
TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2014

Algemeen
Vooru ligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoorde jaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgrote rechtspersonen. Editie 2014 is van toepassing voor verslagjarendie aanvangenop
of na 1 januari 2015. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze jaareditie definitief zijn gewor-
den, geldt eveneens de ingangsdatum1 januari 2015, tenzij anders is aangegeven. Eerdere
toepassingwordt aanbevolen, tenzij in deRichtlijn anders is vermeld (zie ookRichtlijn 100
Inleiding, 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-
lijnenzijndenummersvanalinea'smetdestatusvanontwerp-Richtlijnherkenbaaraande
opmaak in diapositief (wit tegen zwarte achtergrond).

Een verticale streep is in de kantlijn toegevoegdbij de alinea's die ten opzichte van de jaar-
editie2013zijngewijzigd.DitbetreftookwijzigingenindedefinitieveRichtlijntenopzichte
vandemiddelseenRJ-Uitinguitgebrachteontwerp-Richtlijn. Indienhoofdstukkenofpara-
grafen met de status van 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. Indien geen verticale streep is geplaatst, betreft het geen
nieuwe en/of gewijzigde alinea.

Dewetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli
2014.

Wijzigingen in editie 2014
InditTengeleidewordendewijzigingentoegelichtdie indezeeditiezijndoorgevoerd.Deze
toelichting is gestructureerd naar vier soortenwijzigingen. Alvorens in te gaan op de toe-
lichtingopdewijzigingenvolgtnueerst eenkorte toelichtingopdealgemene achtergrond
van de vier 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.
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In deze bundel zijn alle RJ-Uitingenverwerkt,met inachtneming van eventueel binnenge-
komencommentaar.DitTengeleidegeefteenkorteuitlegvandeinhoudvandebetreffende
RJ-Uiting en dewijze van verwerking in deze jaareditie.

B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen
Eenwijziging of nieuwonderwerp in een Richtlijn kan eerst als ontwerp-Richtlijnworden
gepubliceerd. In principe worden deze ontwerp-Richtlijnen in de eerstvolgende bundel
omgezet in Richtlijnen. Daarbij wordt eventueel binnengekomen commentaar meegeno-
men bij de verwerking. Alle binnengekomen commentaren zijn besprokenmaar hebben,
alles overwegende, niet altijd geleid tot een ander oordeel.

Er is indit Tengeleide eenoverzicht opgenomenvande inRichtlijnenomgezette ontwerp-
Richtlijnen.Daarbij is toegelichtofdeontwerp-Richtlijngewijzigddanwelongewijzigdde-
finitief is geworden. Indiendeontwerp-Richtlijn gewijzigddefinitief is geworden, is toege-
licht wat de eventuele wijziging ten opzichte van de gepubliceerde ontwerp-Richtlijn
betreft.

De indeze jaareditie inRichtlijnenomgezetteontwerp-Richtlijnenzijnvantoepassingvoor
verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2015.

C. Overige aanpassingen
In dit Ten geleide zijn de overige aanpassingen kort toegelicht.

D. Nieuwe ontwerp-Richtlijnen
Naast de ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in definitieve Richtlijnen, zoals eerder toe-
gelicht bij punt B, zijn er in deze editie tevens nieuwe ontwerp-Richtlijnen opgenomen. In
dit Ten geleideworden deze nieuwe ontwerp-Richtlijnen kort toegelicht.

