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I. lNLEIDING

Toen in 1975 de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de
ondernemingen werd goedgekeurd kon niemand vermoeden dat deze
nieuwe materie een zo koortsachtige ontwikkeling zou doormaken(1). Inderdaad is er sinds 1975 geen jaar voorbij gegaan zonder
dat een of andere wijziging werd aangebracht in dit nog vrij jonge
rechtsdomein. Uiteraard waren niet aile wijzigingen even belangrijk.
Samengevat kan men in de periode 1975-1985 vijf grote fases in de
ontwikkeling van het boekhoud- en jaarrekeningenrecht onderscheiden(2).

Eerste jase: de totstandkoming van de boekhoudwet
Met de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening
van de ondernemingen wordt een punt geplaatst achter een reeds
onmiddellijk na W. 0. II aangekondigde hervorming van de summiere, op een Ordonnantie van Colbert gesteunde, regels in het Wetboek
van Koophandel over boekhouding en jaarrekening. De wet van 17
juli 1975 is hoofdzakelijk een kaderwet. Zij bevat tevens de basis-verplichtingen voor alle ondernemingen inzake boekhouding en kondigt
de oprichting aan van een Commissie voor boekhoudkundige
normen die een essentiele rol zal spelen bij de verdere uitbouw van
het boekhoudrecht.

* De in dit artikel uitgedrukt mening verbindt enkel de auteur.
(1) Zie de in bijlage opgenomen lijst van wetten en besluiten.
(2) Voor een bibliografie over het boekhoud- en jaarrekeningenrecht, zie VAN HULLE, K.,
V". Boekhouding, in De Rechtsgids, Handels- en Economisch recht, DILLEMANS, R. (ed.),
Antwerpen, Kluwer.
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Tweedejase: de uitvoeringsbesluiten inzakejaarrekening en rekeningenstelsel
Mede onder impuls van de Europese harmonizatiewerkzaamheden
inzake de jaarrekening van kapitaalvennootschappen kwam op 8
oktober 1976 het koninklijk besluit op de jaarrekening van de
ondernemingen tot stand. Met dit besluit werden voor het eerst in
Belgie gedetailleerde voorschriften inzake de structuur van de jaarrekening en inzake de waardering van de posten in de jaarrekening
uitgevaardigd. Twee jaar later, op 7 maart 1978, was het de beurt
voor een ander belangrijk uitvoeringsbesluit dat een ,minimum
genormaliseerd rekeningenstelsel" invoerde. Dit besluit had vooral
een pedagogische waarde en diende als hulpmiddel voor de talrijke
middelgrote ondernemingen die met de boekhoudhervorming werden geconfronteerd.
Derde jase: de publiciteitswet
Met de wet van 24 maart 1978 betreffende de openbaarmaking van
de akten en van de jaarrekening van handelsvennootschappen en van
de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen werd een volgende stap gezet in
de boekhoudhervorming. De toegankelijkheid van de door de boekhoudwetgeving nieuw gereglementeerde financiele informatie werd
aanzienlijk verbeterd door de harmonizatie van de bestaande openbaarmakingsprocedures voor de jaarrekening en door de oprichting
van een Balanscentrale bij de Nationale Bank van Belgie. Het toen
ontworpen openbaarmakingsregime, dat nog zopas- K.B. van 21
februari 1985 tot wijziging van het K.B. van 7 augustus 1973 op de
openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen(3) werd gemoderniseerd, geldt nog steeds als een der meest efficiente
in Europa.
Vierde jase: de aanpassing aan de vierde EEG-richtlijn(4)
Het K.B. van 8 oktober 1976 anticipeerde op de vierde richtlijn van
25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van de kapitaalvennootschappen. Zich welbewust van het risico dat de uiteindelijk goedgekeurde tekst van de richtlijn nieuwe wijzigingen aan de nog maar pas
(3) Zie hierover, DEWAELE, A;. ,De nieuwe regeling inzake de openbaarmaking van akten
en stukken van ondernemingen", T.B.H. 1985, nr. 10, p. 579 e.v.
(4) Zie hierover, VAN HULLE, K., ,De aanpassing van de Belgische wetgeving aan de vierde
E.E.G.-richtlijn", Ace. Bedr. (M), 1981, nr. l.
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ingevoerde voorschriften met zich zou brengen werd het toch wenselijk geacht niet Ianger te talmen met een hervorming die reeds dertig
jaar op zich had Iaten wachten. De uiteindelijke aanpassing aan de
vierde richtlijn vond plaats in 1983 met de wet van 1 juli 1983 tot
wijziging van de boekhoudwet en drie uitvoeringsbesluiten van 12
september 1983. De hervorming was fundamenteel en in zekere zin
belangrijker dan deze in 1975-1976. Zowat 70.000 ondernemingen
(tegenover ± 10.000 in 1975-76) werden voor het eerst aan gedetailleerde voorschriften inzake de jaarrekening onderworpen.
Vijfde jase: de hervorming van het bedrijjsrevisoraat(5)
Met de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat werd het tweede luik in de boekhoudhervorming voltooid. De
commissariscontrole wordt voortaan enkel nog toevertrouwd aan
een onafhankelijke deskundige die verplicht bedrijfsrevisor moet zijn
en die onderworpen is aan een aktief toezicht vanwege het Instituut
der Bedrijfsrevisoren.
II.

