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7 Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen

inleiding

 
Ondernemingen, maar ook veel andere soorten huishoudingen, vervaar-
digen jaarverslagen waarin zij verantwoording afleggen over het beleid, 
en inzicht geven in de behaalde resultaten. Het huidige verwachtings-
patroon dat ondernemingen en andere organisaties van enige beteke-
nis jaarverslagen opstellen en publiceren, is ontstaan in de negentiende 
eeuw. Het gevolg is dat inmiddels in de archieven grote hoeveelheden, en 
soms lange reeksen, jaarverslagen van allerlei organisaties kunnen wor-
den aangetroffen. Dit broncommentaar beoogt een handreiking te geven 
bij het gebruik van deze jaarverslagen voor historisch onderzoek.
 Jaarverslagen werden, en worden, opgesteld door zeer uiteenlopende 
organisaties, van kleine verenigingen tot grote multinationals. Het is niet 
mogelijk, en ook niet noodzakelijk, om aan deze veelkleurigheid volledig 
recht te doen in een publicatie als deze. Voor een belangrijk deel bestaan 
jaarverslagen uit als informatief bedoelde teksten voor een algemeen ont-
wikkeld publiek, en als zodanig vereist het lezen geen bijzondere deskun-
digheid. Het zal ook voor een historicus niet moeilijk zijn om verschillen 
in stijl en detaillering in dergelijke teksten te appreciëren aan de hand van 
de historische context. Waar wel vaak de behoefte aan enige deskundig-
heid gevoeld wordt is bij het bestuderen van de financiële gegevens in de 
jaarrekening.
 Ondanks alle verscheidenheid hebben de meeste jaarverslagen een 
gemeenschappelijke en karakteristieke kern in de vorm van financiële 
overzichten, opgezet volgens de systematiek van de dubbele boekhou-
ding: een balans, een resultatenrekening en daarvan afgeleide stukken. 
In dit broncommentaar staat dit financiële gedeelte van het jaarverslag 
dan ook centraal, en men kan het commentaar dan ook lezen als een 
handleiding balanslezen in historisch perspectief. Dat historische per-
spectief is van belang, want ondanks de ogenschijnlijke continuïteit van 
de boekhoudkundige techniek (debet en credit worden ook nu nog net 
zo gebruikt als in de zestiende eeuw) hebben zich ook grote verande-
ringen voorgedaan. Een hedendaagse balans ziet er in hoofdlijnen nog 
wel hetzelfde uit als een balans uit de vroege negentiende eeuw, maar 
de processen waarmee de cijfers tot stand komen, en ook de definities en 
eigenschappen van de cijfers in de balans, zijn in de loop van de tijd fun-
damenteel veranderd. Dit broncommentaar wil de lezer van een concreet 
jaarverslag uit een bepaalde periode behulpzaam zijn door in hoofdlijnen 
aan te geven wat van een verslag in die periode verwacht mag worden.
 De financiële kern van het jaarverslag zal in dit broncommentaar 
worden aangeduid als de ‘jaarrekening’: de balans en de in de loop van 
de tijd daaraan toegevoegde financiële overzichten (winst-en-verliesre-
kening, kasstroomoverzicht, geconsolideerde financiële overzichten) en 
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de toelichting daarop. Een ‘jaarverslag’ zoals dat meestal in de archieven 
wordt aangetroffen bestaat dan uit de aldus gedefinieerde jaarrekening 
met daarbij, meestal in één bandje, een aantal bijbehorende teksten zoals 
een directieverslag en een verslag van de raad van commissarissen. 
Dit broncommentaar beperkt zich tot jaarverslagen van Nederlandse 
particuliere ondernemingen met de juridische vorm van een kapitaalven-
nootschap (NV, later ook BV) en dan ook tot de jaarverslagen die (mede) 
worden opgesteld op grond van vennootschapsrechtelijke verplichtingen 
(aanvankelijk Wetboek van Koophandel, later Burgerlijk Wetboek). Dit 
betekent dat niet nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan, bijvoorbeeld, 
overheidsondernemingen of non-profitinstellingen. Ook blijven de fiscale 
jaarrekening en het emissieprospectus grotendeels buiten beschouwing, 
alsmede bijzondere rapportages zoals bijvoorbeeld de verslagstaten van 
verzekeringsmaatschappijen. 
 De gedachte achter deze afbakening is de veronderstelling dat deze 
vennootschappelijke jaarrekening in de beschreven periode toonaange-
vend geweest is. Ontwikkelingen in allerlei andere verslaggevingsvor-
men zijn vaak afgeleid, met meer of minder vertraging, uit de ontwik-
keling van de jaarrekening van de ‘grote onderneming’. Voor het lezen 
van allerlei soorten jaarverslagen is dus kennis van de ondernemingsver-
slaggeving nuttig. In het bestek van dit commentaar kan wel een redelijk 
complete inleiding op de ondernemingsverslaggeving worden gegeven. 
Vaak is dit genoeg
om ook allerlei variaties en varianten te kunnen herkennen en waarderen, 
maar soms zal een beroep op meer gespecialiseerde literatuur, of nader 
onderzoek naar specifieke voorschriften voor bijvoorbeeld overheidsbe-
drijven, onvermijdelijk zijn.
 De periode die in dit broncommentaar wordt beschreven, begint met 
de invoering van de aandelenvennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid als gestandaardiseerde privaatrechtelijke organisatievorm (met de 
invoering van de Code de Commerce in 1811). De behandelde periode 
eindigt met de invoering van International Financial Reporting Standards 
(IFRS) voor beursgenoteerde ondernemingen in 2005. Dit laatste bete-
kende niet alleen een fundamentele inhoudelijke vernieuwing van de 
verslaggevingsvoorschriften, maar ook het einde van de periode waarin 
het mogelijk is de verslaggeving in Nederland grotendeels zelfstandig te 
behandelen.

Dit broncommentaar is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt de 
ontwikkeling van de verslaggeving sinds circa 1800 in hoofdlijnen ge-
schetst. De volgende hoofdstukken gaan elk via een eigen invalshoek 
nader op deze geschiedenis in. Hoofdstuk 2 geeft opnieuw een chronolo-
gische weergave, maar dan in meer detail gericht op de ontwikkeling van 
de relevante wettelijke en andere voorschriften. Hoofdstuk 3 bevat een 
visuele kennismaking waarin karakteristieke aspecten van jaarrekenin-
gen uit verschillende perioden worden geïllustreerd. Hoofdstuk 4 bevat 
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een bronkritisch commentaar, waarin wordt ingegaan op een aantal veel 
voorkomende problemen bij het interpreteren van historische jaarreke-
ningen, en waarin enkele mogelijkheden voor het gebruik van jaarreke-
ningen als historische bron worden besproken. 
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