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UPDATE

Verwerking van groot onderhoud 
in de jaarrekening

Sinds boekjaren beginnend op of na 1 januari 2019 is de mogelijkheid vervallen om 
kosten van groot onderhoud ineens ten laste te brengen van het resultaat in het jaar 
van de uitgave. Vanuit een groter project om bestaande keuzemogelijkheden in grond- 
slagen voor de jaarrekening te evalueren, staat de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) 
deze verwerkingsmethode niet langer toe, omdat zij deze methode inferieur acht. 
Immers vindt onder toepassing van deze methode geen toerekening plaats van de 
kosten aan de jaren van het onderhoudsinterval. Dientengevolge zijn sindsdien het 
vormen van een voorziening en de componentenbenadering de resterende methoden 
van verwerking van uitgaven voor groot onderhoud. De regelgeving en vakliteratuur 
gaan nauwelijks in op de methode van de voorziening voor groot onderhoud. Maar 
ook de componentenbenadering is geen algemeen bekend onderwerp.

Daarom worden in deze publicatie beide methoden 
nader beschreven, met ook de toepassingen in meer 
complexe omstandigheden. Eind 2021 en in de zomer 
van 2022 heeft de RJ verduidelijkingen in beide 
methoden aangebracht, geldend vanaf boekjaren 
beginnend op of na 1 januari 20231. In deze publicatie 
zijn de relevante verduidelijkingen verwerkt en wordt 
ingegaan op de gevolgen van deze verduidelijkingen 
voor de jaarverslaggeving. Ook wordt ingegaan op de 
verwerking van een eventuele stelselwijziging van de 
methode van de voorziening voor groot onderhoud 
naar de methode van de componentenbenadering. 
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft namelijk 
een (blijvende) overgangsbepaling opgenomen in de 
Richtlijn omtrent materiële vaste activa (RJ 212.807) 
om een vereenvoudigde overgang naar de compo-
nentenbenadering te faciliteren.

NB Voor toegelaten instellingen volkshuisvesting 
(woningcorporaties) en onderwijsinstellingen is de 
regelgeving omtrent de verwerking van uitgaven van 
groot onderhoud nog in beweging. Deze publicatie 
is daarom niet gericht op woningcorporaties en 
onderwijsinstellingen.

AUDIT & ASSURANCE

1 RJ-Uitingen 2021-14 en 2022-8, zie www.rjnet.nl. 
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In het algemeen moeten voorzieningen met een lange looptijd 
worden gewaardeerd op de contante waarde van de verwachte 
uitgaven. Voor de voorziening voor groot onderhoud verduide-
lijkt de RJ dat vanwege het karakter van kostenegalisatie deze 
voorziening gewoonlijk wordt gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Immers, de exponentiële oprenting bij waardering 
tegen contante waarde zou zorgen voor stijgende, en dus niet- 
gelijkblijvende kosten gedurende de opbouwperiode.

In de vakliteratuur wordt meer aandacht besteed aan de compo- 
nentenbenadering dan aan de voorziening voor groot onderhoud. 
Dit wordt mede ingegeven doordat de componentenbenadering 
ook bestaat onder IFRS, en voor IFRS wereldwijde literatuur 
bestaat. De voorziening voor groot onderhoud komt niet voor 
in IFRS, waardoor alleen Nederlandse literatuur hier aandacht 
aan besteedt.

De begrippen onderhoud, groot  
onderhoud en belangrijk bestanddeel
Bij uitgaven rond materiële vaste activa geldt een onderscheid 
tussen frequent voorkomende onderhoudskosten (‘reparatie 
en onderhoud’), groot onderhoud en nadere investeringen 
(vervangings- of uitbreidingsinvesteringen) die als ‘belangrijke 
bestanddelen’ (component) moeten worden verwerkt. De RJ 
heeft daartoe een definitie van kosten van groot onderhoud 
geformuleerd: Kosten van groot onderhoud zijn kosten voort- 
vloeiend uit (periodieke2) werkzaamheden na een langere 
gebruiksperiode om de huidige staat van een actief in stand te 
houden, die niet als vervanging van belangrijke bestanddelen 
van het materieel vast actief zijn aan te merken en die niet 
kwalificeren als frequent voorkomende onderhoudskosten.

De RJ noemt als voorbeelden van kosten van groot onderhoud 
revisie, renovatie en periodieke inspectie van een actief.

Frequent voorkomende onderhoudskosten betreffen onder 
meer de kosten van arbeid, hulpstoffen en kleine onderdelen, 
vaak aangeduid als ‘reparatie en onderhoud’ van het materieel 
vast actief. Het onderscheiden van dergelijk regulier onderhoud 
lijkt in de praktijk niet problematisch. De ‘levensduur’ van de 
voordelen van deze uitgaven is kort.

Het onderscheiden van groot onderhoud ten opzichte van te 
activeren belangrijke bestanddelen (uitbreidings- of vervangings- 
investeringen) blijkt in de praktijk moeizamer. De RJ heeft 
verduidelijkt dat onder ‘belangrijk bestanddeel’ moet worden 
verstaan: “een onderdeel van een materieel vast actief waarvan 
de kostprijs belangrijk is in relatie tot het totale materieel vast 
actief”. De RJ geeft geen kwantitatieve ‘vuistregel’ wanneer 
hiervan sprake is en laat dat afhangen van de specifieke situatie 
en omstandigheden. De volledig herziene bijlage E (waar het 
aloude voorbeeld van de renovatie van het dak en het groot 
onderhoud aan de lift is vervangen door een voorbeeld van 

werkzaamheden bij een productiefaciliteit) verduidelijkt meer 
de verschillende verwerkingswijzen dan dat zij nadere duiding 
geeft aan het te maken onderscheid tussen groot onderhoud 
en vervangingen.

