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JAARREKENING 

 

 

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging) 

 

NAAM:  ..............................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Rechtsvorm1:  ....................................................................................................................................................................................  

Adres:  ................................................................................................................................................ Nr.:  .................  Bus:  .............  

Postnummer:  ...........................  Gemeente:  .....................................................................................................................................  

Land:  ........................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van  ...........................................................................................................  

Internetadres2: http://www. ...................................................................................................................................................  

E-mailadres2:  .....................................................................................................................................................................  

 

Ondernemingsnummer  

 

  DATUM  / / van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van 

  de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 

 

  JAARREKENING in    EURO3 goedgekeurd door de algemene vergadering4 van  / / 

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van   / /    tot  / / 

 

Vorig boekjaar van    / /    tot  / / 

 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet5 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 

Model van jaarrekening dat afwijkt van datgene wat voorzien is door het K.B. van 29 april 2019 op grond van6:  

 .........................................................................................................................................................................................  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening::  - het jaarverslag2 

- het verslag van de commissarissen2 

 

Totaal aantal neergelegde bladen:  ........................   
 Handtekening Handtekening 
 (naam en hoedanigheid) (naam en hoedanigheid) 
 
 
 
 
 
 

 
1  In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm ”in vereffening” vermeld. 

2  Facultatieve vermelding. 

3  Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt. 

4  Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging zonder 

 winstoogmerk. 

5 Schrappen wat niet van toepassing is. 

6  Vermelding van de wettelijke of reglementaire basis die het gebruik van een afwijkend model rechtvaardigt. 
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 

 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

vereniging, stichting of organisme en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging, 

stichting of organisme 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 _________________________________________________________________________________________________________  
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen. 

De jaarrekening werd / werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is 

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:  

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,  

B. Het opstellen van de jaarrekening, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen 

hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn 

lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 

opdracht 

(A, B, C en/of D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Schrappen wat niet van toepassing is 

 Facultatieve vermelding 