HET JAARREKENINGENRECHT VANDAAG

A. Jaarrekeningenrecht en ondernemingsrecht
Het jaarrekeningenrecht knoopt niet aan bij de begrippen ,koopman" en ,daden van koophandel". Het overstijgt integendeel het
klassieke handelsrecht om aan te leunen bij het begrip ,onderneming" waaraan het een eigen omschrijving geeft. Van bij het begin
van de hervorming werd de noodzaak aangevoeld om de nieuwe
boekhoudwetgeving toepasselijk te maken op andere instellingen dan
de natuurlijke personen die koopman zijn, de handelsvennootschappen en de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een
handelsvennootschap hebben aangenomen. Aan de boekhoudwet
werden eveneens onderworpen de openbare instellingen , ,waarvan de
verbintenissen door de wet als handelsverbintenissen worden beschouwd"(6). Met deze verwijzing werden voornamelijk bedoeld de
klassieke regieen zoals de Regie van Telegrafie en Telefonie en de
Regie der Luchtwegen. In feite bleef men met deze verwijzing binnen
het klassieke handelsrecht door aan te knopen bij het begrip ,handelsverbintenis". Zoals bekend wordt het winstoogwerk dat een
(5) Zie hierover, MAEs, J.P. en VAN HULLE, K., De hervorming van het bedrijfsrevisoraat
en de organisatie van het beroep van accountant, Kluwer, Antwerpen, 1985, 215 p.
(6) Art. I, eerste lid W. 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
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essentieel bestanddeel is van elke daad van koophandel onverenigbaar geacht met bet algemeen belang dat een openbare instelling
wordt verondersteld nate streven. Daarom was bet noodzakelijk dat
krachtens een wettelijke fictie de handelingen van een openbare
instelling als daden van koophandel werden aangemerkt opdat de
openbare instelling binnen de sfeer van bet handelsrecht zou vallen.
AI spoedig bleek dat bet toepassingsgebied van de boekhoudwet
t.a.v. de openbare instellingen ongelukkig was geformuleerd. Dit
komt duidelijk tot uiting in bet Advies nr. 1/3 van de Commissie voor
boekhoudkundige normen (Bull. C.B.N. nr. 3, juli 1978, p. 8-10)
waarin deze een extensieve interpretatie poogt te geven aan de eerder
beperkend geformuleerde wettekst. De wet van 1 juli 1983 brengt de
tekst van artikel 1 van de boekhoudwet in overeenstemming met de
werkelijke bedoeling van de oorspronkelijke opstellers. Voortaan is
de wet van toepassing op aile openbare instellingen , ,die een statutaire opdracht vervullen van commerciele, financiele of industriele
aard"(7). Via dit nieuwe meer algemeen economisch criterium worden aile openbare instellingen bedoeld die een bedrijvigheid ontwikkelen met een ,economisch doel" in de ruime zin van het woord.
De wet van 1 juli 1983 heeft deze economische of ondernemingsrechtelijke benadering verder doorgetrokken door de mogelijkheid te
openen voor de Koning om de boekhoudwet uit te breiden tot andere
instellingen ,al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die, met of
zonder winstoogmerk, een commercieel, financieel of industrieel
bedrijf uitoefenen"(8). Zoals aangestipt in de Memorie van toelichting(9) worden hiermee bedoeld , ,de instellingen in de ruime zin van
bet woord, - zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke - die,
door gebruik van industriele of commerciele methodes, goederen en
produkten verkopen of diensten in economische zin presteren waarbij de kost van deze goederen, produkten of diensten grotendeels
wordt gedekt met de prijs die ervoor wordt betaald, dus niet met
subsidies of opbrengsten die niet rechtstreeks uit deze verkopen of
dienstverleningen voortvloeien".
De ondernemingsrechtelijke benadering van de boekhoudwet blijkt
ook hieruit dat de boekhoudwet eveneens van toepassing is op de in
Belgie gevestigde bijkantoren of centra van werkzaamheden van
ondernemingen naar buitenlands recht. Voor de in Belgie uitgeoefende bedrijfsactiviteit moet een afzonderlijke boekhouding worden
(7) Art. 1, eerste lid, 3° W. 17 juli 1975, zoals gewijzigd door art. 1 W. 1 juli 1983.
(8) Art. 1, eerste lid, 4° W. 17 juli 1975, zoals gewijzigd door art. 1 W. 1 juli 1983.
(9) Pari. St. Kamer, 1980-81, nr. 925/1, p. 14.
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gevoerd. Zijn er verscbillende bijkantoren of centra van werkzaambeden dan worden deze als een onderneming bescbouwd (artikel1,
tweede lid, W. 17 juli 1975).
Vermits de boekhoudwet in de eerste plaats de onderneming viseert
is het logiscb dat de boekhouding van een natuurlijke persoon die
koopman is enkel betrekking heeft op zijn bedrijf(lO), met uitsluiting
dus van bet privevermogen, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan bet beginsel vastgelegd in artikel 7 van de Hypotheekwet
krachtens hetwelk eenieder die persoonlijk verbonden is gehouden
is , ,zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn
goederen, betzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als
toekomstige".
De situering van het boekhoud- en jaarrekeningenrecht binnen het
ondernemingsrecht heeft ook gevolgen voor de inhoud van dit recht.
Terwijl de vroegere bepalingen uit het Wetboek van Koophandel
hoofdzakelijk betrekking badden op de regeling van de bewijskracht
van de koopmansboeken wordt in de nieuwe wetgeving vooral de
nadruk gelegd op de noodzaak voor elke onderneming om een
aangepaste boekhouding te voeren. Krachtens artikel3 van de boekhoudwet moet elke onderneming een voor de aard en de omvang van
haar bedrijf passende boekhouding voeren waarbij de bijzondere
wetsvoorscbriften betreffende dat bedrijf moeten worden inacbtgenomen. De boekhouding wordt bier benaderd niet vanuit een optiek
van bewijsrecht maar als een essentieel beheersinstrument voor elke
onderneming. Op de verplichting voor elke onderneming om een
aangepaste boekhouding te voeren bestaat geen enkele uitzondering.
Vermits bet boekhoudrecbt niet is gekoppeld aan het bandels- of
vennootscbapsrecht is het ook logiscb dat in de boekboudwet de
mogelijkbeid is ingebouwd voor de Koning om aan andere ondernemingen dan vennootschappen de verplichting op te leggen hun jaarrekening te Iaten controleren en openbaar te maken (artikel 10,
§ 2 W. 17 juli 1975). Deze bepaling werd ingevoerd bij de wet van
1 juli 1983. Zij wijkt af van het totdantoe gehuldigde klassieke
beginsel dat de openbaarmaking van de jaarrekening als corrolarium
moet worden beschouwd van de beperking van de aansprakelijkbeid
van de vennoten. In de Memorie van Toelichting werd deze wijziging
als volgt verantwoord(11):
- een onderneming van een bepaalde omvang belangt de samenleving in haar geheel aan en dit ongeacht de rechtsvorm;
(10) Art. 3, eerste lid W. 17 juli 1975.
(11) Part. St. Kamer, 1980-81, nr. 925/1, p. 15.
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- de onbeperkte verantwoordelijkheid is vaak slechts een theoretische waarborg zodat de belangen van de schuldeisers beter worden
beschermd via een openbaarmakingsverplichting;
- de vrijstelling van de openbaarmakingsverplichting kan een konkurrentieel voordeel betekenen.
Deze bepaling werd uitgevoerd via artikel 10 van het K.B. van 12
september 1983. Voortaan zijn aile grote ondernemingen, met uitzondering van de natuurlijke personen die koopman zijn en de echte
personenvennootschappen(12) verplicht hun jaarrekening openbaar
te maken op dezelfde wijze als de kapitaalvennootschappen. De
uitbreiding van de publiciteitsverplichting inzake de jaarrekening die
kadert in een optiek van gelijke behandeling van aile ondernemingen,
ongeacht hun rechtsvorm, heeft merkwaardige consequenties voor
wat de buitenlandse ondernemingen betreft die in Belgie een bijkantoor hebben gevestigd. Niet aileen moet in dat geval de jaarrekening
van het bijkantoor worden gepubliceerd indien dit bijkantoor groot
is in de zin van artikel 12, § 2 W. 17 juli 1975 (krachtens artikel 10
K.B. 12 september 1983) maar bovendien zal veelal ook de jaarrekening van de buitenlandse vennootschap moeten worden bekendgemaakt (krachtens artikel 198 Venn. W.)(13).
B. Jaarrekeningenrecht en vennootschapsrecht
Reeds in 197 5 werd de vennootschappenwet impliciet aangevuld en
gewijzigd door de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen. Deze wet was immers van
toepassing op aile handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben
(12) Bedoeld zijn de vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen, waarvan alle vennoten natuurlijke personen zijn, alsmede de op 28 oktober 1983
bestaande gewone commanditaire vennootschappen waarvan sinds die datum alle beherende
vennoten natuurlijke personen zijn (art. 10, § 1, tweede lid, 1° K.B. 12 september 1983 tot
uitvoering van de wet van 17 juli 1975). Zie hierover MAEs, J.P. en VAN HULLE, K., ,De
gewijzigde boekhoudwet", Ace. Bedr. (M), 1983, nr. 10.
(13) Vanuit Europeesrechtelijk perspectief is deze dubbele publiciteitsverplichting betwistbaar. De verplichting voor bijkantoren van buitenlandse vennootschappen uit een andere
E.G.-lidstaat om hun jaarrekening in Belgie openbaar te maken zou als een met het E.E.G.Verdrag strijdige discriminatie kunnen worden beschouwd. Overigens moet worden opgemerkt
dat vrijwel alle bijkantoren als grote ondernemingen gelden en bijgevolg tot openbaarmaking
verplicht zijn vermits de criteria van K.M.O. op geconsolideerde basis moeten worden
berekend. De Commissie voor Boekhoudkundige normen neemt terzake een vrij streng
standpunt in (cf. Advies nr. 110/4, Bull. C.B.N., nr. 15, okt. 1984, 2-4).
In haar Witboek over de interne markt (14 juni 1985) stelt de Europese Commissie voor 1986
de bekendmaking van een voorstel voor een elfde vennootschapsrechtelijke richtlijn in het
vooruitzicht waarin in beginsel aan de lidstaten zal worden verboden om de openbaarmaking
van de jaarrekening van bijkantoren te eisen naast deze van de buitenlandse onderneming.

326

aangenomen. Door deze wet en vooral door bet uitvoeringsbesluit
van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen werden
niet aileen de verplicbtingen van de kapitaalvennootschappen inzake
inventaris en jaarrekening gepreciseerd maar werd bovendien voor
de personenvennootschappen uitdrukkelijk de verplicbting ingevoerd om jaarlijks een inventaris en een jaarrekening op te makm(14). Zo ook werden voor alle vennootschappen de verplicbtingen
inzake de boekhouding, die tot dan toe boofdzakelijk waren opgenomen in bet Wetboek van Koophandel, gemoderniseerd en werd een
onderscheid ingevoerd tussen de kapitaalvennootschappen die steeds
een volledige boekhouding moeten voeren en de kleine personenvennootschappen, die zoals de kooplieden een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren (artikel5, W. 17 juli 1975). Ten slotte werd ook
voor de bijkantoren en centra van werkzaamheden in Belgie van
ondernemingen naar buitenlands recht de verplichting ingevoerd om
een boekbouding te voeren enjaarlijks een inventaris en een jaarrekening op te maken. Voor bestuurders, zaakvoerders en commissarissen, die de bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening niet
respecteren werd een bijzondere strafsanctie ingevoerd (artikel17 W.
17 juli 1975).
Met de wet van 24 maart 1978 werd een eerste brug geslagen tussen
de boekhoudwet en de vennootschappenwet. Zo werd in artikel 77
Venn. W. een uitdrukkelijke verwijzing ingevoerd naar de toepassing
van de boekhoudwet en de uitvoeringsbesluiten voor wat betreft de
opstelling van de inventaris en van de jaarrekening(15), werd het
publiciteitsregime inzake de jaarrekening (artikel80 Venn. W.) aangepast en gemoderniseerd, werd bij de Nationale Bank van Belgie een
Balanscentrale ingericht (artikelen 177bis e. v. Venn. W.) en werd in
een aantal artikelen van de vennootscbappenwet zelf het woord
,balans" vervangen door het woord ,jaarrekening". Dit laatste
werd evenwel niet overal consequent doorgevoerd, zodat nu nog in
de vennootscbappenwet op een aantal plaatsen bet woord ,balans"