De vervanging van een belangrijk bestanddeel moet als ver- 
vangingsinvestering worden verwerkt. Zij kwalificeert dus niet 
als groot onderhoud en kan dus ook niet als zodanig worden 
verwerkt. Bij toepassing van de componentenbenadering heeft 
deze bepaling geen bijzondere betekenis. Als bijvoorbeeld het 
dak wordt vervangen, dan zal de uitgave voor het nieuwe dak 
worden geactiveerd. Of dit is omdat het groot onderhoud 
betreft, of omdat het kwalificeert als belangrijk bestanddeel, 
maakt voor de uitkomst niet uit. De verwerking van het groot 
onderhoud is onder toepassing van de componentenbenadering 
namelijk gelijk aan die van een belangrijk bestanddeel, zonder 
dat het groot onderhoud daadwerkelijk als belangrijk bestand- 
deel wordt aangemerkt.

Maar bij toepassing van de voorziening groot onderhoud zou 
voor deze vervanging geen voorziening mogelijk zijn, en moet 
de uitgave als belangrijk bestanddeel worden geactiveerd. Zou 
het dak worden gerenoveerd, dan zou het wel groot onderhoud 
zijn, en geldt het vormen van een voorziening. Deze bepaling 
legt een grote nadruk op de betekenis van het begrip ‘vervangen’. 
Dit zou kunnen worden gebaseerd op de fysieke verandering: 
het plaatsen van bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel zou dan geen 
groot onderhoud zijn, maar een ‘vervanging’. Een periodieke 
inspectie zou dan bij gebrek aan een fysieke gedaante geen 
vervanging zijn maar wel groot onderhoud. Maar deze benade-
ring kan in sommige omstandigheden arbitrair uitvallen. Bij 
het schilderen van een pand zou het dan uitmaken of de oude 
verf wordt verwijderd (en dus ‘vervangen’) of dat over de oude 
laag heen wordt geschilderd. Andere arbitraire voorbeelden 
zijn het herbestraten van een parkeerterrein en het up-to-date 
brengen van een pand aan de huidige normen van duurzaamheid. 
De door de RJ genoemde voorbeelden van revisie en renovatie 
worden niet nader uitgelegd, waarbij in de praktijk revisie en 
renovatie vaak gepaard gaat met enige (fysieke) vervangingen 
van onderdelen. Daarbij kan sprake zijn van vervangingsinves-
teringen die moeten worden geactiveerd als onderdeel van het 
actief. In de praktijk komen allerlei tussenvormen voor waarvoor 
moet worden beoordeeld of die classificeren als groot onder- 
houd of als vervanging. Voor deze tussenvormen is een hogere 
mate van oordeelsvorming vereist en deze kunnen afhankelijk 
van de aard en de specifieke feiten en omstandigheden als 
vervangingsinvestering of groot onderhoud worden aangemerkt.

De verwerking van kosten van groot onderhoud dient voor alle 
soortgelijke materiële vaste activa op dezelfde wijze plaats te 
vinden (RJ 212.446). Dat wil zeggen dat binnen een rubriek 
van materiële vaste activa (bijvoorbeeld ‘bedrijfsterreinen en 
gebouwen’) hetzelfde stelsel dient te worden toegepast 
(onderhoudsvoorziening of componentenbenadering).

 2 Door ‘periodiek’ tussen haakjes te plaatsen heeft de RJ beoogt te verduidelijken dat ook eenmalig groot onderhoud (gedurende de totale levensduur van het 
actief) voor verwerking als groot onderhoud in aanmerking komt.
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Collectieve of individuele benadering
In de praktijk wordt voor de vorming van de voorziening voor 
groot onderhoud wel een ‘collectieve’ benadering gebruikt. 
Daarbij wordt een langetermijnprognose gemaakt van alle 
uitgaven van groot onderhoud. Door het totaal van deze  

uitgaven te delen over de prognoseperiode is dan een 
gemiddeld bedrag per jaar te bepalen. De voorziening wordt 
dan jaarlijks gedoteerd met dit gemiddelde bedrag.

Voorbeeld
Een onderneming verwacht diverse uitgaven voor groot onderhoud. Onderstaand de prognose van de uitgaven voor de 
komende 30 jaar. Gemiddeld zijn de uitgaven 6 per jaar. Kan de voorziening worden opgebouwd met een jaarlijkse 
dotatie van 6?

 

Als wordt uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van 6, en een aanwending van de voorziening voor de uitgaven in het 
betreffende jaar, kan het verloop van de voorziening worden geschat. De onderstaande figuur geeft dit verloop weer.

 

De figuur laat zien dat op enige momenten de voorziening negatief zou worden (jaar 12, en vanaf jaar 20 tot 26). Een 
voorziening kan naar haar aard niet negatief zijn. Rekenkundig zou dit voorkomen kunnen worden door de jaarlijkse 
dotatie zodanig te verhogen dat een verwachte negatieve stand wordt voorkomen. Maar daarmee worden de kosten 
hoger voorgesteld dan ze gemiddeld zullen zijn.

Zou een individuele benadering zijn toegepast op dit uitgavepatroon dan zou de dotatie jaarlijks enigszins fluctueren, 
maar zou de stand van de voorziening niet negatief worden. Zie figuur op de volgende pagina. Dat de kosten (dotatie) 
gedurende de looptijd dalen is een inherent kenmerk van de voorziening voor groot onderhoud waarbij in de laatste 
onderhoudsperiode geen voorziening meer wordt opgebouwd. Dit illustreert een ander bezwaar van een collectieve 
benadering: in de laatste periode worden kosten verwerkt die deels zien op al eerder gedane onderhoudsuitgaven.
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In haar algemeenheid is een collectieve benadering dus niet mogelijk omdat het veelal tot een negatieve voorziening 
zou leiden.  

In de aangepaste richtlijn heeft de RJ expliciet verduidelijkt dat 
de voorziening per onderhoudscomponent dient te worden 
bepaald. De collectieve benadering zoals hierboven behan-
deld, is dus niet toegestaan.

Schattingswijzigingen
De voorziening voor groot onderhoud is naar haar aard gebaseerd 
op schattingen. RJ 212.451 geeft aan dat voor extra dotaties op 
grond van het verwachte prijsverloop RJ 145 Schattingswijzi-
gingen van toepassing is. Maar ook voor andere oorzaken van 
schattingswijzigingen ligt het voor de hand om deze prospectief 
te verwerken. Een prospectieve verwerking houdt in dat vanaf 
de bestaande boekwaarde van de voorziening de toekomstige 
dotaties zo worden aangepast dat de voorziening op de 
verwachte datum van uitvoering van het groot onderhoud 
uitkomt op het geschatte benodigde bedrag.

