opde situatie dat een afnemer financiering
ontvangt van de rechtspersoon. In de ontwerp-Richtlijnenwordt nu ook ingegaan op door
de rechtspersoon ontvangen voorfinanciering. Als een overeenkomst een belangrijke fi-
nancieringscomponent bevat, dient de transactieprijs aan teworden gepast voor de effec-
ten van de tijdswaarde van geld. Een financieringscomponent mag in ieder geval als
onbelangrijk worden aangemerkt als ten tijde van het afsluiten van een overeenkomst de
rechtspersoonverwachtdatdeperiode tussenhetmomentwaarophij een toegezegdgoed
of een toegezegde dienst aan de afnemer overdraagt en het moment waarop de afnemer
voor dat goed of die dienst betaalt maximaal één jaar is.

Optreden voor eigen rekening (als principaal) of voor derden (als agent)
(ontwerpalinea 105b van hoofdstuk 270)
De huidige richtlijnen bevatten indicatoren omvast te stellen of de rechtspersoon voor ei-
gen rekening (als principaal) bedragen ontvangtof voorderden (als agent). In deontwerp-
Richtlijnenistoegevoegddatdezeggenschapoverdeteleverengoederenendienstendirect
voorafgaande aan de levering een indicator is voor het voor eigen rekening ontvangenvan
bedragen.

Opbrengsten uit licenties
(ontwerpalinea’s 123 tot en met 126 van hoofdstuk 270)
De huidige richtlijnen bepalen dat royalty’s volgens het toerekeningsbeginsel in overeen-
stemming met de inhoud van de overeenkomst dienen te worden verwerkt. Gegeven de
algemene aard van deze bepaling stelt de RJ voor nadere richtlijnen op te nemen voor de
verwerkingvanopbrengstenuit licentiesvan intellectueleeigendom. Indeontwerp-Richt-
lijnenwordt voorgesteld dat voor de verwerking bepalend is of de licentie de verkoop van
eengoedofhetverlenenvaneendienst betreft.Hierbij neemtderechtspersoon inaanmer-
king of de aard van de toezegging eruit bestaat:
a. een recht te verlenen om gebruik te maken van het intellectuele eigendom van de

rechtspersoon zoals dit bestaat op het moment waarop de licentie wordt verleend.
Dat betekent dat de rechtspersoon geen kosten hoeft te maken om het intellectuele
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eigendominstand tehoudenof te verbeteren.Deopbrengstenuit de licentieworden
dan verwerkt als de verkoop van een goed; of

b. een recht te verlenen om toegang te hebben tot het intellectuele eigendom van de
rechtspersoon zoals dit tijdens de hele duur van de licentie bestaat. Dat betekent
dat de rechtspersoon kosten zal maken om het intellectuele eigendom in stand te
houden of te verbeteren. De opbrengsten uit de licentie worden dan verwerkt als
het verlenen van een dienst.

In aanvulling hieropheeft deRJ in deontwerp-Richtlijnen opgenomendat in geval van op-
brengstenuit licentiesopbasisvangerealiseerdeverkopenofgebruikopbrengstenpasdie-
nen tewordenverwerktwanneerdeverkoopdoordeafnemerplaatsvindtofnaarmatehet
gebruik door de afnemer plaatsvindt.

Wijzigingen van overeenkomsten
(ontwerpalinea’s 129 en 130 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea 205 van hoofdstuk 221)
Dehuidige richtlijnenbevattengeenbepalingenmetbetrekking totdeverwerkingvanwij-
zigingen van verkoopovereenkomsten. De RJ stelt in de ontwerp-Richtlijnen voor hoe der-
gelijkewijzigingendienentewordenverwerkt.Deontwerp-Richtlijnenhebbenalsdoeldat
eenwijziging van een bestaande overeenkomstwordt verwerkt conformde economische
realiteit van die wijziging. Afhankelijk van de aard van eenwijziging van een bestaande
overeenkomst, vindt verwerking van dewijziging plaats als:
– een afzonderlijke overeenkomst in aanvulling op de bestaande overeenkomst;
– een beëindiging van de bestaande overeenkomst en het afsluiten van een nieuwe

overeenkomst (waarin de nog niet verrichte prestatieverplichtingen van de beëin-
digde overeenkomst worden opgenomen); of als

– eenwijziging van de bestaande overeenkomst.

Vergoedingen aan afnemers van goederen en diensten
(ontwerpalinea 108 van hoofdstuk 270)
In de huidige richtlijnen is opgenomen dat de te verwerken opbrengst wordt bepaald na
aftrek van eventuele bij verkoop verleende kortingen of omzetbonussen. Niet is bepaald
in welke situaties een aan afnemers van goederen en diensten verstrekte vergoeding als
eenverminderingvandeopbrengstendient tewordenverwerkt. Indeontwerp-Richtlijnen
wordtvoorgestelddatdergelijkevergoedingeninminderingdienentewordengebrachtop
de opbrengsten, tenzij de betaling aan een afnemer plaatsvindt in ruil voor een te onder-
scheidengoedof dienst.DeRJwil hiermeevoorkomendat de gepresenteerde opbrengsten
te hoog wordenweergegeven in situaties dat tegelijkertijd met het overeenkomen van te
leveren goederen afsprakenworden gemaakt over vergoedingen aan een afnemer inzake
niet te onderscheiden goederen en diensten. Een voorbeeld hiervan betreft een door de
rechtspersoon aan de afnemer verstrekte vergoeding die de afnemer verplicht een door
de rechtspersoon verkocht product op een bepaalde plaats in het schap van dewinkel op
te nemen.

Opties van afnemers op bijkomende goederen of diensten
(ontwerpalinea 109a van hoofdstuk 270)
Dehuidige richtlijnenbevattenreedsspecifiekebepalingen inzake loyaliteitsprogramma’s.
In de ontwerp-Richtlijnenwordt voorgesteld dat de huidige richtlijnen inzake loyaliteits-
programma’s van toepassing zijn op alle aan afnemers verstrekte opties om bijkomende
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goederen of diensten te verkrijgen. Als gevolgwordt voor alle aan afnemers verstrekte op-
ties om bijkomende goederen of diensten gratis of tegen een korting te verkrijgen, beoor-
deeld of er sprake is van een afzonderlijke prestatieverplichting.

Niet-terugbetaalbare vergoedingen ten tijde van afsluiten overeenkomst
(ontwerpalinea 127 van hoofdstuk 270)
Bij sommige overeenkomsten brengt de rechtspersoon een afnemer een niet-terugbetaal-
barevergoeding in rekeningtentijdevanhetafsluitenvaneenovereenkomst.Voorbeelden
zijn ondermeer inschrijfgeld in overeenkomsten om lid teworden van een fitnessclub, ac-
tiveringskosten in telecommunicatieovereenkomsten, instellingskosten in bepaalde
dienstverleningsovereenkomstenenvoorbereidingskosten inbepaalde leveringsovereen-
komsten.Dehuidige richtlijnenbevattengeen specifiekebepalingenmetbetrekking tot de
verwerkingvandergelijkeniet-terugbetaalbarevergoedingen. Indeontwerp-Richtlijnenis
opgenomen dat een niet-terugbetaalbare vergoeding die in rekening wordt gebracht ten
tijde van het afsluiten van een overeenkomst niet altijd resulteert in de levering van een
goed of een dienst aan een afnemer. De vergoeding is dan een voorschot voor de levering
vandeverwachtetoekomstigegoederenofdiensten. Indeontwerp-Richtlijnenwordtvoor-
gestelddatderechtspersoonpasopbrengstenverwerktalsdieverwachtetoekomstigegoe-
deren of dienstenworden geleverd. Het ineens nemen als opbrengst op het moment van
ontvangenvaneendergelijkeniet-terugbetaalbarevergoedingterwijlgoederenofdiensten
nog niet geleverd zijn, acht de RJ niet een goedeweergave van de economische realiteit.

