
Aan (opdrachtgever)  

Plaats, datum  

Mijne heren,  

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 20XX, voorzien van onze 
accountantsverklaring d.d. ... 20XX.  

Tevens zenden wij u (aantal) losse exemplaren van bovengenoemde accountantsverklaring. Wij 
bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze verklaring in exemplaren van de 
jaarstukken 20XX, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.  

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze accountantsverklaring, zoals 

opgenomen in de Overige gegevens van bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken, wordt 
openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld respectievelijk 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en binnen een maand na (datum 

= datum brief) wordt gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister. Openbaarmaking van de 
accountantsverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u deze 
jaarstukken en de verklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed 
zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te 
nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat 
de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").  

Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van de directie (of 
Raad van Bestuur) (bij structuurvennootschappen tevens door de commissarissen) en te worden 

aangeboden aan de aandeelhouder(s). Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld c.q. 
goedgekeurd in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de goedkeuring dient te worden 
genotuleerd.  

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke 
aanpassing nog voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet worden gemaakt op 
grond van het bepaalde in artikel 2: 362 lid 6 en artikel 2: 392 lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt 
in die situatie onze bovengenoemde toestemming.  

Uiterlijk 8 dagen na vaststelling respectievelijk goedkeuring door de aandeelhouder(s), doch in elk 
geval voor (datum) moet de te deponeren jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel van (plaats) zijn gedeponeerd. In een begeleidende brief aan de Kamer van 

Koophandel dient u aan te geven dat de originele jaarrekening door de directie (of Raad van 
Bestuur) (bij structuurvennootschappen tevens door de commissarissen) is ondertekend en 
vastgesteld respectievelijk goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering, alsmede de datum 

waarop dit geschiedde. Dit kan achterwege worden gelaten indien uit de gedeponeerde jaarstukken 
de vorenstaande informatie duidelijk blijkt, bijvoorbeeld indien u een getekend exemplaar van de 
jaarrekening deponeert.  

Wij wijzen u erop dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet 
deponeren bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelfs ertoe 
leiden dat de bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt.   

Hoogachtend,  

 