In de praktijk kunnen ‘radicalere’ veranderingen in de verwachte 
uitgaven optreden dan alleen rond de looptijd en de omvang. 
Stel dat voor bovengenoemde onderneming het inmiddels 
waarschijnlijk is geworden dat men binnen 3 jaar zal verhuizen, 
met verkoop van het pand. Dan zal waarschijnlijk het groot 
onderhoud in het geheel niet meer plaatsvinden. Vanuit de 
doelstelling van kostenegalisatie zou dan de voorkeur zijn om 
de bestaande voorziening geleidelijk te laten vrijvallen ten 
gunste van de winst-en-verliesrekening. Maar dan is de vraag 
of dat over een periode van 3 jaar zou moeten zijn, of over de 
oorspronkelijk geschatte onderhoudsinterval van 10 jaar. 
Anderzijds is het laten staan van een voorziening voor een 
gebeurtenis die in het geheel niet meer verwacht wordt in 
strijd met de realiteit. Met name de oorspronkelijk geschatte 
datum van uitvoering van het groot onderhoud heeft geen 
betekenis meer. In dat opzicht zou een directe vrijval in de 
winst-en-verliesrekening passender zijn. De regelgeving en 
literatuur geven geen nadere guidance op dit punt, maar naar 
ons oordeel doet het blijven opnemen van een voorziening 
voor een gebeurtenis die niet meer wordt verwacht teveel 
afbreuk aan de begrijpelijkheid van de jaarrekening.

Een variant van bovenstaande problematiek is de situatie waarin 
ernstige onzekerheid bestaat omtrent de continuïteit van de 
onderneming. Als het maar zeer de vraag is of de onderneming 
nog zal bestaan op het moment van het (aanvankelijk) geplande 
groot onderhoud, is het de vraag of de voorziening nog moet 
worden gehandhaafd. Immers, voor een voorziening moet het 
doen van de uitgaven wel ‘waarschijnlijk’ zijn, en dat is mogelijk 
niet het geval bij ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit. 
Zolang discontinuïteit niet onontkoombaar is, wordt de jaar- 
rekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 

Voorbeeld
Een onderneming bouwt een voorziening op voor groot 
onderhoud aan een eigen gebouw; uit te voeren over 
10 jaar na de huidige balansdatum, aanvankelijk geschat 
ter grootte van 150. De voorziening bedraagt inmiddels 
60. Op grond van nieuwe informatie wordt nu echter 
het bedrag geschat op 160. Dat betekent dat vanaf de 
huidige boekwaarde van 60 de voorziening in 10 jaar 
moet aangroeien tot 160. Daarmee komt de jaarlijkse 
dotatie op 10 (160-60/10 jaar). Zou tevens verwacht 
worden dat het groot onderhoud al na 5 jaar zal moeten 
plaatsvinden, dan wordt de dotatie aangepast naar  
20 (160-60/5 jaar).
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In dat opzicht is het niet gepast om een voorziening te laten 
vrijvallen uitsluitend op grond van de kans op discontinuïteit. 
Naar ons oordeel dient daarom de opbouw van de voorziening 
te worden voortgezet.

Aankoop van een actief gedurende  
het onderhoudsinterval
Stel, een onderneming koopt een bestaand gebouw voor 800. 
Bekend is dat dit gebouw iedere 10 jaar groot onderhoud nodig 
heeft voor 80. Het eerstvolgende groot onderhoud staat gepland 
in het derde jaar na aankoop.

Zou de onderneming het pand al vanaf aanbouw in bezit 
hebben gehad, dan zou er een voorziening hebben gestaan 
voor 56 (7/10 van 80). De dotatie in de komende 3 jaar zou 
dan 8 zijn (80/10), net als in de daarop volgende jaren (bij 
een ongewijzigde inschatting van de verwachte toekomstige 
uitgaven en de periode van opbouw). Maar als er bij aankoop 
nog geen voorziening is, zou die voorziening dus in 3 jaar moeten 
worden opgebouwd, met dus een dotatie van 27, en de jaren 
daarna een dotatie van 8. Een dergelijk kostenpatroon is niet 
gelijkmatig.

Een denkbare oplossing zou zijn om een analogie te zien met 
de voorziening voor kosten van herstel (RJ 212.437-442). Dan 
wordt bij de eerste verwerking al direct een voorziening opge- 
nomen van 56, met daar tegenover een verhoging van de initiële 
boekwaarde van het pand van eveneens 56. Op die manier wordt 
de ‘versnelde’ opbouw van de voorziening toegerekend aan de 
afschrijvingsperiode van het pand. Een bezwaar is dan echter 
dat het pand hoger wordt gewaardeerd dan zijn werkelijke 
historische kostprijs. Dit bedrag van 56 ziet op toekomstig groot 
onderhoud, niet op de aanschaf van het pand zelf. Dat dit bedrag 
aan de hele gebruiksduur van het pand wordt toegerekend, 
wringt ook met het feit dat dit bedrag slechts ziet op een deel 
van het eerste onderhoudsinterval. Bovendien worden met 
deze benadering de twee methodes voor de verwerking van 
groot onderhoud met elkaar vermengd: zowel een voorziening 
als een aanpassing in de verwerking van het actief (vorm van 
componentenmethode). Op grond van deze bezwaren raden 
wij het toepassen van deze benadering af.

Bij toepassing van de componentenbenadering zou bij de eerste 
waardering van het pand door de kopende onderneming de 
component van het groot onderhoud worden afgezonderd ter 
grootte van circa 24 (3/8 van 80), zijnde de impliciet resterende 
waarde van het groot onderhoud dat 7 jaar voor aankoopdatum 
was uitgevoerd. De kosten in de eerste 3 jaar bedragen dan 8, 
zijnde de afschrijving van deze component. Bij deze methode 
vindt dus ‘automatisch’ kostenegalisatie plaats.