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-Uiting 2013-15: ‘Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013)’
In december 2013 is RJ-Uiting 2013-15 verschenenmet het aangepaste hoofdstuk 290 Fi-
nanciële instrumenten(2013)waarmeedeeerdereRJ-Uiting2013-12,waarineenontwerp-
richtlijn was opgenomen, definitief is gemaakt met inachtneming van het ontvangen
commentaar. In het aangepaste hoofdstuk 290 Financiële instrumenten zijn bepaalde as-
pecten van hedge-accounting en embedded derivaten verduidelijkt en/of gewijzigd. Deze
verduidelijkingenenwijzigingenbetreffenvooral debepalingvan ineffectiviteit bij toepas-
sing van kostprijshedge-accounting, het scheiden van embedded derivaten bij kostprijs-
waardering en de toelichting van liquiditeitsinformatie rondom hedge-accounting.
Met de verwerking van RJ-Uiting 2013-15 zijn tevens in Bijlage 3 bij hoofdstuk 290 nadere
voorbeelden uitgewerkt. Zoals in RJ-Uiting 2013-15 was aangekondigd, betreffen het na-
dere voorbeelden inzake de bepaling en verwerking van ineffectiviteit bij toepassing van
hedge-accounting. Tevens zijn in Bijlage 5 enkele voorbeelden van embedded derivaten
toegevoegd,voor iedervoorbeeldwordtdenoodzaakomdezealdannietaf te splitsencon-
form alinea 825 e.v. uiteengezet.
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RJ-Uiting 2013-16: ‘Vermelding accountantshonoraria’
Indecember2013isRJ-Uiting2013-16verschenenwaarmeehetcommentaaropdeeerdere
RJ-Uiting2013-13 isverwerkt. Inontwerpalinea301avanhoofdstuk390 iseenaanbeveling
opgenomenomde in de toelichting te vermelden totale honoraria voorhet onderzoek van
de jaarrekening te baseren op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening
over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of dewerkzaamhe-
den door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boek-
jaar zijn verricht. Tevens is in ontwerpalinea 301a van hoofdstuk 390 opgenomen dat
toegelicht dient te wordenwelke methode van vermelding van de totale honoraria voor
het onderzoek van de jaarrekening is gehanteerd.

RJ-Uiting 2013-17: ‘Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen – Lopende Kosten Factor’
Indecember2013 isRJ-Uiting2013-17verschenenmetwijzigingeninhoofdstuk615Beleg-
gingsinstellingen(2013)alsgevolgvaneenaanpassingindeNadereregelinggedragstoezicht
financiële ondernemingenWft (Nrgfo). Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemin-
genWft (BGfo) schrijft voor dat bepaalde beleggingsinstellingen een zogenaamde ‘lopende
kosten factor’ (LKF) en ‘portefeuille omloop factor’ (POF) opnemen in de toelichting van de
jaarrekening. Gelet op de ingangsdatum van deze wetgeving zijn de gewijzigde alinea’s
413 en 414 van hoofdstuk 615met onmiddellijke ingang van toepassing,waarbij de vergelij-
kende cijfers overeenkomstig worden verantwoord.
Momenteelwordthoofdstuk615naderbediscussieerddoordeRaadvoorde Jaarverslagge-
ving,medeinverbandmetgewijzigdewetgevingeninternationaleontwikkelingen.Beoogde
wijzigingen in hoofdstuk 615 zullen op de komende vergadering(en) worden besproken.
Naar verwachting zal in het najaar van 2014 een RJ-Uiting worden gepubliceerd.

RJ-Uiting 2014-3: ‘ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag’
Inde jaareditie 2013waren indealinea’s110aen111vanhoofdstuk400geringeaanpassin-
gen opgenomen. Vermeld werd dat deze aanpassingen slechts een tussenstap vormden
vooruitlopendopafrondingvannaderediscussieoverdeinhoudvanhoofdstuk400.RJ-Uit-
ing 2014-3 bevatte het resultaat van deze discussie in de vormvan een ontwerp-Richtlijn
400 Jaarverslag. Naar aanleiding van ontvangen commentaar op RJ-Uiting 2014-3 zijn en-
kelewijzigingendoorgevoerd.Met name alinea 400.110c bevat eennadere uitwerking van
c.q. aanvulling opdewettelijk vereiste van beschrijving vande voornaamste risico’s enon-
zekerhedenwaarmeederechtspersoonwordtgeconfronteerd,waarvandeRJmeentdatdit
van belang is voor gebruikers van de jaarrekening enhet jaarverslag. Hoofdstuk 400 is van
toepassingopgrote enmiddelgrote rechtspersonen.Kleine rechtspersonenzijnvrijgesteld
vanhetopmaken enopenbaarmakenvan een jaarverslag.Deaanpassing inhoofdstuk400
is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2015,waarbij eerdere toe-
passingwordt aanbevolen.

