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Advies betreffende de omzetting in het Belgische recht van de richtlijn 
2009/49/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 18 juni 

2009 

Inbehandelingneming 

Bij brief van 14 januari 2011 heeft de heer V. VAN QUICKENBORNE, Minister voor Ondernemen, de 
Raad in de onderstaande bewoordingen om advies gevraagd:  

Mijnheer de Voorzitter, 

Hierbij zou ik u willen verzoeken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven te belasten met het 
onderzoek van de bijgaande ontwerpteksten, die hoofdzakelijk de omzetting van de bovengenoemde 
richtlijn 2009/49 beogen.  

Deze ontwerpteksten werden opgesteld op basis van het advies dat de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen op 27 december 2010 heeft uitgebracht en werden in overeenstemming met 
de wetgevingstechnische normen gebracht. 

Zoals hierboven werd gepreciseerd, beogen de bijgaande ontwerpen hoofdzakelijk, maar niet 
uitsluitend, de omzetting van richtlijn 2009/49. Bij lezing van de ontwerpteksten zult u merken dat de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen deze omzetting ook te baat wenst te nemen om andere 
wijzigingen in het Belgische boekhoudrecht aan te brengen. 

Graag maak ik u erop attent dat de richtlijn voor 1 januari 2011 in het Belgische recht moet worden 
omgezet. 

Bijgevolg zou ik ten laatste binnen de maand van ontvangst van dit schrijven over het advies van de 
Raad willen beschikken. 

U ontvangt deze adviesvraag overeenkomstig artikel 124 van het Wetboek van vennootschappen wat 
het ontwerp van koninklijk besluit betreft. Tevens wordt u verzocht een advies uit te brengen over het 
wetsontwerp, op grond van artikel 1 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven, dat voorschrijft dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan een minister of aan de 
Wetgevende Kamers, hetzij uit eigen beweging, hetzij op aanvraag van deze overheidsorganen, alle 
adviezen kan overmaken omtrent de vraagstukken die betrekking hebben op ’s lands bedrijfsleven. 

Ik geef mijn administratie, en meer bepaald de fod Economie, algemene directie Regulering en 
organisatie van de markt, dienst Boekhoudrecht – Audit – Coöperatieven – Corporate governance, de 
opdracht om samen met uw diensten de ontwikkeling van dit dossier op te volgen. 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen staat ter beschikking van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven om alle nodige toelichtingen te verschaffen. 

…” 
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De subcommissie Boekhoudregeling werd belast met het opstellen van een ontwerpadvies en is 
daartoe bijeengekomen op 23 februari, 14 maart, 8 april en 20 mei.  
 
Het ontwerpadvies werd op 25 mei 2011 voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het heeft 
goedgekeurd.  

Inleiding 

Het wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit dat ter advies aan de Raad wordt voorgelegd, 
beogen in hoofdzaak de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2009/49/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote 
ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Deze richtlijn moest 
uiterlijk op 1 januari 2011 door de lidstaten zijn omgezet in nationale regelgeving. Met deze richtlijn 
willen het Europees Parlement en de Raad de administratieve lasten inzake financiële verslaggeving 
en controle van jaarrekeningen verder terugdringen.  

Het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen betreffende bepaalde 
informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen, geeft uitvoering aan artikel 2 van richtlijn 2009/49/EG. Voortaan wordt een 
moederonderneming die alleen maar dochterondernemingen heeft die, gelet op de beoordeling van het 
geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, 
individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn, vrijgesteld van de verplichting een 
geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen. Een 
moedervennootschap behoudt wel de mogelijkheid om dit op eigen initiatief te doen.  