Betrouwbare schatting
Een van de vereisten om een voorziening te kunnen opnemen 
is dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de 
omvang van de uitgaven. In de praktijk kan het voorkomen dat 
de noodzaak van groot onderhoud, of het bedrag van de kosten 
daarvan pas relatief kort voor daadwerkelijke uitvoering kan 
worden geschat. Dat kan er toe leiden dat de voorziening over 
een erg korte periode wordt opgebouwd, in extremo binnen 
hetzelfde boekjaar waarin het groot onderhoud wordt uitgevoerd.

Daarmee wordt het doel van de voorziening als zijnde kosten- 
egalisatie effectief niet bereikt. RJ 212.446 stelt dat de ver- 
werking van kosten van groot onderhoud voor alle soortgelijke 
materiële vaste activa op dezelfde wijze dient plaats te vinden. 
Dat geeft dus geen ruimte om voor soortgelijke activa afhanke-
lijk van de schatbaarheid voor het ene groot onderhoud een 
voorziening op te bouwen, en voor het andere groot onder- 
houd de componentenbenadering toe te passen.

Naar ons oordeel leidt een keuze voor de voorzieningenmethode 
in de situatie waar voor een belangrijk deel de kosten niet tijdig 
betrouwbaar te schatten zijn niet tot het vereiste inzicht. In 
dergelijke gevallen kan dan slechts (integraal) voor de compo- 
nentenbenadering worden gekozen. Daar waar deze omstandig-
heid door de tijd heen wijzigt, kan dat aanleiding zijn voor een 
(noodzakelijke) stelselwijziging. Het is naar ons oordeel niet 
gepast om de slechte schatbaarheid aan te grijpen om effectief 
uit te komen op een uitkomst die sterk lijkt op de (sinds boekjaar 
2019) vervallen mogelijkheid om kosten van groot onderhoud 
te verantwoorden in het jaar van besteding.

Vastgoedbeleggingen
Vastgoed dat wordt aangehouden voor huuropbrengsten  
en/of voor waardestijging kan worden gewaardeerd tegen 
historische kostprijs of tegen reële waarde. Bij waardering 
tegen reële waarde worden waardeveranderingen direct in  
de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bij waardering tegen historische kostprijs gelden dezelfde 
bepalingen als voor materiële vaste activa: voor groot 
onderhoud kan worden gekozen tussen de voorziening voor 
groot onderhoud en de componentenbenadering.

Voorbeeld
Een onderneming heeft een fabriek met hightech- 
installaties. Deze installaties behoeven met een zekere 
regelmaat groot onderhoud, maar door onzekere en 
turbulente technologische ontwikkelingen is pas een 
jaar van tevoren in te schatten welk groot onderhoud 
nodig zal zijn, en wat de uitgaven dan zullen zijn. Het 
opbouwen van een voorziening over een periode van 
1 jaar is in wezen nauwelijks anders dan het ineens 
nemen van de kosten.
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Bij waardering tegen reële waarde verbiedt RJ 213.403 nadruk-
kelijk het gebruik van een voorziening voor groot onderhoud. 
Daarmee blijft dus alleen de componentenbenadering over. 
Op het eerste gezicht lijkt de toepassing van de componen-
tenbenadering bij waardering tegen reële waarde niet tot een 
andere uitkomst te leiden dan het direct ten laste van het 
resultaat brengen van groot onderhoud.

Toch leiden beide methodes tot enige verschillen. In het 
kasstroomoverzicht wordt een uitgave voor een belangrijk 
bestanddeel gepresenteerd als een investeringskasstroom.  
Zonder toepassing van de componentenbenadering zou deze 
uitgave een operationele kasstroom zijn. Dit punt is niet relevant 
voor die ondernemingen die geen kasstroomoverzicht opnemen 
in de jaarrekening, zoals kleine ondernemingen die hiervan zijn 
vrijgesteld. Daarnaast verhoogt een investering in een component 
de historische kostprijs van het actief. Bij waardering tegen reële 
waarde moet een herwaarderingsreserve worden opgenomen 
voor het verschil met de historische kostprijs. In bovenstaand  
voorbeeld zou de historische kostprijs in het eerste geval met 
20 verhoogd worden, en in het tweede geval niet. Om de her- 
waarderingsreserve op het juiste bedrag te kunnen bepalen, is 
het dus toch noodzakelijk om de componentenbenadering toe 
te passen. Dit punt is niet relevant voor ondernemingen die niet 
onder Titel 9 BW2 vallen zoals doorgaans de vennootschap onder 
firma, de commanditaire vennootschap en de niet-commerciële 
stichting, waardoor voor hen de herwaarderingsreserve geen 
wettelijk voorgeschreven reserve is. 

RJ 213.8 en RJk B2.212 bevatten enige toelichtingspunten 
waarbij de directe exploitatiekosten (inclusief reparatie en 
onderhoud) van vastgoedbeleggingen en investeringen 
(waaronder uitgaven na eerste waardering) moeten worden 

vermeld. Dan maakt het dus uit of de uitgaven voor groot 
onderhoud worden gezien als exploitatiekosten of als 
investeringen na eerste waardering.

Desinvestering van vervangen  
onderhoudscomponenten  
(vastgoedbeleggingen)
Bij toepassing van de componentenbenadering worden de uit- 
gaven voor groot onderhoud geactiveerd als onderdeel van de 
vastgoedbelegging. Bij waardering tegen reële waarde worden 
vastgoedbeleggingen echter niet afgeschreven. Na het verstrijken 
van de onderhoudstermijn zal het nieuw-uitgevoerde groot 
onderhoud worden geactiveerd. Maar dan zal dus ook het daar- 
mee ‘vervangen’ eerdere groot onderhoud moeten worden 
gedesinvesteerd. De vraag is wat de boekwaarde is van dit 
‘verbruikte’ groot onderhoud. Dit is niet specifiek geregeld. 
Maar het ligt voor de hand aansluiting te zoeken bij de bepaling 
van de historische kostprijs van de vastgoedbelegging als geheel, 
zoals nodig om de herwaarderingsreserve te kunnen bepalen. 
Op dat punt biedt RJ 213.504 een stelselmatige keuze:

 X Op de initiële verkrijgingsprijs wordt een extracomptabele 
cumulatieve afschrijving bepaald, of

 X De historische kostprijs wordt onveranderd gelijk gehouden 
aan de initiële verkrijgingsprijs.

