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Rechtsgebied Ondernemingsrechtpraktijk

Rubriek Ondernemingsrecht

Rechters mr. Boumans
mr. Römer
mr. Dantuma-Hieronymus

Partijen X,
 verdachte.

Regelgeving BW Boek 2 - 394
BW Boek 2 - 395a
WED - 8 onder c

Samenvatting

Nog daargelaten of de verdachte voldoet aan de vereisten die in art. 2:395a lid 1 BW zijn opgenomen
(publiceren van beperkte balans voor micro-ondernemingen), bestaat voor de verdachte als feitelijk
leidinggever van [bedrijf] de verplichting opdracht te geven tot het publiceren van de jaarrekening,
volledig dan wel verkort. De keuze om de onderneming onder te brengen in een bv brengt zowel
voordelen als verplichtingen met zich mee. Eén van die verplichtingen betreft het publiceren van de
jaarrekening. De verdachte heeft echter de welbewuste keuze gemaakt de jaarrekening van zijn bv in het
geheel niet te publiceren. Daarmee heeft hij niet voldaan aan de verplichting opdracht te geven aan zijn
rechtspersoon om uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar 2012 de jaarrekening op de in het
eerste lid van dat artikel voorgeschreven wijze openbaar te maken.

Uitspraak

(...; red.)

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis (economische politierechter Rb. Noord-Holland van 25 juli 2016 in
de strafzaak onder parketnummer 82-102330-15; red.) waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen
met dien verstande dat het hof het in hoger beroep door de verdachte gevoerde verweer zal bespreken.

Bespreking van ter terechtzitting in hoger beroep gevoerd verweer

De verdachte heeft het verweer gevoerd dat hij in aanmerking komt voor vrijstelling van de
publicatieplicht van de jaarrekening van zijn bedrijf [bedrijf], omdat hij voldoet aan de vereisten van
artikel 2:395a, eerste lid onder b en c van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Anders evenwel dan de verdachte betoogt, biedt de wet geen mogelijkheid tot een algehele vrijstelling
van de publicatieplicht van de jaarrekening. Wel kan een onderneming in aanmerking komen voor het
publiceren van een beperkte balans, zoals bedoeld in artikel 2:395a BW. Indien een onderneming
hiervoor in aanmerking komt (de zogenaamde micro-onderneming), kan de betreffende onderneming
vrijstelling krijgen tot opgave van bepaalde onderdelen van de volledige jaarrekening. Er bestaat ook dan
nog steeds een publicatieplicht van de jaarrekening, maar deze is beperkt tot de balansinformatie die

ingevolge het derde en vierde lid van artikel 2:395a BW opgesteld dient te worden.1

Nog daargelaten of de verdachte voldoet aan de vereisten die in artikel 2:395a eerste lid BW zijn
opgenomen, bestaat voor de verdachte als feitelijk leidinggever van [bedrijf] de verplichting opdracht te
geven tot het publiceren van de jaarrekening, volledig dan wel verkort. De keuze om de onderneming
onder te brengen in een Besloten Vennootschap brengt zowel voordelen als verplichtingen met zich
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mee. Eén van die verplichtingen betreft het publiceren van de jaarrekening. De verdachte heeft echter
de welbewuste keuze gemaakt de jaarrekening van zijn B.V. in het geheel niet te publiceren. Daarmee
heeft hij niet voldaan aan de verplichting opdracht te geven aan zijn rechtspersoon om uiterlijk twaalf
maanden na afloop van het boekjaar 2012 de jaarrekening op de in het eerste lid van dat artikel
voorgeschreven wijze openbaar te maken. Het hof verwerpt het verweer van de verdachte.

Beslissing

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Noot

1. Bovenstaande arresten zijn bijzonder omdat strafrechtelijke vervolging van de niet-naleving van de
openbaarmakingsplicht van art. 2:394 BW niet vaak leidt tot een uitspraak van een gerechtshof. Mijn
zoektocht in www.rechtspraak.nl heeft geleid tot slechts zeven uitspraken, inclusief de twee uitspraken
van het Gerechtshof Amsterdam die hiervoor zijn weergegeven. Van de andere vijf uitspraken waren er
vier ook van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:2516, ECLI:NL:GHAMS:2016:4153,
ECLI:NL:GHAMS:2016:4205 en ECLI:NL:GHAMS:2015:4544) en een van het Gerechtshof Leeuwarden
(ECLI:NL:GHLEE:2011:BU3695).