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot 
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen beoogt onder meer de omzetting van artikel 1 van 
richtlijn 2009/49/EG, dat betrekking heeft op de inhoud van de toelichting van het volledig schema van 
de jaarrekening. Op die manier wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die door de richtlijn wordt 
geboden om middelgrote ondernemingen vrij te stellen van een aantal informatieverplichtingen. 
Enerzijds worden middelgrote ondernemingen vrijgesteld om in de toelichting uitleg te geven over de 
staat van de oprichtingskosten. Anderzijds moeten middelgrote ondernemingen ook geen aanvullende 
gegevens met betrekking tot de uitsplitsing van de netto-omzet naar categorie bedrijfsactiviteit en naar 
geografische markten meer publiceren.  

In het ontwerp van koninklijk besluit werd bovendien van de gelegenheid gebruik gemaakt om een 
aantal andere wijzigingen aan te brengen binnen het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering 
van het Wetboek van Vennootschappen: 

-  de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen en het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 maakte de belastingneutrale partiële splitsing mogelijk. Dit ontwerp 
van koninklijk besluit zal er nu voor zorgen dat de partiële splitsing ook op boekhoudkundig vlak 
neutraal en dus volgens het continuïteitsbeginsel zal worden verwerkt; 

-  ten gevolge van de invoering van het ondernemingsnummer sedert 1 juli 2003 worden alle 
verwijzingen naar het BTW-nummer of het nationale identificatienummer van ondernemingen 
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vervangen door een verwijzing naar het ondernemingsnummer van deze ondernemingen, dat 
hen wordt toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO); 

-  in de toelichting van het volledig schema van de jaarrekening wordt een lijst van 
ondernemingen opgenomen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is. De 
jaarrekening van elk van de ondernemingen die in de lijst zijn opgenomen, moest eveneens 
aan de jaarrekening van de vennootschap worden toegevoegd. Voor wat betreft de maatschap, 
de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap wordt deze verplichting 
geschrapt, zodat de vennootschap enkel de gegevens over de ondernemingen waarvoor zij 
onbeperkt aansprakelijk is moet verstrekken, en niet meer de jaarrekening van deze 
ondernemingen. Hierdoor wordt vermeden dat concurrentieel nadelige gegevens in de 
jaarrekening worden vrijgegeven. Bovendien worden overeenkomstig artikel 3, 3de lid van de 
Boekhoudwet van 17 juli 1975 de cijfers van een tijdelijke handelsvennootschap al opgenomen 
in de jaarrekening van de deelgenoot; 

-  de wet van 24 januari 2003 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening 
van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 
1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten  gewijzigd. Daardoor werd het 
personeelsregister afgeschaft en vervangen door het algemeen personeelsregister en het 
speciaal personeelsregister. Bovendien is sinds het koninklijk besluit van 5 november 2002 de 
werkgever van wie de gegevens van alle  werknemers onmiddellijk doorgegeven zijn 
aan de RSZ via de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA), vrijgesteld van de 
verplichting een algemeen personeelsregister bij te houden. Het ontwerp van kb past dan ook 
het kb Wb. Venn. in die zin aan; 

-  de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid heeft het kb nr. 230, 
opgeheven, waardoor de RVA-stageovereenkomst vervangen werd door de 
startbaanovereenkomst. Het ontwerp van kb past dan ook het kb Wb. Venn. in die zin aan; 

-  in artikel 91 van het kb Wb. Venn., onder titel "A. Aanvullende gegevens", post XVIIIbis. 
betreffende transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden, wordt 
verduidelijkt dat de beperkte informatie gevraagd onder punt b. enkel geldt voor naamloze 
vennootschappen. 

 

Advies 

1 Algemene opmerkingen 

De raad stelt vast dat de richtlijn 2009/49/EG uiterlijk op 31 december 2010 in het interne recht van alle 
lidstaten moest omgezet zijn. De raad is zich bewust van de moeilijke politieke situatie waarin België 
zich momenteel bevindt, maar stelt zich niettemin vragen bij de zeer laattijdige omzetting in het 
Belgische recht. In dat opzicht betreurt de raad dat hij pas eind januari 2011, en dus na de uiterste 
datum van omzetting van de richtlijn, hoogdringend om advies werd gevraagd. Bij deze wenst de raad 
er nogmaals met aandrang op te wijzen dat dergelijke adviesvragen voldoende op voorhand aan de 
raad moeten worden bezorgd, zodat de leden de gelegenheid krijgen hun respectievelijke organisaties 
te raadplegen en een grondige analyse te verrichten van de elementen van het dossier.  