Naar ons oordeel dient de bovenstaande gemaakte keuze voor 
de vastgoedbelegging zelf ook voor de onderhoudscomponent 
te worden gevolgd.

Voorbeeld
Op 1 januari bedraagt de reële waarde van een pand 150. 
Gedurende het boekjaar wordt 20 besteed aan groot 
onderhoud. Op 31 december bedraagt de reële waarde 
van het pand 168.

Bij toepassing van de componentenbenadering zou een 
bedrag van 20 worden geactiveerd. Daarmee zou de 
boekwaarde stijgen tot 170. Op 31 december moet dan 
de boekwaarde met 2 worden verlaagd om op de reële 
waarde van 168 te komen. De waardeverandering van 
het pand zoals verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
is dan 2 (170-168).

Zouden de kosten van groot onderhoud direct ten laste 
van het resultaat zijn gebracht, dan staat tegenover deze 
kosten van 20 een waardestijging van 18 (168-150). 
Ook dat resulteert per saldo in een last van 2 in de 
winst-en-verliesrekening.

Voorbeeld
Een vastgoedbelegging is ooit gekocht voor 120. Op 
enig moment is 15 besteed aan schilderwerk. Vijf jaar 
later wordt volgens planning opnieuw schilderwerk 
uitgevoerd, voor 18.

Afhankelijk van de gemaakte keuze (RJ 213.504):
	 X Rekening houdend met calculatorische afschrijving  

 zou de onderhoudscomponent bij vervanging  
 geheel zijn afgeschreven. Er is dan geen te verwerken  
 desinvestering, aangezien de boekwaarde al nul is.  
 De historische kostprijs binnen de boekwaarde  
 stijgt dus met 18.

	 X Zonder rekening te houden met calculatorische  
 afschrijving zou de onderhoudscomponent nog  
 een historische boekwaarde hebben van 15. Deze  
 wordt bij het uitvoeren van het tweede schilderwerk  
 volledig gedesinvesteerd. Per saldo stijgt de  
 historische kostprijs dus met 3 (-15+18).

(Het feit dat opnieuw schilderwerk nodig was, impliceert 
dat de reële waarde van het eerdere schilderwerk in- 
middels tot nul is gedaald.) 
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De componentenmethode
Volgens Richtlijn RJ 212.448 moet de componentenbenade-
ring al vanaf de verkrijging van het actief worden toegepast. 
Dat betekent dat binnen de verkrijgingsprijs een boekwaarde 
van iedere component moet worden vastgesteld. Dit geldt 
ook voor groot onderhoud, waarvan de kosten op dezelfde 
wijze worden verwerkt als van een belangrijk bestanddeel van 
een materieel vast actief.

Voorheen voorzag de regelgeving in het pas starten van de 
componentenbenadering voor groot onderhoud bij het uit- 
voeren van het eerste groot onderhoud. Deze mogelijkheid  
is echter per boekjaar 2019 vervallen. Daar waar dus groot 
onderhoud te verwachten is, moet al bij de verkrijging van 
het actief het af te schrijven bestanddeel inzake groot 
onderhoud worden geïdentificeerd.

Overgangsbepalingen

Stelselwijziging als gevolg van de  
aangebrachte verduidelijkingen
Daar waar de verduidelijkingen aanleiding geven tot aanpas-
singen in de eerder in de jaarrekening toegepaste verwerking 
van kosten van groot onderhoud heeft de RJ voorzien in een 
overgangsbepaling die een vereenvoudigde toepassing faciliteert. 
De aanpassingen worden verwerkt als een stelselwijziging die 
weliswaar retrospectief moet worden verwerkt, maar waarbij 
verwerking vanaf het huidige boekjaar is toegestaan (RJ 212.809). 
Dat betekent dat de effecten van de aanpassingen in een even- 
tuele onderhoudsvoorziening mogen worden verwerkt in het 
beginvermogen van het boekjaar en dat, bij toepassing van de 
componentenbenadering, eventuele aanpassingen uitsluitend 
nodig zijn voor investeringen die vanaf het begin van het 
boekjaar plaatsvinden. Vergelijkende cijfers behoeven dus 
niet te worden toegepast3.

Voorbeeld
Een pand is aangeschaft voor 120. Daarbij weet men 
dat het pand iedere 5 jaar schilderwerk nodig heeft. 
Hoewel het schilderwerk zoals dat is begrepen in het pand 
op moment van verkrijging in de dagelijkse betekenis 
niet als groot onderhoud zou worden gezien, moet toch 
binnen de verkrijgingsprijs een deel van de boekwaarde 
worden toegekend aan het schilderwerk, zodat dit kan 
worden afgeschreven over 5 jaar. Daar waar bij toekom-
stig groot onderhoud de kosten duidelijk te bepalen 
zijn, bij wijze van spreken op basis van de factuur voor 
het schilderwerk, is het bedrag bij eerste verkrijging van 
het actief vaak niet direct waarneembaar. Indien het 
pand in opdracht van de onderneming is gebouwd, zou 
het wellicht kunnen worden afgeleid uit het bouwbestek. 
Maar anders zal een schatting moeten worden gemaakt, 
waar mogelijk en noodzakelijk gebaseerd op offertes.

Voorbeeld
Een onderneming hanteert een onderhoudsvoorziening 
voor de verwachte uitgaven van groot onderhoud. Op 
grond van de verduidelijkingen concludeert de onder- 
neming dat een aantal gedane en verwachte kosten 
voor groot onderhoud niet kwalificeren voor het vormen 
van een voorziening. In de jaarrekening 2023 doet de 
onderneming een beroep op de overgangsbepaling uit 
RJ 212.809, waarbij zij ervoor kiest de stelselwijziging 
retrospectief vanaf boekjaar 2023 te verwerken.

De voorziening voor groot onderhoud per 1 januari 
2023 wordt daarom op een lager bedrag bepaald dan 
de boekwaarde op 31 december 2022. Deze verlaging 
wordt verwerkt in het eigen vermogen.