Niet door afnemers uitgeoefende rechten
(ontwerpalinea 128 en ontwerpvoorbeeld 13 in bijlage 1 van hoofdstuk 270)
In de huidige richtlijnen zijn geen bepalingen opgenomen over dewijze waarop de rechts-
persoon opbrengsten verwerkt wanneer afnemers hun rechten niet uitoefenen. In de ont-
werp-Richtlijnen wordt voorgesteld dat indien de rechtspersoon verwacht dat afnemers
niet alle toegekende rechten zullen uitoefenen, het bedrag gerelateerd aan die rechten als
opbrengst dient tewordenverwerkt conformhet patroonvande rechtendienaar verwach-
ting wel door afnemers uitgeoefend zullenworden. Indien de rechtspersoon verwacht dat
afnemers wel alle toegekende rechten zullen uitoefenen, dan dient het bedrag uit hoofde
van niet-uitgeoefende rechten pas als opbrengst te worden verwerkt op het moment dat
het zeer onwaarschijnlijk wordt dat de afnemer zijn resterende rechten nog zal uitoefenen.

Retouren
(ontwerpalinea 112 en ontwerpvoorbeeld 3 onder b in bijlage 1 van hoofdstuk 270)
Dehuidige richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen inzake de verwerking van ont-
vangenof te ontvangenbedragenwaaropde rechtspersoonverwachtgeen recht tehebben
(bijvoorbeeld als gevolg van retouren). In de ontwerp-Richtlijnen zijn voor dit onderwerp
specifieke bepalingen opgenomen. De RJ stelt voor dat de rechtspersoon de hoogte
van de vergoeding waarop hij verwacht recht te zullen hebben bepaalt op basis
vandeontwerp-Richtlijnenvoorvariabelevergoedingen.Voorbedragenwaaropderechts-
persoon niet verwacht recht te zullen hebben, dient de rechtspersoon een terugbetalings-
verplichting te verwerken. Een actief opgenomen voor het recht van de rechtspersoon om
goederenvandeafnemer terug tekrijgenbij deafwikkelingvandeterugbetalingsverplich-
ting, wordt initieel gewaardeerd op basis van de boekwaarde van de geleverde goederen
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verminderd met alle verwachte kosten om die goederen terug te krijgen (inclusief moge-
lijke dalingen inwaarde van geretourneerde goederen).

Presentatie van onderhanden projecten in de winst-en-verliesrekening
(ontwerpalinea 401 van hoofdstuk 221)
Onderdehuidigerichtlijnenwordendeprojectopbrengstenalsnetto-omzetofalswijziging
in onderhanden projecten in dewinst-en-verliesrekening gepresenteerd, zolang een pro-
ject nogniet is voltooid.DeRJ stelt vooromniet langer toe te staan dat projectopbrengsten
alswijziging inonderhandenprojectenwordengepresenteerd.DeRJverwachtdat doordit
voorstel eenbeter inzichtwordtgegeven indeprojectopbrengstenendevergelijkbaarheid
van jaarrekeningenwordtverbeterd.Volledigheidshalvebenadrukkenwijdatdepost ‘Wij-
ziging invoorradengereed product enonderhandenwerk’ zoals opgenomen in het Besluit
modellen jaarrekening geen betrekking heeft op onderhanden projecten zoals weergege-
ven in hoofdstuk 221. Deze post heeft betrekking op voorraden binnen het toepassingsge-
bied van hoofdstuk 220.

Presentatie van onderhanden projecten in de balans
(ontwerpalinea 409 van hoofdstuk 221)
Dehuidigerichtlijnenbiedendemogelijkheidomhetsaldovanalleonderhandenprojecten
als één totaal in debalans te presenteren. DeRJ acht dezepresentatiewijze niet langer aan-
vaardbaar, omdat deze presentatiewijze onvoldoende inzicht geeft in de balansposities en
niet in lijn is met de algemene bepalingen ten aanzien van het salderen van balansposten.
Indien het saldo van een onderhanden project:
– eendebetstandvertoont,dienthetnetto-bedragtewordenverwerktalseenactief;en
– eencreditstandvertoont,dienthetnetto-bedragtewordenverwerktalseenverplich-

ting.

Toelichting
(ontwerpalinea 601 van hoofdstuk 270)
In de huidige richtlijnen zijn vereisten opgenomen ten aanzien van het toelichten van op-
brengsten. In de ontwerp-Richtlijnenwordt voorgesteld dat voortaan de toelichting van op-
brengsten per belangrijke prestatieverplichting dient plaats te vinden naast de vermelding
van de aard van deze prestatieverplichtingen. Daarnaast wordt voorgesteld dat het totaal
vandegeactiveerdekostenvanhetverkrijgenvaneenovereenkomst toegelichtdient tewor-
den.

Overgangsbepalingen
(ontwerpalinea’s 701 en 702 van hoofdstuk 270 en ontwerpalinea’s 601 en 602 van
hoofdstuk 221)
Eenwijzigingvandegrondslagenalsgevolgvandewijzigingenvandehoofdstukken270en
221per1 januari2022–ofdedesbetreffende ingangsdatumbij eerdere toepassing–wordt
in lijnmet de bepalingenvanhoofdstuk 140 Stelselwijzigingen retrospectief verwerkt. Re-
trospectieve verwerking heeft de voorkeur van deRJ, omdat op diewijze de vergelijkbaar-
heid van jaarrekeningenwordt bevorderd.

Met het oog op het beperken van administratieve lasten stelt de RJ als alternatief voor
rechtspersonen toe te staandewijzigingen inhoofdstuk270enhoofdstuk221,metuitzon-
dering van dewijzigingen inzake presentatie en toelichting, alleen toe te passen op over-
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eenkomstenaangegaanofgewijzigdopofna1januari2022–ofdedesbetreffendeingangs-
datum bij eerdere toepassing.

De rechtspersoonheeft daarnaast demogelijkheid omdewijzigingen in hoofdstuk 270
en hoofdstuk 221, met uitzondering van dewijzigingen inzake presentatie en toelichting,
alleen toe te passen op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na een eerdere door
de rechtspersoon zelf gekozen datum dan 1 januari 2022 – of de desbetreffende ingangs-
datum bij eerdere toepassing.

DeRJ stelt tevens voordat indiendegrondslagendie de rechtspersoon toepastwijzigen
als gevolg vandewijzigingen inhoofdstukken270 en221per 1 januari 2022–of dedesbe-
treffende ingangsdatumbij eerdere toepassing– inde toelichtinguiteengezetdient tewor-
den opwelkewijze de overgang is verwerkt.

Bijlage bij Ten geleide bij RJ-Uiting 2019-15

Voorgestelde wijzigingen in RJ-bundel

Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Het identificeren van
de in een overeen-
komst opgenomen
prestatieverplichtin-
gen

De criteria voor de ver-
werking van opbreng-
stenworden toegepast
op afzonderlijk te iden-
tificeren componenten
van een transactie
teneinde de economi-
sche realiteit weer te
geven.

Nadere bepalingen
opgenomen opwelke
wijze afzonderlijk te
onderscheiden presta-
tieverplichtingen bin-
nen een overeenkomst
dienen teworden
geïdentificeerd ten
behoeve van het
verwerken van op-
brengsten per presta-
tieverplichting ten-
einde de economische
realiteit weer te geven.

270.109
221.112

Garanties Geen specifieke
bepalingen.

Bepalingen
opgenomenwanneer
een garantie wel of
geen afzonderlijke
prestatieverplichting
betreft.