(14) Art. 7 W. 17 juli 1975.
(15) Hieruit vloeit voort dat de overtreding van de bepalingen van de boekhoudwet inzake
inventaris en jaarrekening, alsmede de overtreding van het K.B. van 8 oktober 1976 op de
jaarrekening tevens een inbreuk uitmaken op de vennootschappenwet, met een mogelijke
verzwaarde aansprakelijkheid voor bestuurders of zaakvoerders (art. 62, tweede lid Venn.
W.). Zie hierover o.m. VAN HULLE, K., ,Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van beheerders
en commissarissen, in het bijzonder bij niet-naleving van de verplichtingen inzake boekhouding
en jaarrekening", S.E.T., 1983, nr. 5, p. 592 e.v.
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voorkomt, terwijl eigenlijk de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) is bedoeld (vb. artikel 79 Venn. W.)(16).
Bij de wet van 1 juli 1983 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975
op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen werd
de greep van het boekhoudrecht op het vennootschapsrecht verstevigd. Daarbij werd de tendens voortgezet waarbij meer en meer
bepalingen die op vennootschappen betrekking hebben niet meer in
de vennootschappenwet zijn opgenomen maar terug te vinden zijn
in bijzondere wetten en besluiten. Zo werd bij artikel 6 van de wet
van 1 juli 1983 in artikel 10 § 2 van de boekhoudwet een bepaling
ingevoegd die de Koning de bevoegdheid verleent om aan grote
ondernemingen (die de criteria van artikel12, § 2 van de boekhoudwet overschrijden) de verplichting op te leggen hun jaarrekening
openbaar te maken alsmede een controleverslag en een jaarverslag
op te maken en bekend te maken. Van deze bevoegdheid werd
gebruik gemaakt in artikel1 0 K.B. van 12 september 1983. Krachtens
dit artikel zijn o.m. de grote onechte personenvennootschappen(17)
en de grote bijkantoren of centra van werkzaamheden in Belgie van
buitenlandse vennootschappen verplicht hun jaarrekening neer te
. leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De neerlegging moet uiterlijk gebeuren zeven(18) maand na de jaarafsluiting en
de artikelen 10, 80, 177bis en 177ter, tweede lid Venn. W. zijn van
toepassing(19). Deze nieuwe openbaarmakingsverplichting trad in
werking vanaf de jaarekening opgemaakt over het boekjaar dat
inging na 3 december 1982(20).
Bij dezelfde wet van 1 juli 1983 werd de verplichte registratie van neer
te leggen vennootschapsakten in het algemeen en van de jaarrekening
in het bijzonder afgeschaft en werd een boete ingevoerd voor de
laattijdige neerlegging o.m. van de jaarrekening(21). Tenslotte werd
door artikel 7 van de wet van 1 juli 1983 in artikel 11 van de
(16) Deze inconsequentie vindt men ook terug in andere wetten. Zie art. 21 W. 17 juli 1985
tot aanpassing van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 aan de eerste E.G. coordinatierichtlijn
inzake banken. Tijdens de bespreking in de Karner verklaarde de Minister van Financien dat
de in de bankwetgeving voorkornende begrippen ,balans en resultatenrekening" rnoeten
worden begrepen in de zin van ,jaarrekening", dus met inbegrip van een ,toelichting". Par/.
St. Kamer, 1984-85, nr. 891/2, p. 18.
(17) De vennootschappen onder firma en de gewone cornrnanditaire vennootschappen waarvan niet aile vennoten natuurlijke personen zijn, onder voorbehoud van de uitzondering
bedoeld in art. 10, § 1, tweede lid, 1° K.B. 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van
17 juli 1975.
(18) Art. 10, § 1, derde lid K.B. 12 september 1983.
(19) Art. 10, § 4, K.B. 12 september 1983.
(20) Art. 14, tweede lid K.B. 12 september 1983.
(21) Artt. 19-24 W. 1 juli 1983 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975.
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boekhoudwet aan de Koning de bevoegdheid verleend om een regeling uit te werken inzake bet opmaken, Iaten controleren en openbaarmaken van een geconsolideerde jaarrekening en voor bet opmaken van een jaarverslag en een controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening. Dit is de eerste maal dat een vennootschapsrechtelijke richtlijn (de zevende EEG-richtlijn van 13 juni 1983 betreffende
de geconsolideerde jaarrekening) volledig bij.koninklijk besluit kan
worden uitgevoerd.
Vervolgens is er de wet van 5 december 1984 tot aanpassing van de
Belgische vennootschappenwet aan de tweede en vierde EEG-richtlijnen. Deze wet heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen een aantal
begrippen uit de vennootschappenwet die fundamenteel boekhoudkundig van aard waren te verduidelijken, daarbij steunend op bet
nieuwe jaarrekeningenrecht. Wij denken daarbij in de eerste plaats
aan de artikelen 77bis en 77ter Venn. W., respectievelijk over de
uitkeerbare winst en de uitkering van interimdividenden(22). De
uitdrukkelijke verwijzing in deze artikelen naar posten uit de jaarrekening wordt door sommigen betreurd omwille van de verhoogde
techniciteit van bet vennootschapsrecht door deze toevoegingen. Wij
zijn van oordeel dat deze verwijzingen ten zeerste wenselijk waren
omdat daardoor de noodzakelijke band wordt gelegd met bet jaarrekeningenrecht waaraan aile vennootschappen onderworpen zijn.
Overigens kan men niet inzien hoe men bet verbod tot uitkering van
fictieve dividenden meer adequaat kan bepalen dan door een verwijzing naar de boekhouding waarin de winst uiteindelijk zijn oorsprong moet vinden. Door de wet van 5 december 1984 werd ook de
inhoud van bet jaarverslag en van bet controleverslag vastgelegd
(artikelen 77 en 65 Venn. W.), werden regels bepaald voor de openbaarmaking van een verkorte versie van de jaarrekening en voor de
verspreiding van de jaarrekening op een andere wijze dan de wettelijk
voorgeschreven openbaarmaking (artikel 80bis Venn. W.) en werd
de termijn ingekort voor de voorlegging van de jaarrekening aan de
algemene vergadering (artikel201, 3° quater Venn. W.: zes maanden
na de jaarafsluiting).
Tenslotte werd nogmaals de verbondenheid tussen bet vennootschapsrecht en bet jaarrekeningenrecht onderstreept door de wet van 21
februari 1985 op de hervorming van bet bedrijfsrevisoraat. Voor de
bepaling zelf van de vennootschappen waarin een commissaris moet
worden benoemd verwijst artikel 64 Venn. W. naar de criteria in
(22) Zie hierover o.m. VAN HULLE, K., ,Wettelijke beperkingen inzake winstuitkering, in
het gewijzigde Vennootschapsrecht", T.B.H. 1984, 75 e.v.
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artikel12, § 2 van de boekhoudwet (omzet: 145 MIO; balanstotaal:
70 MIO; personeelsbestand: 50). Deze criteria moeten worden berekend op de wijze bepaald in de artikelen 11 en 12 van het algemeen
uitvoeringsbesluit van de boekhoudwet van 12 september 1983. Dit
betekent o.m. dat de criteria moeten worden berekend op geconsolideerde basis, d. w.z. dat rekening moet worden gehouden met de
verbondenheid van de vennootschap met andere vennootschappen in
eenzelfde groep(23). Deze verbondenheid moet worden nagegaan op
basis van de definities in het K.B. van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen. Door de verplichte benoeming van een
commissaris-revisor in alle grote vennootschappen wordt de controleopdracht in de toekomst toevertrouwd aan een deskundige die in
het bijzonder oog zal moeten hebben op de naleving van de wettelijke
bepalingen inzake boekhouding enjaarrekening (cf. artikel65, derde
lid, 2° Venn. W.).
De verbondenheid tussen het vennootschapsrecht en het jaarrekeningenrecht mag toch niet doen vergeten dat - in tegenstelling met
andere Ianden en met de vierde EEG-richtlijn(24)- het jaarrekeningenrecht in Belgie een veel ruimer toepassingsgebied heeft. Dit neemt
niet weg dat de tekst van het besluit op de jaarrekening hoofdzakelijk
naar vennootschappen toe werd geschreven. Slechts op enkeleplaatsen in het besluit werden bijzondere regels voorzien voor ondernemingen die niet in de rechtsvorm van een vennootschap werden
opgericht. Zie bij voorbeeld de omschrijving van de post ,Geplaatst
kapitaal" in hoofdstuk III van de bijlage bij het besluit.
Het besluit op de jaarrekening vult anderzijds het vennootschapsrecht aan op een belangrijk punt, met name het groepsrecht. Nergens
in de vennootschappenwet is er sprake van het groepsfenomeen.
Welnu, het K.B. van 8 oktober 1976 bevat gedetailleerde regels
inzake de financiele rapportering over de betrekkingen met verbonden ondernemingen en ondernemingen met deelnemingsverhouding.
Niet aileen werden bijzondere posten terzake voorzien in het schema
van de balans (financiele vaste activa) maar bovendien moet de
toelichting de lijst bevatten van de vennootschappen waarin de
onderneming een deelneming bezit en moet in de toelichting een
aparte staat (nr. XVIII) worden ingevuld waarin wordt gerapporteerd over de betrekkingen met verbonden ondernemingen. De defi(23) Zie hierover Advies nr. 12/4, Bull. C.B.N., nr. 16, april 1985, pp. 9-11. Voor een
bespreking zie, MAEs, J.P. en VAN HULLE, K., De hervorming van het bedrijjsrevisoraat,
57-60.
(24) De richtlijn is slechts van toepassing op de kapitaalvennootschappen: N.V., B.V.B.A.,
C.V.A.
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nities van verbonden ondernemingen, deelnemingen, dochtermaatschappijen, enz ... zullen moeten worden herzien bij gelegenheid van
de aanpassing van de Belgische wetgeving aan de zevende EEG-richtlijn op de geconsolideerde jaarrekening. In de logica van het Belgische jaarrekeningenrecht zou de verplichting tot het opmaken van
een geconsolideerde jaarrekening moeten gelden voor aile ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm. Dit wordt overigens uitdrukkelijk
toegelaten door de zevende richtlijn (artikel 4).
C. Jaarrekeningenrecht en sociaal recht