2. De rechtspersoon is op grond van art. 2:394 BW verplicht de jaarrekening binnen acht dagen na
vaststelling openbaar te maken door deponering ervan bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 zijn aangevangen, geldt op grond van art. 2:394
lid 3 BW dat openbaarmaking uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar moet
plaatsvinden. Voor boekjaren die aanvingen vóór 1 januari 2016 gold een uiterste termijn voor
deponeren van dertien maanden na afloop van het boekjaar. De verplichting tot openbaarmaking van de
jaarrekening geldt niet indien de Minister van Economische Zaken ontheffing heeft verleend ex art.
2:394 lid 5 BW. Ontheffing wordt desverzocht alleen verleend indien sprake is van gewichtige redenen
(art. 2:58 lid 5/2:101 lid 7/2:210 lid 8 BW). In geval van een verkregen ontheffing moet het
ontheffingsbesluit openbaar worden gemaakt bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in
plaats van de jaarrekening.

3. Voor vennootschappen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde
markt geldt sinds 1 januari 2009 op grond van de Wet op het financieel toezicht een termijn van vier
maanden voor de openbaarmaking van de jaarrekening en deze moet plaatsvinden bij de AFM.
Ontheffing is voor deze vennootschappen niet mogelijk (art. 2:101 lid 7/2:210 lid 8 BW).

4. Uit onderzoek naar de publicatie van de jaarrekening dat in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken in 2006 is uitgevoerd door het Van der Heijden Instituut (B.J. de Jong en M.P.
Nieuwe Weme, Publicatie van de jaarrekening, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen,
deel 91, Deventer: Kluwer, 2006) volgt dat in het boekjaar 2003 70% van de publicatieplichtige
rechtspersonen de jaarrekening tijdig binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar had
gemaakt. Na rappel van de Kamer van Koophandel stabiliseerde dit percentage rond de 90%. In 2004
was dit ongeveer 87%. In zijn antwoord op Kamervragen antwoordt de minister van Veiligheid en
Justitie op 22 oktober 2013 dat na rappel door de Kamer van Koophandel het percentage van
deponeringen rond de 90% ligt. Ongeveer 35.000 rechtspersonen (5% van het totaal) heeft een
achterstand van drie jaren of meer aldus de minister
(www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/10/24/antwoorden-kamervragen-over-het-
bericht-meer-dan-3500-postbusfirma-s-in-nederland-overtreden-de-wet).

5. In geval van faillissement van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap geldt dat het
niet-naleven van de openbaarmakingsplicht leidt tot de vaststelling dat het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak is van het faillissement (art. 2:138/2:248 lid 2 BW). De zware sanctie op niet-naleving van de
deponeringsverplichting geldt ook voor het bestuur van een coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij en bepaalde verenigingen en stichtingen. Hoewel op deze zware sanctie op het
niet-naleven van de openbaarmakingsplicht in geval van faillissement in de literatuur veel kritiek
bestaat, kent ook art. 2:9c lid 2 BW in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen
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(Kamerstukken II, 2015/16, 34 491) de koppeling met de openbaarmakingsplicht in geval van
faillissement van de rechtspersoon.

6. Het niet-naleven van de openbaarmakingsplicht is op grond van art. 1 onder 4° jo. art. 2 lid 4 WED ook
een overtreding, welke op grond van art. 6 WED kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste zes
maanden, een taakstraf of geldboete van de vierde categorie. Het Bureau Economische Handhaving van
de Belastingdienst is aangewezen voor de opsporing van deze economische delicten. Uit de hiervoor
aangehaalde brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 22 oktober 2013 volgt dat dit Bureau
jaarlijks tegen ongeveer 1.500 verzuimende rechtspersonen proces-verbaal opmaakt en dat de
vervolgingscapaciteit van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie daarop is afgestemd.

7. Uit het zeer beperkte aantal uitspraken in hoger beroep van procedures betreffende de
strafrechtelijke vervolging van de overtreding van het niet-naleven van de openbaarmakingsplicht
(uitspraken van de politierechter in eerste aanleg worden niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) zou
kunnen worden afgeleid dat de handhaving slechts beperkt plaatsvindt maar ook dat opgelegde boetes
wegens niet-naleving worden voldaan en het dus niet tot procedures (in hoger beroep) komt.

