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Vereenvoudigde vaststelling 
jaarrekening wordt nog 
complexer

Sinds 1 oktober 2012, het moment waarop de wettelijke bepalingen over de flexibilise-
ring van het BV-recht van kracht zijn geworden, geldt soms een kortere termijn voor 
het deponeren van de jaarrekening bij het Handelsregister. Daarvan is sprake als alle 
aandeelhouders van de BV tevens bestuurder zijn. Bedoeld als vereenvoudiging heeft 
de flex-BV-wijziging onbewust geleid tot een weeffout in de wet. Via een veegwet1 

wordt beoogd deze onjuistheid te repareren. De tekst van het wetsvoorstel lijkt deze 
fout niet te repareren; dat moet uit de Memorie van Toelichting worden geconclu-
deerd. Dat is een ongewenste ontwikkeling.

Anton Dieleman

verslaggeving

dertekenen. Dat is echter een onjuiste 

uitleg van de wettelijke verplichting met 

betrekking tot de jaarrekening zoals die 

blijkt uit art. 2:210 BW. De verplichting 

tot opmaking van de jaarrekening, waar-

aan de wet bepaalde termijnen verbindt, 

is gekoppeld aan de verplichting tot on-

dertekening. Pas dan is sprake van een 

door het bestuur ‘opgemaakte’ jaarreke-

ning. Ik abstraheer hier verder van de 

wettelijke mogelijkheid dat – onder op-

gaaf van redenen – ondertekening kan 

ontbreken. Die uitzondering is overigens 

bedoeld voor bijzondere omstandighe-

den en kan niet worden gebruikt om het 

hiervoor geschetste probleem te voorko-

men.

Wetsvoorstel
Omdat inmiddels is komen vast te staan 

dat het voorgaande tot onbedoelde con-

sequenties leidt, is op 11 oktober 2013 de 

eerdergenoemde veegwet bij de Tweede 

Kamer ingediend. De veegwet stelt voor 

om art. 2:210 lid 5 BW als volgt te wijzi-

gen: ‘Tenzij de statuten anders bepalen, geldt 

ondertekening van de jaarrekening door alle 

bestuurders en commissarissen tevens als vast-

stelling (...), mits alle aandeelhouders tevens 

bestuurder van de vennootschap zijn (...)’. 

Dat roept uiteraard de vraag op wat het 

verschil is met de voorgaande wettekst. 

Immers, de letterlijke tekst van het nieu-

we wetsvoorstel gaat nog steeds uit van 

de wettelijke hoofdregel dat onderteke-

ning (in de bedoelde situatie) tegelijker-

tijd als vaststelling geldt, tenzij statutair 

anders bepaald. En daar zit nu juist het 

probleem. De statuten van veel BV’s (zie 

de hiervoor vermelde citaten) bepalen in 

veel gevallen slechts dat de jaarrekening 

Tot 1 oktober 2012 was de situatie re-

delijk overzichtelijk. Rechtspersonen 

die onder Boek 2 BW vielen moesten de 

jaarrekening binnen vijf maanden na ba-

lansdatum opmaken. Op grond van bij-

zondere omstandigheden kon de algeme-

ne vergadering uitstel van deze termijn 

met zes maanden verlenen. Vervolgens 

moest de jaarrekening binnen acht dagen 

na vaststelling door de algemene vergade-

ring, maar uiterlijk dertien maanden na 

het einde van het boekjaar, worden gede-

poneerd bij het Handelsregister.

Wettekst na flex-BV
Met ingang van 1 oktober 2012 is een nieu-

we bepaling in art. 2:210 lid 5 BW opgeno-

men. Daarin wordt voor de BV het volgende 

geregeld: als alle aandeelhouders tevens 

bestuurder van de vennootschap zijn (let 

op: dus niet andersom), geldt onderteke-

ning van de jaarrekening door alle bestuur-

ders en commissarissen tevens als vaststel-

ling. Daarnaast bepaalt hetzelfde 

wetsartikel dat de statuten deze (vereenvou-

digde) wijze van vaststelling kunnen uit-

sluiten. De meeste statuten bevatten met 

betrekking tot het opmaken en vaststellen 

van de jaarrekening de volgende teksten:

 ‘door het bestuur wordt een jaarreke-

ning opgemaakt’;

 ‘de jaarrekening wordt ondertekend 

door alle bestuurders’;

 ‘de jaarrekening wordt vastgesteld door 

de algemene vergadering’.

Dit leidt ertoe dat – zonder statutenwijzi-

ging – de wettelijke hoofdregel geldt, zo-

dat ondertekening van de jaarrekening 

tegelijkertijd het vaststellen ervan in-

houdt. Ondertekening vormt een onlos-

makelijk geheel met opmaken, zodat ui-

terlijk binnen elf maanden na het 

verstrijken van het boekjaar een onderte-

kende – en dus vastgestelde – jaarreke-

ning beschikbaar moet zijn. Deze jaarre-

kening moet vervolgens binnen acht 

dagen na vaststelling bij het Handelsre-

gister worden gedeponeerd. En zie daar: 

de verkorting van de deponeringstermijn 

van dertien naar elf maanden.2 Soms 

wordt verdedigd dat deze verkorting van 

de termijn kan worden voorkomen door 

een opgemaakte jaarrekening niet te on-

‘Advies is om de statuten  
aan te passen.’
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wordt vastgesteld door de algemene ver-

gadering. Dat wordt (uiteraard) niet an-

ders door het nieuwe wetsvoorstel. De 

statuten ‘bepalen dan ook niet anders’ 

door het genoemde wetsvoorstel, tenzij 

de statuten zijn aangepast.

