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Woonden onder het voorzitterschap van de heer R. Tollet, Voorzitter van de Raad, de plenaire 
vergadering van 24 februari 2010 bij : 

 

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het bank- en 
verzekeringswezen : 

de heer VANCRONENBURG. 

 

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen : 

de heer BORTIER 

 

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de bosbouw vertegenwoordigen: 

de heer SNYERS. 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders en de 
verbruikscoöperaties vertegenwoordigen : 

 
Algemeen Belgisch Vakverbond : 

de heren LAMAS en STRUYF. 

 
Algemeen Christelijk Vakverbond van België: 

mevrouw DUPUIS. 
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Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek 

van Vennootschappen 
 

Inbehandelingneming 

Bij brief van 15 januari 2010 heeft de heer S. DE CLERCK, minister van Justitie, de raad in de 
onderstaande bewoordingen om advies gevraagd:  

“Mijnheer de Voorzitter, 

Overeenkomstig artikel 124 van het Wetboek van vennootschappen, heb ik de eer u het hierboven 
vermelde ontwerp van koninklijk besluit voor voorafgaand advies over te maken, samen met een 
ontwerp van toelichtingsverslag aan de Koning dienaangaande. 

Dit ontwerp-KB werd opgesteld door de Nationale Bank van België en heeft tot doel om de organisatie 
van zowel de neerlegging van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen als de 
terbeschikkingstelling van afschriften van de neergelegde jaarrekeningen verder te rationaliseren 
teneinde op een evenwichtige, gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier aan de behoeftes van alle 
betrokken stakeholders tegemoet te komen.  

Mag ik u verzoeken om dit dossier met bekwame spoed te willen behandelen (publicatie in het B.S. 
dient vóór 1 maart 2010 te gebeuren) en mij uw advies binnen een termijn van een maand te bezorgen. 

…” 

 

De subcommissie Boekhoudregeling werd belast met het opstellen van een ontwerpadvies en is 
daartoe bijeengekomen op 27 januari en 5 februari. Daarbij kon ze rekenen op de medewerking van de 
heer A. LENAERT, dienstchef van de Balanscentrale bij de Nationale Bank van België.  

Het advies werd op 24 februari 2010 voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het unaniem heeft 
goedgekeurd.  
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Inleiding 

Het ontwerp van koninklijk besluit dat krachtens art. 124 van het Wetboek van Vennootschappen voor 
advies aan de raad werd voorgelegd, heeft, zoals blijkt uit de adviesvraag en het Verslag aan de 
Koning, tot doel om de organisatie van zowel de neerlegging van jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen als de terbeschikkingstelling van afschriften van neergelegde jaarrekeningen verder te 
rationaliseren teneinde op een evenwichtige, gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier aan de 
behoeftes van alle betrokken stakeholders tegemoet te komen. Hiertoe worden via dit ontwerp van 
koninklijk besluit de volgende wijzigingen voorgesteld: 

- De Nationale Bank van België voert vanaf 1 januari 2010 in haar hoofdzetel een uniek contactpunt 
voor de Balanscentrale in, dat enkel bereikbaar is via telecommunicatie en post. Dit betekent dat de 
neerlegging van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en de aanbieding van de 
producten en diensten van de Balanscentrale niet meer kan gebeuren via de regionale vestigingen 
van de Nationale Bank van België, noch via haar loketten in de hoofdzetel. 

- De mogelijkheid voor vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden naar 
buitenlands recht om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening anders neer te leggen 
dan via het internet wordt afgeschaft. De vrijstelling voor ondernemingen en 
samenwerkingsverbanden waarvan de omzet, exclusief btw, over hun laatste boekjaar de drempel 
van 500 000 euro niet overtreft, blijft van toepassing, ongeacht onder welk nationaal rechtssysteem 
ze vallen.  

- De verzameling van beelden van het geheel van de neergelegde jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen zal niet langer worden bezorgd op cd-roms, maar wel rechtstreeks 
via het internet, middels een door de Balanscentrale beschikbaar gestelde webservice.  

- Rekeningen die in de vorm van een gestructureerd databestand werden neergelegd zullen voortaan 
in datzelfde formaat ter beschikking gesteld worden via de website van de Balanscentrale. 

 
Advies 

 

De raad ondersteunt het streven van de Balanscentrale naar een verdere rationalisering van de 
organisatie van zowel de neerlegging van jaarrekeningen als de terbeschikkingstelling van afschriften 
van de neergelegde jaarrekeningen. De raad stelt een duidelijke dynamiek in de werking van de 
Balanscentrale vast, en is ervan overtuigd dat de Balanscentrale er op die manier steeds beter in slaagt 
om aan de informatienoden van de gebruikers te voldoen. Niettemin wenst de raad een aantal 
opmerkingen te formuleren bij dit ontwerp van koninklijk besluit.  