270.109b
221.113

Variabele vergoedin-
gen

Geen specifieke
bepalingen.

De omvang van een te
verwerken variabele
vergoeding dient te
worden bepaald door
een beste schatting te
maken rekening hou-
dendmet een redelijke
mate van voorzichtig-
heid.

270.106a
221.202a
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Het toerekenen van de
in een overeenkomst
opgenomen transac-
tieprijs aan de in de
overeenkomst
opgenomen prestatie-
verplichtingen

Geen specifieke
bepalingen.

De in een overeen-
komst opgenomen
transactieprijs dient
aan de in de overeen-
komst opgenomen
prestatieverplichtingen
teworden toegerekend
naar ratovandewaarde
van deze prestatiever-
plichtingen.

270.109c
221.112

Belangrijke financie-
ringscomponent

Bevat slechts bepalin-
gen voor situatie dat
een afnemer financie-
ring ontvangt van de
rechtspersoon.

Ook in geval van be-
langrijke voorfinancie-
ring verstrekt door een
afnemer aan de rechts-
persoon dient de door
de rechtspersoon te
verwerken opbrengst
te worden aangepast in
combinatie met het
verwerken van rente-
lasten over de financie-
ringsperiode.
Een financieringscom-
ponentmag in ieder
geval als onbelangrijk
worden aangemerkt als
ten tijde van het afslui-
ten van een overeen-
komst de
rechtspersoon ver-
wacht dat de periode
tussen het moment
waarop hij een toege-
zegd goed of een toe-
gezegde dienst aan de
afnemer overdraagt en
hetmomentwaarop de
afnemer voor dat goed
of die dienst betaalt
maximaal één jaar is.

270.107
221.202b
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Optreden voor eigen
rekening (als princi-
paal) of voor derden
(als agent)

Indicatoren voor het
bepalen of de rechts-
persoon voor eigen re-
kening bedragen
ontvangt.

Dezeggenschapoverde
te leveren goederen en
diensten direct vooraf-
gaande aan de levering
aan de afnemer is toe-
gevoegd als indicator
voor het voor eigen re-
kening ontvangen van
bedragen.

270.105b
221.114

Opbrengsten uit
licenties

Royalty’s dienen te
worden verwerkt vol-
gens het toerekenings-
beginsel in
overeenstemming
met de inhoud van
de overeenkomst.

– De aard van een
licentie is bepalend
voor deverwerking van
de opbrengstenwaarbij
een onderscheid wordt
gemaakt tussen: een
recht om gebruik te
maken van het intel-
lectuele eigendomvan
de rechtspersoon zoals
dat bestaat op hetmo-
ment waarop de licen-
tie wordt verleend (de
prestatieverplichting
wordt op dat moment
vervuld); en
– een recht om toe-
gang te hebben tot het
intellectuele eigendom
van de rechtspersoon
zoals dat tijdensdehele
duur van de licentie
bestaat (de prestatie-
verplichting wordt ge-
durendededuurvande
licentie vervuld).

270.123-125

Opbrengsten uit licen-
ties op basis van ver-
kopen of gebruik

In algemene zin be-
paald dat opbrengsten
alleenworden ver-
werkt indien het waar-
schijnlijk is dat de
economische voorde-
lenmet betrekking tot
de transactie aan de
rechtspersoon zullen
toevloeien.

Opbrengsten uit licen-
ties van intellectuele
eigendom op basis van
verkopen of gebruik
dienen teworden ver-
werkt op het moment
dat de verkoop plaats-
vindt of naarmate het
gebruik door de afne-
mer plaatsvindt.

270.126
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Wijzigingen van over-
eenkomsten

Geen specifieke
bepalingen.

Nadere bepalingen op-
genomen hoe eenwij-
ziging van een
overeenkomst dient te
worden verwerkt. Deze
bepalingen hebben als
doel dat eenwijziging
van een bestaande
overeenkomst wordt
verwerkt conform de
economische realiteit
van diewijziging.

270.129-130
221.205

Vergoedingen aan
afnemers van goede-
ren en diensten

Geen specifieke
bepalingen.

Een aan een afnemer
van goederen en dien-
sten te betalen vergoe-
ding dient als een
vermindering van de
opbrengsten teworden
verwerkt, tenzij de be-
taling aan de afnemer
plaatsvindt in ruil voor
een te onderscheiden
goed of dienst.

270.108

Opties van afnemers
op bijkomende
goederen of diensten

Specifieke bepalingen
inzake de verwerking
van loyaliteitspro-
gramma’s.

Bepaald dat de huidige
richtlijnen inzake loy-
aliteitsprogramma’s
van toepassing zijn op
alle aan afnemers ver-
strekte opties om bij-
komende goederen of
diensten te verkrijgen.

270.109a

Niet-terugbetaalbare
vergoedingen ten tijde
van afsluiten overeen-
komst

Geen specifieke
bepalingen.

Nadere bepalingen op-
genomen dat een der-
gelijke vergoeding als
opbrengst dient te
worden verwerkt als de
verwachte toekomstige
goederen of diensten
waarop die vergoeding
betrekking heeft, wor-
den geleverd.

270.127
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Niet door afnemers
uitgeoefende rechten

Geen specifieke bepa-
lingen.

Indien de rechtsper-
soon verwacht dat af-
nemers niet alle
toegekende rechten
zullenuitoefenen,dient
het bedrag gerelateerd
aan die rechten als op-
brengst te worden ver-
werkt conform het
patroon van de rechten
die naar verwachting
wel door afnemers uit-
geoefend zullenwor-
den. Indien de
rechtspersoon ver-
wachtdatafnemerswel
alle toegekende rech-
ten zullen uitoefenen,
dandienthetbedraguit
hoofde van niet-uitge-
oefende rechten pas als
opbrengst te worden
verwerkt wanneer het
zeer onwaarschijnlijk
wordt dat de afnemer
zijn resterende rechten
nog zal uitoefenen.

270.128

Retouren Geen specifieke bepa-
lingen.

De rechtspersoon be-
paalt dehoogte van een
vergoeding waarop hij
verwacht recht te zul-
len hebben uit hoofde
van retouren aan de
hand van de ontwerp-
Richtlijnen voor varia-
bele vergoedingen.

270.112

Presentatie van on-
derhanden projecten
in de winst-en-ver-
liesrekening

De projectopbrengsten
worden als netto-om-
zet of als wijziging in
onderhandenprojecten
in dewinst-en-verlies-
rekening gepresen-
teerd, zolang een
project nog niet is vol-
tooid.

Projectopbrengsten
dienen als netto-omzet
te worden gepresen-
teerd.

221.401
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Onderwerp Huidige richtlijnen Ontwerp-Richtlijnen Ontwerp-alinea’s

Presentatie van
onderhanden
projecten in de balans

Demogelijkheidomhet
saldo van alle onder-
handen projecten als
één totaal te presente-
ren in de balans.

Indienhetsaldovaneen
onderhanden project:
– een debetstand ver-
toont, dient het netto-
bedrag teworden ver-
werkt als een actief; en
– een creditstand ver-
toont, dient het netto-
bedrag teworden ver-
werkt als een verplich-
ting.

221.409

Toelichting Bestaande bepalingen
inzake toe te lichten
informatie.

De bestaande toelich-
ting van opbrengsten
dient per belangrijke
prestatieverplichtingen
plaats te vinden. Daar-
naast dient de aard van
belangrijke prestatie-
verplichtingen tewor-
den vermeld.
Het totaal van de geac-
tiveerde kosten van het
verkrijgen van een
overeenkomst dient te
worden toegelicht.

