
TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2022

Algemeen
VooruligtdenieuweeditievandeRichtlijnenvoordejaarverslaggevingvoorgroteenmid-
delgroterechtspersonen.Dezeeditie isvantoepassingvoorverslagjarendieaanvangenop
of na 1 januari 2023. Voor ontwerp-Richtlijnen die in deze editie definitief zijn geworden,
geldteveneensde ingangsdatum1 januari2023, tenzij anders is aangegeven. Eerdere toe-
passingwordt aanbevolen, tenzij in de Richtlijn anders is vermeld (zie Richtlijn 100 Inlei-
ding, alinea 100.206).

Leeswijzer
In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt onderscheid gemaakt tussen (vet ge-
drukte)stelligeuitsprakenenaanbevelingen.Dithoudt indat aande invetgedrukte tekst
weergegevenstelligeuitsprakenextragewicht is toetekennen(zieRichtlijn100 Inleiding,
alinea 100.407).

In deze jaareditie 2022 van de van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn geen ont-
werp-Richtlijnen opgenomen. In eerdere edities zijn, ter verduidelijking van het onder-
scheid tussen ontwerp-Richtlijnen en (definitieve) Richtlijnen, de alinea’s met de status
van ontwerp-Richtlijn herkenbaar aan de opmaak van de alineanummers in diapositief
(wit tegen zwarte achtergrond).

Eenverticale streep is indekantlijn toegevoegdbij dealinea’sdie tenopzichtevande jaar-
editie2021 inhoudelijk zijngewijzigd.Bij dehoofdstukken,paragrafenofalinea’sdie inde
vorige editiewarenopgenomenmetde status vanontwerp-Richtlijn en indezeeditie zijn
omgezet in definitieve Richtlijnen, is tevens een verticale streep gezet, ongeacht of de de-
finitieve tekst in deRichtlijn afwijkt vandie in de ontwerp-Richtlijn. Indiengeenverticale
streep is geplaatst, betreft het geen nieuwe en/of inhoudelijk gewijzigde alinea.

Dewettekstenevenalsdemodellenenbesluitenopgenomenindezebundel (bijlage§900
en § 910) zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli 2022.

Wijzigingen in editie 2022
In dit Ten geleide worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht die in deze editie zijn
doorgevoerd. Deze toelichting is gestructureerd naar drie soortenwijzigingen. Alvorens
in te gaan op de wijzigingen volgt nu eerst een korte toelichting op de algemene achter-
grond van de drie soortenwijzigingen:

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-Uitingen bevatten (voorgestelde) wijzigingen in de Richtlijnen, welke na publicatie in
de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnenworden opgenomen. De RJ-Uitingenwor-
den gepubliceerd op de RJ-website. Na opname in de bundel hebben deze RJ-Uitingen
geen zelfstandige betekenismeer.
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Het uitbrengen van een RJ-Uiting is bedoeld ter verduidelijking of interpretatie van be-
staandeRichtlijnendanwelaanpassingeninofnieuweRichtlijnen(ofvoorstellendaartoe).
DeRJbeoogthiermeeadequaattekunnenreagerenopontwikkelingeninenvragenvanuit
het maatschappelijk verkeer.

IndezebundelzijnallevantoepassingzijndeRJ-Uitingenverwerkt,met inachtnemingvan
eventueel binnengekomen commentaar.
Dewijzigingenper hoofdstukworden nader uiteengezet in B.Wijzigingen per hoofdstuk.
In C. Overige aanpassingenworden andere aanpassingen uiteengezet.

Benadruktwordt dat bepaalde RJ-Uitingenniet zijn verwerkt in deze bundel, omdat deze
geen invloedhebben(gehad)opde inhoudvandezebundelmaarbijvoorbeeldbetrekking
hebben op eerdere verslagjaren of uitsluitend nadere uitleg bevatten. Dit betreffen:
– RJ-Uiting 2018-7: ‘Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van crypto-

currencies in de jaarrekening’;
– RJ-Uiting 2021-13: ‘EUTaxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende

verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van
grote organisaties van openbaar belang’;

– RJ-Uiting 2022-2: ‘Ontwerp-alinea’s in RJ-bundel jaareditie 2021 definitief gewor-
den’;

– RJ-Uiting2022-4: ‘Impactvandeoorlog inOekraïneendaaruit voortkomende sanc-
ties op de jaarverslaggeving 2021’.

