OPINIE

05 december 2013

Kortere deponeringstermijn bv niet tijdig
gerepareerd
Veel bv's hebben sinds 1 oktober 2012 te maken met een deponeringstermijn voor de jaarrekening van
ruim 11 maanden, terwijl dit voorheen 13 maanden was. Bij de Tweede Kamer is nu een veegwet in
behandeling om deze wee out te repareren.
Het wetsvoorstel zal echter niet op tijd van kracht worden. Te laat deponeren betekent in situaties van faillissement
een aanzienlijk risico van bestuurdersaansprakelijkheid. De vraag is of in voorkomende gevallen een beroep kan
worden gedaan op de op handen zijnde wetswijziging. Naar mijn mening een te riskant pad om te bewandelen.
Sinds 1 oktober 2012 is het gewijzigde bv-recht van kracht. Onder het motto van exibilisering van het bv-recht is
onder meer een vereenvoudiging opgenomen voor het vaststellen van de jaarrekening. Die vereenvoudiging geldt als
alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn (dus niet andersom). Ondertekening van de jaarrekening in de hoedanigheid
van bestuurder kwali ceert tegelijkertijd als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering.
De termijn voor het opmaken (en ondertekenen) van de jaarrekening bedraagt maximaal 11 maanden na balansdatum;
verder uitstel is niet toegestaan. Vervolgens moet die jaarrekening binnen 8 dagen na vaststelling worden gedeponeerd
bij het Handelsregister. Dus in die situatie uiterlijk 8 december 2013.
Statutair kan worden afgeweken van deze hoofdregel - in dat geval blijft de deponeringstermijn maximaal 13 maanden
na balansdatum - maar de ervaring leert dat van die mogelijkheid nog weinig gebruik is gemaakt.
Omdat dit een ongewenst e ect is van de regelgeving, is bij de Tweede Kamer ter reparatie een veegwet ingediend. Dat
wetsvoorstel is echter nog in behandeling, zodat de beoogde wetswijziging niet op tijd zal komen.
Van een bv waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, moet de jaarrekening 2012 dus uiterlijk op 8 december
2013 bij het Handelsregister worden gedeponeerd.
Het risico van te laat deponeren is dat bij een eventueel faillissement de curator een actie op grond van
bestuurdersaansprakelijkheid kan starten. Een weinig aanlokkelijk perspectief voor bv-bestuurders. Een onbelangrijk
verzuim wordt hierbij niet in aanmerking genomen, maar dat biedt slechts enkele weken uitstel.
Nu de minister reparatiewetgeving heeft ingediend, die naar verwachting op dit punt niet meer wordt gewijzigd, zou
het standpunt kunnen worden verdedigd dat bestuurders al met die nieuwe wettekst rekening mogen houden.
Het is echter maar de vraag of zo'n argument bij een rechter stand houdt. Ik vermoed van niet; in ieder geval lijkt het
niet verstandig om daar op voorhand van uit te gaan. De huidige wettekst is namelijk klip en klaar.
Daarnaast geldt dat de wettelijke termijn voor het opmaken van de jaarrekening elf maanden bedraagt. Als de
jaarrekening binnen die termijn beschikbaar is, staat niets het deponeren ervan binnen acht dagen daarna in de weg.
Dat lijkt voor bestuurders van bv's dan ook de voorzichtigste route.

Deel dit artikel
   
Anton Dieleman is voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering
van de NBA en directeur vaktechniek bij Mazars.

GERELATEERD

OPINIE

02 augustus 2019

Uitkeringstoets BV: de ex is de klos
Sinds 2012 is voor uitkering uit een BV niet meer bepalend of er voldoende
vrije reserves zijn, maar moet het bestuur een uitkeringstoets uitvoeren om
te oordelen... 

VERSLAGGEVING

10 februari 2017

Let op gewijzigde termijnen jaarverslaggeving
Bepaalde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Flex-regelgeving
hebben belangrijke gevolgen voor de planning van de werkzaamheden van de
accountant. Het is... 
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11 januari 2017

Uitspraak CBb slaat gat in kapitaalbescherming
Een opvallende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
biedt ruimte om binnen een groep van een reserve herwaardering deelneming
af te komen.... 

ONDERNEMINGSRECHT

04 november 2015

Maak van uitstel dividend geen afstel
Zeker in de opbouwfase van een onderneming zijn aandeelhouders meer dan eens bereid toegekend dividend niet direct
op te nemen. Dat voorkomt dat dividendbetalingen... 
MAGAZINE

01 november 2014

Certificering blijft springlevend
Toen exibele aandelen hun intrede maakten - met de ex-bv-wetgeving in oktober 2012 - werd gevreesd dat
daarmee het instrument certi cering ten onder zou gaan.... 