RJ-Uiting 2014-4: ‘Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder’
In april 2014 is RJ-Uiting 2014-4 verschenenwaarmee het commentaar op de eerdere RJ-
Uiting 2014-1 is verwerkt. In hoofdstuk 271 is in alinea’s 318 en 318a opgenomen dat het
niet is toegestaandat de voorziening voor pensioenregelingenvoordirecteuren-grootaan-
deelhouder (DGA’s)die ineigenbeheerwordtgehouden,wordtgewaardeerdvolgens fiscale
grondslagen. Verduidelijkt is dat dewaardering van de voorzieningmoet zijn gebaseerd op
basisvanhetprincipevande ‘besteschatting’.Alsdeuitkomstvanwaarderingvolgens fiscale
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grondslagen nietmaterieel afwijkt vanwaardering volgens het principe van de ‘beste schat-
ting’ kan (als praktische invulling) de voorziening voor dat bedrag in de balans worden op-
genomen(zie alinea207vanhoofdstuk115). Eenvoorzieningwordtopgenomenvoordeper
balansdatumopgebouwde pensioenverplichting, verduidelijkt is dat deze bestaat uit de op-
gebouwdepensioenaanspraken, inclusiefonvoorwaardelijkovereengekomen(toekomstige)
indexaties daarvan. Daarnaast is het toegestaan om rekening te houden met aanpassingen
van per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit verwachte toekomstige
salarisstijgingen en/of uit eventuele verwachte toekomstige aanpassingen vanwege toeken-
ning van voorwaardelijk overeengekomen indexaties. Eenwijziging van de waarderings-
grondslagen als gevolg van de gewijzigde alinea’s 318 en 318a betreft een stelselwijziging
die als zodanig moet worden verwerkt, met dien verstande dat de vergelijkende cijfers
niet behoeven teworden aangepast.

RJ-Uiting 2014-5: ‘Richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering
van bonussen en winstdelingen’
In mei 2014 is RJ-Uiting 2014-5 verschenen waarmee het commentaar op de eerdere RJ-
Uiting2014-2 is verwerkt.Deachtergrondvandenieuwealinea’s605cen607vanhoofdstuk
271Personeelsbeloningen isdeop1 januari2014 inwerkinggetreden ‘Wet totwijzigingvan
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en deWet op het financieel toezicht in verband met de
bevoegdheid tot aanpassingen terugvordering vanbonussen enwinstdelingenvanbestuur-
ders en dagelijks beleidsbepalers’. Op grond van dezewet kunnen in bepaalde situaties bo-
nussenen/ofwinstdelingenvanbestuurders endagelijksbeleidsbepalerswordenaangepast
of teruggevorderd (artikel 2:135 lid 6 tot en met 8 BW). Open naamloze vennootschappen
moetenvoorts inhun jaarrekeningopgavedoenvanhet bedragvandergelijke aanpassingen
en/of terugvorderingen (artikel 2:383c lid6BW).Andere rechtspersonendie artikel 135 lid6
of 8BWtoepassen,moetenhet bedragvande aanpassingdanwel terugvorderingvandebe-
zoldigingopnemen indeopgavevande (totale) bezoldigingvandebestuurders die is vereist
opgrondvanartikel2:383lid1BW.Bijdeverwerkingenwaardering inde jaarrekeningmoet
rekeninggehoudenwordenmeteventueleonzekerhedenvantoetepassenaanpassingenen/
of terugvorderingen van bonussen enwinstdelingen.

RJ-Uiting 2014-6: ‘ontwerp-Richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014)’
Inmei 2014 is RJ-Uiting 2014-6 verschenenmet de introductie vaneennieuweparagraaf 5
van hoofdstuk 221. Dit ter verduidelijking van de verwerking in de jaarrekening van pu-
bliek-private concessieovereenkomsten waarbij de rechtspersoon (de concessienemer)
eenbepaaldeinfrastructuurbouwten/ofonderhoudtengedurendelangereperiodeexploi-
teert.Met inachtnemingvanontvangencommentaar zijndesbetreffendealinea’s ongewij-
zigd definitief geworden. In de bijlage bij paragraaf 5 van hoofdstuk 221 is een voorbeeld
opgenomenwaarin de verwerking van de te ontvangen vergoeding als financieel actief en
als immaterieel actief is uitgewerkt, daarbij is ook een voorbeeld van de presentatie in het
kasstroomoverzicht opgenomen. Tevens zijn alinea 101 en103 vanhoofdstuk 390Overige
in de toelichting op te nemen informatie aangepast.
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B. Ontwerp-Richtlijnen die zijn omgezet in Richtlijnen

