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Woord vooraf

de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn was een complexe oefening. niet 
alleen omwille van de techniciteit van de materie, maar ook omwille van de omvang. 
naast aanpassingen aan drie koninklijke besluiten, moesten immers niet minder dan 
vijf wetten en wetboeken worden aangepast. bovendien is er intensief overleg gepleegd 
met de sector en de beroepsinstituten, waaronder het instituut van de bedrijfsrevisoren.

het resultaat mag gerust historisch worden genoemd. de omzetting van de boekhoud-
richtlijn weerspiegelt eindelijk de centrale plaats die kmo’s in onze economie hebben. 
De administratieve en financiële lasten voor KMO’s zijn verminderd. De verplichting 
tot publicatie van de jaarrekening is echter niet afgeschaft. ondanks de toepassing van 
het “only once”-principe moet de beschikbaarheid van bepaalde nuttige informatie 
immers behouden blijven. daarnaast is het principe “Think Small First” gehanteerd: 
voortaan geldt bij de bepaling van het type vennootschap het vermoeden van klein en 
niet langer het vermoeden van groot.

twee belangrijke adviezen, die van de commissie voor boekhoudkundige normen en 
die van de centrale raad voor het bedrijfsleven, waren de leidraad voor de omzetting 
van de richtlijn. bij het uitschrijven van het wetsontwerp is erover gewaakt om het in 
dit laatste advies bereikte evenwicht ten volle te respecteren.

Een aantal belangrijke administratieve vereenvoudigingen hebben betrekking op de 
indeling van vennootschappen in categorieën. Om te weten of een vennootschap klein of 
groot is, worden de criteria niet langer op geconsolideerde basis berekend. dit impliceert 
dat heel wat vennootschappen die dochter zijn van een moedervennootschap (en zelf 
geen moedervennootschap zijn), voortaan een kleine vennootschap zijn wanneer ze 
ook enkelvoudig de criteria van het nieuwe artikel 15 van het wetboek van vennoot-
schappen niet overschrijden. hierdoor moeten zij niet langer een volledig schema van 
de boekhouding volgen en moeten zij ook geen jaarverslag meer neerleggen. Een tweede 
belangrijke wijziging, die zorgt voor een vermindering van de administratieve lasten, 
is de invoering van de categorie van de microvennootschappen. maar liefst 321.235 
vennootschappen kunnen in deze categorie vallen. dat komt overeen met 83,59 % van 
alle in België neergelegde jaarrekeningen van vennootschappen. Deze vennootschappen 
zullen voortaan gebruik kunnen maken van het microschema voor de jaarrekening. zij 
zullen dus maar een beperkt aantal toelichtingen moeten verstrekken. tot slot worden 
ook de drempelcriteria voor kleine vennootschappen verhoogd. hierdoor zullen meer 
dan 1.000 ondernemingen niet langer als grote maar als kleine vennootschappen worden 
gekwalificeerd. Deze ondernemingen moeten voortaan geen jaarverslag meer opmaken, 
niet langer het volledig schema voor de jaarrekening volgen en geen commissaris meer 
benoemen.

Er is niet alleen aandacht besteed aan de verlaging van de administratieve lasten van 
de ondernemingen, maar ook aan de verlaging van de financiële kosten. De publicatie 
van de mededeling van de neerlegging van de jaarrekening in het belgisch staatsblad 
wordt afgeschaft. De afschaffing van deze bekendmakingsverplichting is een gevolg 
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van de toepassing van het “only once”-principe. de jaarrekeningen van ondernemingen 
kunnen immers ook worden opgezocht via de website van de Nationale Bank van België. 
ondernemingen zullen hierdoor jaarlijks €75 besparen. dat lijkt beperkt, maar in totaal 
betekent dit wel een jaarlijkse besparing voor het bedrijfsleven van meer dan 20 miljoen 
euro. voor de microvennootschappen worden de kosten voor de neerlegging van de 
jaarrekening bij de balanscentrale bovendien met ongeveer €20 verlaagd.

tot slot zal door de omzetting van de boekhoudrichtlijn de sociale verslaggeving worden  
gescheiden van de financiële verslaggeving. De sociale balans blijft, overeenkomstig het 
advies van de centrale raad voor het bedrijfsleven, behouden. de boekhoudrichtlijn laat 
echter niet toe dat aan kleine vennootschappen meer rapporteringsverplichtingen worden 
opgelegd dan voorzien in de richtlijn zelf. daarom werd er initieel voor gekozen om 
enkel voor het verkort schema van de jaarrekening de sociale balans uit de toelichting te 
halen en onder te brengen in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen. omwille 
van de uniformiteit van de regeling is er echter uiteindelijk voor geopteerd om dezelfde 
oefening toe te passen voor het volledig schema van de jaarrekening. op die manier 
wordt de sociale rapportering voor alle ondernemingen volledig losgekoppeld van de 
financiële rapportering. De sociale rapportering wordt zo voor alle ondernemingen een 
afzonderlijke volwaardige rapportering. de sociale balans zal, net zoals in het verleden, 
het voorwerp blijven uitmaken van revisorale controle.

de omzetting van de boekhoudrichtlijn heeft ervoor gezorgd dat het belgische boekhoud-
recht gemoderniseerd is op maat van de kmo’s. dit is mede te danken aan de keuzes 
die bij de omzetting van de richtlijn gemaakt zijn in overleg met de beroepsgroepen en 
de centrale raad voor het bedrijfsleven. kmo’s zullen zich voortaan, meer nog dan 
vroeger, kunnen toeleggen op hun centrale rol in de belgische economie: het verzekeren 
van duurzame groei.

kris peeters

vice-eerste minister en minister van werk, Economie, consumenten, belast met 
buitenlandse handel
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