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Inbehandelingneming  

Bij brief van 11 oktober 2022 heeft de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee, 
Vincent Van Quickenborne, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om advies gevraagd betreffende 
een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot 
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de 
openbaarmakingskosten van de jaarrekening en de andere neer te leggen stukken. Dit ontwerp van 
koninklijk besluit werd op vraag van en in samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB) 
opgesteld. De uiterlijke indieningsdatum van het advies is 31 oktober 2022. 

Het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is een wettelijke vormvereiste. Artikel 3:41 van 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bepaalt immers dat de koninklijke 
besluiten ter uitvoering van de titel betreffende de jaarrekeningen van vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid ter advies worden voorgelegd aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en 
worden genomen na overleg in de Ministerraad. 

De subcommissie Boekhoudregeling werd belast met het opstellen van een ontwerpadvies. Ter 
voorbereiding van dit ontwerpadvies werd aan de leden gevraagd hun standpunten via elektronische 
weg mee te delen, maar er werden geen antwoorden ontvangen. Namen deel aan de werkzaamheden 
van de subcommissie: de dames Desimone (ABVV), Laforêt (ACV) en Vandormael (ACV) en de heren 
Cosaert (ACV), Leurquin (Unisoc), Parizel (VBO) en Saygin (Unisoc).  

Het ontwerpadvies werd via elektronische weg voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het op 26 
oktober 2022 unaniem heeft goedgekeurd. 

Inleiding 

Het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit beoogt de kosten voor de openbaarmaking van de 
jaarrekening en van de andere neer te leggen stukken te verminderen. 

De NBB heeft het productieproces van de inzameling en openbaarmaking van de jaarrekeningen en 
de andere neer te leggen stukken gemoderniseerd. Door een doorgedreven automatisatie is dit proces 
niet alleen efficiënter, maar ook kostenbesparend geworden, althans wanneer de documenten in de 
vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd. Dit laat toe de openbaarmakingskosten 
zoals bepaald in artikel 3:70, § 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen1 te verminderen wanneer de voormelde stukken in de 
vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd. 

De gevolgde redenering bij de bepaling van de vermindering van de bedragen voor neerlegging van 
jaarrekeningen is gebaseerd op een voorzichtige schatting van de raming van de kosten voor 
inzameling, verwerking, openbaarmaking en verspreiding van de ingediende jaarrekeningen en de 
bepaling van een provisie om toekomstige investeringen te kunnen dekken.  

Een voorbeeld van kostenbesparingen die men heeft kunnen doorvoeren is het gebruik van de eBox 
Enterprise om de mededeling van neerlegging van jaarrekeningen elektronisch te versturen, waardoor 
de jaarlijkse portokosten voor verzending naar ongeveer 500.000 ondernemingen zijn weggevallen2. 

 
 
1 Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
2 De Raad wenst in dit kader te verwijzen naar zijn eerder uitgebrachte adviezen omtrent de eBox: CRB 2021-2190 Rekenkundige 
en logische controles van de jaarrekening en het gebruik van de eBox en CRB 2022-2255 Elektronische uitwisseling van 
berichten via de eBox.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019042901&table_name=wet
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2021-07-15-01-25-00_CRB20212190Advies.pdf
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2022-09-22-03-16-01_CRB20222255ElektronischeuitwisselingvanberichtenviaeBox.pdf
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De basisbedragen in artikel 3:70, § 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 worden gewijzigd als 
volgt: 

De kosten voor de openbaarmaking van de in artikel 3:66 bedoelde documenten worden gehalveerd 
en vastgesteld op 150,40 euro (in plaats van 300,70 euro) wanneer de documenten in de vorm van een 
gestructureerd databestand worden neergelegd overeenkomstig artikel 3:69, § 1. 

De kosten voor de openbaarmaking van de in artikel 3:66 bedoelde documenten blijven onveranderd 
(t.w. 356,90 euro) wanneer de documenten in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd 
overeenkomstig artikel 3:69, § 2, tenzij het neer te leggen schema niet beschikbaar is in de vorm van 
een gestructureerd databestand, in welk geval de kosten worden gehalveerd en vastgesteld op 178,50 
euro. 