Richtlijn 170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit
Paragraaf 1 enparagraaf 2 van hoofdstuk 170 voor de jaarrekening in het geval van onont-
koombarediscontinuïteit vanhetgeheelvandewerkzaamhedenvanderechtspersoonzijn
definitief geworden. De tekst van desbetreffende ontwerp-Richtlijn is verder aangepast,
met inachtnemingvanontvangencommentaar.Verduidelijkt zijndegevolgenvoordejaar-
rekeningbij onontkoombarediscontinuïteit vanhet geheel vandewerkzaamhedenvande
rechtspersoon. Daarnaast is aangegevenwelke (aanvullende) toelichtingen zijn vereist in
geval van onontkoombare discontinuïteit.

Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen
De alinea’s 504 en 902 van hoofdstuk 213 zijn ongewijzigd definitief geworden.

Richtlijn 214 Financiële vaste activa en Richtlijn 216 Fusies en overnames
Naaraanleidingvanontvangencommentaar is inalinea342vanhoofdstuk214eenverdui-
delijking opgenomen. In alinea 305 van hoofdstuk 214 is een verwijzing opgenomen naar
alinea 342 voor de bepaling van de verkrijgingsprijs in geval van een omgekeerde over-
name.Alinea109vanhoofdstuk216inzakeomgekeerdeovernameisongewijzigddefinitief
geworden.

Richtlijn 214 Financiële vaste activa en Richtlijn 217 Consolidatie
Dealinea’s 303 vanhoofdstuk 214 en203 vanhoofdstuk217 zijn ongewijzigddefinitief ge-
worden. Dit betekent dat bij het beoordelen van financiële instrumenten die potentiële
stemrechtenbevattenrekeninggehoudenmoetwordenmetallefeitenenomstandigheden
endezewordenbeoordeeldophuneconomischerealiteit.Ditbetekentdatdemanagement
intentie op zichzelf hierbij geen rol speelt. Alinea 202a van hoofdstuk 217 is eveneens on-
gewijzigd definitief geworden.

Richtlijn 216 Fusies en overnames en Richtlijn 214 Financiële vaste activa
Dealinea's104en503vanhoofdstuk216over fusiesenovernamesondergemeenschappe-
lijke leiding zijn ongewijzigd definitief geworden. De inhoud van ontwerp-alinea 622 van
hoofdstuk 214 over dit onderwerp is ongewijzigd en definitief opgenomen als alinea 343
van hoofdstuk 214.
Naaraanleidingvanontvangencommentaar, is in alinea305vanhoofdstuk214eenverwij-
zing opgenomen naar alinea 342 van hoofdstuk 214 voor de bepaling van de verkrijgings-
prijs in geval van fusies en overnames tussen ondernemingen onder gemeenschappelijke
leidingennaar alinea343vanhoofdstuk214voordebepalingvandeverkrijgingsprijs voor
deelnemingen verworven door fusies en overnames onder gemeenschappelijke leiding.
Voorts is ter verduidelijking voor de verwerking van fusies en overnames tussen onderne-
mingenondergemeenschappelijke leiding inalinea101vanhoofdstuk260 ‘Deverwerking
vanresultatenopintercompany-transacties inde jaarrekening’eenverwijzingopgenomen
naar hoofdstuk 216 en hoofdstuk 214.

Richtlijn 610 Pensioenfondsen
Dealinea’s248,249,251en252vanhoofdstuk610zijnongewijzigddefinitiefgeworden, zij
het dathetontvangencommentaarineenenkelgevalheeftgeleidtoteenverduidelijkingin
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detekst.Voorandereaanpassingenwordtverwezennaarhethieronder indezeTenGeleide
(onder C) genoemde overige aanpassingen.

