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Welke ondernemingen moeten jaarrekening opmaken?
De allerkleinste ondernemingen mogen een

Om uit te maken of vennootschappen het

vereenvoudigde boekhouding voeren. Het

“volledige” dan wel het “verkort” schema

zijn de handelaars-natuurlijke personen, de

moeten hanteren, dient gekeken te worden

commanditaire

de

naar de criteria in art 15 W.Venn. Op basis

V.O.F.’s met een omzet (excl. BTW) van

van dit artikel wordt onderscheid gemaakt

minder dan 500.000 euro. Hun boekhouding

tussen kleine en grote ondernemingen.

bestaat uit: een financieel dagboek nl. een

Kleine vennootschappen zijn ondernemingen

kasboek en een bank- en postrekeningen-

met gemiddeld minder dan 100 werknemers

boek, een inkoopboek, een verkoopboek en

en die niet meer dan één van de volgende

een inventarisboek. Zij moeten geen jaarre-

drempels overschrijden: 50 personeelsleden

kening opmaken en neerleggen.

(gemiddeld over een jaar), een jaaromzet

Alle andere vennootschappen moeten een

(exclusief BTW) van maximum 7.300.000

dubbele boekhouding voeren, een jaarlijkse

euro en een balanstotaal van 3.650.000

inventaris én een jaarrekening opmaken.

euro.

vennootschappen

en

2

Voorbeeld
Een leveranciers verkoopt
zijn producten aan een vennootschap die later blijkt de
prijs niet te kunnen vereffenen. De leverancier merkt dat
de jaarrekening niet werd
neergelegd en stelt dat hij
niet op de hoogte was van de
penibele financiële positie
van de vennootschap. Indien
de laatste jaarrekening tijdig
was neergelegd en hij de
recente cijfers had kunnen
inkijken, zou hij niet hebben
gecontracteerd. Meer bepaald zou hen duidelijk geworden zijn dat de vennootschap aanzienlijke verliezen
had geleden en haar solvabiliteit was aangetast.
Hij schuift de schuld in de
schoenen van de bestuurders
.
en vordert de opgelopen
schade van hen terug.
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Kleine vennootschappen kunnen hun jaarre-

Nootschappen”. Zij dienen én een jaarreke-

kening opmaken volgens het “verkorte”

ning volgens het “volledige” schema op te

schema. Zij dienen geen commissaris te

maken én deze ter controle voor te leggen

benoemen die hun jaarrekening moet goed-

aan een commissaris.

keuren. Alle ondernemingen die deze drempels wel overschrijden, zijn zgn. “grote ven-.

De regels m.b.t. de voorlegging en neerlegging
Vooreerst moeten de bestuurders of zaak-

Deze neerlegging dient te geschieden bin-

voerder de jaarrekening binnen zes maan-

nen dertig dagen nadat de jaarrekening is

den na de afsluitingsdatum van het boekjaar

goedgekeurd en ten laatste zeven maanden

ter goedkeuring voor te leggen aan de (jaar-

na de datum van afsluiting van het boekjaar

lijkse) gewone algemene vergadering (art.

(art. 98, § 1 W.Venn.).

92, § 1, lid 2 W.Venn.)

Merk op dat de verplichting tot openbaarma-

De goedgekeurde jaarrekening moet vervol-

king van de jaarrekening ook geldt voor de

gens door toedoen van dezelfde bestuurders

vennootschappen in vereffening (art. 193

of de zaakvoerders worden neergelegd bij

W.Venn.): de vereffenaars dienen jaarlijks

de Nationale Bank van België, meer bepaald

een jaarrekening op te maken, deze voor te

in de vestiging die zich bevindt binnen het

leggen aan de algemene vergadering – zij

rechtsgebied van de rechtbank van koop-

het louter informatief en niet ter goedkeuring

handel waaronder de vennootschap ressor-

– en deze binnen de dertig dagen na deze

teert.

voorlegging openbaar te maken.