De raad stelt bovendien vast dat het ontwerp van koninklijk besluit enerzijds wijzigingen bevat die 
betrekking hebben op de omzetting van de richtlijn 2009/49/EG en anderzijds meerdere wijzigingen 
betreft aan het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 
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Vennootschappen, die los staan van de omzetting van deze richtlijn. Hierdoor worden verschillende 
maatregelen, die elk hun eigen belang en draagwijdte hebben, in één regelgevende tekst 
samengevoegd. Mogelijk kan hiermee ook gedeeltelijk de vertraging bij de omzetting van de richtlijn 
worden verklaard. De raad is echter van oordeel dat deze werkwijze de kwaliteit en de begrijpbaarheid 
van de regelgeving niet ten goede komt. De raad pleit er dan ook om voor elke regelgevende tekst een 
duidelijk afgebakend toepassingsgebied uit te werken.  

De raad merkt op dat de richtlijn 2009/49/EG kadert in het Europese streven naar het verder verlichten 
van de lasten inzake financiële verslaggeving voor kleine en middelgrote ondernemingen. De raad 
herhaalt dat hij ingenomen is met het objectief om de administratieve lasten van ondernemingen te 
vereenvoudigen en te verlichten en zo het concurrentievermogen van de ondernemingen te vergroten, 
op voorwaarde dat het belang van de financiële verslaggeving als bestuurs- en communicatiemiddel en 
als overleginstrument niet uit het oog wordt verloren.1 

2 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen betreffende 
bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de 
verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen 

De raad stelt vast dat het wetsontwerp een getrouwe omzetting betreft van artikel 2 van de richtlijn 
2009/49/EG, in die zin dat een moederonderneming die slechts dochterondernemingen heeft die, 
individueel en tezamen, van te verwaarlozen betekenis worden geacht, vrijgesteld wordt van de 
verplichting een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen. De raad 
merkt bovendien op dat het wetsontwerp verduidelijkt dat voor het begrip 'van te verwaarlozen 
betekenis' rekening moet worden gehouden met de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat. De wetgever neemt hiermee de 
bewoordingen over van artikel 107 K.B. W. Venn., dat de consolidatiekring afbakent en bepaalt 
wanneer een dochteronderneming buiten de consolidatie mag worden gelaten.  

De raad stelt vast dat in artikel 109 en verder van het Wetboek van Vennootschappen de regels inzake 
de consolidatieverplichting worden weergegeven. In artikel 106 en verder van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen staan de regels inzake de afbakening van de 
consolidatiekring vermeld. Zo voorziet artikel 107 K.B. W. Venn. reeds dat een dochteronderneming 
buiten de consolidatie mag worden gelaten indien zij slechts van te verwaarlozen betekenis is en haar 
opneming geen betekenis zou hebben voor de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat. Dit houdt in dat, indien een 
moederonderneming slechts één dochteronderneming heeft en die dochteronderneming van te 
verwaarlozen betekenis is, of indien een moederonderneming meerdere dochterondernemingen had 
die gezamenlijk ook van te verwaarlozen betekenis waren, de moederonderneming nog wel een 
geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, maar dat die geconsolideerde jaarrekening identiek is 
aan de enkelvoudige statutaire jaarrekening van de moederonderneming en dus in feite geen belang 
meer heeft.  

De raad merkt op dat het aan de raad van bestuur van een onderneming toekomt om te beslissen of 
een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld en dus om het begrip 'van te verwaarlozen 
betekenis' concrete invulling te geven. Volgens de raad moet 'van te verwaarlozen betekenis' in ieder 
geval in die zin worden begrepen dat de beslissing om geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen 
                                                      
 
1 CRB 2009-819 Advies van 20 mei 2009 betreffende de Consultation Paper van de Europese Commissie over de 
herziening van de Vierde en Zevende Jaarrekeningrichtlijn.  
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geen enkele invloed mag hebben op de beoordeling van het vermogen, de financiële positie of het 
resultaat van de onderneming. 