270.601

B. Wijzigingen per hoofdstuk

Algemeen
Eenwijziging in een alinea of nieuwe alinea in een Richtlijn (hoofdstuk) kan eerst als ont-
werp-Richtlijn worden gepubliceerd. In principe worden deze ontwerp-Richtlijnen in de
eerstvolgende bundel omgezet in definitieve Richtlijnen. Daarbij worden alle eventueel
binnengekomen commentaren meegenomen bij de verwerking en/of afwerking. De in
deze jaareditie in Richtlijnen omgezette ontwerp-Richtlijnen zijn van toepassing voor ver-
slagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Richtlijn 100 Inleiding
Injuni2020isRJ-Uiting2020-11’Ontwerp-Richtlijn:verduidelijkingtoepassingcombinatie
3 indeenkelvoudige jaarrekeningenwaarderingvastgoedvooreigengebruik inenkelvou-
dige jaarrekening moedermaatschappij’ gepubliceerd. Voorgesteld wordt om de alinea’s
met betrekking tot de toepassing van combinatie 3 inde enkelvoudige jaarrekening te ver-
duidelijken in hoofdstuk 100 ‘Inleiding’, namelijk in ontwerp-alinea’s 100.107 tot en met
100.107g en bijlage 1. Dit mede naar aanleiding van ontvangen commentaren inzake
RJ-Uiting2018-1waarin specifiekeaanvullendebepalingenwarenopgenomenindeRicht-
lijnen als gevolg van de invoering van IFRS 9 en de verwerking van verwachte kredietver-

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2020

43



liezen (expected credit loss) bij de toepassing van de combinatie 3. Met deze ontwerp-
alinea’s wordt beoogt de toepassing van combinatie 3 meer conceptueel uit te werken.

Voorgesteldwordtomhet algemeneprincipe te verduidelijkendathet eigenvermogen
volgens de enkelvoudige jaarrekening in beginsel gelijk is aan het eigenvermogenvolgens
de geconsolideerde jaarrekening. Bij dewaardering van een geconsolideerde deelneming
in de enkelvoudige jaarrekening volgens devermogensmutatiemethodewordt dedeelne-
ming beschouwd als een samenstel van activa enpassiva en niet als een ondeelbaar actief.
Hieruit vloeit voort dat transacties en/of balansposities tussen demoedermaatschappij en
haar geconsolideerde deelneming, waarbij sprake is van een 100%-belang, niet leiden tot
verschillen tussenhet eigenvermogenvolgens de geconsolideerde jaarrekening enhet ei-
genvermogenvolgens de enkelvoudige jaarrekening (verwerking vindt plaats in overeen-
stemming met de uitgangspunten van hoofdstuk 260 ‘De verwerking van resultaten op
intercompany-transacties indejaarrekening’).Voorbeeldenhiervanzijnnaderuiteengezet
in een bijlage.

Overigensbetekentditnietdatergeenverschillenkunnenbestaantussenheteigenver-
mogen en het resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaar-
rekening. Deze verschillen kunnen ontstaan vanuit het perspectief van de enkelvoudige
jaarrekening inspecifiekesituaties, zoals transactie en/ofbalansposities tussendemoeder-
maatschappij en haar geconsolideerde deelneming, waarbij geen sprake is van een 100%-
belangof als sprake is vaneengeconsolideerdedeelnemingmeteennegatief eigenvermo-
gen.Deaardvandezeverschillenondercombinatie3 isnietandersdanondercombinatie1.
Metanderewoorden,dezeverschillenontstaanookondercombinatie1enwordennietver-
oorzaakt door de toepassing van IFRS-waarderingsgrondslagen onder combinatie 3.

Daarnaastwordtvoorgesteldteverduidelijkendatnaastdepresentatie-entoelichtings-
vereisten van Titel 9 Boek 2 BW tevens de presentatie- en toelichtingsbepalingen uit de
Richtlijnen gevolgdmoetenworden. Tenslottewordenvoor dit hoofdstukenkele redactio-
nele aanpassingen voorgesteld.

Richtlijn 110 Doelstellingen en uitgangspunten
In alinea 110.108 van hoofdstuk 110 ‘Doelstellingen en uitgangspunten’ is opgenomen dat
artikel 2:362 lid 4 BW, eerste volzin, bepaalt dat de rechtspersoon in de jaarrekening gege-
vens verstrekt ter aanvulling van hetgeen in de bijzondere voorschriften van en krachtens
Titel 9 Boek 2 BWwordt verlangd, indien het verschaffen van het in artikel 2:362 lid 1 BW
bedoelde inzichtditvereist. Indezealinea is toegevoegddat indeRichtlijnenhieraaninvul-
ling wordt gegeven door de opname van aanvullende toelichtingsvereisten in de diverse
hoofdstukkenvandeRichtlijnen.DeRJbenadruktdathetdesalniettemin inspecifieke situ-
aties nodig kan zijn dat de rechtspersoon additionele informatie in de jaarrekening op-
neemt om te voldoen aan artikel 2:362 lid 4 BW.

Richtlijn 115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens
Inhoofdstuk115 ‘Criteriavooropnameenvermeldingvangegevens’ isdedefinitie vanma-
terieel belang toegevoegd.Doordeze toevoeging is alinea115.103vanhoofdstuk150 ‘Fout-
herstel’eveneensaangepastenzijnindiversehoofdstukkendetermen ‘relatievebetekenis’,
‘materialiteit’ en ‘materiele betekenis’ vervangen door de term ‘materieel belang’.

Daarnaast is alinea115.222vanhoofdstuk115 ‘Criteriavoor opnameenvermeldingvan
gegevens’ vervallen, aangezien de genoemde termen in deze alinea niet allemaal dezelfde
betekenis hebben.

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2020

44



Richtlijn 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Als gevolg van de actualisering van hoofdstuk 315 ‘Vrijstellingen voormiddelgrote rechts-
personen’ zijndevrijstellingenvoormiddelgrote rechtspersonenvanhetgevenvannadere
toelichting over een bijzonder waardeverminderingsverlies zoals opgenomen hoofdstuk
121 ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’ in alinea 121.805, onder c2 tot
enmet g, komen te vervallen.

Richtlijn 140 Stelselwijzigingen
Als gevolg van de actualisering van hoofdstuk 315 ‘Vrijstellingen voormiddelgrote rechts-
personen’ is de vrijstelling voormiddelgrote rechtspersonen van het geven van een cijfer-
matigeindicatievandeinvloedvaneenstelselwijzigingopeenofmeervolgendeboekjaren,
zoals opgenomen inhoofdstuk140 ‘Stelselwijzigingen’ alinea140.216, komen te vervallen.

Richtlijn 145 Schattingswijzigingen
Als gevolg van de actualisering van hoofdstuk 315 ‘Vrijstellingen voormiddelgrote rechts-
personen’ is de vrijstelling voormiddelgrote rechtspersonen van het geven van een cijfer-
matige indicatie van de invloed van een schattingswijziging op een of meer volgende
boekjaren, zoals opgenomen in hoofdstuk 145 ‘Schattingswijzigingen’, in alinea 145.305
komen te vervallen.

Richtlijn 160 Gebeurtenissen na balansdatum
In hoofdstuk 160 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ is in alinea 160.209 de verwerking van
preferent dividend in een balans voor winstbestemming verduidelijkt.

Richtlijn 212 Materiële vaste activa
In oktober 2019 is RJ-Uiting 2019-14 ‘Materiële vaste activa’ (overgangsbepalingen ‘kosten
van groot onderhoud’)’ gepubliceerd,waarmee inhet hoofdstukeennieuweovergangsbe-
paling isopgenomen(alinea212.807).Dezeovergangsbepalingmaakthetmogelijkomeen
overgang van ‘kostenvan groot onderhoud via een voorziening’ naar ‘kostenvan groot on-
derhoud in de boekwaarde van het actief’ in afwijking van hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigin-
gen’ te verwerken.