Persoonlijke aansprakelijkheid
Een inbreuk op de verplichtingen tot tijdige

legd of niet tijdig werd neergelegd, wordt de

voorlegging van de jaarrekening aan de alge-

door de derden geleden schade geacht voort

mene vergadering en tot tijdige neerlegging

te vloeien uit de nalatigheid. Men spreekt van

ervan bij de Nationale Bank is een inbreuk op

een wettelijke vermoeden. Weliswaar laat de

het Wetboek van Vennootschappen. Daarom

wet toe dat de bestuurders of de zaakvoerders

kan zij aanleiding geven tot de aansprakelijk-

het tegenbewijs leveren, maar men mag toch

heidsvordering tegen de bestuurders en de

niet uit het oog verliezen dat zulks impliceert

zaakvoerders. Ieder van hen is immers, zowel

dat de moeilijke bewijslast van de eiser komt

jegens de vennootschap als jegens derden,

te vervallen en wordt omgekeerd ten nadele

aansprakelijk voor alle schade die het gevolg

van de bestuurders. Laatstgenoemde zullen

is van een dergelijke overtreding.

m.a.w. moeten bewijzen dat er geen oorzake-

Maar er is meer! In normale gevallen zullen de

lijk verband bestaat tussen de nalatigheid en

bestuurders of de zaakvoerders slechts ver-

de beweerde schade.

oordeeld worden tot de vergoeding van de

In concreto betekent dit dat de schadelijdende

door de eiser gevorderde schade, wanneer

derde steeds de loutere niet-naleving van de

niet alleen de fout en de schade, maar ook het

bovengenoemde formaliteiten zou kunnen

oorzakelijke verband tussen beide wordt be-

inroepen om van elke bestuurder vergoeding

wezen. Wanneer de jaarrekening niet tijdig

te vorderen voor de door hem geleden scha-

aan de algemene vergadering werd voorge-

de.
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Administratieve geldboete
En dat is niet alles! Bij laattijdige neerlegging

twaalfde maand na de afsluiting van het boek-

betaalt de nalatige vennootschap een zgn.

jaar.

bijdrage in de kosten die de federale overheid

- 1.200 euro, wanneer de jaarrekening neer-

maakt voor de opsporing en opvolging van

gelegd worden vanaf de dertiende maand na

ondernemingen in financiële moeilijkheden.

de afsluiting van het boekjaar.

Deze bijdrage bedraagt

Deze bedragen worden echter teruggebracht

- 400 euro, wanneer de jaarrekening neerge-

tot respectievelijk 120, 180 en 360 euro voor

legd wordt tijdens de negende maand na de

de kleine vennootschappen die gebruikmaken

afsluiting van het boekjaar.

van de mogelijkheid om hun jaarrekening vol-

- 600 euro, wanneer de jaarrekening neerge-

gens het “verkorte” schema openbaar te ma-

legd worden vanaf de tiende maand en tot de

ken.

Ontbinding
Voorbeeld
Een vennootschap legt haar

Tenslotte kan de rechtbank op vraag van iede-

te overtuigen enig respijt toe te staan.

jaarrekeningen van de boek

re belanghebbende of van het openbaar mi-

Vennootschappen die in de boosheid volhar-

jaren 2004, 2005 en 2006

nisterie de ontbinding uitspreken van een

den en zelfs niet voor de rechtbanken ver-

vennootschap die gedurende drie opeenvol-

schijnen, moeten er dan ook rekening mee

gende boekjaren haar jaarrekening en de

houden dat, wanneer zij bij verstek werden

daarbij horende stukken niet heeft neergelegd

ontbonden, de ontbinding gevolgen heeft van-

(art. 182 W.Venn.).

