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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0068, ingediend door Holger Bauermeister (Duitse nationaliteit), 
over Richtlijn 78/660/EEG betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat Richtlijn 78/660/EEG dient te worden ingetrokken. Hij stelt dat de 
richtlijn oorspronkelijk weliswaar goed bedoeld was, maar nu misbruikt wordt om er geld aan 
te verdienen. Ook kunnen derden toegang verkrijgen tot gegevens van ondernemingen. De 
heer Bauermeister betoogt dat de richtlijn in strijd is met het gelijkheidsbeginsel omdat 
bepaalde vennootschapsvormen, waaronder grote ondernemingen, buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen en deze situatie kunnen uitbuiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

De vierde jaarrekeningenrichtlijn houdt in dat de presentatie en publicatie van jaarrekeningen 
en jaarverslagen van bepaalde ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid van bijzonder 
belang is voor de bescherming van vennoten en derden, daar deze ondernemingen vaak buiten 
de grenzen van het nationale grondgebied actief zijn en slechts waarborgen aan derden 
kunnen bieden tot het bedrag van hun netto activa.

Daarnaast bevat de vierde jaarrekeningenrichtlijn gelijkwaardige juridische 
minimumvoorschriften wat betreft de omvang van de financiële informatie die concurrerende 
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ondernemingen aan het publiek ter beschikking moeten stellen.
Er dient op te worden gewezen dat de vierde jaarrekeningenrichtlijn bij de nieuwe 
jaarrekeningenrichtlijn2013/34/EU, die op 26 juni 2013 is goedgekeurd, is ingetrokken.

De nieuwe jaarrekeningenrichtlijn voorziet in min of meer dezelfde regeling voor publicatie 
als de vierde jaarrekeningenrichtlijn en introduceert een verplichting om het bestuursverslag 
binnen een redelijke termijn te publiceren.

De door indiener aangekaarte kwesties zijn door de Raad en het Europees Parlement in 
aanmerking genomen bij het vaststellen van de richtlijn en de beraadslagingen over de vraag 
welke informatie er openbaar zou moeten worden gemaakt.

Artikel 31 voorziet bijvoorbeeld in een ad-hocregeling voor kleine bedrijven waarbij de 
lidstaten deze kunnen ontslaan van de verplichting om hun winst- en verliesrekening en 
bestuursverslag te publiceren. De nieuwe jaarrekeningenrichtlijn beperkt ook het aantal 
toelichtingen bij de financiële verklaringen.

De nieuwe jaarrekeningenrichtlijn vereenvoudigt dus de regels voor kleine bedrijven door de 
hoeveelheid gegevens die moet worden gebundeld en gepubliceerd te verminderen, zodat er 
voor deze kleine bedrijven lichtere boekhoudregels ontstaan.

Conclusie

Uitgaand van de in het verzoekschrift verstrekte informatie zijn de diensten van de Commissie 
niet van mening dat er sprake is van een inbreuk op het EU-recht.