B. Wijzigingen per hoofdstuk

Algemeen
Eenwijziging in een alinea of nieuwe alinea in een Richtlijn (hoofdstuk) kan eerst als ont-
werp-Richtlijnwordengepubliceerd. Inprincipewordendezeontwerp-Richtlijnengepu-
bliceerd in een RJ-Uiting en in de eerstvolgende bundel opgenomen als definitieve
Richtlijnen. Daarbij worden alle eventueel binnengekomen commentarenmeegenomen
bij de verwerking en/of afwerking. In deze jaareditie zijn géén ontwerp-alinea’s opgeno-
men. De in deze jaareditie opgenomen Richtlijnen (en omgezette ontwerp-Richtlijnen)
zijn van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.

Richtlijn 212 Materiële vaste activa
In jaareditie 2021warende ontwerp-Richtlijnen in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’
opgenomen. InRJ-Uiting 2022-2 ‘Ontwerp-alinea’s in RJ-bundel jaareditie 2021definitief
geworden’ is aangegeven dat deze ontwerp-Richtlijnen definitief waren geworden voor
verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Dit betreft alinea 212.303 waarin is
geregelddat, zolanghet actief niet opzijnplaats en inde staat is gebracht voorhet beoogd
gebruik,deopbrengstenuitdeverkoopvangeproduceerdmateriaal inminderingworden
gebracht op de kostprijs van het actief. Echter, een door de IASB doorgevoerde wijziging
met betrekking tot materiële vaste activa (Amendments to IAS 16 Property, Plant and
Equipment – Proceeds before intended use) schrijft voor om dergelijke opbrengsten in
dewinst-en-verliesrekening te verwerken. Innavolgingvandezewijziging in IAS16 isbe-
slotenomalinea212.303aan tepassenendezeverwerkingsmethode,als alternatievever-
werkingsmethode, ook mogelijk te maken. In alinea 212.703 sub g is geregeld dat indien
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gebruikwordtgemaaktvandezealternatieveverwerkingsmethodedeopbrengstenende
bijbehorende kostenvangeproduceerdmateriaal, zolanghet actief nog niet op zijnplaats
en inde staat is gebracht voor het beoogd gebruik, alsmededeposten indewinst-en-ver-
liesrekeningwaarindezebedragenzijnopgenomen inde toelichtingwordenvermeld.De
stelselwijzigingbijdeovergangnaardealternatieveverwerkingsmethodewordtverwerkt
volgensdeovergangsbepalinginalinea212.808(overeenkomstigdeovergangsbepalingin
IAS 16).

In december 2021 is RJ-Uiting 2021-14 ‘Ontwerp-alinea’s hoofdstuk 212 Materiële vaste
activa’ gepubliceerd. Deze alinea’s zijn, na verwerking van ontvangen commentaren, in
juni2022definitiefgewordenmiddelsRJ-Uiting2022-8 ‘Alinea’shoofdstuk212Materiële
vaste activa’.

Het onderscheid tussen vervanging van belangrijke bestanddelen van een actief (ver-
vangingsinvesteringen) enerzijds en groot onderhoud anderzijds is in alinea 212.206 ver-
duidelijkt. Dit onderscheid is van belang omdat vervangingsinvesteringen worden
geactiveerd en afgeschreven, terwijl groot onderhoudmag worden verwerkt via een on-
derhoudsvoorziening. In alinea 212.445 wordt benadrukt dat het onderscheiden van be-
langrijkebestanddelenenvervangingsinvesteringeneenhogematevanoordeelsvorming
vereist van de leiding van de rechtspersoon, welke oordeelsvorming plaatsvindt op basis
van de aard en specifieke feiten en omstandigheden.

Daarnaast isverduidelijktdatookeenrechtspersoondiegrootonderhoudverwerktvia
de onderhoudsvoorziening belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief moet
onderscheidenenafzonderlijk activerenenafschrijven.Ookals een rechtspersoonkosten
van groot onderhoud via een onderhoudsvoorziening verwerkt, moet bij de aanschaf het
actief worden onderscheiden in belangrijke bestanddelen die over hun eigen gebruiks-
duur worden afgeschreven indien deze bestanddelen van elkaar te onderscheiden zijn
enverschillen ingebruiksduurofverwachte gebruikspatroon (alinea212.418).Als eenbe-
langrijk bestanddeel wordt vervangen dan is sprake van een vervangingsinvestering die
opnieuwalsbestanddeelwordtgeactiveerdenwordtafgeschrevenoverdeverwachtege-
bruiksduurdaarvan.Vervangingsinvesteringenzijndusgéénkostenvangrootonderhoud
en kunnen daarom niet via de onderhoudsvoorziening worden verwerkt.