Inzake het verstrekken van financiele informatie was het K.B. van
8 oktober 1976 geen voorloper. lnderdaad werd drie jaar voordien
het belangrijke K.B. van 27 november 1973 houdende reglementering
van de economische en financiele inlichtingen te verstrekken aan de
ondernemingsraad uitgevaardigd. Dit besluit verplicht het ondernemingshoofd om aan de ondernemingsraad bepaalde inlichtingen,
ook van financiele aard, te verstrekken. Opmerkelijk is dat de toen
aan de werknemers mede te delen inlichtingen aanzienlijk verder
gingen dan datgene wat krachtens de vennootschappenwet op dat
ogenblik aan de aandeelhouders moest worden medegedeeld. Sinds
de uitvaardiging van het K.B. van 8 oktober 1976 op de jaarrekening
van de ondernemingen en de uitdrukkelijke incorporatie daarvan in
de vennootschappenwet door de wet van 24 maart 1978 is de toestand
veranderd. Het K.B. van 27 november 1973 werd evenwel nooit
afgestemd op het latere besluit van 8 oktober 1976 zodat ook nog
vandaag interpretatieproblemen blijven bestaan. Zo wordt soms nog
aangevoerd dat de jaarrekening die aan de ondernemingsraad moet
worden voorgelegd niet noodzakelijk dezelfde hoeft te zijn als deze
die krachtens de boekhoudwet (artikel 7) moet worden opgemaakt
en in voorkomend geval krachtens de vennootschappenwet aan de
algemene vergadering moet worden voorgelegd. Een dergelijke stelling is volgens ons niet verdedigbaar omdat er slechts een jaarrekening is die krachtens de boekhoudwet overeenkomstig het K.B. van
8 oktober 1976 moet worden opgemaakt. Het is ook dat document
dat aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd. Dit wordt
overigens onrechtstreeks bevestigd door de wet van 21 februari 1985
tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat. Daarin is immers bepaald
(artikel 1) dat de bedrijfsrevisor die in elke onderneming met een
ondernemingsraad verplicht moet worden benoemd o.m. tot taak
heeft aan de ondernemingsraad verslag uit te brengen over de jaarrekening en over het jaarverslag overeenkomstig artikel 65 van de
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vennootschappenwet. Merken wij nog op dat dezelfde wet op de
hervorming van het bedrijfsrevisoraat een aktieve rol heeft toebedeeld aan de bedrijfsrevisor t.a. v. de ondernemingsraad. Niet
alleen moet hij de getrouwheid en de volledigheid certificeren van de
economische en financiele inlichtingen die het ondernemingshoofd
verstrekt maar bovendien moet hij de betekenis van deze inlichtingen
ten aanzien van de financiele structuur en de evolutie in de financiele
toestand van de onderneming verklaren en ontleden. Dit betekent
uiteindelijk dat de wetgever er is van uitgegaan dater bij de werknemers een grotere behoefte bestaat aan duiding van de financiele en
economische informatie dan bij de aandeelhouders. Deze laatste
kunnen weliswaar krachtens artikel 70 ter Venn. W. vragen stellen
aan de bestuurders en commissarissen over hun respectieve verslagen, maar dit is een onvolmaakt recht vermits er geen effectieve
sanktie is. Die is er wei wanneer de bedrijfsrevisor ten onrechte zou
weigeren aan de ondernemingsraad de gevraagde verklaringen of
ontledingen te geven. In dat geval is de kans immers groot dat de
betrokken bedrijfsrevisor bij zijn herbenoeming niet meer de vereiste
steun van de ondernemingsraad zal krijgen. Desnoods kan zijn
ontslag worden gevorderd.
Men kan zonder meer stellen dat door de wet van 21 februari 1985
op de hervorming van het bedrijfsrevisoraat de invloed van het
jaarrekeningenrecht op het sociaal recht aanmerkelijk is toegenomen. Dit geldt ook voor deze ondernemingen die nog niet aan de
boekhoudwet zijn onderworpen (bvb. VZW) en waar ook een bedrijfsrevisor moet worden benoemd die t.a.v. de ondernemingsraad
de in het nieuwe artikel 15bis van de wet van 20 september 1948
opgesomde taak moet vervullen en wiens rechtspositie analoog is met
deze van een vennootschapscommissaris (cf. artikel15quater W. 20
september 1948). Dit betekent o.a. dat eenjaarrekening moet worden
voorgelegd aan de ondernemingsraad en dat de bedrijfsrevisor zich
in zijn verslag zal moeten uitspreken over het getrouw beeld van deze
jaarrekening. Dit zal in de praktijk niet altijd eenvoudig zijn vermits
men per definitie te maken heeft met een onderneming die niet aan
de boekhoudwet onderworpen is.
D. Jaarrekeningenrecht en jiskaal recht

Terwijl v66r de boekhoudhervorming in 1975-1976 de boekhoudreglementering hoofdzakelijk beperkt was tot enkele artikelen inzake
bewijsrecht in het Wetboek van Koophandel en enkele algemene
bepalingen in de Vennootschappenwet, bestonden er sinds de invoe332

ring van de inkomstenbelasting op fiskaal vlak concrete regels ter
bepaling van het fiskaal resultaat. Wegens het ontbreken van een
uitgewerkt boekhoud- en jaarrekeningenrecht werden meestal de
geldende fiskale regels in acht genomen voor de boekhoudkundige
verrichtingen en waarderingen.
De wet van 17 juli 1975 en het uitvoeringsbesluit van 8 oktober 1976
hebben de voorheen bestaande verhouding tussen boekhouding en
fiskaliteit in een ander perspectief geplaatst(25). Het boekhoudrecht
geldt thans als het gemeen recht inzake boekhouding en jaarrekening. Wat de relatie met de belastingwetgeving betreft verklaarde de
Regering in de Memorie van Toelichting bij het antwerp dat later de
wet van 17 juli 1975 is geworden dat zij met deze nieuwe wetgeving
de draagwijdte van de bestaande belastingwetgeving niet onrecht.:.
streeks wilde wijzigen en dat zij de nodige maatregelen op wetgevend,
reglementair of administratiefvlak zou nemen om de fiskale neutraliteit te waarborgen(26). Daaraan werd toegevoegd in het Verslag aan
de Koning bij het K.B. van 8 oktober 1976 dat de belastingadministratie de regels van het besluit inzake waardering, afschrijving,
waardevermindering en voorziening zou aannemen voor het bepalen
van de belastbare basis behoudens in die gevallen waarin de fiskale
wetgeving er uitdrukkelijk zou van afwijken(27).
Met het oog op de fiskale neutraliteit werden in het K.B. van 8
oktober 1976 verschillende bepalingen ingelast die het de ondernemingen toelaten te voldoen aan sommige fiskale eisen of te genieten
van bepaalde fiskale voordelen:
- toelaatbaarheid van bedrijfseconomisch niet verantwoorde maar
fiskaal aanvaarde versnelde afschrijvingen (artikel 28 § 2 K.B. 8
oktober 1976)(28);
- toelaatbaarheid van afschrijvingen boven de aanschaffingswaarde (cf. omschrijving van de post ,belastingvrije reserves);
- de posten ,belastingvrije reserves" en ,overboeking naar belastingvrije reserves"(29);
- toelaatbaarheid om goederen in bewerking en gereed produkt te
waarderen tegen directe kostprijs d. w.z. zonder rekening te houden
GELDERS, G., ,Boekhoudrecht en fiscaliteit", Bull. Bel. 1984, nr. 628, p. 1289 e.v.
Par/. St. Kamer, 1974-75, nr. 436/1, p. 4.
B.S. 19 oktober 1976, 13462-13463.
Opgemerkt moet worden dat eenzelfde mogelijkheid niet is voorzien voor waardeverminderingen o.m. op voorraden waarvan de prijs aan grote schommelingen onderhevig is en
waarvoor fiskaal bepaalde ,abattementen" mogen worden toegepast.
(29) Zie hierover, Advies 131/2, Bull. C.B.N. nr. 17, sept. 1985, 22-23.

