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1. Inleiding
1.1. Doelstelling en rol
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is het uitvoerend orgaan van de Stichting voor de
Jaarverslaggeving die tot doel heeft de kwaliteit van de externe verslaggeving, in het bijzonder van de
jaarrekening, door rechtspersonen en andere juridische entiteiten in Nederland te bevorderen. Dit
wordt met name gerealiseerd door het publiceren van ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’
((hierna: Richtlijnen) en RJ-Uitingen. De Richtlijnen geven een nadere uitleg van de eisen die aan
externe verslaggeving worden gesteld. Dit voornamelijk met het oog op de wettelijke eis dat de
jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd een zodanig inzicht moet geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd
omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede, voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat,
omtrent de solvabiliteit en liquiditeit van de organisatie. Bovendien brengt de RJ gevraagd en
ongevraagd advies uit aan de overheid en andere regelgevende instanties, zoals de International
Accounting Standard Board (IASB) en de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
1.2. Uitvoering
De werkzaamheden van de RJ kennen een drietal primaire aandachtvelden:
1) het volgen en beïnvloeden van ontwikkelingen in internationale verslaggeving (International
Financial Reporting Standards: IFRS);
2) het ontwikkelen en onderhouden van een compleet en up-to-date stelsel van verslaggevingsregels
(Richtlijnen) voor Nederlandse rechtspersonen, voor zover deze geen IFRS toepassen; en
3) het opstellen en onderhouden van aanvullende verslaggevingsregels (Richtlijnen) voor bijzondere
bedrijfstakken. voor zover die voorzien in een behoefte.
De RJ is eindverantwoordelijk voor de inhoud van Richtlijnen en commentaarbrieven. Daarbij steunt
de RJ op voorbereidende werkzaamheden door de RJ-Staf, het RJ-secretariaat en op RJ-werkgroepen
gericht op specifieke onderwerpen/bedrijfstakken. Dit werkplan geeft een overzicht van de
onderwerpen waar de RJ, naar verwachting, in de periode 2017-2018 aan zal werken. Met het oog op
de publicatie van de RJ-bundels in de loop van het jaar (september) is voor de uitvoering van de
werkzaamheden in feite sprake van een gebroken boekjaar. Het werkplan sluit hierop aan maar kijkt
ook verder vooruit en richt zich op anderhalf jaar: de 2e helft van 2017 en geheel 2018.
1.3. Strategie
De RJ stelt zich periodiek de vraag welke stappen nodig zijn om zo goed mogelijk bij te dragen aan de
verbetering van de kwaliteit van de externe verslaggeving in Nederland. In dat kader is in het
voorjaar van 2017 een strategiedag gehouden waarin de missie van de RJ en de daaruit
voortvloeiende strategie is bediscussieerd. De uitkomsten van die discussie zijn in een aantal RJ
vergaderingen nader gepreciseerd en geformuleerd. Waar nodig is dit werkplan aangepast aan de
uitkomsten van deze discussie.
2. Werkzaamheden
2.1 Beinvloeden van IFRS-ontwikkelingen
Om zeker te stellen dat Nederlandse opvattingen over kwalitatief hoogwaardige verslaggeving
bekend zijn, en dat de belangen van partijen bij de totstandkoming van internationale
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verslaggevingsregels worden betrokken, participeert de RJ in de consultatieprocessen van de IASB en
EFRAG. De RJ levert, rechtstreeks of via EFRAG, commentaar op Discussion Papers, Exposure Drafts