Teneinde te verduidelijkenwat onder groot onderhoudmoet worden verstaan is een
definitie van groot onderhoud opgenomen in paragraaf 212.0.

Indien een rechtspersoon overgaat naar bovenstaande verwerkingswijze van belang-
rijke bestanddelen van eenmaterieel vast actief, vervangingsinvesteringen of kosten van
groot onderhoud, danwordt deze aanpassing verwerkt als een stelselwijziging en is de
overgangsbepaling zoals opgenomen in alinea 212.809 van toepassing.

Inalinea212.443en212.451 isopgenomendatwanneerdekostenvanherstel engroot
onderhoudworden verantwoord via de opbouwvan een voorziening, dewaardering van
de voorziening gewoonlijk plaatsvindt tegen nominale waarde. Verduidelijkt is dat door
het opbouwenvaneenherstel- enonderhoudsvoorzieningdeze voorzieninghet karakter
heeftvaneenegalisatievoorziening,waarmeewaarderingtegennominalewaardevoorde
hand ligt. Inalinea212.451 isopgenomendatdeopbouwvaneenonderhoudsvoorziening
plaatsvindt op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud dat telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, waarbij verduidelijkt is dat de opbouw
vandevoorzieningperonderhoudscomponentplaatsvindt.Hetprincipe isdatophetmo-
ment dat het groot onderhoudplaatsvindt, het volledige bedrag vanhet groot onderhoud

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2022

33



voordie onderhoudscomponent is opgebouwd. Indiendewerkelijke kostenvanhet groot
onderhoudhogerof lagerzijn,wordthetverschil indewinst-en-verliesrekeningverwerkt.

Richtlijn 216 Fusies en overnames
In jaareditie 2021was een ontwerp-alinea in hoofdstuk 216 ‘Fusies en overnames’ opge-
nomen. In RJ-Uiting 2022-2 ‘Ontwerp-alinea’s in RJ-bundel jaareditie 2021 definitief ge-
worden’ is aangegeven dat alinea 216.409 definitief was geworden voor verslagjaren die
aanvangenopofna1 januari 2022. Inalinea216.409 is verduidelijkt dat bij toepassingvan
de ‘pooling of interest’methode informatie wordt verstrekt in het verslagjaar waarin de
voeging wordt gerealiseerd, met betrekking tot de bedragen van activa en passiva aan
het begin van het verslagjaar alsmede resultatenmet betrekking tot het vergelijkend ver-
slagjaar.Daarbijwordtaanbevolenomdebedragenvandezeactivaenpassivaeveneens te
vermelden op de fusiedatum, evenals de resultaten over de periode tussen het begin van
het verslagjaar en de fusiedatum.

Richtlijn 220 Voorraden
ViaRJ-Uiting2022-1isinhoofdstuk220 ‘Voorraden’alinea220.303aangepastvanwegede
verwerking van bpm (belasting op personenauto’s en motorrijtuigen), omdat bpm niet
(langer)alsonderdeelvandenetto-omzetkanwordengepresenteerd.Voordeverwerking
vanbpmwordtverwezennaaralinea270.201a.Dezewijzigingwordthieronderuiteenge-
zet (zie Richtlijn 270 Dewinst-en-verliesrekening).

Richtlijn 240 Eigen vermogen
In RJ-Uiting 2021-12 zijn voorstellen gedaan voor verduidelijkingen in hoofdstuk 240 ‘Ei-
gen vermogen’welke via RJ-Uiting 2022-5 definitief zijn geworden, na verwerking van
ontvangencommentaar.Dezeverduidelijkingenzijnrelevantbijde(toekomstige) toepas-
sing van IFRS 17 ‘Insurance contracts’ door Nederlandse rechtspersonen. In alinea
240.224c is verduidelijkt dat bij de vorming van dewettelijke herwaarderingsreserve on-
der voorwaarden rekening kanworden gehouden met samenhangende ongerealiseerde
waardevermeerdering op verzekeringsverplichtingen. Indien aan de in deze alinea
240.224cgenoemdevoorwaarden is voldaanzal eenverzekeraar/verzekeringsgroepaan-
nemelijk kunnenmaken dat de betreffende beleggingen voldoende economisch samen-
hangen met de verzekeringsverplichtingen. Dit is in de alinea’s 240.227b en 240.227d
naderuitgewerkt. InRJ-Uiting2022-5 isverduidelijktdat alinea240.227dookvan toepas-
sing isop(i) desituatiedatverzekeraarsdeOCI-optieuit IFRS17gebruiken,maargeenOCI
(kunnen) opvoeren voor de cumulatieve waardevermeerderingen van verzekeringsver-
plichtingenbij eerste toepassingvanIFRS17endewaardevermeerdingeninoverige reser-
ves (‘retained earnings’) verwerken, en (ii) de situatiedat verzekeraars erniet voor kiezen
omdeOCI-optieuit IFRS17 tegebruiken (maarde ‘fair-value-through-profit-and-loss’op-
tie).