(25)
(26)
(27)
(28)
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met de bij hun vervaardiging gedane indirecte kosten (artikel22 K.B.
8 oktober 1976);
- toelaatbaarheid om bijkomende kosten in sommige gevallen niet
in de aanschaffingswaarde op te nemen maar onmiddellijk ten laste
te nemen (artikel 29, § 3 K.B. 8 oktober 1976);
- de opname van intercalaire interesten in de oprichtingskosten
(artikel 22, tweede lid K.B. 8 oktober 1976 en omschrijving van de
post , ,Oprichtingskosten' ')(30);
- overgangsbepalingen (artikelen 43 en 44 K.B. 8 oktober 1976).
Maar ook in de fiskale wetgeving werden verschillende wijzigingen
aangebracht die ertoe strekken deze wetgeving in overeenstemming
te brengen met de nieuwe boekhoudwetgeving en o.m. te vermijden
dat verplichte boekingen krachtens de nieuwe wetgeving in feite een
fiskaal nadeel tot gevolg zouden hebben:
- onbeperkte overdraagbaarheid in de tijd van bedrijfsverliezen
ontstaan door de verplichte boeking van afschrijvingen (W. 8 augustus 1980):
- fiskale definitie van afschrijvingen door uitdrukkelijke verwijzing naar de begrippen en regels uit het boekhoudrecht (K.B. nr. 48
van 22 juni 1982);
- leasingverrichtingen en soortgelijke operaties worden voortaan
ook fiskaal als een financiele verrichting voor de leasinggever beschouwd en als een investering in hoofde van de leasingnemer (W.
28 december 1983);
- versoepeling van de aftrekbaarheid van waardeverminderingen
op vorderingen (W. 28 december 1983 en K.B. 23 mei 1985)(31);
- waardering van vorderingen (artikel 27bis K.B. 8 oktober 1976
en W. 31 juli 1984);
- overeenstemming tussen boekhoudkundige en fiskale behandeling van kapitaalsubsidies (W. 31 juli 1984);
- terminologische aanpassing van de fiskale wetgeving op het stuk
van ,waardeverminderingen" en ,voorzieningen" (K.B. 23 mei
1985).
Ook al kan er geen twijfel over bestaan dat er een geleidelijke
toenadering plaatsvindt tussen het boekhoudrecht en het fiskaal
(30) Deze fiskaal gelnspireerde bepaling is strijdig met art. 35, vier de lid van de vierde richtlijn
dat de opname in de aanschaffingswaarde uitdrukkelijk toelaat. Ons inziens heeft deze
bepaling van de 4e Richtlijn rechtstreekse werking en kan ze zonder meer worden toegepast
door de ondernemingen mits verantwoording overeenkomstig artikkel16, K.B. 8 oktober 1976.
(31) Zie ook, Circ. ci. RH. 242/367.003 van 30 aug. 1985, Bull. Bel. 1985, nr. 643.
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recht(32) toch zullen er steeds verschillen blijven bestaan tussen de
boekwinst en de fiskale winst(33). Ten einde de lezer van de jaarrekening terzake beter in te lichten werd met toepassing van artikel 42,
eerste lid, punt 11 van de vierde richtlijn in het schema van de
toelichting een staat XV ingevoegd waarin de belangrijkste oorzaken
moeten worden aangegeven van het verschil tussen de winst v66r
belastingen zoals deze blijkt uit de jaarrekening en de geraamde
belastbare winst.
De toenadering tussen het boekhoudrecht en het fiskaal recht heeft
reeds aanleiding gegeven tot het ombuigen van bepaalde fiskale
voordelen die tot onnodige boekhoudkundige complicaties leidden
tot boekhoudkundig neutrale operaties. Wij denken hier in de eerste
plaats aan het afschaffen van de investeringsreserve(34) en het invoeren van de investeringsaftrek die geen weerslag heeft op de resultatenrekening en !outer het bedrag van de verschuldigde belasting be'invloedt. Anderzijds heeft de verwijzing in de fiskale wetgeving naar
de boekhoudwetgeving er sommige ondernemingen toe aangezet deze
wetgeving op een soms weinig orthodoxe wijze te gaan toepassen.
Voorbeelden zijn hier de boeking van voorafbetalingen van belastingen als een schuldvordering op de Staat op de aktiefzijde van de
balans tegenover het geraamde bedrag van de verschuldigde belastingen op de passiefzijde(35) en het boeken van overheidsfondsen als
financiele vaste activa(36). Ook in de toekomst zal de verwijzing naar
de boekhoudwetgeving voor gevolg hebben dat deze wetgeving op
een aantal punten verder zal moeten worden gepreciseerd, al dan niet
via adviezen van de Commissie voor boekhoudkundige normen. In
de fiskale rechtspraak zal de boekhoudwetgeving een steeds grotere
rol gaan spelen.
Sinds het K.B. van 8 oktober 1976 is de vroeger bestaande praktijk
waarbij de jaarrekening in functie van !outer fiskale doeleinden werd
opgemaakt niet meer geoorloofd. Artikel19, tweede lid van het K.B.
(32) Zie ook de volgende circulaires: Circ. CI. RH. 421//290.397 van 31 maart 1978, Bull.
Bel. 1978, nr. 562 (K.B. 8 oktober 1976); Circ. Ci. RH. 421/355.961 van 20 juli 1984, Bull.
Bel. 1984, nr. 631 (herwaardering); Circ. Ci. RH. 421/357.344 van 5 okt. 1984, Bull. Bel. 1984,
nr. 633 (boeking van belastingen); Circ. Ci. RH. 421/357.517 van 3 mei 1985, Bull. Bel. 1985,
nr. 640 (kapitaalsubsidies); Circ. Ci. RH. 421/366.643 van 30 aug. 1985, Bull. Bel. 1985,
nr. 643.
(33) O.m. wegens d~ beperkte aftrekbaarheid van bepaalde kosten, het regime van de reeds
belaste inkomsten en van vrijgestelde inkomsten, de toename en vermindering van de fiskale
reserves, enz. Zie GELDERS, G., o.c., 317-318.
(34) Voor de boekingsproblemen waartoe de investeringsreserve aanleiding heeft gegeven, zie
Advies 131/1 Bull. C.B.N. nr. 9, dec. 1981, 15-17.
(35) Zie, Advies 121/5, Bull. C.B.N. nr. 10, april 1983, 14-15.
(36) Zie, Advies 120/4, Bull. C.B.N. nr. 13, jan. 1983, 7-8.
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van 8 oktober 1976 bepaalt immers uitdrukkelijk dat de waarderingsregels niet mogen afhangen van het resultaat van het boekjaar.
Moeilijker is het antwoord op de vraag of een bestaande waarderingsregel mag worden gewijzigd met het oog op het verkrijgen van
een of ander fiskaal voordeel. Artikel 17, eerste lid van het besluit
bepaalt immers dat de waarderingsregels van het ene boekjaar op het
andere identiek moeten blijven en stelselmatig moeten worden toegepast. Ben wijziging is verplicht indien het getrouw beeld dit vereist
mits de nodige informatie in de toelichting (artikel 17, tweede en
derde lid). De tekst van artikel 17 lijkt niet uit te sluiten dat een
waarderingsregel ook om andere redenen (vb. fiskale redenen) wordt
gewijzigd. Dit moet dan evenwel in de toelichting worden verantwoord met aanduiding van de invloed op vermogen en resultaat.
De vraag wordt ook soms gesteld of de toepassing in de jaarrekening
van fiskale waarderingsregels (bv. versnelde afschrijvingen) niet
strijdig is met het fundamenteel beginsel in artikel 3, eerste lid van
het besluit volgens hetwelk de jaarrekening een getrouw beeld moet
geven van het vermogen, de financH~le positie en het resultaat van
de onderneming. Ons inziens is dit niet het geval vermits de vierde
richtlijn, waarop het K.B. van 8 oktober 1976 is gesteund, uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet voor de lidstaten om de toepassing van
fiskale waarderingsregels in de jaarrekening toe te Iaten op voorwaarde dat de fiskale kleuring in de toelichting wordt gecorrigeerd.
Anderzijds is het wel zo dat de toepassing van fiskale waarderingsregels in de jaarrekening slechts geoorloofd is in de mate waarin het
fiskale voordeel afhankelijk is gemaakt van de toepassing van dezelfde waarderingsregels in de bedrijfseconomische jaarrekening.
III.

HET JAARREKENINGENRECHT MORGEN

A. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Boekhoudwet

Krachtens het nieuwe artikel1, eerste lid, 4° W. 17 juli 1975 kan het
toepassingsgebied van de Boekhoudwet worden uitgebreid tot instellingen die geen handelsvennootschappen, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm of openbare instellingen zijn en die, al dan niet
met eigen rechtspersoonlijkheid, met of zonder winstoogmerk, een
commercieel, financieel of industrieel bedrijf uitoefenen(37). Met
deze bepaling wordt beoogd al die instellingen aan het gemeenrecht
(37) Over de voorgeschiedenis van dit artikel, zie MAEs, J.P. en VAN HULLE, K., ,De
gewijzigde boekhoudwet", Ace. Bedr. (M), 1983, nr. 10. De begrippen ,commercieel, financieel of industrieel" moeten in een ruime niet-juridische zin worden begrepen.
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inzake boekhouding en jaarrekening te onderwerpen die economisch
bedrijvig zijn. Rechtspersoonlijkheid is niet vereist. Men zou dus
bepaalde gemeentelijke regieen kunnen aan de Boekhoudwet onderwerpen of bedrijven uitgeoefend in het kader van een burgerlijke
vennootschap. Ook winstoogmerk is niet meer vereist. Daarmee
wordt het klassieke onderscheid tussen burgerlijke daden en daden
van koophandel verlaten. In de klassieke commercialiteitstheorie is
het handelen met winstoogmerk inderdaad een essentieel bestanddeel
van elke daad van koophandel. In de praktijk is deze theorie moeilijk
vol te houden, vooral t.a.v. de economische aktiviteit die ontplooid
wordt door instellingen in de overheidssector, maar ook t.a.v. de
economische activiteit van bepaalde privaatrechtelijke ondernemingen(38).
Uiteindelijk worden aile privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instellingen bedoeld die, door gebruik van industriele of commerciele
methodes, goederen en produkten verkopen of diensten in economische zin presteren, waarbij de kost van deze goederen, produkten of
diensten grotendeels wordt gedekt met de prijs die ervoor wordt
betaald, dus niet met subsidies of opbrengsten die niet rechtstreeks
uit deze verkopen of dienstverrichtingen voortvloeien(39). Uitgesloten zijn derhalve deze instellingen die - vaak in de rechtsvorm van
een V.Z.W. - aktief zijn in de culturele-, godsdienstige-, caritatieve-, onderwijs- en wetenschappelijke sector.
De uitbreiding van het toepassingsgebied van de Boekhoudwet tot
deze nieuwe categorie ondernemingen gebeurt niet automatisch. De
uitbreiding moet gebeuren bij koninklijk besluit, per soort van
instellingen (artikel1, eerste lid, 4° W. 17 juli 1975), na raadpleging
van de organisaties die de betrokken ondernemingen vertegenwoordigen (artikel 13, derde lid W. 17 juli 1975) en mits de nodige
aanpassingen vereist door de bijzondere aard van de werkzaamheden
of door het wettelijk statuut van de betrokken ondernemingen (artikel 1, derde lid W. 17 juli 197 5). In een eerste stadium zal de
uitbreiding worden beperkt tot de grote ondernemingen, in de zin van
artikel 12, § 2 van de Boekhoudwet(40).
Tot nog toe werd geen enkel besluit ter uitvoering van artikel1, eerste