Slechts de uitgaven gedurende 2023 en later die 
kwalificeren als te activeren belangrijke bestanddelen 
worden geactiveerd. De boekwaarde van de vaste activa 
per 1 januari 2023 wordt niet aangepast voor dergelijke 
uitgaven die eerder plaatsvonden (en dus eigenlijk volgens 
de nieuwe verwerkingswijze zouden zijn geactiveerd).

 3 Daarmee heeft de aanduiding als een ‘retrospectieve’ wijze voornamelijk betrekking op het niet uitfaseren van al bestaande voorzieningen: het handhaven totdat 
de betreffende uitgaven zijn gedaan.
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Stelselwijziging van een voorziening voor 
groot onderhoud naar de componenten- 
benadering
Op grond van stelselmatigheid dient een eenmaal gekozen 
stelsel in beginsel te worden gehandhaafd. Een rechtspersoon 
die kosten van groot onderhoud verwerkt via een onderhouds-
voorziening kan dus niet zomaar overstappen op de compo-
nentenbenadering. Daar waar er aanleiding is om te kiezen voor 
een stelselwijziging faciliteert de RJ een vereenvoudigde overgang 
van de onderhoudsvoorziening naar de componentenbenadering. 
Door alleen een stelselwijziging richting de componentenbe-
nadering te faciliteren lijkt de RJ een (onuitgesproken) voorkeur 
voor dit stelsel te hebben. De overgangsbepaling in RJ 212.807 
staat een verwerking van de stelselwijziging toe waarbij alleen 
de uitgaven voor groot onderhoud vanaf het boekjaar waarin de 
stelselwijziging wordt doorgevoerd, worden geactiveerd. De aan 
het begin van het boekjaar aanwezige onderhoudsvoorziening 
komt echter direct bij overgang te vervallen. Deze vrijval wordt 
verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari, wat de verwerking 
een zeker retrospectief karakter geeft.

Bij het uitvoeren van groot onderhoud in toekomstige  
jaren wordt de boekwaarde van het vervangen bestanddeel 
gedesinvesteerd, ook al zijn de componenten voorheen niet 
afzonderlijk onderkend (zie ook RJ 212.449). Indien de 
bepaling van de boekwaarde van de vervangen component 
praktisch niet uitvoerbaar is, kan de kostprijs van de vervanging 
als aanwijzing gebruikt worden.

Bijlage G bij RJ 212 bevat een uitgebreid voorbeeld van de 
toepassing van deze vereenvoudigde overgangsbepaling.

Voorbeeld
Een onderneming heeft een pand dat iedere 10 jaar 
moet worden geschilderd. Het pand is ultimo 2012 
nieuw gekocht, zodat het groot onderhoud ultimo 
2022 dient plaats te vinden. Sinds de aankoop van het 
pand heeft de onderneming voor de verwachte kosten 
van groot onderhoud (50) een onderhoudsvoorziening 
gevormd. Per 1 januari 2022 bedraagt deze voorziening 
derhalve 45 (50 x 9/10). De onderneming heeft de wens 
over te gaan op de componentenbenadering omdat dit 
naar haar mening leidt tot een belangrijke verbetering 
van het inzicht dat de jaarrekening geeft. Zij besluit voor 
de jaarrekening over 2022 een beroep te doen op de 
overgangsbepaling van RJ 212.807, waarbij zij ervoor 
kiest om de stelselwijziging retrospectief met ingang 
van het huidige boekjaar te verwerken (methode 3).

Dat betekent dat de onderneming met ingang van  
1 januari kosten van groot onderhoud activeert en af- 
schrijft. De kosten van groot onderhoud (50) die volgens 
planning en begroting ultimo 2022 worden gemaakt, 
worden zodoende door de onderneming geactiveerd 
en afgeschreven over 10 jaar.

Als gevolg van de stelselwijziging valt de onderhouds-
voorziening van 45 per 1 januari 2022 vrij ten gunste van 
het eigen vermogen. De vergelijkende cijfers worden 
niet aangepast.

De boekwaarde van het vervangen bestanddeel 
‘schil-derwerk’ wordt gedesinvesteerd, ook al was deze 
component bij aankoop van het pand niet afzonderlijk 
onderkend. De kostprijs van het uitgevoerde groot 
onderhoud in het boekjaar wordt door de onderneming 
als aanwijzing gebruikt voor het te desinvesteren bedrag. 
Als voor het pand een afschrijvingstermijn van 30 jaar 
wordt gehanteerd, bedraagt de boekwaarde van dit 
bestanddeel ultimo 2022 derhalve 33 (50 × 20/30). 
De onderneming verwerkt derhalve een boekverlies 
van 33 ten laste van het resultaat.

In de toelichting wordt het effect van de stelselwijziging 
beschreven als dat door het nieuwe stelsel het vermo-
gen 17 hoger en resultaat 28 lager is dan volgens het 
oude stelsel (een boekverlies van 33 in plaats van een 
dotatie aan de onderhoudsvoorziening van 5 (50/10), 
waarbij de voorziening per 1 januari 2022 (45) vrijvalt 
ten gunste van het eigen vermogen).

Als alternatief op het vermelden van het effect van de 
stelselwijziging op het vermogen en resultaat van het 
huidige jaar (voorkeur RJ) mag ook het effect van de 
stelselwijziging op het vermogen en resultaat van het 
voorgaande jaar worden vermeld.

Indien in 2022 geen groot onderhoud zou zijn uit- 
gevoerd, is het effect van de stelselwijziging beperkt 
tot de vrijval (en ontbreken van een dotatie) van de 
onderhoudsvoorziening. Immers, vanwege de gekozen 
methode van de overgangsbepaling wordt de boek-
waarde van het pand niet aangepast bij de verwerking 
van de stelselwijziging, maar pas op het moment dat 
deze component wordt vervangen door de volgende 
grootonderhoudsbeurt.

Let op dat een afwijkende fiscale verwerking van groot 
onderhoud tot latente belastingen kunnen leiden. 
Deze blijven in dit voorbeeld buiten beschouwing.
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Het kiezen van een nieuw stelsel
Een onderneming die voor het eerst activa verkrijgt die onder- 
hevig zijn aan groot onderhoud, dient op dat moment een 
stelselkeuze te maken voor de verwerking van de kosten van 
groot onderhoud. Ofwel de voorziening voor groot onderhoud 
ofwel de componentenbenadering dient te worden toegepast. 
Hierbij kunnen de volgende overwegingen relevant zijn.