De achtergrondvandeze overgangsbepaling is dat diverse rechtspersonenwillen over-
gaan van het stelsel van het vormen van een voorziening voor groot onderhoud naar het
stelselvanverwerkenvandekostenvangrootonderhoudalsonderdeelvandeboekwaarde
van het actief. Afhankelijk van de situatie ervaren deze rechtspersonen complexiteit om
deze stelselwijziging conform hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’ te verwerken. Om de
overgang naar het verwerken van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van
het actief te vereenvoudigen is deze additionele overgangsbepaling opgenomen, tevens
is een voorbeeld van de toepassing vande overgangsbepaling toegevoegd in de bijlage on-
der G. Naar analogie is de overgangsbepaling in alinea 212.805 eveneens aangepast.

Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen
In maart 2020 is RJ-Uiting 2020-4 ‘Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275
‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het
kasstroomoverzicht’’ gepubliceerd. Naar aanleiding van het evalueren van niet-wettelijke
opties in deRichtlijnenheeft zijn een tweetal aanpassingen in hoofdstuk 213 ‘Vastgoedbe-
leggingen’ gemaakt.
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Demogelijkheidomeengebruiksrecht ineenonroerendezaakdatbijeen lesseealsope-
rationele lease classificeert (bijvoorbeeld grond in erfpacht) door de lessee te verantwoor-
den als een vastgoedbelegging, zoals vermeld in alinea 213.102, is geëvalueerd. Uit deze
evaluatievolgtdatdezealternatieveverwerkingswijzebehoudenblijft.Hetwasechtermo-
gelijk om deze alternatieve verwerkingswijze per gebruiksrecht toe te passen, maar deze
optie is vervallen omdat het consistent toepassen van een verwerkingswijze voor gelijk-
soortige activa zorgt voor betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen. Een eventuele stel-
selwijzigingdient overeenkomstig hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’ tewordenverwerkt.

Demethodenvoordewijzevanbepalenvandeboekwaardeinhetkadervanhetbepalen
vandeherwaarderingsreservevooropactuelegewaardeerdevastgoedbeleggingen (welof
geen rekening houden met cumulatieve afschrijvingen enwaardeverminderingen) zoals
vermeld inalinea213.504zijngeëvalueerd.Daarbij is, omdatdezemethodengelijkwaardig
zijn, de aanbeveling voor toepassing van een bepaaldemethode verwijderd.

Als gevolg van de actualisering van hoofdstuk 315 ‘Vrijstellingen voor middelgrote
rechtspersonen’ is de vrijstelling voor middelgrote rechtspersonen van het geven van een
nadere toelichting in situaties dat de reële waarde van een vastgoedbelegging niet op be-
trouwbarewijze kanwordenvastgesteld, zoals opgenomen inhoofdstuk213 ‘Vastgoedbe-
leggingen’ in alinea 213.805, onder e, komen te vervallen.

In juni 2020 isRJ-Uiting2020-11’Ontwerp-Richtlijn: verduidelijking toepassing combi-
natie 3 in de enkelvoudige jaarrekening enwaardering vastgoed voor eigen gebruik in en-
kelvoudige jaarrekening moedermaatschappij’ gepubliceerd. Naar aanleiding van de
voorgesteldewijzigingen inhoofdstuk100 ‘Inleiding’wordenookenkelewijzigingenvoor-
gesteld in hoofdstuk 213 ‘Vastgoedbeleggingen’.

In alinea 213.113 is de situatie beschreven van een rechtspersoon die een onroerende
zaakineigendomheeftendezeterbeschikkingsteltaanengebruiktwordtdoordemoeder-
maatschappij of een andere groepsmaatschappij. Deze onroerende zaak is geen vastgoed-
belegging in de geconsolideerde jaarrekening die beide rechtspersonen omvat, omdat de
onroerende zaak bezien vanuit het perspectief van de groep als geheel voor eigen gebruik
is bestemd.Daarbij is beschrevendat de onroerende zaak in de enkelvoudige jaarrekening
van de rechtspersoonwordt aangemerkt als vastgoedbelegging. Voorgesteldwordt ombij
toepassing van de vermogensmutatiemethode de onroerende zaak gehouden door de
dochtermaatschappij te classificeren als vastgoed voor eigen gebruik, zoals ook is gehan-
teerd ten behoeve van de geconsolideerde jaarrekening. Door deze wijze vanwaardering
zullen geen verschillen ontstaan tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde
jaarrekeningenheteigenvermogenvolgensdeenkelvoudige jaarrekeningvandemoeder-
maatschappij, waardoor dit aansluit bij het algemene principe zoals uiteengezet in de ont-
werprichtlijnen in hoofdstuk 100 ‘Inleiding’.

Daarnaast gaat de huidige bepaling niet specifiek in op de situatie waarbij het betref-
fende vastgoedwordt gehoudendoordemoedermaatschappij endit vastgoed terbeschik-
king wordt gesteld aan een geconsolideerde deelneming voor eigen gebruik. Voorgesteld
wordtdat deonroerendezaak in deenkelvoudige jaarrekening vandemoedermaatschap-
pij dan eveneens wordt geclassificeerd als vastgoed voor eigen gebruik.

Richtlijn 214 Financiële vaste activa
Alinea 214.301 van hoofdstuk 214 ‘Financiële vaste activa’ verwijst voor de eerste verwer-
kingvandeelnemingenwaarinderechtspersoon invloedvanbetekenisuitoefentophetza-
kelijke en financiële beleid naar hoofdstuk 216 ‘Fusies en overnames’. In deze alinea is
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verduidelijktdatdeverwijzingonderanderebetekentdatbijdeverkrijgingvandeelnemin-
gendie tegennettovermogenswaardeworden gewaardeerd slechts goodwill kanontstaan
indiensprake isvandeverkrijgingvaneengeïntegreerdgeheelvanactiviteiten,activaen/of
verplichtingen dat in staat is tot het genereren van opbrengsten.

In juni2020 isRJ-Uiting2020-11 ‘Ontwerp-Richtlijn:verduidelijking toepassingcombi-
natie 3 in de enkelvoudige jaarrekening enwaardering vastgoed voor eigen gebruik in en-
kelvoudige jaarrekening moedermaatschappij’ gepubliceerd. Naar aanleiding van de
voorgesteldewijzigingen inhoofdstuk100 ‘Inleiding’wordenookenkelewijzigingenvoor-
gesteld in hoofdstuk 214 Financiële vaste activa. In de alinea’s 214.312 tot enmet 214.312b
zijnbepalingenopgenomenmetbetrekking tot combinatie 3. Erworden redactionele aan-
passingen voorgesteld in de titel van deze sub-paragraaf en tevens wordt alinea 214.338a
toegevoegd consistent met bovenstaande aanpassing in Richtlijn 213 ‘Vastgoedbeleggin-
gen’met betrekking tot het toepassen van de vermogensmutatiemethode.

Richtlijn 216 Fusies en overnames
Inalinea216.101vanhoofdstuk216 ‘Fusies enovernames’ is verduidelijkt datdit hoofdstuk
van toepassing is op fusies enovernameswaarbij sprake is vandeverkrijging vaneengeïn-
tegreerdgeheelvanactiviteiten, activa en/of verplichtingendat in staat is tothet genereren
van opbrengsten. Tevens is verduidelijkt opwelkewijze de verkregen identificeerbare ac-
tivaen/ofverplichtingenwordenverwerkt indiendaargeensprakevanis.Dezewijzigingen
hebben ook geleid tot een tekstuele aanpassing in alinea 216.602.