Richtlijn 655 Zorginstellingen
De in editie 2013 gepubliceerde ontwerp-alinea’s in hoofdstuk 655, welke tevens in sep-
tember 2013 zijn gepubliceerd in RJ-Uiting 2013-11, zijn door middel van de in november
2013gepubliceerdeRJ-Uiting2013-14definitief geworden.Daarbij zijndeontvangencom-
mentarenverwerkt en is de tekst op een aantal puntenverduidelijkt,waarbij tevens alinea
408a is toegevoegd.Voor andere aanpassingenwordtverwezennaarhet hieronder indeze
Ten Geleide (onder C) genoemde overige aanpassingen.

C. Overige aanpassingen

Richtlijn 100 Inleiding
Indealinea’s107,108en109vanhoofdstuk100zijnenigeaanpassingenaangebrachtdiehet
gevolgzijnvandeper1januari2014inwerkinggetredenWijzigingswetFinanciëleMarkten
2014waarmeewijzigingen zijn doorgevoerd in art. 2:362 lid 9 BW.

Richtlijn 217 Consolidatie
Alinea214vanhoofdstuk217 is aangepastenalinea214a toegevoegdaanhoofdstuk217als
gevolgvandeWijzigingswetFinanciëleMarkten2014.Met ingangvan1 januari2015 ishet
voor een tussenhoudstermaatschappij waarvan effecten zijn genoteerd aan een geregle-
menteerdemarkt (of eenvergelijkbareeffectenbeursbuitendeEU)niet langermogelijkge-
bruik te maken van de consolidatievrijstelling van art. 408 BW.

Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
Paragraaf 7 vanhoofdstuk 271 is aangepast naar aanleiding vande gewijzigde tekst van de
Wetnormeringbezoldiging topfunctionarissenpubliekeen semipubliekesectorals gevolg
van de AanpassingswetWNT.

Richtlijn 610 Pensioenfondsen
De alinea’s 314, 315 en 503 van hoofdstuk 610 bevatten nadere voorschriften omtrent de
transparantie van de vermogensbeheerkosten en transactiekosten. Een nieuwe alinea
107 van hoofdstuk 610 bevat nadere voorschriften voor de presentatie en toelichting van
middelendie voortvloeienuit demet de sociale partners overeengekomen regeling inzake
deWet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levenslooprege-
ling,kortwegWetVPL.Tevens isaanhoofdstuk610paragraaf6 toegevoegdnaaraanleiding
van de Code Pensioenfondsenwelke op 1 januari 2014 inwerking is getreden en per 1 juli
2014wettelijk is verankerd via artikel 33 Pensioenwet jo. artikel 11 Besluit uitvoering Pen-
sioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Hierdoor is ook een aanpassing
doorgevoerd in alinea 504 en is alinea 505 van hoofdstuk 610 vervallen. Tevens is een ver-
wijzing naar de Code Pensioenfondsen opgenomen inparagraaf 5 van hoofdstuk 400 Jaar-
verslag. Er wordt op gewezen dat de Code Pensioenfondsen van toepassing is op de
verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014.
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Richtlijn 655 Zorginstellingen
Inhoofdstuk655 zijndebepalingenoverdepresentatie vanheteigenvermogengewijzigd
en in lijn gebracht met hoofdstuk 640 Organisaties-zonder-winststreven. Niet langer is
sprake van een indeling in collectief gefinancierd gebonden en niet collectief gefinancierd
vrij vermogen, maar wordt het eigen vermogen ingedeeld in kapitaal, bestemmingsreser-
ves, bestemmingsfondsen en algemene reserves of overige reserves. Tevens is alinea 208
vanhoofdstuk655inzakedeverwerkingvandezogenaamdena-indexatievanhetwettelijk
budgetvooraanvaardbarekostenaangepast,omdatdeMinistervanVWSbeslotenheeftom
devertraagdeindexatietevervangendooreenactueleindexatie. Indiendezorginstellingde
na-indexatie niet langer in het boekjaar verwerkt, is sprake van een stelselwijziging die
moet worden verwerkt in overeenstemmingmet hoofdstuk 140 Stelselwijziging.

Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen
De structuur van hoofdstuk 660 is aangepast en doublures ten opzichte van de overige
hoofdstukken zijnverwijderd. Tevens zijn enkele al langer bestaande vereisten in de Rege-
ling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), van deMinister van Onderwijs, Cultuur enWeten-
schap (OCW), aan hoofdstuk 660 toegevoegd, inclusief de recente voorschriften voor het
jaarverslagvanOnderwijsinstellingenviaeenvoorgeschrevensetvangegevens.Ditbetreft
dealinea’s103,104,203,312,512,518,519en521alsmededemodellenF,Hen I.Het inart. 4
lid 5 Rjo bepaalde ten aanzien van verantwoording over de prestatiebekostiging in het
hoger onderwijs (HO) is niet opgenomen in hoofdstuk 660 omdat dit een eenmalige ver-
antwoording over 2015 betreft. Bovendien is als gevolg van eenwijziging in de Rjo uit mei
2014 de toelichting omtrent de bezoldiging bestuurders en toezichthouders op basis van
art. 2: 383c BWniet langer vereist; de onderwijsinstelling kan volstaanmet de verantwoor-
dingopbasis vandeWNT.De inhoudelijk aangepaste alinea’s 202 en405vanhoofdstuk 660
hebbende status vanontwerp-alinea.De inhoudelijk ongewijzigde alinea’s (alleen tekstuele
aanpassing) krijgen de status ‘definitief’.

Redactionele aanpassingen
Er zijn diverse redactionele aanpassingen doorgevoerd, onder meer vanwege de per
1 januari 2014 gewijzigdeWet op de Kamer van Koophandel.

D. Nieuwe ontwerp-Richtlijnen

Richtlijn 252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de
balans opgenomen activa
In ontwerp-alinea 429 is aangegeven dat de rechtspersoon een keuze dient temaken voor
de verwerkingswijze van overheidsheffingen,mede gebaseerd opdebepalingenvan IFRIC
21 ‘Levies’. De gekozen verwerkingswijze moet worden toegelicht.

Richtlijn 271 Personeelsbeloningen
Naar aanleiding van aanpassingen in de internationale standaarden over ontslagver-
goedingen,zijninparagraaf 5 Ontslagvergoedingenvanhoofdstuk271Personeelsbelonin-
gen, ontwerp-alinea’s opgenomen ter verduidelijking van de verwerking enwaardering
van ontslagvergoedingen. Daarbij is het begrip ‘uitkeringen bij ontslag’ vervangen door
‘ontslagvergoedingen’. Ontslagvergoedingenmoetenwordenonderscheidenvan belonin-
gen in ruil voor arbeidsprestaties. Zo is een vergoeding die wordt toegekend vanwege de
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beëindigingvanhetdienstverbandopvoorwaardedatdewerknemernogeenbepaaldepe-
riode in dienst blijft, geen ontslagvergoedingmaar een vergoeding voor de nog resterende
diensttijd. Daarnaast is verduidelijkt op welk moment een rechtspersoon een ontslagver-
goeding als verplichting moet opnemen en dat ontslagvergoedingen moetenworden ge-
waardeerdmet inachtneming van de aard van de vergoeding.

Commentaar
DeRaadvoordeJaarverslaggeving(RJ)nodigtuit tothet inzendenvanreactiesencommen-
taren op de ontwerp-Richtlijnen. Deze reacties en commentaren ziet de RJ graag uiterlijk
1december2014–bij voorkeurpere-mailvia rj@rjnet.nl– tegemoet.Vooroverige reacties
en commentaren geldt geen uiterste inzendtermijn.
Reacties en commentaren zullen in aanmerking worden genomen bij het vaststellen res-
pectievelijk wijzigen van definitieve Richtlijnen. Zeworden door de RJ als openbare infor-
matiebehandeldenopdeRJ-websitegepubliceerd, tenzijdoorderespondent isaangegeven
dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als vertrouwelijk.

Contactgegevens secretariaat:
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HPAmsterdam
telefoon: +31(0)20-3010391
e-mail: rj@rjnet.nl
website: www.rjnet.nl
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