In bedrijfseconomische zin leidt de componentenbenadering 
tot een betere periodetoerekening van de kosten. De afschrij-
vingskosten zien op het gebruik van de gedane uitgaven. Als 
voorbeeld: de kosten van de huidig aanwezige slijtende onder- 
delen van een machine worden toegerekend aan de gebruiks- 
periode van deze onderdelen. Bij de voorziening voor groot 
onderhoud worden de kosten in dat opzicht ‘te vroeg’ genomen. 
Naast een gedeeltelijke afschrijving van de nieuwe slijtende 
onderdelen worden ook al kosten verwerkt van de vervangende 
onderdelen. In de laatste jaren van de economische levensduur 
van de machine wordt geen voorziening meer opgebouwd, en 
zijn de totale machinekosten dus lager, ondanks eenzelfde mate 
van gebruik.

Het eerder nemen van kosten, en daarmee een lager eigen 
vermogen wordt voor de jaarrekening veelal als onwenselijk 
gezien. Als deze methode echter ook fiscaal wordt gebruikt,  

 
is dat fiscaal veelal wel aantrekkelijk om uitstel van belasting-
betaling te realiseren (tenzij dit teniet wordt gedaan door ver- 
wachte stijgingen in het tarief van de vennootschapsbelasting).
Bij de voorziening moet zowel de toekomstige uitgave als de 
opbouwperiode worden geschat. Bij de componentenmethode 
moet de waarde van de component bij de verkrijging van het 
actief worden geschat, en de afschrijvingsduur. In beide 
gevallen gaat het dus om ongeveer dezelfde soort schattingen. 
Maar na de verkrijging is bij de componentenbenadering alleen 
de afschrijvingsduur onderhevig aan eventuele schattingswij-
zigingen. De uitgaven voor later groot onderhoud zijn duidelijk 
waarneembaar, aangezien die (pas) verwerkt worden nadat  
ze daadwerkelijk zijn gedaan. Per saldo zal de componenten-
benadering minder schattingen nodig hebben.

Bij de voorzieningenmethode moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen groot onderhoud en uitgaven die als (niet- 
groot onderhoud)component moeten worden geactiveerd. 
Zoals beschreven is dit een arbitrair onderscheid en kan 
daarmee tot discussies leiden.

Al met al lijkt de voorziening voor groot onderhoud bewerke-
lijker en minder eenduidig toe te passen dan de componenten-
benadering.
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Bijlage  
Relevante regelgeving (gebaseerd op de 
definitieve alinea’s zoals opgenomen in 
RJ-Uiting 2022-8)

Kosten van groot onderhoud
212.445 Kosten van groot onderhoud zijn kosten voortvloeiend 
uit (periodieke) werkzaamheden na een langere gebruiksperiode 
om de huidige staat van een actief in stand te houden, die niet 
als vervanging van belangrijke bestanddelen* van het materieel 
vast actief zijn aan te merken en die niet kwalificeren als frequent 
voorkomende onderhoudskosten. Belangrijke bestanddelen van 
een materieel vast actief worden verwerkt in de boekwaarde 
van het actief (alinea’s 206 en 418). Frequent voorkomende 
onderhoudskosten worden verwerkt in overeenstemming 
met alinea 447.

Het onderscheiden van groot onderhoud vereist een hogere 
mate van oordeelsvorming van de leiding van de rechtspersoon. 
De oordeelsvorming vindt plaats op basis van de aard en 
specifieke feiten en omstandigheden. Een eenmaal gekozen 
classificatie dient consistent te worden toegepast.

Voorbeelden van groot onderhoud kunnen zijn revisie, renovatie 
en periodieke inspectie van een actief. Revisie, renovatie en 
periodieke inspectie kunnen veelal naar hun aard aangemerkt 
worden als groot onderhoud en niet als belangrijke bestanddelen 
van een actief. De kosten van groot onderhoud kunnen belang-
rijk zijn in relatie tot de totale kostprijs van het materieel vast 
actief. Een voorbeeld van groot onderhoud is de periodieke 
inspectie van een productiefaciliteit waarbij inspectie plaats- 
vindt van onderdelen zoals de ovens en het dak, waarbij kleine 
vervangingen kunnen plaatsvinden indien nodig.

Groot onderhoud onderscheidt zich van frequent voorkomend 
onderhoud onder meer door de aard, de omvang en de 
frequentie (niet frequent voorkomend) van het onderhoud 
(zie alinea 447).

Kosten van groot onderhoud dienen te worden verwerkt:
a. in de boekwaarde van het actief, indien wordt voldaan  
 aan de criteria voor verwerking in de balans volgens  
 alinea 201 (alinea 448 en verder); of
b.  via een onderhoudsvoorziening (alinea 451 en verder).

* Belangrijk bestanddeel: een onderdeel van een materieel  
vast actief waarvan de kostprijs belangrijk is in relatie tot  
het totale materieel vast actief.

212.446 De verwerking van kosten van groot onderhoud dient 
voor alle soortgelijke materiële vaste activa op dezelfde wijze 
plaats te vinden.

212.447 Frequent voorkomende onderhoudskosten van een 
materieel vast actief worden niet verwerkt in de boekwaarde 
van het actief of in een onderhoudsvoorziening. Deze kosten 
worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer zij 
gemaakt worden. Frequent voorkomende onderhoudskosten 
betreffen onder meer de kosten van arbeid, hulpstoffen en 
kleine onderdelen, vaak aangeduid als ‘reparatie en onderhoud’ 
van het materieel vast actief.
 
Kosten van groot onderhoud als onderdeel 
van de boekwaarde
212.448 Indien wordt gekozen voor de verwerking van kosten 
van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief dienen de 
kosten van groot onderhoud te worden verwerkt in de kostprijs.

Indien kosten van groot onderhoud als onderdeel van de boek- 
waarde worden verwerkt, worden deze kosten op dezelfde wijze 
verwerkt als een belangrijk bestanddeel van een materieel vast 
actief, en afgeschreven over de gebruiksduur (alinea 418). Deze 
verwerkingswijze dient vanaf de eerste verwerking van het actief 
te worden toegepast.