af de datum waarop zij is uitgesproken (d.i. de

Deze vordering kan slechts worden ingesteld

datum van het verstekvonnis). Vermits door

na verloop van een termijn van zeven maan-

de ontbinding een einde komt aan het man-

den te rekenen van de datum van afsluiting

daat van de bestuurders, moet de vereffenaar

van het derde boekjaar. Dit is logisch. Aan

en niet de bestuurders verzet aantekenen

de voorwaarden voor de toepassing van deze

tegen het vonnis tot gerechtelijke ontbinding.

sanctiebepaling zal slechts voldaan zijn wan-

De bestuurders worden tengevolge van die

neer de termijnen voorzien voor de voorleg-

ontbinding immers derden en beschikken al-

ging en, vervolgens, de neerlegging van de

dus wel over het rechtsmiddel van derdenver-

derde jaarrekening, niet zijn nageleefd.

zet (Kh. Brussel 30 november 1998, J.L.M.B.

In sommige gevallen zal de rechtbank niet

1999, 710).

niet neer.
De ontbindingsvordering kan
ingesteld worden vanaf
1 augustus 2006

onmiddellijk overgaan tot ontbinding.

Wan-

neer een regularisatie van de toestand mogelijk is, kan de vennootschap pogen de rechter

Strafsancties
De niet-naleving van de verplichting tot tijdige

tijdig voorleggen aan de algemene vergade-

voorlegging van de jaarrekening aan de alge-

ring gestraft met een geldboete van 50 tot

mene vergadering, kan ook gevolgen hebben

10.000 euro. Deze straf kan evenwel enkel

op strafrechtelijk vlak: overeenkomstig art.

worden uitgesproken wanneer de vennoot-

126, § 1, W.Venn. kunnen de bestuurders of

schap failliet wordt verklaard.

zaakvoerders die de jaarrekening niet of niet
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Rij niet zonder routeplan !
De niet-tijdige of laattijdige voorlegging en

Een accurate en continue visie op de financi-

neerlegging van de jaarrekening kan dus ver-

en laat de ondernemer immers toe tijdig bij te

reikende gevolgen hebben voor bestuurders

sturen en de noodzakelijke acties te onder-

en zaakvoerders: er hangt hen niet alleen een

nemen. Men kan zich dan ook de vraag stel-

vordering tot schadevergoeding boven het

len of ondernemers die er niet in slagen hun

hoofd, maar het is ook niet uitgesloten dat zij

jaarrekening tijdig neer te leggen, over vol-

zich voor de strafrechter zullen moeten ver-

doende inzicht in hun onderneming beschik-

antwoorden.

ken?

Maar straffen zijn niet altijd de aangewezen

Ondernemen zonder jaarrekening is dan ook

manier om de tendens te keren. Vooral de

als reizen zonder routeplan. Wanneer de we-

positieve gevolgen van een permanent opvol-

gen vol gevaren zijn en men niet weet welke

ging van de financiële toestand van een on-

routes men kan en moet volgen, verliest men

derneming moeten in het licht worden gesteld.

ongetwijfeld de weg..

Nieuwe regels inzake neerlegging vanaf 1 april 2007
Vanaf 1 april 2007 kan de jaarrekening alleen

De Nationale Bank zal de tarieven voor de

nog in het XBRL-formaat neergelegd worden.

'elektronische neerlegging' verlagen en op de

XBRL staat voor eXtensible Business Repor-

website een aantal oplossingen voorstellen

ting Language en vergemakkelijkt de verwer-

voor de elektronische betaling van de neer-

king en de analyse van financiële informatie.

leggingskosten. Voor de neerlegging van de

De

vanaf

jaarrekeningen zal de eID-kaart gebruikt kun-

01/04/2007 geen diskettes meer. De jaarreke-

nen worden of een ander elektronisch certifi-

ning neerleggen op papier of in pdf kan nog

caat dat aangevraagd kan worden bij één van

wel, maar dan wel op basis van documenten

de drie gekende certificaatleveranciers (Isa-

die aan de nieuwe XBRL-taxonomie aange-

bel, Certipost of GlobalSign).

Nationale

Bank

aanvaardt

past zijn.
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