8. In het hiervoor gepubliceerde arrest ECLI:NL:GHAMS:2017:2177 («JOR» 2017/225) is de verdachte
een rechtspersoon die haar jaarrekening over het boekjaar 2012 niet uiterlijk binnen dertien maanden
na afloop van het boekjaar heeft openbaar gemaakt. Het hof overweegt dat de rechtspersoon door niet
tijdig haar jaarrekening openbaar te maken derden de kans heeft ontnomen zelfstandig enig inzicht te
krijgen in de vermogenswaarde van het bedrijf. Door de economische politierechter is de rechtspersoon
veroordeeld tot een geldboete van € 900, waarvan € 450 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar
en met oplegging van de verplichting de jaarrekening alsnog openbaar te maken binnen drie maanden na
het onherroepelijk worden van de uitspraak. Het hof oordeelt de hoogte van de boete passend en
geboden maar ziet geen meerwaarde in het alsnog openbaar maken van de jaarrekening over 2012
omdat onduidelijk is welke gegevens openbaar gemaakt moeten worden en omdat het hof ervan uitgaat
dat de rechtspersoon verder aan de openbaarmakingsverplichting zal voldoen. De achtergrond van het
oordeel dat niet duidelijk is welke gegevens openbaar gemaakt moeten worden, blijkt niet uit het arrest.
Dat van de rechtspersoon wordt verwacht dat zij verder aan de openbaarmakingsplicht zal voldoen, zal
in elk geval voor de boekjaren 2013 tot en met 2015 kunnen zijn vastgesteld door het hof ten tijde van
het doen van deze uitspraak. De hoogte van de opgelegde boete steekt schril af bij het maximum van de
boete van de vierde categorie van € 20.500 sinds 1 januari 2016 (art. 23 Sr) maar is wel in lijn met de
opgelegde boete in de andere gepubliceerde uitspraken.

9. In het arrest ECLI:NL:GHAMS:2017:2172 («JOR» 2017/224) is de verdachte een natuurlijk persoon,
die feitelijk leidinggever was van een rechtspersoon. Wanneer een strafbaar feit wordt begaan door een
rechtspersoon, zoals niet-naleving van de op de rechtspersoon rustende verplichting tot
openbaarmaking van de jaarrekening, kan op grond van art. 51 Sr strafvervolging worden ingesteld
tegen de rechtspersoon maar ook tegen degene die opdracht heeft gegeven tot het strafbare feit of
tegen de feitelijk leidinggevende (of een combinatie). Uit de gepubliceerde uitspraak wordt niet duidelijk
welke straf de verdachte opgelegd heeft gekregen maar wel dat het hof de veroordeling van de
economische politierechter in eerste aanleg heeft bekrachtigd. Daarnaast gaat het hof in op het verweer
van de verdachte, namelijk dat de rechtspersoon een zogenoemde micro-entiteit is (art. 2:395a BW),
waarvoor geen openbaarmakingsplicht zou gelden. Terecht verwerpt het hof dit verweer. In art. 2:395a
lid 8 BW staat duidelijk dat de verplichting tot openbaarmaking bestaat voor de met inachtneming van
het bepaalde in lid 3 en lid 4 van dat artikel op te maken beperkte balans. Wat wel opvalt, is dat het hof
niet ingaat op het feit dat art. 2:395a BW pas per 1 november 2015 in werking is getreden en het hier
gaat om het niet-openbaar maken van de jaarrekening over het boekjaar 2012. Artikel III van de
Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening bepaalt weliswaar dat de bepalingen van die Uitvoeringswet,
waaronder artikel 2:395a BW, moeten worden toegepast voor boekjaren die aanvangen op of na 1
januari 2016 en mogen worden toegepast op boekjaren die daarvoor zijn aangevangen, maar ik vraag mij
af of de wetgever hiermee ook het oog heeft gehad op boekjaren waarvan de jaarrekening op grond van
art. 2:394 BW op 1 november 2015 al openbaar gemaakt had moeten zijn. Hoe dit ook zij, omdat ook
voor de micro-entiteit de openbaarmakingsplicht, zij het beperkt, geldt, kan het verweer van de
verdachte sowieso niet slagen. Een tweede opvallend punt is dat het hof overweegt dat de jaarrekening
over 2012 uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt had moeten
worden. Dat lijkt mij een slip of the pen. Over het boekjaar 2012 gold immers nog de uiterste termijn van
dertien maanden, waarnaar het hof (in dezelfde samenstelling) in de andere uitspraak van 7 juni 2017
terecht wel verwijst.

De noot onder deze uitspraak heeft tevens betrekking op «JOR» 2017/225.
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mr. drs. C.M. Harmsen, advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam

Voetnoten

1 Kamerstukken II 2014/15, 34 176, 3, p. 34-36 (Memorie van Toelichting).