Ontwerp-Richtlijn 221 Onderhanden projecten
Zoals uiteengezet onder A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel is besloten de inhoud van
RJ-Uiting 2019-15, met het daarin opgenomen voorgestelde ontwerp-hoofdstuk 221 ‘On-
derhanden projecten’, tevens integraal op te nemen in deze bundel. De ontvangen com-
mentaren op deze voorstellen, die naar verwachting van kracht zullen worden voor
verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022, zijnmomenteel in behandeling. Naar
verwachting zal voor jaareinde 2020, na verwerking commentaar, dit hoofdstuk definitief
worden gemaaktmiddels een RJ-Uiting.

Richtlijn 240 Eigen vermogen
IndeRJ-bundel jaareditie 2019 is aandealinea’s 240.207en240.208vanhoofdstuk240 ‘Ei-
gen vermogen’ de mogelijkheid toegevoegd dat de classificatie van een financieel instru-
ment als eigen vermogen of als vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening kan
wordengebaseerdopdejuridischevormofopdeeconomischerealiteitvanhetinstrument.
Thans is ook alinea 240.209 hierop aangepast en is tevens de structuur van de alinea’s
240.207 tot enmet 240.209 aangepast.

Richtlijn 252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans
opgenomen activa
Inalinea252.102vanhoofdstuk252 ‘Voorzieningen,niet indebalansopgenomenverplich-
tingen en niet in de balans opgenomen activa’ is verduidelijkt dat contracten betreffende
financiële garanties die voldoen aande definitie van een derivaat, binnen het toepassings-
gebiedvanhoofdstuk290 ‘Financiële instrumenten’vallenenniet binnenhet toepassings-
gebied vanhoofdstuk252. Zie verderhieronder bij Richtlijn 290 ‘Financiële instrumenten’.
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Ontwerp-Richtlijn 270 De winst-en-verliesrekening
Zoals uiteengezet onderA. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel is besloten de inhoud van
RJ-Uiting 2019-15, met het daarin opgenomen voorgestelde ontwerp-hoofdstuk 270 ‘De
winst-en-verliesrekening’, tevens integraal op te nemen in deze bundel. De ontvangen
commentaren op deze voorstellen, die naar verwachting van kracht zullenworden voor
verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022, zijnmomenteel in behandeling. Naar
verwachting zal voor jaareinde 2020, na verwerking commentaar, dit hoofdstuk definitief
worden gemaaktmiddels een RJ-Uiting.

Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
In januari 2020 is RJ-Uiting-2 ‘Transitievergoedingen’ gepubliceerd.Hoofdstuk271 ‘Perso-
neelsbeloningen’ bevat bepalingen voor de verwerking van transitievergoedingen.

Sinds 1 januari 2020 vervangt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ de ‘Wetwerk en zeker-
heid’. DeWet arbeidsmarkt in balans regelt dat vanaf 1 januari 2020 eenwerknemer vanaf
de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding bij ont-
slag.Deomvangvandetransitievergoedingwordtopeenanderewijzebepaalddanvolgens
deWetwerkenzekerheid.Vanwegedezewetswijziging is deverwijzing inalinea271.502a
vervangen door een verwijzing naar deWet arbeidsmarkt in balans. Daarwaar in de over-
gangsfase transitievergoedingen nog vallen onder deWet werk en zekerheid blijft alinea
271.502a onverminderd van toepassing op transitievergoedingen op basis van diewet. Af-
gezien van deze verwijzing naar dewet is hoofdstuk 271 inhoudelijk niet gewijzigd.

In november 2019 is RJ-Uiting-16 ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrok-
kenheid’ gepubliceerd. Aan de hand van deze Richtlijn (2017/828/EU) zijn onder meer
nieuwe wettelijke bepalingen ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op
het financieel toezicht (Wft) inzake het bezoldigingsverslag en -beleid. In alinea’s
271.606 en 271.607 van hoofdstuk 271 ‘Personeelsbeloningen’wordt in navolging van de
ongewijzigde vereisten van artikel 2:383c BW ten aanzien van de wijze van verwerking
van bezoldigingsinformatie in de toelichting van de jaarrekening, thans tevens verwezen
naardeopnamevandeze informatie inhet bezoldigingsverslag ennaar het nieuwehoofd-
stuk 404 ‘Bezoldigingsverslag en remuneratierapport’.

Richtlijn 272 Belastingen naar de winst
In alinea is 272.305 van hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar dewinst’ is verduidelijkt dat wij-
zigingen in debelastinglatentie die gerelateerd zijn aandevreemd-vermogenscomponent
van het samengestelde instrument in dewinst-en-verliesrekening verantwoord worden.

Richtlijn 275 Op aandelen gebaseerde betalingen
Inmaart 2020 is RJ-Uiting 2020-4 ‘Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275
‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het kas-
stroomoverzicht’’ gepubliceerd. Naar aanleiding vanhet evaluerenvan niet-wettelijke op-
ties in de Richtlijnen is een aanpassing doorgevoerd in dit hoofdstuk 275 ‘Op aandelen
gebaseerde betalingen’.

In alinea 275.207 is beschrevendat daarwaarde tegenpartij van eenop aandelen geba-
seerdebetalinghet rechtheeftomafwikkelinginliquidemiddelenteeisen,dereëlewaarde
vanditafwikkelingsalternatief lagerkanzijndanbijafwikkelingineigen-vermogensinstru-
mentenvanderechtspersoon. Indatgevaldienendeeigen-vermogenscomponent(hetver-
schil tussende reëlewaardevande totale toezeggingende reëlewaardevande toezegging
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bij afwikkeling in liquidemiddelen)endevreemd-vermogenscomponentafzonderlijkver-
werkt teworden. Demogelijkheid omdan uitsluitend een verplichting op te nemen is ver-
vallen.

Eeneventuelestelselwijzigingdientovereenkomstighoofdstuk140 ‘Stelselwijzigingen’
te worden verwerkt.

Richtlijn 290 Financiële instrumenten
In maart 2020 is RJ-Uiting 2020-4 ‘Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275
‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het kas-
stroomoverzicht’’ gepubliceerd. Naar aanleiding van het evalueren vanniet-wettelijke op-
ties in de Richtlijnen zijn een tweetal aanpassingen doorgevoerd in hoofdstuk 290
‘Financiële instrumenten’.

Kasstroomhedge-accounting:
Inalinea290.631 isbeschrevendaterbij toepassingvankasstroomhedge-accounting twee
verwerkingswijzenmogelijkzijnindiendeafgedektetoekomstigetransactietotdeopname
van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting leidt. Alleen demogelijk-
heid blijft behouden omdemet kasstroomhedge-accounting samenhangendewinsten en
verliezen, die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn opgenomen, te verwerken in de
eerste kostprijs of andere boekwaarde van het niet-financiële actief of de niet-financiële
verplichting die ontstaat als de afgedekte toekomstige transactie plaatsvindt. Vervallen is
demogelijkheid omdemet kasstroomhedge-accounting samenhangendewinsten enver-
liezen, die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn opgenomen, over te brengen naar de
winst-en-verliesrekening.

Kostprijshedge-accounting:
In alinea 290.638 is beschreven dat er bij toepassing van kostprijshedge-accounting twee
verwerkingswijzenmogelijkzijnindiendeafgedektetoekomstigetransactietotdeopname
van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting leidt. Alleen demogelijk-
heid blijft behouden om de met kostprijshedge-accounting samenhangende winsten en
verliezen, die nog niet in de winst-en-verliesrekening zijn opgenomen, te verwerken in
deeerste kostprijsof andereboekwaardevanhetniet-financiële actiefofdeniet-financiële
verplichting die ontstaat als de afgedekte toekomstige transactie plaatsvindt. Vervallen is
demogelijkheidomdemetkostprijshedge-accounting samenhangendewinstenenverlie-
zen die als overlopende post in de balans zijn opgenomen, over te brengen naar dewinst-
en-verliesrekening.