De openbaarmakingskosten verbonden aan de neerlegging van de jaarrekeningen worden, enerzijds, 
gehalveerd en vastgesteld op 34,40 euro (in plaats van 68,70 euro) wanneer de documenten in de vorm 
van een gestructureerd databestand worden neergelegd en, anderzijds, vastgesteld op 124,80 euro 
wanneer de documenten in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd en op 62,40 euro 
wanneer de documenten in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd, tenzij het neer te leggen 
schema niet beschikbaar is in de vorm van een gestructureerd databestand voor: 

- de jaarrekening voorgesteld volgens het “Verkort model van jaarrekening” bedoeld in 
artikel 3:67, § 4, tweede lid, 1°; 

- de jaarrekening van instellingen bedoeld in artikel III.82, § 1, eerste lid, 5° van het 
Wetboek van economisch recht; 

- de jaarrekening van de kredietinstellingen bedoeld in artikel III.95, § 1 van het Wetboek 
van economisch recht, op voorwaarde dat hun balanstotaal voor het betrokken 
boekjaar 5.000.000 euro niet overschrijdt, evenals de jaarrekening van de 
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voldoen aan de criteria vermeld 
in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 

- de jaarrekening van buitenlandse vennootschappen of van Europese economische 
samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria vermeld 
in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 

- vzw’s, ivzw’s en stichtingen. 

De openbaarmakingskosten voor de jaarrekening voorgesteld volgens het “Micromodel van 
jaarrekening” bedoeld in artikel 3:67, § 4, tweede lid, 2° worden, enerzijds, gehalveerd en vastgesteld 
op 25,40 euro (in plaats van 50,80 euro) wanneer de documenten in de vorm van een gestructureerd 
databestand worden neergelegd overeenkomstig artikel 3:69, § 1 en, anderzijds, vastgesteld op 107 
euro wanneer de documenten in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd overeenkomstig 
artikel 3:69, § 2. 

Hieruit volgt dat sommige kosten worden gehalveerd, terwijl andere worden gehandhaafd, maar de 
toepassingsvoorwaarden ervan worden verduidelijkt. 

De basisbedragen in het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit dienen echter nog te worden 
geïndexeerd overeenkomstig de formule die is opgenomen in artikel 3:70, § 2, laatste lid van het 
koninklijk besluit van 29 april 2019. De geïndexeerde bedragen zullen uiterlijk op 15 december 2022 in 
het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en op 1 januari 2023 in werking treden. 
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Advies 
 

De Raad heeft het ontwerp van koninklijk besluit dat ter advies voorligt aan een analyse onderworpen. 
Hij ondersteunt ten volle de kostenbesparingen die konden worden doorgevoerd dankzij de 
maatregelen die zijn genomen ter bevordering van administratieve vereenvoudiging en van een 
verdere digitalisering3. 

De Raad merkt op dat slechts een deel van de kostenbesparingen door de NBB wordt vermeld en dat 
de IT-kosten die door de NBB worden gedragen ook niet zijn opgenomen. Om een duidelijk beeld te 
kunnen vormen, acht de Raad het aangewezen dat alle kosten in rekening worden gebracht.  

De Raad stelt vast dat er nog steeds ondernemingen zijn die hun jaarrekening niet of niet op tijd 
neerleggen. De NBB zou volgens de Raad de vrijgekomen middelen kunnen gebruiken om 
ondernemingen te stimuleren hun jaarrekening alsnog neer te leggen. Er zou tevens overwogen 
kunnen worden een verhoogd tarief vast te leggen voor ondernemingen die hun jaarrekening laattijdig 
neerleggen. 

Tot slot merkt de Raad op dat de artikelen 2 en 3 in het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit 
niet worden vermeld en artikel 1 onmiddellijk wordt gevolgd door de artikelen 4 en 5.  

Verder heeft de Raad geen opmerkingen meer bij het gewijzigde koninklijk besluit dat ter advies 
voorligt en hecht hij bijgevolg zijn goedkeuring aan dit ontwerp van besluit. 

 
 
3 CRB 2021-2190 Rekenkundige en logische controles van de jaarrekening en het gebruik van de eBox  

https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2021-07-15-01-25-00_CRB20212190Advies.pdf
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