Richtlijn 252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de
balans opgenomen activa
In alinea 252.307 is toegevoegddat bijwaardering tegende contantewaarde de schattin-
gen van toekomstige kasstromen en de disconteringsvoet op consistentewijze de veron-
derstellingenweergeven omtrent prijsstijgingen als gevolg van inflatie. Schattingen van
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toekomstigekasstromenendedisconteringsvoetwordenderhalvebeide innominale ter-
men of beide in reële termen uitgedrukt.

Richtlijn 270 De winst-en-verliesrekening
Via RJ-Uiting 2022-1 is in hoofdstuk 270 ‘De winst-en-verliesrekening’ alinea 270.221a
aangepast. Hiermee is de verwerking van bpm (belasting op personenauto’s enmotorrij-
tuigen) gewijzigd. Er is geen sprake (meer) van een keuzemogelijkheid, omdat het niet
(langer) is toegestaanomdebpmalsonderdeelvandenetto-omzet tepresenterenaange-
zienderechtspersoondebpmalsagentnamensdeoverheidontvangt. Inalinea270.221ais
tevensopgenomendatindienhetbelastbarefeitvoordeheffingvandebpmplaatsvindtop
een tijdstip vóór de levering aan een uiteindelijke koper, een overlopende actiefpost ter
hoogte van het bedrag van de verschuldigde bpmwordt verantwoord.

Aanalinea270.601 inzaketoelichtingsbepalingeniseenpassagetoegevoegdvoormid-
delgrote rechtspersonen.Middelgrote rechtspersonenmogen op grond van artikel 2:397
lid 3 BWposten indewinst-en-verliesrekening samentrekken tot depost ‘bruto-bedrijfs-
resultaat’. Voormiddelgrote rechtspersonendiehiervangebruikmaken, is het toegestaan
om de toelichting van elke belangrijke opbrengstcategorie niet in bedragenmaar in per-
centagesvandetotaleopbrengstentevermelden.Verderzijnmiddelgroterechtspersonen
vrijgesteldvanhettoelichtenvanhetbedragbegrepeninbelangrijkecategorieënopbreng-
sten dat betrekking heeft op de ruil van goederen of diensten.

Richtlijn 400 Bestuursverslag
Op1 juli 2022 ishet gewijzigdeBesluit inhoudbestuursverslag inwerking getreden (dit is
opgenomen in § 910.17). Als gevolg hiervan bestaat er voor grote naamloze en besloten
vennootschappen vanaf verslagjaar 2022 eenwettelijke verplichting om een streefcijfer
teformulerenvoorhetaantalmannenenvrouweninderaadvanbestuur,deraadvancom-
missarissenende ‘subtop’. Overdedoelenenvoortgangdaarvanwordt jaarlijksgerappor-
teerd aan de SER en deze informatie wordt tevens vermeld in het bestuursverslag. Dit is
opgenomen in de nieuwe alinea’s 400.2020 tot enmet 400.2023. Daarnaast is de nieuwe
alinea400.4015 toegevoegdwaarinwordtgewezenopadditioneleverplichtingenvoorde
inhoud van de niet-financiële verklaring als onderdeel van het bestuursverslag van grote
OOB’s, als gevolg van de rechtstreeks werkende EU-taxonomieverordening (en gerela-
teerde of gedelegeerde EU-verordeningen), zoals uiteengezet in RJ-Uiting 2021-13.

Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen
InRJ-Uiting2021-12 iseenvoorstelgedaanvooreenverduidelijking inhoofdstuk605 ‘ver-
zekeringsmaatschappijen’welke via RJ-Uiting 2022-5 definitief is geworden, na verwer-
kingvanontvangencommentaar.Dezeverduidelijking inparagraaf605.0 is relevantbijde
(toekomstige)toepassingvanIFRS17 ‘Insurancecontracts’doorNederlandserechtsperso-
nen (zie hierboven Richtlijn 240 Eigen vermogen).

Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten
Inhoofdstuk615 ‘Beleggingsentiteiten’ isnaaraanleidingvanontvangencommentaarhet
voorbeeldvaneenkasstroomoverzicht,opgenomenindebijlagebijhoofdstuk615,aange-
past. Dit voorbeeld is meer in lijn gebracht met het voorbeeld in de bijlage bij hoofdstuk
360 ‘Hetkasstroomoverzicht’, voor zoverdat geenbetrekkingheeft opdebijzonderheden
van beleggingsentiteiten.
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Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting
ViaRJ-Uiting2021-11zijnwijzigingendoorgevoerdinhoofdstuk645 ‘Toegelateninstellin-
genvolkshuisvesting’ inverbandmetdezogehetenvolkshuisvestelijkebijdrage.Daardoor
iseennieuwealinea645.313toegevoegd.Hetborgingstelsel indewoningcorporatiesector
is gebaseerd opeen grotemate van solidariteit. Hierdoorkomt het voor dat toegelaten in-
stellingenvolkshuisvestingelkaarsteunenindevormvaneenbijdrage.Diebijdragekanop
verschillende wijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld door het verstrekken van een financiële
bijdrage of door een leningruil waarbij een toegelaten instelling volkshuisvesting een le-
ning met een relatief lage contractuele rente ruilt voor een lening met een relatief hoge
contractuele rente. In alinea 645.313 is opgenomen dat de vorm van een bijdrage aan
een andere toegelaten instelling volkshuisvesting niet bepalend is voor de presentatie in
dewinst-en-verliesrekening.Deeconomische realiteit (en dus niet de vorm)bepaalt of er
sprake isvaneenvolkshuisvestelijkebijdrage.Eenvolkshuisvestelijkebijdragewordt inde
winst-en-verliesrekening verantwoord onder de ‘Overige organisatiekosten’ (model van
dewinst-en-verliesrekening opgenomen in de bijlage van de Regeling toegelaten instel-
lingen volkshuisvesting 2015).

Richtlijn 655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
Via RJ-Uiting 2022-3 zijn aanpassingen doorgevoerd in hoofdstuk 655wegens de inwer-
kingtredingvandeRegelingopenbare jaarverantwoordingWMG,diedevoormaligeRege-
ling verslaggevingWTZi heeft vervangen. Voor de vele inhoudelijke aanpassingenwordt
verwezennaarRJ-Uiting2022-3.DeRegelingopenbare jaarverantwoordingWMG(waar-
van relevante onderdelen zijn opgenomen in § 910.11) is van toepassingopde jaarverant-
woordingvanzorgaanbiedersoververslagjarendie aanvangenopofna1 januari 2022.De
titel van hoofdstuk 655 is gewijzigd in ‘Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecerti-
ficeerde instellingen’omdat deRegelingopenbare jaarverantwoordingWMGvan toepas-
sing is op zorgaanbieders zoals gedefinieerd in deWet marktordening gezondheidszorg
(Wmg). Hoofdstuk 655 is daarmee van toepassing op zorgaanbieders (op grond van de
Wmg), alsmede jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (op grond van de
Jeugdwet). Het toepassingsgebied van de Regeling openbare jaarverantwoordingWMG
endaarmeevanhoofdstuk655isbrederdandatvandevoormaligeRegelingverslaggeving
WTZi. Dit toepassingsgebied is opgenomen in alinea 655.101. De nieuwe groepenwaar-
voordejaarverantwoordingsplicht isgaangeldenzijnondermeer:eerstelijnszorgaanbie-
ders, zorgaanbieders die uitsluitend met Zvw- of Wlz-persoonsgebonden budgetten
bekostigdworden, onderaannemers enzorgaanbieders die uitsluitendwordenbekostigd
met een VWS-subsidie. De Regeling openbare jaarverantwoordingWMG is ook van toe-
passing op combinatie-instellingen.

Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen
Via RJ-Uiting 2022-7 zijn in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ enkele alinea’s aange-
past. Dit als direct gevolg van wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(waarvan relevante onderdelen zijn opgenomen in § 910.12). Dezewijzigingen zijn deels
met terugwerkendekrachtvantoepassing.Zozijnvanafverslagjaar2021onderwijsinstel-
lingenwettelijk verplicht hun jaarverslaggevingopenbaar temaken, in ieder gevalophun
website (alinea 660.507). Vanaf verslagjaar 2022 moeten mbo-instellingen in het be-
stuursverslag verantwoording afleggenoverhetmbo-studentenfonds zodat hetmogelijk
wordt een landelijk beeld te schetsenvanhet beroepdat studentendoenophetmbo-stu-
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dentenfonds (alinea660.517a).Ookmoetenvanafverslagjaar2022bekostigdeonderwijs-
instellingenvoorhogeronderwijsenmbo-instellingeninhetbestuursverslagverantwoor-
dingafleggenoverhetgevoerdebeleidzoalsaangegevenindeBeleidsregel investerenmet
publiekemiddelen in private activiteiten (alinea 660.518a).

In hoofdstuk 212 ‘Materiële vast activa’ (zie bovenRichtlijn 212Materiële vast activa) zijn
verduidelijkingen aangebrachtmet betrekking tot (1) het onderscheiden van belangrijke
bestanddelenvaneenactiefendeverwerkingvanvervangingendaarvanen(2)hetonder-
kennenvanafzonderlijkebestanddelenvanvasteactivaincombinatiemethetvormenvan
een onderhoudsvoorziening. Doorgaans wordt door instellingen in het primair en voort-
gezet onderwijs het vastgoed niet geactiveerd op de balans van de onderwijsinstelling,
maarkomenbepaalde (vervangings)investeringenwelvoor rekeningvandeonderwijsin-
stelling.Hierdoorspelenvoordezeonderwijssectorenadditionelevraagstukkenbijdetoe-
passing van de gewijzigde alinea’s van hoofdstuk 212. Na nader onderzoek naar deze
specifieke situatie zal hierover later in 2022 een RJ-Uitingworden gepubliceerd. Daarom
zijn degewijzigde alinea’s inhoofdstuk 212 tot die tijd niet van toepassingopdezeonder-
wijsinstellingen. De verwachting is dat de (aangepaste) bepalingen voor deze onderwijs-
instellingen ingaanvoor verslagjarendie aanvangenopof na 1 januari 2024 (inplaats van
1 januari 2023). Tevens heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur enWetenschap aan-
gegeven dat de intentie bestaat om de overgangsbepaling inzake groot onderhoud, zoals
opgenomeninalinea660.601,metéénjaar teverlengen(totenmetverslagjaren2023).Als
dezewijziging in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt gepubliceerd zal dit via
een RJ-Uiting worden gecommuniceerd.

C. Overige aanpassingen

Redactionele aanpassingen
In diverse hoofdstukken zijn redactionelewijzigingen doorgevoerd.

Afdeling 9 – bijlagen
InAfdeling9zijn in§900.2deartikelen2:166en2:276BWtoegevoegd(streefcijfersaantal
mannen en vrouwen in de (sub)top: zie boven Richtlijn 400 Bestuursverslag). Het naar
aanleiding daarvan ook gewijzigde Besluit inhoud bestuursverslag is opgenomen in
§ 910.17.

Tevens zijn aanpassingen doorgevoerd in:
– §910.10wegenswijzigingen indeRegeling toegelaten instellingenvolkshuisvesting

2015 (zie boven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting);
– § 910.11wegens denieuwe regelingopenbare jaarverantwoordingWMG(zieboven

Richtlijn655Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbiedersengecertificeerde instellingen);
als gevolg hiervan is ook een aanpassing doorgevoerd in § 910.7;

– § 910.12wegenswijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (zie boven
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen).

Commentaar
DeRaad voorde Jaarverslaggeving (RJ) nodigt uit tot het inzendenvan reacties en commen-
taren op de Richtlijnen in deze RJ-bundel, bij voorkeur per e-mail via secretariaat@rjnet.nl.
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Reacties en commentaren zullen in aanmerking worden genomen bij het verduidelijken
respectievelijkwijzigen van definitieve Richtlijnen. Dezeworden door de RJ als openbare
informatie behandeldenopdeRJ-website gepubliceerd, tenzij doorde respondent is aan-
gegevendathet commentaar geheelofgedeeltelijkmoetwordenaangemerktals vertrou-
welijk.

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

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2022

38


