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Deponeren jaarrekening 
 
Het Burgerlijk Wetboek  verplicht organisaties 
om elk jaar hun jaarrekening openbaar te ma-
ken door middel van deponering bij de Kamer 
van Koophandel (KvK). 
 

In deze versie van deze notitie zijn toegevoegd 
de in het kader van de coronacrisis vastge-
stelde tijdelijke afwijkingen van de regels rond 
het vaststellen en deponeren van jaarrekenin-
gen. Deze afwijkingen worden omkaderd weer-
gegeven. 

 
Wie? 
De verplichting tot deponering van de jaarreke-
ning rust onder andere op: 

• NV’s en BV’s; 

• coöperatieve verenigingen; 

• onderlinge waarborgmaatschappijen; 

• vennootschappen onder firma (VOF) en 
commanditaire vennootschappen (CV), 
waarvan alle beherende vennoten buiten-
landse kapitaalvennoten zijn. 

• stichtingen en verenigingen, die een onder-
neming drijven en jaarlijks minstens € 6 mil-
joen omzetten; 

• buitenlandse rechtspersonen met een ves-
tiging in Nederland, die in hun land van her-
komst ook moeten publiceren; 

 
Vrijgesteld van publicatieplicht zijn de: 

• dochtermaatschappij waarvoor de moeder-
maatschappij een aansprakelijkheidsverkla-
ring afgeeft (“403-verklaring”); 

• pensioen- en stamrecht-B.V. in de klasse mi-
cro of klein, die geen winst beoogt (depone-
ren een accountantsverklaring). 

 

                                                 
1 Artikel 2:210 BW. 

Deadline 
Het proces rond de jaarrekening van een BV 
omvat de volgende handelingen: 
1. opmaken van de jaarrekening; 
2. voorleggen aan de aandeelhouders; 
3. vaststellen door de aandeelhouders; 
4. deponeren bij de KvK. 
 
1. Opmaken jaarrekening 
Hoofdregel: binnen 5 maanden na afloop van 
het boekjaar moet het bestuur van de rechts-
persoon de jaarrekening opmaken en voorleg-
gen aan de aandeelhouders1. 
 
Uitzondering: als er bijzondere omstandighe-
den zijn, kunnen de aandeelhouders (de Alge-
mene Vergadering) het bestuur maximaal 5 
maanden uitstel geven voor het opmaken van 
de jaarrekening. Meestal wordt het verlenen 
van dit uitstel geformaliseerd in een akte van 
notulen van een Algemene Vergadering. 
 
De jaarrekening is definitief opgemaakt nadat 
deze door alle bestuurders is ondertekend. 
 

In verband met de coronacrisis is de bevoegd-
heid om te besluiten tot uitstel voor het opma-
ken van de jaarrekening tijdelijk tevens toege-
kend aan het bestuur van de BV2. Voor uitstel 
door het bestuur is niet vereist dat sprake is 
van bijzondere omstandigheden. 
 
Als het bestuur dit besluit neemt, heeft de Al-
gemene Vergadering geen mogelijkheid tot 
verlenging. 

 

2 Dit is vastgelegd in de Tijdelijke wet COVID-19 
Justitie en Veiligheid. Deze wet vervalt (groten-
deels) op 1 september 2020, maar dit tijdstip kan 
met telkens 2 manden worden verschoven. 
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2. Voorleggen 
De jaarrekening wordt aan de aandeelhouders 
voorgelegd door het uitschrijven van een Alge-
mene Vergadering waarin het vaststellen van 
de jaarrekening wordt geagendeerd. 
 
3. Vaststellen jaarrekening 
Nadat het bestuur de jaarrekening heeft opge-
maakt en voorgelegd, moeten de aandeelhou-
ders deze binnen 2 maanden vaststellen. 
Meestal wordt het vaststellen van de jaarreke-
ning geformaliseerd in een akte van notulen 
van een Algemene Vergadering3. 
 
4. Deponeren 
Het deponeren van de jaarrekening is de toe-
zending aan de KvK, met het verzoek om die 
openbaar te maken. Deponering moet plaats-
vinden binnen 8 dagen nadat de jaarrekening 
in de Algemene Vergadering is vastgesteld4, 
met dien verstande dat de jaarrekening in elk 
geval moet zijn gedeponeerd binnen 12 maan-
den na het einde van het boekjaar56. 
 
Deze termijnen in schema’s, indien het boek-
jaar gelijk is aan het kalenderjaar. 
 