De Dames DUPUIS en JONCKHEERE de heren NOTREDAME en STRUYF (die de werknemers 
vertegenwoordigen) zijn echter van oordeel dat dit begrip eerder vaag is en dus van geval tot geval 
geïnterpreteerd moet worden. Hoewel het begrip 'van te verwaarlozen betekenis' reeds meermaals in 
de Europese en de Belgische boekhoudregelgeving wordt gehanteerd, is immers geen nadere 
omschrijving beschikbaar. Teneinde de raad van bestuur meer concrete richtsnoeren te bieden pleiten 
De Dames DUPUIS en JONCKHEERE de heren NOTREDAME en STRUYF (die de werknemers 
vertegenwoordigen) voor een verduidelijking van dit begrip. De Dames DUPUIS en JONCKHEERE de 
heren NOTREDAME en STRUYF (die de werknemers vertegenwoordigen) (die de werknemers 
vertegenwoordigen) kunnen zich alleen akkoord verklaren met de voorgestelde vrijstelling indien een 
verduidelijking komt van dit begrip. Volgens hen zijn er maar twee mogelijkheden: 

-  ofwel kan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen dit begrip nader omschrijven; 

-  ofwel neemt de wetgever richtsnoeren in de wetgeving op. 

 

De Dames DUPUIS en JONCKHEERE de heren NOTREDAME en STRUYF (die de werknemers 
vertegenwoordigen) vinden dat het uitwerken van concrete richtsnoeren voor dit begrip moet 
voorkomen dat andere ondernemingen op basis van hun eigen afwijkende interpretatie zouden 
besluiten om geen geconsolideerde jaarrekening meer op te stellen. En indien de raad van bestuur tot 
de conclusie komt dat er niet moet geconsolideerd worden, moeten de redenen om niet te consolideren 
bekend gemaakt worden in de toelichting van de statutaire jaarrekening.  

De heren BORTIER, DEMARRÉE, DERIDDER, GOTZEN, HAYEZ, VAN GULCK, VANCRONENBURG  
(die de werkgevers vertegenwoordigen) benadrukken dat het begrip 'van te verwaarlozen betekenis' al 
geruime tijd zonder problemen toegepast wordt in het Belgisch boekhoudrecht, namelijk bij het bepalen 
van de consolidatiekring in art. 107 K.B. W. Venn. van 30 januari 2001, wat eigenlijk al een herneming 
is van het vroegere art. 13 van het K.B. van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de 
ondernemingen. De richtlijn die door het voorliggend wetsontwerp wordt omgezet, wijzigt niets aan 
deze bestaande toepassing in het Belgische recht. Zij zien dan ook geen aanleiding om het begrip af te 
bakenen. 

De heren BORTIER, DEMARRÉE, DERIDDER, GOTZEN, HAYEZ, VAN GULCK, VANCRONENBURG  
(die de werkgevers vertegenwoordigen) wijzen er ook op dat de bedrijfsomstandigheden waarin de 
raad van bestuur van ondernemingen invulling dient te geven aan het begrip 'van te verwaarlozen 
betekenis', in de praktijk zeer uiteenlopend en verschillend zijn. Daarom komt het juist aan de raad van 
bestuur toe om binnen elke onderneming afzonderlijk te oordelen. Algemene richtsnoeren zijn hiervoor 
te eng en kunnen niet met alle concrete bedrijfsomstandigheden rekening houden. Zij gaan niet 
akkoord om hierover richtsnoeren uit te werken, en wijzen dit af. Zij zijn voorts sterk gekant tegen het 
idee om een bijkomende informatieverplichting over de consolidatieplicht in te voeren in de toelichting 
van de statutaire jaarrekening. De doelstelling van de richtlijn 2009/49/EG bestaat in de vermindering 
van de administratieve lasten die voortvloeien uit bepaalde informatieverplichtingen. Zij pleiten voor de 
omzetting naar Belgisch recht in overeenstemming met de richtlijn, zonder toevoeging van nieuwe 
lasten, hetgeen volledig indruist tegen de doelstelling van de richtlijn. 