(38) MAEs J.P., ,De gewijzigde boekhoudwet en de V.Z.W.", Ace. Thema's, 1984, nr. 5,
p. 20; VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, H andels- en economisch
recht, deel 1, 1978, p. 23 e. v.
(39) Memorie van Toelichting, Pari. St. Kamer, 1980-81, nr. 925/1, p. 14.
(40) Ibidem.
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lid, 4° getroffen. Uit bet Kamerverslag(41) blijkt evenwel welke
instellingen de Regering in de eerste plaats beoogt:
- de instellingen die, krachtens de wet van 8 juni 1952 bepaalde
opdrachten vervullen van openbaar nut op bet gebied van de arbeidsveiligheid;
- de gemeenschappelijke verzekeringskassen bedoeld in artikel 49
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971(42);
- de V.Z.W.'s en andere instellingen met rechtspersoonlijkheid die
economisch bedrijvig zijn(43).
Het eerste verruimingsbesluit zal wellicht betrekking hebben op de
interbedrijfsgeneeskundige diensten bedoeld in artike1405, eerste lid
van bet Algemeen Reglement voor de Arbeidsveiligheid. Een besluit
terzake is in voorbereiding(44). De beslissing of en wanneer bepaalde
instellingen onder bet toepassingsgebied van de Boekhoudwet zullen
worden gebracht is in de eerste plaats een politieke beslissing. Juridisch bestaat er inderdaad geen bijzondere reden waarom bepaalde
instellingen die de facto een economische activiteit ontplooien voorlopig of definitief moeten worden uitgesloten van bet gemeen recht
inzake boekhouding en jaarrekening. Wij denken bier aan ziekenkassen, mutualiteiten, enz ... Men zou zelfs verder kunnen gaan en zich
afvragen of niet voor alle instellingen, welke ook hun aard weze, de
verplichting zou moeten gelden om een aangepaste boekhouding te
voeren en op een behoorlijke wijze daarover verslag uit te brengen(45). In die zin ware bet maar normaal dat steden en gemeenten
of belangrijke sociaal-economische organisaties zoals de vakbonden
een jaarrekening zouden opstellen en bekendmaken.

(41) Pari. St. Kamer, 1981-82, nr. 103/4, p. 7.
(42) Deze instellingen zijn reeds onderworpen aan het K.B. van 19 oktober 1981 betreffende
de jaarrekeningen van de verzekeringsondernemingen gemachtigd bij toepassing van de
arbeidsongevallenwet van 10 april1971 (B.S. 14 november 1981). Hun onderwerping aan de
Boekhoudwet zou voor gevolg hebben dat zij hun jaarrekening moeten openbaarmaken (cf.
art. 10, § 1 K.B. 12 september 1983).
(43) Het feit dat die verenigingen en instellingen krachtens art. 94 W.I.B. aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn is een vermoeden van economische aktiviteit maar geen
voorwaarde om onder toepassing van de wet te vallen. (Kamerverslag, Part. St. Kamer,
1981-82, nr. 103/4, p. 7).
(44) MAEs, J.P., o.c., 22-23.
(45) ,Rapport de Ia Commission d'Etude pour Ia revision de Ia legislation sur Ia comptabilite
des commen;:ants'', in Etudes et Documents du Centre Beige de Normalisation de Ia Comptabilite et du Revisorat, 1980, nr. 2, p. 76.
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B. De geconsolideerde jaarrekening
Op 3 juni 1983 werd door de Raad de zevende richtlijn vastgesteld
betreffende de geconsolideerde jaarrekening(46). De lidstaten moeten krachtens artikel 49, eerste lid van die richtlijn v66r 1 januari
1988 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om aan de richtlijn te voldoen. Daarbij kunnen zij
bepalen dat deze uitvoeringsmaatregelen slechts voor de eerste maal
van toepassing zijn op geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar dat op 1 januari 1990 of in de loop van 1990 begint (artikel49,
tweede lid).
In Belgie geldt de verplichting tot opmaken en bekendmaken van een
geconsolideerde jaarrekening enkel voor de portefeuillemaatschappijen(47). Daarnaast heeft de Bankcommissie ook aan de banken aanbevolen een geconsolideerde jaarrekening op te maken en
bekend te maken. Terzake bestaan nog geen concrete regels(48). Wei
blijkt uit de jaarverslagen van de Bankcommissie dat zij jaar na jaar
in onderhandeling met de betrokken portefeuillemaatschappijen
poogt een zekere harmonizatie van de praktijk te verwezenlijken
waarbij zij zich laat inspireren door de zevende richtlijn en door
andere internationale of buitenlandse normen.
Voor de aanpassing aan de zevende richtlijn bestaan er twee rechtsgrondslagen. Er is vooreerst de Boekhoudwet. Het nieuwe artikel11,
1° bepaalt dat de Koning de ondernemingen die Hij aanwijst, kan
verplichten tot het opmaken, het Iaten controleren en het openbaar
maken van een geconsolideerde jaarrekening, evenals tot het opmaken en het openbaarmaken van een jaarverslag en een controleverslag over die geconsolideerde jaarrekening, volgens de regels, op de
wijze en binnen de termijnen die Hij bepaalt. Vervolgens is er de
bijzondere regeling die geldt voor de financiele sector en meer
bepaald artikel 73 W. 30 juni 1975 (zgn. Mammoetwet), waarin de
Koning wordt gemachtigd bijzondere regels inzake consolidatie vast
te stellen voor de financiele ondernemingen en de portefeuillemaatschappijen die krachtens artikel 16 W. 17 juli 1975 niet onder de
uitvoeringsbepaling van artikel 11, 1° W. 17 juli 1975 vallen(49).
(46) PB EG nr. L 193 van 18 juli 1983.
(47) K.B. van 29 november 1977 met betrekking tot de jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen, B.S. 21 december 1977.
(48) Zie echter de aanbevelingen van de Bankcommissie in haar Jaarverslag 1978-79, I49-I53
en de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Vademecum
Bedrijfsrevisoren, Antwerpen, I984, losbl. uitg., II.l.02.
(49) Wat de verzekeringsondernemingen betreft zullen eventuele uitvoeringsbepalingen inzake
de geconsolideerde jaarrekening moeten worden genom en op basis van art. II, I o W. I7 juli
1975. Art. 65 van de Controlewet van 9 juli I975 bevat geen machtigingsbepaling terzake.
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Zoals blijkt uit het jaarverslag 1984-85 van de Bankcommissie
(biz. 99-100) heeft de Bankcommissie begin 1985 een ontwerp van .
koninklijk besluit aan de Minister van Financien voorgelegd ter
vervanging van het K.B. van 29 november 1977. In dit ontwerpbesluit
wordt vooral het gedeelte over de geconsolideerde jaarrekening sterk
uitgebreid. Zowel adviezen en aanbevelingen van de Bankcommissie
als bepalingen uit de zevende richtlijn worden in dit nieuwe besluit
opgenomen. Het is evenwel niet de bedoeling om de zevende richtlijn
integraal in te voeren. Daartoe is volgens de Bankcommissie een
omvangrijk werk vereist dat in samenspraak met de Commissie voor
boekhoudkundige normen zal plaatsvinden. Dit laatste lijkt ons erg
belangrijk. Er moet inderdaad worden vermeden dat twee uiteenlopende regelingen totstandkomen door de verschillende rechtsgrondslagen waarop deze kunnen worden gesteund(50).
Naar aanleiding van de aanpassing van de Belgische wetgeving aan
de zevende richtlijn kan het ook gepast lijken het controlestatuut van
de portefeuillemaatschappijen te herdenken. De consolidatieverplichting zal immers ook gelden voor ondernemingen die geen portefeuillemaatschappij zij n omdat zij zelf of hun dochters geen openbaar
beroep op de geldbeleggers hebben gedaan. De vraag kan dan ook
worden gesteld of de controle van de Bankcommissie op de portefeuillemaatschappijen niet moet worden vervangen door een controle
op aile grote ondernemingen of ondernemingsgroepen, waarbij ook
de inhoud van die controle nader zal moeten worden bepaald.
Bij gelegenheid van de aanpassing aan de zevende richtlijn zal ook
de omschrijving van bet begrip , ,verbonden ondernemingen'' in de
bijlage bij het K.B. van 8 oktober 1976 moeten worden herzien.
Daarbij moet worden aangestipt dat niet aile verbonden ondernemingen ook noodzakelijk moeten worden geconsolideerd. Beide begrippen dekken elkaar niet volledig.
C. Verdere uitbouw van het jaarrekeningenrecht

Er is niet aileen veel wetgeving tot stand gekomen sinds de Wet van
17 juli 1975 en bet K.B. van 8 oktober 1976. Zeer belangrijk is de
bijdrage die de Commissie voor boekhoudkundige normen heeft
geleverd bij de invoering en verdere uitbouw van bet boekhoud- en