en andere “due process” documenten van de IASB en EFRAG. In aanvulling daarop zijn er ook diverse
directe contacten met de IASB en EFRAG. Tevens worden door de RJ discussiebijeenkomsten
georganiseerd. De RJ participeert als lid in EFRAG en de RJ-voorzitter heeft een zetel in de EFRAGBoard. De RJ neemt ook deel aan de periodiek door EFRAG georganiseerde vergaderingen van het
Europese Consulting Forum of Standard Setters (CFSS), alsmede door de IASB georganiseerde World
Standard Setters (WSS) meeting en de bijeenkomsten van de International Federation of Accounting
Standard Setters (IFASS). Tevens zijn leden van de RJ actief in werkgroepen van EFRAG en de IASB.
2.2 Verslaggevingsregels voor Nederlandse rechtspersonen
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden geactualiseerd indien en voor zover daarvoor
aanleiding is, bijvoorbeeld vanwege nationale of internationale ontwikkelingen dan wel op grond
van ontvangen commentaren op (ontwerp)Richtlijnen. Daarnaast wordt geprobeerd om nieuwe
en/of wijzigingen in bestaande (ontwerp)Richtlijnen eenvoudiger en begrijpelijker te formuleren.
Voordat met een specifiek onderwerp of aanpassing wordt begonnen, worden de hoofdlijnen van de
(eventuele) aanpassingen aan de Raad voorgelegd. Dit gebeurt in een educatieve sessie en/of een
Point Outline (POL), na voorbereiding door RJ-Staf of een RJ-werkgroep. Tevens levert de RJ
gevraagd of ongevraagd commentaar op (ontwerp)wetgeving en consultaties of adviesaanvragen van
overheidsinstanties die betrekking hebben op externe verslaggeving.
2.3 Verslaggevingsregels voor bijzondere bedrijfstakken
Voor een aantal sectoren heeft de RJ specifieke Richtlijnen die een aanvulling zijn op de algemene
verslaggevingsregels voor die sector. Gezien de eigenheid van deze sectoren, het betreft vaak
specifieke wetgeving naast of in aanvulling op de hoofdregels van Titel 9 Boek 2 BW, zijn deze
Richtlijnen op sommige punten meer gedetailleerd of afwijkend. In de Richtlijnen voor sectoren
wordt specifiek duidelijk gemaakt dat tevens de overige hoofdstukken van de RJ-bundel
geraadpleegd moet worden, bovendien wordt zoveel mogelijk verwezen naar andere hoofdstukken
van de RJ-Bundel om doublures te beperken. Bij de totstandkoming en aanpassing van deze
sectorspecifieke Richtlijnen wordt gebruik gemaakt van RJ-werkgroepen waarin deskundigen uit de
sector, leden van RJ-Staf en RJ-leden samenwerken. Ook voor deze sectorspecifieke Richtlijnen ligt de
eindverantwoordelijkheid bij de RJ. In dit kader wordt ook overlegd met de betrokken ministeries.
Tevens participeert de voorzitter van de RJ-staf in het (ministerie-overkoepelende) Overlegplatform
Publieke Verantwoording (OPV).
2.4 Overige werkzaamheden
De RJ voert thans op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken werkzaamheden uit in het
kader van het beoordelen van de Nederlandse taxonomie (NT) voor Extensible Business Reporting
Language (XBRL). In 2015 is door de RJ een RJ werkgroep NT gevormd, hierin zijn deskundigen
benoemd die werkzaam zijn bij diverse accountantskantoren. Deze RJ werkgroep NT rapporteert
haar bevindingen aan de RJ en wordt daarbij tevens ondersteund door een klankbordgroep van RJleden. De activiteiten van de RJ werkgroep NT worden gesubsidieerd door het Ministerie van
Economische Zaken en hebben betrekking de beoordeling van de NT in vergelijking met de inhoud
van de RJ-bundel en de RJk-bundel. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant.