Tot slot merkt de raad op dat in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende 
reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de 
ondernemingsraden bepaald wordt dat de inlichtingen aan de werknemers het moeten mogelijk maken 
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om de onderneming te situeren in het ruimer kader van de economische of financiële groep waarvan zij 
eventueel deel uitmaakt. De raad wenst te benadrukken dat de toepassing van de voorziene 
wetswijziging het naleven van deze informatieverplichting niet mag beïnvloeden. 

3 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 
januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen 

De raad constateert dat artikel 1 van de richtlijn in de mogelijkheid voorziet om de inhoud van de 
toelichting van het volledig schema van de jaarrekening te vereenvoudigen voor de ondernemingen die 
in artikel 27 van de Vierde Jaarrekeningrichtlijn worden bedoeld, de zogenaamde middelgrote 
ondernemingen. Enerzijds kunnen deze ondernemingen vrijgesteld worden om in de toelichting uitleg 
te geven over de staat van de oprichtingskosten. Anderzijds kunnen deze ondernemingen vrijgesteld 
worden van de verplichting om aanvullende gegevens met betrekking tot de uitsplitsing van de netto-
omzet naar categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markten te publiceren.  

De raad stelt vast dat de richtlijn geen verplichting inhoudt voor de lidstaten, maar hen de mogelijkheid 
biedt deze vereenvoudiging in te voeren voor middelgrote ondernemingen. Bovendien betreurt de raad 
dat hij niet over de nodige cijfergegevens beschikt voor het aantal ondernemingen in België waarop 
deze wijziging van toepassing zou zijn, met andere woorden het aantal vennootschappen dat niet meer 
dan één van de criteria bedoeld in artikel 16, § 1, eerste lid van het W. Venn. overschrijden. 

De raad merkt op dat voor het invoeren van deze vrijstellingen in het ontwerp van koninklijk besluit 
verwezen wordt naar de criteria uit artikel 16, § 1, eerste lid van het W. Venn. Het Belgisch 
jaarrekeningenrecht maakt enkel onderscheid tussen grote en kleine vennootschappen op basis van de 
criteria in artikel 15, § 1, eerste lid W. Venn., en erkent de middelgrote ondernemingen dan ook niet als 
een aparte categorie. De raad dringt er nogmaals op aan dit zo te houden. Het opnemen van de criteria 
uit artikel 16, § 1, eerste lid W. Venn. mag niet de aanzet zijn tot het erkennen van de middelgrote 
ondernemingen als een aparte categorie van vennootschappen in de Belgische rechtsorde.2 

De Dames DUPUIS en JONCKHEERE de heren NOTREDAME en STRUYF (die de werknemers 
vertegenwoordigen) gaan niet akkoord met de omzetting in het Belgische recht van artikel 1 van de 
richtlijn. Dit zou volgens hen leiden tot de creatie van een aparte categorie middelgrote ondernemingen 
en tot het opstellen van nieuwe schema's voor jaarrekeningen door de NBB. Voor een erkenning van 
middelgrote ondernemingen bestaat immers geen enkele noodzaak. Bovendien wijzen ze erop dat de 
informatie over de uitsplitsing van de oprichtingskosten die nu voorzien is in de toelichting van de 
jaarrekening, met name de herstructureringskosten, nergens anders verstrekt wordt.  
 