(50) Dit gevaar is niet denkbeeldig zoals moge blijken uit de verschillende omschrijving van
dochters en kleindochters in het K.B. van 8 oktober 1976 en het K.B. nr. 64 van 10 november
1967, zoals gewijzigd bij de wet van 20 januari 1978 (B.S. 10 februari 1978).
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jaarrekeningenrecht(51). Meer dan honderd adviezen van de Commissie werden reeds in haar Bulletin gepubliceerd. Deze adviezen zijn
weliswaar niet juridisch verbindend(52) maar er kan geen twijfel over
bestaan dat zij een grote morele waarde hebben. De praktijk heeft
uitgewezen dat deze adviezen weinig of niet worden gecontesteerd
ook al moet worden toegegeven dat sommige adviezen zeer ver gaan
in de interpretatie van de wetgeving(53) of zelfs ingaan tegen een
duidelijke wettekst(54). Verschillende adviezen van de Commissie
lagen rechtstreeks aan de basis van wetswijzigingen(55). Hoe zij door
de hoven en rechtbanken worden behandeld kan voorlopig nog niet
worden beoordeeld vermits er terzake nog geen rechtspraak is. Het
lijdt geen twijfel dat ook in de toekomst de Commissie voor boekhoudkundige normen een essentiele rol zal spelen bij de verdere
uitbouw van dit nieuwe rechtsdomein.
Wat de praktijk zelf betreft kan worden betreurd dat over de nieuwe
boekhoudwetgeving nog geen (gepubliceerde) rechtspraak bestaat.
Nochtans blijkt uit onderzoek dat de wetgeving niet altijd correct
wordt toegepast. De strafsanctie in artikel 17 van de Boekhoudwet
is niet het meest geschikte middel om de toepassing van de boekhoudwetgeving in de praktijk af te dwingen(56). Beter ware een systeem
zoals in Nederland bestaat waar een jaarrekening door een belanghebbende partij aan de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof te
Amsterdam ter onderzoek en beoordeling kan worden voorgelegd(57). Ook de afwezigheid in Belgie van een aktieve aandeelhoudersgroepering die de belangen van de aandeelhouders behartigt ligt
mede aan de basis van een gebrek aan betwistingen in verband met
jaarrekeningen.
(51) Zie o.m. VAN HULLE, K., ,De Commissie voor boekhoudkundige normen" in Praktijkgids voor de Jaarrekening, II, Antwerpen 1979, losbl. uitg.
(52) Over de rechtskracht van de adviezen van de Commissie voor boekhoudkundige normen,
o.m. CousY, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", in Rapports belges au
XI" Congres de l'Academie internationale de droit compare, INTERUNIVERSITAIR CENTRUM
VOOR RECHTSGERGELIJKING (ed.), Antwerpen, 1982, 141-143; WYMEERSCH, E., ,De quasijurisdictionele functie", T.P.R., 1982, 877-878.
(53) Zie bijv. het Advies l/5bis, Bull. nr. 10, april1983, 4-5 (begrip ,bijkantoor of centrum
van werkzaamheden") en het Advies 110/4, Bull. nr. 15, okt. 1984, 2-4 (openbaarmaking van
de jaarrekening door buitenlandse vennootschappen met een in Belgie gevestigd bijkantoor).
(54) Zie bijv. het Advies 112/4, Bull. nr. 6, jan. 1980, 8-10 (terugneming van afschrijvingen
en waardeverminderingen).
(55) Zie bijv. Advies 123/1, Bull. nr. 6, jan. 1980, 9 (herstructureringskosten) en het nieuwe
art. 24, derde lid K.B. 8 oktober 1976.
(56) Het essentieel subjectief karakter van een aantal bepalingen uit het jaarrekeningenrecht
is moeilijk verzoenbaar met de strikte toepassing van de strafwet.
(57) Over de rechtspraak van de Ondernemingskamer, zie BAK, G. en BOUKEMA, C., ,Jurisprudentie inzake de jaarrekening 1977-1983", Fiscaal-economische documentatie nr. 3, Deventer, 1984.
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Bij de verdere uitbouw van het jaarrekeningenrecht zal ook het door
artike152 van de vierde richtlijn in het Ieven geroepen Contactcomite
een belangrijke rol spelen. Dit comite wordt voorgezeten door een
vertegenwoordiger van de Europese Commissie en is samengesteld
uit experten van de lidstaten en van de Commissie. Het heeft tot taak
een geharmoniseerde toepassing van de jaarrekeningrichtlijnen(58)
te bevorderen door regelmatig overleg over met name de concrete
problemen die zich bij de toepassing daarvan voordoen. Daarnaast
kan dit comite de Commissie van advies dienen inzake aanvullingen
op of wijzigingen in die richtlijnen. Het Comite vergadert minstens
tweemaal per jaar en lieeft reeds talrijke punten besproken die
rechtstreeks verband houden met de interpretatie en de toepassing
van de Europese richtlijnen.
D. DefinanciiHe sector en het jaarrekeningenrecht

De Boekhoudwet is eveneens van toepassing op de ondernemingen
uit de financH!le sector. Artikel 16 van die wet bepaalt evenwel dat
de uitvoeringsbesluiten inzake de jaarrekening en het algemeen rekeningenstelsel in beginsel niet gelden voor deze ondernemingen(59).
Voor de portejeuillemaatschappijen geldt het met toepassing van
artikel 73 W. 30 juni 1975 uitgevaardigde besluit van 29 november
1977 met betrekking tot de jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen. Dit besluit zal eerlang worden aangepast aan het ondertussen gewijzigde K.B. van 8 oktober 1976 waarnaar het grotendeels
verwijst en aan de basisbeginselen van de zevende richtlijn inzake de
geconsolideerde jaarrekening(60).
Voor de verzekeringsondernemingen geldt het met toepassing van
artikel 65 W. 8 juli 1975 uitgevaardigde besluit van 12 November
1979 betreffende de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen. Ook dit besluit moet eerlang worden aangepast aan het ondertussen gewijzigde K.B. van 8 oktober 1976 waarop het grotendeels
is gesteund(61).
Wat de kredietinstellingen betreft geldt nog steeds het met toepassing
van artike112 van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 getroffen K.B.
van 24 November 1937. Dit besluit is sterk verouderd. Het bevat geen
(58) Het Contactcomite is eveneens bevoegd voor materies behorende tot de zevende richtlijn
(art. 47) en de achste richtlijn (art. 29).
(59) Zie echter art. 41 K.B. 8 oktober 1976.
(60) Jaarverslag Bankcommissie 1984-85, p. 99-100.
(61) Zie hierover,. GELDERS, G., ,Un droit comptable pour les entreprises d'assurances",
Bank Fin. 1980, 327-347.
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waarderingsregels en vereist evenmin een toelichting bij de balans en
de resultatenrekening(62). Zoals de Bankcommissie aanstipt in haar
laatste jaarverslag(63) wordt op basis van artikel 73 van de wet van
30 juni 1975 een besluit voorbereid inzake de jaarrekening van de
kredietinstellingen. Belangrijk is dat het K.B. van 8 oktober 1976 ook
hier het uitgangspunt is en dat alleen deze materies zullen worden
geregeld waarvoor, omwille van de eigenheid van de kredietinstellingen een specifieke regeling wenselijk is. Dezelfde werkwijze ligt ook
aan de basis van het voorstel van richtlijn voor de jaarrekening van
de banken en andere financiele instellingen waarvan de bespreking
zich in een vergevorderd stadium bevindt op Europees vlak(64). Het
uitblijven van gedetailleerde regels voor de jaarrekening van de
kredietinstellingen steekt schril af tegen de uitgebreide reglementering die geldt voor de andere ondernemingen. Men kan zich niet van
de indruk ontdoen dat de uitvaardiging van gedetailleerde voorschriften inzake de jaarrekening van de kredietinstellingen in die
sector een enorme impact zal hebben op de financiele verslaggeving
die nu zonder meer als bijzonder gebrekkig moet worden beschouwd.
IV. BESLUIT
Omwille van de steeds voortschrijdende internationalisering van het
handelsverkeer is het jaarrekeningenrecht bij uitstek een ~nternatio
nale aangelegenheid. Het kan dan ook geen verwondering wekken
dat deze materie Europees werd aangepakt. Het is vooral de harmonizatie in het kader van de Europese Gemeenschappen die in Belgie
het jaarrekeningenrecht heeft helpen tot stand brengen. Zonder de
vierde richtlijn zou er waarschijnlijk nog steeds niet veel in huis zijn
gekomen van de reeds in 1947 aangekondigde boekhoudhervorming.
Het beste bewijs daarvoor vindt men trouwens in de banksector waar
nu met ongeduld wordt uitgekeken naar de goedkeuring van de
richtlijn over de jaarrekening van de banken en andere financiele
instellingen.
Maar ook op een ruimer internationaal vlak is het jaarrekeningenrecht in beweging.
(62) Bij de recente wijziging van het Bankbesluit door de Wet van 17 juli 1985 werd opnieuw
vergeten de terminologie aan te passen aan het nieuwe jaarrekeningenrecht. Er is nog steeds
geen sprake van jaarrekening. Tijdens het debat in de Senaat verklaarde de Minister van
Financien dat de begrippen ,balans en resultatenrekening" moeten begrepen worden als
balans, resultatenrekening en toelichting. (Part. St. Senaat, 1984-85, nr. 891/2, p. 8). Eenzelfde probleem geldt voor de verzekeringsondernemingen: zie art. 65 W. 9 juli 1975.
(63) Jaarverslag 1984-85, 23-25.
(64) PB EG nr. C 130 van 1 juni 1981; gewijzigd voorstel: PB EG nr. C 83 van 1984.
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In het kader van de OESO werd een bijzondere werkgroep opgericht
die belast is met de interpretatie van de bepalingen inzake financiele
verslaggeving in de Gedragscode voor multinationale ondernemingen. Deze werkzaamheden zijn niet zonder belang voor het Belgische
jaarrekeningenrecht. Bovendien legt de Gedragscode aan de Belgische ondernemingen , ,verplichtingen'' op die niet terug te vinden zijn
in de Belgische noch in de Europese wetgeving: het opmaken en
bekendmaken van een staat van herkomt en besteding der middelen;
een verdergaande opsplitsing van de bedrijfsresultaten naar produkten en geografische markten. De OESO werkzaamheden dragen
tevens bij tot een beter begrip van de verschillende wetgevingen en
praktijken op het stuk van financiele verslaggeving in de lidstaten(65).
Op een nog ruimer vlak zijn er de werkzaamheden in het kader van
de UNO. Bij het uitwerken van een Gedragscode voor multinationale
ondernemingen werd besloten de bepalingen inzake financiele verslaggeving af te zonderen. Ben vrij grote consensus terzake kwam tot
stand en leidde tot de oprichting van een bijzondere werkgroep
inzake financiele rapportering. In de schoot daarvan wordt van
gedachte gewisseld over een hele reeks problemen van jaarrekeningenrecht. Opvallend is de soms erg verschillende benadering van deze
materie door de ontwikkelingslanden enerzijds en de gei'ndustrialiseerde Ianden anderzijds. Ruime aandacht wordt geschonken aan
niet-financiele elementen in de verslaggeving (milieu, transfer van
technologie, transfer pricing, enz ... ) en aan prospectieve informatie.
De noodzaak om tot akkoorden te komen over bepaalde punten
betekent een blijvende druk op de gelndustrialiseerde Ianden om in
het kader van de OESO tot gemeenschappelijke standpunten te
komen.
Het jaarrekeningenrecht is wezenlijk dynamisch omdat het zich
bezighoudt met een steeds veranderende realiteit met vele facetten.
Talrijke problemen hebben nog geen vaste oplossing gekregen. Wat
Belgie betreft kunnen wij o.m. vermelden: boekhoudkundigeverwerking van fusies, een definitieve regeling voor de verwerking van
pensioenverplichtingen, de waardering van transacties in vreemde
valuta, de activering van informatietechnologie, voorraadwaardering, enz ...
(65) Op 23-24 april 1985 werd door de OESO te Parijs een Forum georganiseerd over de
internationale harrnonizatie van boekhoudnorrnen, waarop door de normerende instanties uit
aile lidstaten van gedachte werd gewisseld over de prioriteiten inzake harmonizatie. De
resultaten van dit Forum zullen eerlang door de OESO worden gepubliceerd.
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Over een aantal van deze problemen zal de Commissie voor boekhoudkundige normen stelling moeten nemen(66).
Niet nieuw is het feit dater in het jaarrekeningenrecht een permanente strijd woedt tussen de conceptuele onderbouw (algemene boekhoudbeginselen)(67) en de pragmatische aanpak van nieuwe problemen.
De moeilijkheid om bepaalde ingewikkelde verrichtingen (cf. termijnverrichtingen, optiehandel, vreemde valuta, enz ... ) in de jaarrekening weer te geven leidt vaak tot een aantasting van algemene
boekhoudbeginselen zoals het voorzichtigheidsbeginsel en het compensatieverbod. De voorkeur wordt vaak gegeven aan een pragmatische oplossing waarbij een beginsel dat als storend wordt ervaren
opzij geschoven wordt. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat
elke onderneming er uiteindelijk haar eigen conventies gaat op na
houden met aile gevolgen van dien op het stuk van de interpretatie
van de jaarrekening.
Oud is ook de strijd tussen de conservatieve benadering waarbij al
dan niet bewust stille reserves worden opgebouwd(68) ten einde
zoveel mogelijk het vermogen intakt te houden en de eerder dynamische benadering die erop gericht is zoveel mogelijk winst te maken
ten einde deze te kunnen uitkeren. In de eerste benadering zal vooral
het voorzichtigheidsbeginsel een grote rol spelen terwijl in de tweede
benadering de voorkeur zal worden gegeven aan een zo nauwkeurig
mogelijke toerekening van kosten en opbrengsten aan elke periode.
De eerste is wellicht meer juridisch en de tweede meer bedrijfseconomisch. Het zal een blijvende uitdaging zijn voor het jaarrekeningenrecht om beide benaderingen met elkaar te verzoenen.