Schema 1 Opmaken zonder uitstel 

Einde boekjaar 31-12-2019 

Opmaken zonder uitstel 31-05-2020 

Vaststellen 31-07-2020 

Publiceren 08-08-2020 

 
Schema 2: Opmaken met uitstel 

Einde boekjaar 31-12-2019 

Opmaken 31-10-2020 

Vaststellen 31-12-2020 

Publiceren 31-12-2020 

 

                                                 
3 De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 
bevat bepalingen op grond waarvan een Algemene 
Vergadering digitaal kan worden gehouden. Wij 
beschrijven deze regels niet in de onderhavige no-
titie. 
4 Artikel 2:394, lid 1 BW. 

LET OP: als alle aandeelhouders ook bestuur-
der of commissaris van de rechtspersoon zijn, 
geldt de ondertekening van de jaarrekening te-
vens als de vaststelling van de jaarrekening. 
Dan vervallen de 2 maanden die de aandeel-
houders hebben om de jaarrekening vast te 
stellen. 
In de statuten mag van deze regeling worden 
afgeweken en dan gelden de 2 maanden voor 
vaststelling van de jaarrekening wel (schema 1 
en 2). 
 
Schema 3: Alle aandeelhouders tevens be-
stuurder/commissaris; geen uitstel 

Einde boekjaar 31-12-2019 

Opmaken = vaststellen 31-05-2020 

Publiceren 08-06-2020 

 
Schema 4: Alle aandeelhouders tevens be-
stuurder/commissaris; uitstel 

Einde boekjaar 31-12-2019 

Opmaken = vaststellen 31-10-2020 

Publiceren 08-11-2020 

 
Sanctie 
Het niet of niet op tijd deponeren van de jaar-
rekening kan de volgende twee sancties tot ge-
volg hebben. 
1. Als de onderneming failliet gaat, kunnen de 

bestuurders van de onderneming eenvoudi-
ger persoonlijk aansprakelijk worden ge-
steld voor de schulden van de rechtsper-
soon (bestuurdersaansprakelijkheid).7 

2. Het Bureau Economische Handhaving van 
de Belastingdienst kan een onderzoek in-
stellen, dat kan resulteren in strafrechtelijke 
vervolging. Als een economisch delict wordt 
vastgesteld, kunnen straffen van enkele dui-
zenden euro’s worden opgelegd. 

 

5 Artikel 2:394, lid 3 BW. 
6 In de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veilig-
heid wordt de regel dat de jaarrekening uiterlijk 12 
maanden na afloop van het boekjaar openbaar 
moet zijn gemaakt, (vooralsnog) niet gewijzigd. 
7 Artikel 2:248, lid 2 BW. 
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Het niet (tijdig) openbaar maken van de vast-
gestelde jaarrekening geldt niet als kennelijk 
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur 
als8: 
- door uitstel van een algemene vergadering 

of 
- door andere oorzaken, 
die een gevolg zijn van COVID-19. 
 
Dat geldt ook indien ten gevolge van het virus 
de jaarrekening niet kan worden opgesteld of 
niet door de accountant kan worden gecontro-
leerd. 
 
Het bestuur van de vennootschap wordt, on-
danks COVID-19, wel geacht te voldoen aan de 
boekhoudplicht.9 

 
Wat? 
Welke informatie bij de KvK moet worden ge-
deponeerd, hangt af van de grootte van de on-
derneming. Bij een micro-onderneming vol-
staat een beperkte balans. Een kleine onderne-
ming moet een verkorte balans met een be-
perkte toelichting publiceren. 
 
Op middelgrote en grote ondernemingen rust 
de plicht om een uitgebreidere set aan infor-
matie openbaar te maken. 
 
Je accountant kan je precies vertellen tot welke 
categorie uw onderneming behoort en welke 
informatie u wel en niet in de publicatiestukken 
moet opnemen. 
 
Hoe? 
Micro- en kleine ondernemingen deponeren 
hun jaarrekening bij de KvK via elektronische 
weg. Dat kan via een online service op de web-
site van de KvK (www.kvk.nl) of via daarvoor 
geschikte financiële software. 
 
Middelgrote en grote ondernemingen depone-
ren via daarvoor geschikte financiële software 
(SBR). 
 

                                                 
8 Artikel 22 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie 
en Veiligheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote 
lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de lees-
baarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd 
weergegeven. VWG is daarom niet aansprake-
lijk voor de gevolgen van handelingen die naar 
aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uit-
gevoerd. 

9 Artikel 2:10 BW. 

http://www.kvk.nl/