De heren BORTIER DEMARRÉE, DERIDDER, GOTZEN, HAYEZ, VAN GULCK, VANCRONENBURG  
(die de werkgevers vertegenwoordigen) achten het mogelijk om minder grote ondernemingen binnen 
de categorie grote ondernemingen vrij te stellen van bepaalde informatieverplichtingen in de toelichting. 
De vrijstelling om in de toelichting uitleg te geven over de staat van de oprichtingskosten of om de 
uitsplitsing te maken van de netto-omzet naar categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markten, 
heeft geen effect op het volledige schema voor de jaarrekeningen. Zij beschouwen dit niet als de 
creatie van een aparte categorie middelgrote ondernemingen en gaan akkoord met de omzetting van 
artikel 1 van de richtlijn zoals in het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgesteld. 

                                                      
 
2 CRB 2009-559 Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 
2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling 
van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel. 
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Wat betreft de vrijstelling van de uitsplitsing van de netto-omzet naar categorie bedrijfsactiviteit en naar 
geografische markten, wijst de raad op het feit dat ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 27 
november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken 
aan de ondernemingsraden, deze informatie nog steeds aan de leden van de ondernemingsraad dient 
te worden bezorgd.3  

Het ontwerp van koninklijk besluit omvat eveneens een aantal artikelen die geen betrekking hebben op 
de omzetting van de richtlijn. De raad gaat akkoord met deze artikelen, die meestal een louter 
terminologische aanpassing van een aantal artikelen uit het koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van Vennootschappen met zich mee brengen.   

De raad wenst wel een opmerking te maken in verband met het wegvallen van de verplichting, voor wat 
betreft de maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap, om de 
jaarrekeningen van de ondernemingen waarvoor een vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, op te 
nemen bij de eigen jaarrekening. Voortaan moeten enkel nog de gegevens over de ondernemingen 
waarvoor zij onbeperkt aansprakelijk is worden opgenomen, en niet meer de jaarrekeningen van deze 
ondernemingen. De raad gaat akkoord met het wegvallen van deze verplichting, omwille van het feit 
dat  door het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 aan het schema van de jaarrekening een nieuwe 
staat wordt toegevoegd waarin de aard en het zakelijk doel worden vermeld van elke transactie of 
overeenkomst tussen vennootschappen die niet in de balans werden opgenomen, mits de risico's of  
voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de 
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de 
financiële positie van de vennootschap. In dat opzicht zou de toevoeging van de jaarrekeningen van de 
maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap geen toegevoegde 
waarde meer bieden.  

 

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

 

 

 

 

 

                                                      
 
3 "Art. 6: De bij artikel 4, b, bepaalde inlichtingen betreffende de concurrentiepositie op de markt van de onderneming of van 
de juridische entiteit waarvan zij deel uitmaakt, bevatten op zijn minst: 
(…) 
3° de afzetgebieden; 
(…) 
7° de boekhoudkundige gegevens in verband met de omzet, en zijn evolutie over vijf jaar, met aanduiding, percentsgewijze, 
van het aandeel dat respectievelijk op de binnenlandse markt, in de E.E.G.-landen en in de andere landen verwezenlijkt 
wordt. 
Wanneer de onderneming verscheidene onderdelen omvat, zal, in voorkomend, geval, een uitsplitsing per onderdeel van de 
gegevens verstrekt worden; 
(…) 
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Woonden, onder het voorzitterschap van de heer R. TOLLET, voorzitter van de Raad, de plenaire 
vergadering van 25 mei 2011, bij:  

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het 
bank- en verzekeringswezen:  
 
De heren DEMARRÉE, DERIDDER, VAN GULCK, VANCRONENBURG 
 
Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen: 
 
De heer BORTIER  
 
Leden benoemd op voorstel van de landbouworganisaties:  
 
De heren  GOTZEN, HAYEZ 
 
Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders 
vertegenwoordigen:  
 
Algemeen Belgisch Vakverbond: de heer STRUYF 

Algemeen Christelijk Vakverbond: mevrouw DUPUIS 

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: mevrouw JONCKHEERE 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de verbruikscoöperaties 
vertegenwoordigen:  
 
Arcofin: de heer NOTREDAME 

 

 


