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RJ-Uiting 2015-8: “Wijzigingen RJk-bundel jaareditie 2015” 

 

De jaareditie 2015 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen zal 

eind 2015 worden gepubliceerd. De jaareditie 2015 is van toepassing voor verslagjaren die 

aanvangen op of na 1 januari 2016. Normaliter zou deze RJk-bundel jaareditie 2015 in 

september 2015 zijn gepubliceerd. Op dit moment is echter het wetsvoorstel Uitvoeringswet 

richtlijn jaarrekening (34 176) aangenomen door het parlement, maar nog niet in het Staatsblad 

gepubliceerd. Dit wetsvoorstel beoogt een aantal in het BW opgenomen voorschriften voor de 

financiële verslaggeving aan te passen. Het is de verwachting dat de desbetreffende  

Uitvoeringswet, alsmede de bijbehorende Besluiten vóór het einde van dit jaar in het Staatsblad 

zullen worden gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de daarin opgenomen wijzigingen met 

ingang van 1 januari 2016 van toepassing zullen zijn. Daar de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving aansluiten op de desbetreffende bepalingen in het BW moet de Raad voor de 

Jaarverslaggeving (RJ) wachten met publicatie van de RJk-bundel jaareditie 2015 totdat de 

desbetreffende bepalingen in het Staatsblad zijn verschenen. 

 

Om rechtspersonen nu al te informeren over de aanpassingen – aanvullend op die van de 

verwachte wetswijziging – die in de jaareditie 2015 van de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen zullen worden opgenomen, publiceert de RJ 

thans deze RJ-Uiting 'Wijzigingen RJk-bundel jaareditie 2015'. 

 

Wijzigingen in editie 2015 

Deze RJ-Uiting bevat de aanpassingen die in de jaareditie 2015 worden doorgevoerd, los van de 

verwachte wijzigingen van de in het BW opgenomen voorschriften voor de financiële 

verslaggeving. Het betreft de volgende aanpassingen. 

 

A. Verwerking RJ-Uitingen gepubliceerd na jaareditie 2014  

RJ-Uitingen zijn wijzigingen in de Richtlijnen, welke na publicatie van de RJ-bundel jaareditie 

2014 zijn gepubliceerd op de RJ-website. Na opname van de RJ-Uitingen in de jaareditie 2015 

hebben deze geen zelfstandige betekenis meer. Het betreft de volgende Uitingen:  

 

RJ-Uiting 2015-2b: ‘ontwerp-Richtlijn A3.3 Foutherstel” (RJk-bundel)  

RJ-Uiting 2015-6: ‘Richtlijn 150 Foutherstel en RJk A3.3 Foutherstel’ 

In RJ-Uiting 2015-6 is de tekst van A3.3 aangepast, dit beschrijft de wijze waarop fouten in 

de jaarrekening moeten worden hersteld. Materiële fouten dienen voortaan retrospectief te 

worden hersteld. Voorheen gold dit alleen voor fundamentele fouten. De aangepaste tekst van 

A 3.3 is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016, waarbij eerdere 

toepassing wordt aanbevolen. Voor de inhoud van A3.3 ‘Foutherstel’ wordt verwezen naar RJ-

Uiting 2015-6. 

 

http://www.rjnet.nl/Databank/Nieuws/2015/RJ-Uiting-2015-6-RJ-150-Foutherstel-en-Rjk-A33-Foutherstel/
http://www.rjnet.nl/Databank/Nieuws/2015/RJ-Uiting-2015-6-RJ-150-Foutherstel-en-Rjk-A33-Foutherstel/
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B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen 

Een wijziging of nieuw onderwerp in een Richtlijn wordt veelal eerst als ontwerp-Richtlijn 

gepubliceerd. In beginsel worden ontwerp-Richtlijnen in de eerstvolgende bundel omgezet in 

Richtlijnen. Daarbij wordt eventueel binnengekomen commentaar meegenomen. Het gaat in de 

jaareditie 2015 om de volgende ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen.  

 

B14 Personeelsbeloningen 

De alinea’s 122 tot en met 127 van hoofdstuk B14 Personeelsbeloningen zijn ongewijzigd 

definitief geworden. 

 

C. Te verwachten aanpassingen 

In verband met de verwachte wetswijziging als gevolg van de  Uitvoeringswet richtlijn 

jaarrekening (34 176) waaronder de introductie van een nieuwe categorie ‘micro-

rechtspersonen’ en de daarmee verband houdende wijzigingen in het Besluit actuele waarde en 

het Besluit modellen jaarrekening zullen, zodra de tekst van voornoemde wet en besluit(en) zal 

zijn gepubliceerd in het Staatsblad, aanpassingen worden doorgevoerd in de RJk-bundel 

jaareditie 2015. 


