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1. De optionele jaarrekeningvrijstellingsregeling voor dochterondernemingen in de Europese 
jaarrekeningrichtlijn is terug te voeren op de Nederlandse wetgeving van vóór 1971. 

2. Onze wetgever heeft de jaarrekeningvrijstellingsregeling voor dochterondernemingen in de 
Europese jaarrekeningrichtlijn niet op daaraan gelijkwaardige wijze in onze wetgeving verwerkt.  

3. De waarborgfunctie die de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 403-aansprakelijke maatschappij 
jegens derden vervult rechtvaardigt niet de toepassing van hetgeen over hoofdelijkheid in Afdeling 
2 van Titel 1 Boek 6 BW is vastgelegd.  

4. In het kader van het Nederlandse groepsregime moet het minimumdekkingsbereik van de 403-
aansprakelijkstellingsverklaring omvatten alle verplichtingen die voortvloeien uit aangegane 
rechtshandelingen die zijn verricht tot de eerstvolgende openbaarmaking op in de wet voorziene 
wijze van een in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW ingerichte – en indien van toepassing, 
door een accountant gecontroleerde – jaarrekening over een volgend boekjaar.  

5. Evenals in de Europese jaarrekeningrichtlijn wordt in onze wetgeving bij gebruikmaking van de 
optionele jaarrekeningvrijstellingsregeling ten onrechte geen rekening gehouden met de belangen 
van aandeelhouders, schuldeisers en werknemers van de 403-aansprakelijke maatschappij.  

6. De onvolkomenheden in de Nederlandse jaarrekeningvrijstellingsregeling voor 
groepsrechtspersonen – met inbegrip van die als gevolg van de niet-richtlijnconforme aanpassing 
van onze wetgeving aan de in de Europese jaarrekeningrichtlijn opgenomen vrijstellingsregeling – 
moeten worden weggenomen door middel van wetswijziging.  

7. Als je een tweeling krijgt neemt de looptijd van een promotietraject niet met een factor twee maar 
met een factor vier toe.  