3

2.5 Planning 2017 - 2018
Een overzicht van de voornaamste projecten die uit de hiervoor genoemde werkzaamheden
voortvloeien is opgenomen in bijlage 1. De tijdsplanning is voor een deel afhankelijk van de
momenten waarop verzoeken voor commentaar door de overheid, de IASB en/of EFRAG worden
gepubliceerd en zal periodiek geactualiseerd moeten worden.
3. Communicatie
De RJ hecht groot belang aan een goede communicatie en overleg met belanghebbenden en
belangstellenden over ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggeving en aan een goede
toegankelijkheid van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De website van de RJ zal in 2017-2018
worden gemoderniseerd. Dit is noodzakelijk omdat het huidige systeem waarop de website is
gebouwd verouderd is en vervangen moet worden.
In het kader van communicatie zijn de volgende activiteiten van belang:
Bijeenkomsten

De RJ organiseert afhankelijk van nationale of internationale
ontwikkelingen discussiebijeenkomsten over actuele onderwerpen. Dit
kunnen onder meer ontwikkelingen in Nederland of EU op het gebied
van financiële verslaggeving zijn, ontwikkelingen in IFRS en/of in de
Richtlijnen zelf.
Website
De RJ onderhoudt een eigen website waarin onderwerpen zoals
informatie over de organisatie, RJ-Uitingen en nieuws items zijn
opgenomen.
Publiciteit / Media
Naast publicatie op zijn eigen website hecht de RJ ook belang aan
publiciteit via andere media. Afhankelijk van ontwikkelingen zal de RJ
deze media actief benaderen, onder meer bij jaarlijkse publicatie van de
RJ-bundel.
Publicatie Richtlijnen RJ-Uitingen worden, indien nodig, gedurende het jaar uitgebracht. Elke
en RJ-Uitingen
RJ-Uiting wordt op de RJ-website gepubliceerd. Jaarlijks wordt in
september de nieuwe jaareditie van de RJ-bundel en RJk-bundel
gepubliceerd.
Digitale
publicatie Naast publicatie van de bundel in boekvorm door Kluwer, zijn de
van de Richtlijnen
Richtlijnen ook in digitale vorm via een Kluwer-abonnement
(internettoegang) beschikbaar. Tevens is door Kluwer een RJ-app
ontwikkeld voor de iPad.
4. Overige contacten
In aanvulling op de hiervoor reeds beschreven contacten nodigt de RJ regelmatig gasten uit voor een
gedachtewisseling in een RJ-vergadering.
Waarnemers van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën, de Autoriteit Financiële
Markten, VNO-NCW/MKB-Nederland en NBA nemen deel aan de vergaderingen van de RJ.
Met de Autoriteit Financiële Markten wordt bovendien periodiek overlegd over ontwikkelingen in
externe verslaggeving en gemeenschappelijke belangen.
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Bijlage 1.
Overzicht werkzaamheden 2017 – 2018
aug

sep

2017
okt

nov

dec

IASB Projects
ED Accounting Policies and Accounting Estimates (Amendments IAS 8)
ED Definition of Material (Disclosure Initiative)
DP Principles of Disclosure
DP Dynamic Risk Management
DP Business Combinations Under Common Control (BCUCC)
DP Financial Instruments with Characteristics of Equity
DP or ED Rate Regulated Activities
DP or ED Primary Financial Statements
ED Property, Plant and Equipment - Proceeds before intended use
Next annual improvements cycle ?
EFRAG Projects
DP Goodwill Impairment
Research project recycling of equity impairments?
Research project pension plans?
RJ Projecten
Opbrengstverantwoording onder RJ (IFRS 15)
Leasing (IFRS 16)
Verzekeringen (IFRS 17)
Nagaan invloed nieuw conceptual framework IASB op Stramien
Aanvullen RJ 400 Bestuursverslag - pay-ratio
Algemene revisie RJ 400 Bestuursverslag
Afwerken commentaar RJ 2017-7 - incurred credit loss
Project opties in Richtlijnen (in samenwerking met AFM)
Ontwerp -Richtlijn Alternatieve Prestatie Maatstaven
Notitie RJ 100 - negatieve deelnemingswaarde
Afwerken commentaar Jaareditie 2017
Nederlandse Taxonomie XBRL (NT - 12)
Nederlandse Taxonomie XBRL (NT - 13)
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