Tevens zijn, consistent met bovenstaande aanpassingen, twee voorbeelden in bijlage 3
aangepast.

Eeneventuelestelselwijzigingdientovereenkomstighoofdstuk140 ‘Stelselwijzigingen’
te worden verwerkt.

Inalinea290.201 isverduidelijktdat contractenbetreffende financiëlegarantiesdievol-
doen aan de definitie van een derivaat, binnen het toepassingsgebied van hoofdstuk 290
vallen. Eenvoorbeeld betreft een ‘credit default swap’waarbij de emittent verplicht is spe-
cifiekebetalingenteverrichtenopgrondvanwijzigingen indekredietwaardigheidvaneen
andere partij (de ‘onderliggendewaarde’), ongeachtof de houder van het financiële garan-
tiecontract blootstaat aankredietrisicometbetrekking tot deze andere partij.Daarentegen
ishoofdstuk290nietvantoepassingopcontractenbetreffendefinanciëlegarantieswaarbij
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de emittent verplicht is specifieke betalingen te verrichten omde houder te compenseren
voor een door hem geleden verlies omdat een specifieke schuldenaar zijn betalingsver-
plichting niet nakomt.

Als gevolg van de actualisering van hoofdstuk 315 ‘Vrijstellingen voor middelgrote
rechtspersonen’ isdevrijstellingvoormiddelgroterechtspersonenvanhetgevenvaninfor-
matie inzakehet liquiditeitsrisico, zoalsopgenomeninhoofdstuk290 indealinea’s290.918
tot enmet 290.927, komen te vervallen.

Inalinea290.937 isverduidelijktdatwanneer financiële activaof financiëleverplichtin-
gentegenreëlewaardezijngewaardeerdindebalans,hetbedragvandereëlewaardenietin
de toelichting hoeft teworden opgenomen. Nadere informatie over de reëlewaarde, zoals
dewaarderingsmethodiek en belangrijkste veronderstellingen, dientwel in de toelichting
teworden opgenomen.

Richtlijn 300 Functie en indeling
Inalinea300.101avanhoofdstuk300 ‘Functie en indeling’ is hetdoelvande toelichtingop-
genomen. De toelichtingheeft als doel ombetrouwbare informatie te verschaffendie rele-
vant isvoordebesluitvormingvandegebruikersvandejaarrekening(zieookalinea9toten
met11vanhetStramieninzakegebruikersenhuninformatiebehoeften).Ookzijnbegrijpe-
lijkheidenvergelijkbaarheidvanbelangbijhetverschaffenvaninformatie indetoelichting.

Richtlijn 315 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen
De tekst van het hoofdstuk 315 ‘Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen’, inclu-
sief de bijlagen bij dit hoofdstuk, is geactualiseerd. Gelijktijdig hiermee heeft ook een
beoordeling van de vrijstellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor mid-
delgrote rechtspersonen plaatsgevonden, hetgeen heeft geleid tot het vervallen van en-
kele vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen in hoofdstuk 121 ‘Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa’, hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’, hoofdstuk
145 ‘Schattingswijzigingen’, hoofdstuk 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ en hoofdstuk 290 ‘Fi-
nanciële instrumenten’. Als gevolg van diverse (redactionele) wijzigingen heeft ook een
hernummering van de alinea’s en de onderwerpen in bijlage 2 van hoofdstuk 315 ‘Vrij-
stellingen voor middelgrote rechtspersonen’ plaatsgevonden.

Richtlijn 330 Verbonden partijen
In november 2019 is RJ-Uiting-16 ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokken-
heid’ gepubliceerd. Aan de hand van deze EU-richtlijn (2017/828/EU) zullen onder meer
nieuwe wettelijke bepalingen worden ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de
Wetophet financieel toezicht (Wft).Naaraanleidinghiervanis inalinea330.101vanhoofd-
stuk330 ‘Verbondenpartijen’verduidelijktdateenvennootschapwaarvanaandelenofmet
medewerkingvandevennootschapuitgegevencertificatenzijngenoteerdaaneengeregle-
menteerdemarkt (als bedoeld in art.1:1Wft), eenmateriële transactiemet eenverbonden
partij, die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering of niet onder normale markt-
voorwaarden is aangegaan, openbaar maakt op het moment van de transactie. Dit is een
aanvulling op alinea 330.201waar op grond vanwettelijke bepalingen dergelijke transac-
ties tevens worden vermeld in de toelichting van de jaarrekening.
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Richtlijn 360 Kasstroomoverzicht
In maart 2020 is RJ-Uiting 2020-4 ‘Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275
‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het kas-
stroomoverzicht’’ gepubliceerd. Naar aanleiding van het evalueren vanniet-wettelijke op-
ties in deRichtlijnen zijn een tweetal aanpassingen in hoofdstuk360 ‘Kasstroomoverzicht’
doorgevoerd.

In alinea 360.219 was opgenomen dat bij de aankoop respectievelijk verkoop van
groepsmaatschappijendeindegeconsolideerdedeelnemingaanwezigegeldmiddelenhet-
zij opdeaankoopprijs respectievelijkdeverkoopprijs inminderingwordengebracht,hetzij
afzonderlijkwordtvermeldals onderdeelvandeaansluiting tussendenetto-kasstroomen
de balansmutaties van de geldmiddelen. De laatst genoemdemogelijkheid is vervallen, de
aanwezigegeldmiddelendienenopdeaankoopprijsrespectievelijkdeverkoopprijs inmin-
deringgebrachtteworden.Eeneventuelestelselwijzigingdientovereenkomstighoofdstuk
140 ‘Stelselwijzigingen’ te worden verwerkt.

Tevens is alinea 360.207 aangepast. Debetalingenvan financiële leasetermijnen inzake
het interestbestanddeel wordt in overeenstemmingmet de stelselkeuze voor kasstromen
uit hoofde van betaalde interest gepresenteerd.

Richtlijn 400 Bestuursverslag
In januari 2020 is RJ-Uiting 2020-3 ‘Bestuursverslag: vervallen wettelijk streefcijfer’
gepubliceerd. Per 1 januari 2020 is artikel 2:391 lid 7 BW vervallen en hierdoor is alinea
400.108a van hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ eveneens vervallen.

Richtlijn 404 Bezoldigingsverslag en remuneratierapport
In november 2019 is RJ-Uiting-16 ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokken-
heid’ gepubliceerd. Aan de hand van deze EU-richtlijn (2017/828/EU) zijn onder meer
nieuwe wettelijke bepalingen ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op
het financieel toezicht (Wft). Naar aanleiding hiervan is een nieuw hoofdstuk, hoofdstuk
404 ‘Bezoldigingsverslag en remuneratierapport’, toegevoegd aan de Richtlijnen, met
daarin de voorschriften voor het bezoldigingsverslag van een vennootschapwaarvan aan-
delenofmetmedewerkingvandevennootschapuitgegevencertificatenzijngenoteerdaan
eengereglementeerdemarkt(alsbedoeld inart.1:1Wft). Tevenszijndealinea’s405.107 tot
enmet 405.109 van hoofdstuk 405 ‘Verslag van raad van commissarissen’ verplaatst naar
hoofdstuk 404 ‘Bezoldigingsverslag en remuneratierapport’.

Richtlijn 405 Verslag raad van commissarissen
Dealinea’s 405.107 tot enmet 405.109vanhoofdstuk405 ‘Verslag van raadvan commissa-
rissen’ zijn verplaatst naar hoofdstuk 404 ‘Bezoldigingsverslag en remuneratierapport’.