In de bijlage, onderdeel E, is in uitwerking 1 een voorbeeld 
opgenomen met een uitwerking van de wijze van verwerking 
van de kosten van groot onderhoud als onderdeel van de 
boekwaarde.

212.449 Indien als gevolg van het uitvoeren van groot onder- 
houd de kosten worden verwerkt in de boekwaarde van het 
materieel vaste actief, wordt de (eventuele) resterende boek- 
waarde van het eerdere groot onderhoud niet langer in de balans 
verwerkt en als gedesinvesteerd beschouwd in overeenstemming 
met paragraaf 5 Verwerking bij buitengebruikstelling of des- 
investering (zie alinea 505 tot en met 510). De eventuele 
resterende boekwaarde van het eerdere groot onderhoud dient 
ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening te komen.

212.450 Een voorwaarde voor het continueren van het gebruik 
van een materieel vast actief (bijvoorbeeld een vliegtuig of een 
schip) kan zijn het periodiek uitvoeren van grondige inspecties 
om gebreken op te sporen, ongeacht of bestanddelen van het 
actief worden vervangen. De kosten van deze inspecties worden 
als groot onderhoud aangemerkt en in de boekwaarde van het 
materieel vast actief verwerkt, indien aan de verwerkingscri-
teria van alinea 201 wordt voldaan. De eventuele resterende 
boekwaarde van de kosten van de vorige inspectie wordt ge- 
desinvesteerd. Dit vindt plaats ongeacht of de kosten van de 
vorige inspectie afzonderlijk zijn geïdentificeerd in de transactie 
waarin het actief verworven of vervaardigd werd. Indien nood- 
zakelijk kan de kostprijs van de huidige inspectiebeurt worden 
gebruikt als een indicatie voor de bepaling van het bestanddeel 
in de kostprijs van de inspectie op het moment dat het actief 
werd verworven of vervaardigd.
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Kosten van groot onderhoud via  
een onderhoudsvoorziening
212.451 Kosten van groot onderhoud kunnen worden 
verwerkt in een onderhoudsvoorziening. Op grond van 
artikel 2:374 lid 1 BW kunnen voorzieningen worden 
opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boek- 
jaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van 
die uitgaven haar oorsprong mede vindt voor het einde 
van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijk- 
matige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

Indien wordt gekozen voor de verwerking van kosten 
van groot onderhoud via de onderhoudsvoorziening 
dienen de toevoegingen aan de voorziening te worden 
bepaald op basis van het geschatte bedrag per onder- 
houdscomponent en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 
Het bedrag dient derhalve op systematische wijze 
ten laste van de winst-en-verliesrekening aan de 
voorziening te worden toegevoegd.

Door het opbouwen van de onderhoudsvoorziening 
heeft deze het karakter van egalisatievoorziening 
waardoor deze gewoonlijk gewaardeerd wordt tegen 
nominale waarde.

Indien het prijsverloop daartoe aanleiding geeft, 
worden de toevoegingen geïndexeerd of worden extra 
bedragen aan de voorziening toegevoegd, te verwerken 
in overeenstemming met hoofdstuk 145 Schattings-
wijzigingen.

212.452 De kosten van verricht groot onderhoud 
dienen te worden verwerkt ten laste van een onder- 
houdsvoorziening voor zover deze is gevormd voor de 
beoogde kosten. Indien de kosten van verricht groot 
onderhoud afwijken van de boekwaarde van de voor 
de betreffende onderhoudscomponent aangehouden 
voorziening, dient dit verschil te worden verwerkt in 
de winst-en-verliesrekening.

In de bijlage, onderdeel F, is een voorbeeld opgeno-
men met de wijze van verwerking van de kosten van 
groot onderhoud via een onderhoudsvoorziening.

212.807 Een rechtspersoon die een stelselwijziging 
verwerkt waarbij wordt overgegaan van methode b. 
naar methode a. van alinea 212.445, dient dit als volgt 
te verwerken:
1.  op retrospectieve wijze conform de voorschriften  
 voor stelselwijzigingen in hoofdstuk 140 Stelsel- 
 wijzigingen;
2.  op retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar, 
 in afwijking van alinea 208 van hoofdstuk 140 
 Stelselwijzigingen; of
3.  op retrospectieve wijze vanaf het huidige boekjaar, 
 in afwijking van alinea 208 van hoofdstuk 140 
 Stelselwijzigingen.

Dit betekent dat de onderhoudsvoorziening aan het 
begin van het boekjaar waarin de stelselwijziging plaats- 
vindt vrijvalt ten gunste van het eigen vermogen.

Vanaf het voorgaande boekjaar (methode 2) of vanaf 
het huidige boekjaar (methode 3) wordt het verrichte 
groot onderhoud, dat aan de criteria voldoet van  
RJ 212.201, in de boekwaarde van het actief verwerkt 
en wordt de componentenbenadering toegepast. De 
componentenbenadering hoeft bij methode 2 en 3 
niet met terugwerkende kracht toegepast te worden 
voor reeds vóór de stelselwijziging verwerkte activa. 
Bij het uitvoeren van groot onderhoud wordt de boek- 
waarde van het vervangen bestanddeel gedesinves-
teerd, ook al zijn de componenten voorheen niet 
afzonderlijk onderkend als bestanddeel van het 
betreffende actief (zie ook alinea 212.449). Indien 
de bepaling van de boekwaarde van het vervangen 
bestanddeel praktisch niet uitvoerbaar is, wordt de 
kostprijs van de vervanging als aanwijzing gebruikt.

De eventuele gevolgen van winstbelastingen die voort- 
vloeien uit de stelselwijziging naar methode a. van 
alinea 212.445 worden verwerkt en toegelicht volgens 
hoofdstuk 272 Belastingen naar de winst. De toepassing 
van deze overgangsbepaling dient te worden toegelicht 
in het boekjaar waarin de overgang is verwerkt.

In de bijlage bij dit hoofdstuk, onderdeel G, is een 
voorbeeld opgenomen van de toepassing van deze 
overgangsbepaling.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw accountant bij BDO.

Meer weten?
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