De Memorie van Toelichting bij het wets-

voorstel3 geeft de nodige duidelijkheid 

(onderstreping door AD, red.): ‘In de prak-
tijk is gebleken dat in veel statuten is vastgelegd 
binnen welke termijn de jaarrekening door het 
bestuur moet worden opgemaakt en binnen wel-
ke termijn deze vervolgens door de algemene 
vergadering moet worden vastgesteld. In de 
praktijk is het onduidelijk of dit in overeen-
stemming is met de hoofdregel en of dit be-
schouwd kan worden als het uitsluiten in de 
statuten van de wijze van vaststellen zoals in 
artikel 210 lid 5 is vereist voor afwijking van 
de hoofdregel. De onduidelijkheid vloeit vooral 
voort uit de formulering dat de statuten deze 
wijze van vaststelling moeten ‘uitsluiten’. Door-
gaans is in het nieuwe bv-recht de formulering 
gebruikt ‘tenzij de statuten anders bepalen’. 
Daarom wordt voorgesteld om deze uitsluiting 
te vervangen door de standaardformulering 
‘tenzij de statuten anders bepalen’. BV’s waar-
van de statuten in het kader van de vaststelling 
van de jaarrekening uitgaan van een algemene 
vergadering, kunnen dit zo houden indien zij 
dat wensen. Daarmee wijken zij dan af van de 
wettelijke hoofdregel.’

Uit het door mij onderstreepte gedeelte 

blijkt wat de bedoeling is. Juridisch lijkt 

dit een gewrongen constructie. Op basis 

van de wettekst is de algemene vergade-

ring namelijk altijd het orgaan dat be-

voegd is tot vaststelling. Dat heeft niets 

met het feit van ondertekening te maken 

en de wijze waarop ondertekening plaats-

vindt. Teleurstellend vind ik dan ook dat 

de Memorie van Toelichting nodig is om 

een wettekst van onvoldoende kwaliteit 

uit te leggen.

Beter alternatief
Een beter alternatief om de wettekst aan 

te passen ligt voor de hand. In dat voor-

stel kan worden uitgegaan van de optie 

– en niet de wettelijke hoofdregel – om 

ondertekening in de hoedanigheid als 

bestuurder(s) tegelijkertijd te kwalifice-

ren als vaststelling in de hoedanigheid 

van aandeelhouder(s). Die optie moet 

dan in de statuten worden verwerkt om 

er gebruik van te kunnen maken.

Het nu voorliggende wetsvoorstel zal 

naar mijn overtuiging in de toekomst al-

leen maar tot meer onduidelijkheid en 

discussie aanleiding geven. Allereerst 

omdat de letterlijke tekst van de wet het 

gesignaleerde probleem onvoldoende re-

dresseert. En dat in combinatie met het 

feit dat niet iedere gebruiker van de wet-

tekst in de toekomst de uitleg in de Me-

morie van Toelichting bij de hand heeft. 

De wettekst zou zelfstandig leesbaar en 

duidelijk moeten zijn. Een Memorie van 

Toelichting die de tekst van de wet uitlegt 

op een wijze die niet in overeenstemming 

is met de letterlijke tekst van de wet is – 

om het netjes te zeggen – minder wense-

lijk.

Ten slotte
Positief is dat een oplossing wordt ge-

zocht voor een onbedoeld bij-effect van 

de vereenvoudigingsvoorstellen die de 

politiek beoogde met de aanpassingen in 

Boek 2 BW in het kader van de flexibilise-

ring van het BV-recht. Teleurstellend dat 

dit tot een aanpassing van de wettekst 

leidt die – tekstueel – niet het beoogde 

effect bereikt. Daarvoor is de toelichting 

op de wetswijziging, zoals die is opgeno-

men in de Memorie van Toelichting, no-

dig: een onwenselijke situatie. Ik ver-

wacht dat ook de nieuwe wettekst, als 

deze ongewijzigd het parlementaire pro-

ces passeert, opnieuw tot onduidelijk-

heid en (dus) discussie aanleiding zal ge-

ven. 

Jammer dat de hiervoor door mij ge-

noemde optie niet is gehanteerd: vereen-

voudiging moet expliciet in de statuten 

worden vastgelegd. Los van dit vraagstuk 

doen bestuurders c.q. aandeelhouders 

van BV’s er sinds 1 oktober 2012 goed 

aan om hun statuten juridisch te contro-

leren en deze waar nodig te actualiseren 

op basis van de gewijzigde wettelijke be-

palingen. Om te voorkomen dat over het 

punt van opmaken en vaststellen van de 

jaarrekening onduidelijkheid bestaat, ad-

viseer ik dergelijke BV’s om expliciet in 

de statuten de bepaling op te nemen dat 

wordt afgeweken van de wettelijke 

hoofdregel van art. 2:210 lid 5 BW (tenzij 

daaraan geen behoefte is). Want daarmee 

is zeker dat de – uiterste – termijn voor 

publicatie van de jaarrekening dertien 

maanden na balansdatum blijft en dat 

deze niet wordt verkort tot elf maanden 

en acht dagen. 

En die verkorting van de termijn kan een 

bijzonder lastige angel worden in situa-

ties van faillissement, waarbij achteraf 

blijkt dat de jaarrekening wel binnen een 

termijn van dertien maanden, maar niet 

binnen elf maanden en acht dagen – en 

dus niet tijdig – is gedeponeerd.4  An
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‘Wettekst onduidelijk  
zonder Memorie van  

Toelichting.’
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