Richtlijn 645 Toegelaten instellingen Volkshuisvesting
In december 2019 is de RJ-Uiting 2019-18 ‘Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen
volkshuisvestiging’ gepubliceerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relatiesheeftop30september2019 indeRegeling toegelateninstellingenvolkshuisvesting
2015 (Rtiv) nieuwe definities opgenomen voor onderhoud en verbetering en voor de ver-
werkingdaarvan.Uitgavendie voldoenaandedefinitie vanonderhoudmoetenvolgens de
Rtiv worden verwerkt als onderhoudslasten in dewinst-en-verliesrekening, uitgaven die
voldoen aan de definitie van verbeteringmoeten volgens de Rtiv worden verwerkt als on-
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derdeelvandekostprijsvanhetvastgoedinexploitatie.Demogelijkgewijzigdeverwerking
van onderhoud en verbetering op grond van de Rtiv heeft geen invloed op de omvang van
het vermogen en resultaat en op de kasstromen, maar wel op de samenstelling daarvan.
Daarom zijn de volgendewijzigingen aangebracht in hoofdstuk 645 ‘Toegelaten instellin-
gen volkshuisvesting’:
• Aanpassing vanalinea 645.202 in die zindat uitgavennaeerste verwerking vanvast-

goedinexploitatiemoetenwordenverwerkt inovereenstemmingmetartikel14avan
de Rtiv.

• In een overgangsbepaling in alinea 645.504:
– Is verduidelijkt dat de aangepaste alinea 645.202 van toepassing is op verslag-

jarendieaanvangenopofna1januari2020,echterdateerderetoepassingistoe-
gestaan.

– De overgang van de verwerking van uitgaven na eerste verwerking in de kost-
prijs vanhet vastgoed inexploitatienaarverwerkingvolgensdebepalingenvan
artikel 14avandeRtiv is een stelselwijzigingdie volgenshoofdstuk140 ‘Stelsel-
wijzigingen’moet worden verwerkt. De toegelaten instelling volkshuisvesting
mag deze stelselwijziging, in afwijking van hoofdstuk 140 ‘Stelselwijzigingen’,
prospectief verwerken. Bij prospectieve verwerking worden de uitgaven na
eerste verwerking vanaf het boekjaarwaarin de stelselwijzigingwordt doorge-
voerd volgens artikel 14avandeRegeling toegelaten instellingenvolkshuisves-
ting 2015 verwerkt enworden de vergelijkende cijfers niet aangepast.

– Bij prospectieve verwerking van de stelselwijziging is het toegestaan, in afwij-
kingvanalinea140.214vanhoofdstuk140 ‘Stelselwijziging’,debetekenisvande
stelselwijziging voor de individuele posten kwalitatief toe te lichten. Dit houdt
indatvanwegedevergelijkbaarheidmoetwordenvermeldwelkepostenvande
balans, dewinst-en-verliesrekeningenhet kasstroomoverzicht doorde stelsel-
wijziging zijn beïnvloed.

In het hoofdstuk zijn tevens wijzigingen aangebracht om te verduidelijkenwanneer her-
classificatievan ‘vastgoedinexploitatie’naar ‘vastgoedinontwikkelingbestemdvooreigen
exploitatie’ dient plaats te vinden. In alinea 645.212 is opgenomen dat herclassificatie aan
de orde is indien sprake is van een beëindiging van de duurzame exploitatie van het vast-
goed teneinde het vastgoed te slopen en nieuw vastgoed te ontwikkelen. Zolang het vast-
goed nog duurzaamwordt verhuurd vindt geen herclassificatie plaats naar vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.

In alinea 645.218 is verduidelijkt dat een verlieslatend contract niet alleen aan de orde
kan zijn bij nieuwbouwprojecten, maar tevens bij investeringen in bestaande projecten.
Bij investeringen in bestaande complexen is sprake van een verlieslatend contract indien
de verwachte uitgaven van de investering hoger zijn dan de verwachte stijging van de
marktwaarde van het complex als gevolg van de investering. Voor het verschil tussen
de kostprijs en de verwachte stijging van de marktwaarde wordt een voorziening ge-
vormd, indien en voor zover de uitgaven met betrekking tot een investering in bestaand
vastgoed nog niet in de balans zijn verwerkt.
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RJ 650 Fondsenwervende organisaties
Hoofdstuk650 ‘Fondsenwervendeorganisaties’ isopenkelepuntenaangepast.Dedefinitie
van fondsenwervende organisatie die in alinea 650.101was opgenomen is verplaatst naar
paragraaf0Definities. Inalinea650.305zijnbijdeonderverdelingvanreservesdestatutaire
reserves toegevoegd.

RJ 660 Onderwijsinstellingen
In hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ is alinea 660.522 aangepast in verband met de
vermelding van een vereiste reflectie van de medezeggenschap op de realisatie van het
plan tot dan toe, de betrokkenheid van belanghebbenden en de facilitering van demede-
zeggenschap in het bestuursverslag en de jaarrekening over 2021.

Daarnaast is de overgangsbepaling in alinea 660.601 verlengd tot enmet het boekjaar
2020.Dit houdt indat het opgrondvandeRegeling jaarverslaggevingonderwijs ook inhet
boekjaar 2020 nog is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voor groot
onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de ge-
hele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld
door het aantal jarenwaaruit deze planperiode bestaat.

C. Overige aanpassingen

Redactionele aanpassingen
In diverse hoofdstukken zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Inhoofdstuk210 ‘Immateriëlevasteactiva’ (alinea210.201), hoofdstuk212 ‘Materiële vaste
activa’ (alinea 212.201), hoofdstuk 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ (alinea 213.201) en hoofd-
stuk645 ‘Toegelateninstellingenvolkshuisvesting’ (alinea645.201)zijndeverwerkingscri-
teria voor activa op uniformewijze geformuleerd.

Afdeling 9 – bijlagen
In november 2019 is de RJ-Uiting-16 ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrok-
kenheid’ gepubliceerd. Hiermee zijn in Bijlage 900Wetteksten, in 900.2 ‘Tekst van diverse
artikelen van Boek 2 BW’, enige met deze wetgeving in het BW (Stb. 2019, nr. 423) inge-
voerde relevante bepalingen toegevoegd.Dit betreffenbepalingenvoor bepaaldebeursge-
noteerde vennootschappen inzake het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag
(art. 2:135a, 135b, 145 en 160a BW), zoals opgenomen in hoofdstuk 404 ‘Bezoldigingsver-
slagenremuneratierapport’ (zieboven), alsmedebepalingen inzakevermeldingvan trans-
actiesmet verbonden partijen (art. 2:167 tot enmet 170 BW).

Commentaar
DeRaadvoorde Jaarverslaggeving (RJ)nodigtuit tothet inzendenvanreactiesencommen-
taren op de ontwerp-Richtlijnen. Deze reacties en commentaren ziet de RJ graag uiterlijk
1december2020– bij voorkeurper e-mail via secretariaat@rjnet.nl– tegemoet. Voor ove-
rige reacties en commentaren geldt geen uiterste inzendtermijn.

Reactiesencommentarenzulleninaanmerkingwordengenomenbijhetvaststellenres-
pectievelijk wijzigen van definitieve Richtlijnen. Dezeworden door de RJ als openbare in-
formatie behandeld en op de RJ-website gepubliceerd, tenzij door de respondent is
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aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als ver-
trouwelijk.

Contactgegevens secretariaat:
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HPAmsterdam
telefoon: +31(0)20-3010391
e-mail: secretariaat@rjnet.nl
website: www.rjnet.nl
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