(66) Zie de uitdrukkelijke opdracht in het Verslag aan de Koning bij het K.B. 8 oktober 1976,
B.S. 19 oktober 1976, 13461-13462 (vreemde valuta, fusie) en in het Verslag aan de Koning
bij het K.B. 12 september 1983, B.S. 29 september 1983, 11897 (fusie).
(67) Zie o.m. VAN CROMBRUGGE, S., ,Boekhoudrecht en boe)<:houdtheorie", T.P.R. 1981,

973-1022.
(68) Het systematisch bewust opbouwen van stille reserves is sinds het K.B. 8 oktober 1976
niet meer geoorloofd.
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BIJLAGE
LIJST VAN WETTEN EN BESLUITEN IN VERBAND MET DE
BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMINGEN.

Naast de specifieke artikelen uit de Vennootschappenwet (in het bijzonder de
artikelen 64 tot en met 65, de artikelen 77 tot en met 80bis, de artikelen 177bis tot
en met 177quinquies, de artikelen 198, 20 en 205) die aileen gelden voor vennootschappen zijn de volgende wetten en besluiten relevant voor de studie van het
boekhoud- en jaarrekeningenrecht.
1. Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (B.S. 4 september 1975 - corr. B.S. 20 september 1975).

Wijzigingen:
- Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen (B.S. 1
april 1976);
- Wet van 24 maart 1978 betreffende de openbaarmaking van de akten en van de
jaarrekening van de handelsvennootschappen en van de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen
(B.S. 7 april 1978);
- K.B. nr. 22 van 15 december 1978 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975 (B.S.
4 januari 1979);
- Wet van juli 1983 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975 (B.S. 8 juli 1983);
- Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen (B.S. 6 augustus
1985).
- K.B. van 16 januari 1986 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975 (B.S. 28
januari 1986).
2. Uitvoeringsbesluiten van de wet van 17 juli 1975
-

-

-

-

K.B. van 21 oktober 1975 houdende oprichting van de Commissie voor boekhoudkundige normen (B.S. 28 oktober 1975);
K.B. van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (B.S. 19 oktober 1976- corr. B.S. 20 november 1976);
Wijzigingen:
- K.B. van 27 december 1977 (B.S. 30 december 1977);
- K.B. van 14 februari 1979 (B.S. 22 februari 1979);
- K.B. van 12 september 1983 (B.S. 29 september 1983);
- K.B. van 5 maart 1985 (B.S. 8 maart 1985).
K.B. van 9 juni 1981 tot bepaling van de inhoud en van de indeling van een als
minimum geldend genormaliseerd rekeningenstelsel voor de aardoliesector (B.S.
3 september 1981);
Wijziging:
- K.B. van 2 juni 1985 (B.S. 13 juli 1985).
K.B. van 2 juni 1982 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor
boekhoudkundige normen (B.S. 5 juni 1982);
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-

K.B. van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 (B.S. 28
september 1983);

-

K.B. van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een
algemeen rekeningenstelsel (B.S. 29 september 1983).

3. Bijzondere voorschriften inzake de jaarrekening van bepaalde categorieen ondernemingen
-

K.B. van 29 november 1977 met betrekking tot de jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen (B.S. 21 december 1977);

-

K.B. van 12 november 1979 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen (B.S. 20 november 1979- corr. B.S.
21 december 1979);
K.B. van 18 oktober 1981 betreffende de jaarrekeningen van de verzekeringsondernemingen gemachtigd bij toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 (B.S. 14 november 1981).

-

4. Openbaarmaking van de jaarrekening
-

Wet van 24 maart 1978 betreffende de openbaarmaking van de akten en van de
jaarrekening van handelsvennootschappen en van de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (B.S.
7 april 1978);

-

K.B. van 7 augustus 1973 op de openbaarmaking van akten en stukken van
vennootschappen en ondernemingen (B.S. 15 augustus 1973);

-

Wijzigingen:
- K.B. van 25 maart 1978 (B.S. 7 april 1978);
- K.B. van 23 februari 1984 (B.S. 7 maart 1984);
- K.B. van 19 december 1984 (B.S. 28 december 1984);
- K.B. van 21 februari 1985 (B.S. 2 maart 1985).
M.B. van 21 februari 1985 op de bekendmakingskosten van akten en stukken
van vennootschappen en ondernemingen (B.S. 2 maart 1985);
Wijziging:
- M.B. van 25 juli 1985 (B.S. 14 augustus 1985).

5. Controle van de jaarrekening
-

Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren
(B.S. 2 september 1953);

Wijzigingen:
- Wet van 10 juli 1956 (B.S. 25 juli 1956);
-

Wet van 21 februari 1985 (B.S. 28 februari 1985).

Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat (B.S. 28
februari 1985 - corr. B.S. 19 april 1985).
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6. Europese wetgeving

-

-

Vierde richtlijn van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen (PB nr. L 222 van 14 augustus 1978);
Wijzigingen:
- Zevende richtlijn van 13 juni 1983 (PB nr. L 133 van 18 juli 1983);
- Richtlijn van 27 november 1984 (PB nr. L 314 van 4 december 1984).
Zevende richtlijn van 13 juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening
(PB nr. L 133 van 18 juli 1983);
Achtste richtlijn van 10 april1984 inzake de toelating van personen, belast met
de wettelijke controle van boekhoudbescheiden (PB nr. L 126 van 12 mei 1984).
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