De raad betreurt in de eerste plaats dat de Balanscentrale een aantal van de voorgenomen 
maatregelen uit het ontwerp van KB in de praktijk reeds heeft verwezenlijkt, zonder het advies van de 
sociale gesprekspartners af te wachten. Hierdoor lijkt de indruk te worden gewekt dat de toegevoegde 
waarde van het advies van de raad eerder beperkt is. De raad pleit ervoor dat in de toekomst zijn 
advies wordt gevraagd alvorens de voorgenomen maatregelen in werking treden.  
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De raad heeft in beginsel geen bezwaar tegen de verdere centralisatie van de neerlegging van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en de aanbieding van producten en diensten door 
een uniek contactpunt in de hoofdzetel te Brussel, bereikbaar via telecommunicatie en post. De raad 
vraagt wel dat deze centralisatie geen grote nadelige gevolgen met zich zou meebrengen voor wat 
betreft de snelheid waarmee gebruikers over een afschrift van een jaarrekening kunnen beschikken. Dit 
geldt met name voor oudere jaarrekeningen die niet via de gratis online toepassing kunnen worden 
opgezocht. Daarnaast moeten gebruikers die nog niet op de hoogte zijn en zich toch nog naar de 
regionale vestigingen begeven, ter plaatse op een klantvriendelijke manier en met duidelijke instructies 
worden geïnformeerd over de nieuwe te volgen procedure.  

Wat betreft de mogelijkheid voor de vennootschappen en Europese economische 
samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht om de jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening anders dan via het internet neer te leggen, gaat de raad akkoord met de nieuwe versie 
van artikel 175 van het koninklijk besluit, die deze mogelijkheid afschaft. De praktijk leert immers dat de 
meeste van deze ondernemingen hun jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening reeds via het 
internet neerleggen, zodat een afwijking niet langer noodzakelijk is.  

De raad sluit zich aan bij de vaststelling van de Balanscentrale dat het aanbieden van de verzameling 
van de beelden van het geheel van de neergelegde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen 
via cd-roms, een aantal problemen met zich meebrengt, zoals moeilijke archivering en mogelijke 
onleesbaarheid van de schijven op lange termijn. Daardoor heeft  de raad dan ook geen bezwaren 
tegen het vervangen van deze cd-roms door een door de Balanscentrale beschikbaar gestelde 
webservice, voorzover de prijs voor een jaarabonnement ook effectief ongewijzigd blijft, zoals 
aangegeven in het Verslag aan de Koning, en dit dus geen bijkomende kosten voor de ondernemingen 
met zich meebrengt.  

Zoals reeds in eerdere adviezen geformuleerd, pleit de raad voor eenvormige Europese 
openbaarmakingsregels, die op een uniforme wijze worden toegepast, teneinde gelijke toegang tot 
informatie te waarborgen, en dit zonder afbreuk te doen aan de huidige Belgische 
openbaarmakingsverplichtingen. Gelijke concurrentievoorwaarden enerzijds, en een harmonisatie van 
de openbaarmakingspraktijken op een hoog kwaliteitsniveau en tegen een zo laag mogelijke kostprijs 
anderzijds, zijn volgens de raad cruciale elementen in deze discussie.   

De raad stelt vast dat de Balanscentrale voortaan ook jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde 
databestanden ter beschikking stelt via haar website. De raad ondersteunt deze terbeschikkingstelling  
in de mate dat de binnenlandse gebruikers hierdoor de cijfergegevens uit de neergelegde 
jaarrekeningen vlotter kunnen verwerken en analyseren. De raad wenst er wel op te wijzen dat deze 
technische aanpassing de beschikbaarheid en het gebruik van de reeds bestaande gegevens voor 
buitenlandse of andere geïnteresseerden vergroot en vergemakkelijkt. De raad vraagt hierbij de nodige 
waakzaamheid over het behoud van gelijke concurrentievoorwaarden met buitenlandse 
ondernemingen. In dat opzicht engageert de raad zich tevens om de huidige discussies op Europees 
niveau rond de openbaarmakingsverplichtingen verder van nabij op te volgen.  
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De raad ziet hier ook een belangrijke rol weggelegd voor de Balanscentrale en de Nationale Bank van 
België, en dit op twee verschillende manieren. Ten eerste is er het Europees comité van 
Balanscentrales, waarvan het voorzitterschap voor de periode 2008-2010 wordt waargenomen door de 
heer Luc Dufresne, chef van het departement Micro-economische informatie van de Nationale Bank 
van België. Via dit orgaan zou de Balanscentrale kunnen pleiten voor een Europese harmonisering van 
de openbaarmakingsverplichtingen. Ten tweede zou de Balanscentrale op  zijn website praktische 
informatie kunnen verschaffen over hoe gebruikers de jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen 
zouden kunnen raadplegen via de site van gelijkaardige buitenlandse instanties als de Balanscentrale. 
Zo zou de Balanscentrale onder meer de te volgen procedure kort kunnen toelichten, alsook meedelen 
of deze jaarrekeningen gratis of tegen betaling ter beschikking worden gesteld.  

 

                                                --------------------------------------------- 
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