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Het meest theoretische en abstracte onderdeel van de Beroepsopleiding is ongetwijfeld Jaarrekeninglezen. Dat was 

het in de oude stijl van de opleiding ook. Jaarrekeninglezen lijkt amper juridisch (maar dat is het toch) en komt nogal 

statisch over op de meeste advocaat-stagiaires. ‘Debet is nu eenmaal debet, credit is nu eenmaal credit’. Zoiets 

verandert vast niet. Toch is er verandering op komst. 

Ter uitvoering van een Europese Richtlijn op het gebied van de jaarrekening is er een wetswijziging op komst die 

nogal wat gaat veranderen in Titel 9 van Boek 2 BW: het Nederlandse jaarrekeningrecht. Het zijn voornamelijk 

technische wijzigingen die in deze Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening gaan spelen, gericht op vereenvoudiging en 

lastenverlichting voor kleine ondernemingen. De wet is intussen in het Staatsblad gepubliceerd (Sbl 2015, 349) maar 

moet nog in werking treden. Dit is toch opmerkelijk, omdat vele bepalingen uit het jaarrekeningenrecht in Nederland 

werden ingevoerd onder de Wet op de jaarrekening van ondernemingen in 1970 en sindsdien onveranderd bleven. Een 

groot aantal wetsartikelen geldt dus al bijna vijftig jaar. Voor het vak Jaarrekeninglezen binnen de Beroepsopleiding 

zal dit ook gevolg moeten krijgen. Het gaat bij deze nieuwe wet juist om onderwerpen die bij dit vak bij herhaling in 

de toets aan de orde kwamen en nog steeds komen. Het studiemateriaal dient dus aangepast te worden aan de 

nieuwe wetgeving om niet achter te lopen. Hierbij speelt natuurlijk de vraag: per wanneer gaat men over naar 

‘nieuw’, en wordt er ook nog iets over ‘oud’ gedoceerd of komt dat compleet te vervallen? 



Om u alvast een kleine indruk te geven van waar het over gaat, wil ik ingaan op enkele punten van de nieuwe wet. De 

termijn voor opmaken van de jaarstukken bedraagt bij nv/bv thans zes maanden en wordt verkort naar vijf maanden. 

Voor het deponeren (openbaar maken) van de jaarstukken gold altijd een termijn van maximaal dertien maanden, dat 

wordt twaalf maanden. In de jaarstukken komt gewoonlijk als onderverdeling voor: jaarrekening-jaarverslag-overige 

gegevens. Ook dit verandert: de term jaarverslag wordt straks bestuursverslag en de rubriek overige gegevens wordt 

ingeperkt. Verder gaan de grensbedragen van de categorie kleine en middelgrote rechtspersoon omhoog, waardoor er 

nog meer bv’s/nv’s onder het bereik van deze vrijstellingen komen te vallen. Dit is voor de praktijk belangrijk omdat 

toch al de meeste kapitaalvennootschappen bepaalde vrijstellingen hebben en daardoor minder hoeven te publiceren 

bij het Handelsregister. Er komt naast de vrijstellingen voor kleine en middelgrote rechtspersonen een nieuwe 

vrijstelling voor wat wel wordt genoemd ‘micro-ondernemingen’. Dat is voor dergelijke ondernemingen goed nieuws, 

maar voor u als toekomstig advocaat of curator misschien wat minder. Er is voor steeds meer bedrijven dus een 

mogelijkheid om minder informatie openbaar te maken via het Handelsregister. Het is maar dat u het weet. 
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