
 

 

1. Bijwerking van de website van de Balanscentrale 
Zoals in infomail nr 50 werd aangekondigd, heeft de omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU gevolgen voor de  
jaarrekeningen van ondernemingen. 

De begindatum van het boekjaar (vóór of na 01/01/2016) zal bepalend zijn voor: 
 de groottecriteria; 
 het model (en de wettelijke rekenkundige en logische controles die ermee gepaard gaan); 
 de neerleggingskosten. 

De website van Balanscentrale werd bijgevolg bijgewerkt. 

2. Modellen voor ondernemingen voor boekjaren 2016 
De standaardmodellen voor ondernemingen voor de boekjaren die starten vanaf 2016 zijn sinds juli 
beschikbaar op de website. 

Drie modellen kunnen worden gebruikt afhankelijk van de grootte van de onderneming: 

 Volledig model voor de "grote" vennootschappen en alle beursgenoteerde vennootschappen; 
 Verkort model voor de kleine vennootschappen; 
 Micro-model voor de microvennootschappen. 

3. Wijzigingen van de modellen 
De modellen voor ondernemingen -geldend voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016- verschillen van de 
voorgaande op de volgende punten: 

3.1 Model voor microvennootschappen  

Met micromodel is een nieuw model: de balans, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en de staat van 
de vaste activa zijn identiek aan het verkort model. De overige informatie van de toelichting is beperkt tot de 
informatie over eigen aandelen, niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, de relaties met de 
verbonden partijen en de waarderingsregels. 

3.2 Hergroepering van de inhoud  
A. Splitsing van het neerleggingsformulier van de jaarrekening in verschillende delen: 

1. het eerste deel bevat algemene informatie, meer bepaald: 
o de identificatiegegevens; 
o de lijst van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen; 
o de verklaring betreffende de aanvullende opdracht voor nazicht of correctie. 

2. het deel "Jaarrekeningen" –stricto sensu– bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de 
resultaatverwerking en de toelichting; 

3. het laatste deel "Andere documenten neer te leggen krachtens het Wetboek der 
Vennootschappen" verzamelt:  

o voor de drie modellen: het jaarverslag, het verslag van de commissarissen en de sociale 
balans; 

o enkel voor het volledig model: het verslag van de betalingen aan overheden; 
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o enkel voor het verkort en micromodel: de informatie met betrekking tot de deelnemingen, de 
structuur van het aandeelhouderschap, de vervallen schulden ten aanzien de fiscus en de RSZ 
en de door de overheid toegekende subsidies; 

o enkel voor het micromodel: door de overheid gewaarborgde schulden. 

B. Toevoeging in de toelichting van de drie modellen van jaarrekeningen van een sectie "Andere in de 
toelichting te vermelden inlichtingen" (VOL 6.20, VKT 6.9, MIC 6.6). 

3.3 Wijzigingen aangebracht aan het volledig model  

1. Balans:  
o de "Oprichtingskosten" zijn uit de vaste activa gehaald (VOL 3.1); 
o een rubriek "Milieuverplichtingen" is toegevoegd aan de uitsplitsing van de voorzieningen voor 

risico's en kosten (VOL 3.2). 

2. Resultatenrekening:  
o toevoeging van vier rubrieken: Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en - kosten, Niet-recurrente 

financiële opbrengsten en - kosten (VOL 4) waarvan de gedetailleerde uitsplitsing in de 
toelichting is opgenomen (VOL 6.12); 

o een rubriek "Werknemers" is toegevoegd aan de uitsplitsing van de uit te keren winst (VOL 5). 

3. Toelichting:  
o een rubriek "Edele metalen en kunstwerken" is toegevoegd aan de uitsplitsing van rubriek 51 

van de Geldbeleggingen (VOL 6.6) en de titels ervan werden aangepast; 
o er wordt een tabel ter beschikking gesteld om op een gestructureerde wijze informatie over de 

aandeelhoudersstructuur (VOL 6.7.2) en afgeleide financiële instrumenten die niet 
gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde te verstrekken; 

o toevoegen van informatie over de aard en de financiële gevolgen van materiële 
gebeurtennissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan (VOL 6.14) en op de aan- of 
verkoopverbintenissen die de vennootschap als optieschrijver van call- en putoptie heeft (VOL 
6.14); 

o toevoegen van een aparte rubriek voor het inzamelen van informatie over de betrekkingen met 
de geassocieerde ondernemingen (VOL 6.15). 

3.4 Wijzigingen aangebracht aan het verkort model  

1. Balans:  
o de "Oprichtingskosten" zijn uit de vaste activa gehaald (VKT 3.1); 
o een uitsplitsing van de voorzieningen voor risico’s en kosten is toegevoegd aan het passief 

(VKT 3.2). 

2. Resultatenrekening en resultaatverwerking:  
o vijf nieuwe rubrieken werden toegevoegd: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en- kosten, 

kapitaalsubsidies en interesten, niet-recurrente financiële opbrengsten en lasten (VKT 4); 
o een rubriek "Werknemers" is toegevoegd aan de uitsplitsing van de uit te keren winst (VKT 5). 

3. Toelichting en laatste deel van het model:  
o staat van het kapitaal, beperkt tot informatie omtrent de eigen aandelen (VKT 6.2); 
o afschaffing van de bijlage over de voorzieningen voor risico’s en kosten; 
o verplaatsing van de vervallen schulden ten aanzien van de RSZ naar het laatste deel van het 

model (VKT 9); 
o toevoeging tot het laatste deel van het model van het bedrag van de kapitaal- en 

interestsubsidies toegekend of aangerekend door de overheid (VKT 9); 
o resultatenrekening wordt beperkt tot twee rubrieken: gemiddeld personeelsbestand (9087) en 

de geactiveerde interesten (6503) waarbij de uitsplitsing van de niet-recurrente opbrengsten en 
kosten wordt toegevoegd (VKT 6.4); 

o toevoeging van informatie over de aanvullende pensioenregimes ten voordele van de 
bestuurders en het personeel (VKT 6.5); 

o afschaffing van de rubriek "Vorderingen op verbonden ondernemingen"; de rubrieken m.b.t. de 
waarborgen en verplichtingen hebben eveneens effect op zowel de verbonden als op de 
geassocieerde ondernemingen (VKT 6.6); 

o toevoeging van een uitsplitsing van de transacties afgesloten buiten de normale 
marktvoorwaarden (VKT 6.6). 
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4. Rekenkundige en logische controles 
De lijst van de wettelijke controles werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2016 (blz. 44.652 tot 
44.658). 

5. Praktische aspecten 

5.1 Neerleggingsdrager voor de modellen 2016 

Vanaf juli 2016  Het neerleggen in PDF-formaat (of op papier) van de eerste jaarrekeningen 
volgens de nieuwe modellen (voor boekjaar van minder dan één jaar 
startend vanaf 01/01/2016). 

1 april 2017 Update van de toepassingen Sofista en Filing voor de opmaak en  de 
neerlegging van de nieuwe modellen van de gestandaardiseerde 
jaarrekeningen in de vorm van een XBRL-bestand. 

5.2 Neerleggingstarieven in 2016 

 Begindatum boekjaar 
 VÓÓR  

01/01/2016 
VANAF 

01/01/20161 
Via het internet in de vorm van een gestructureerd bestand 
(XBRL)2 

   

- volledig model 418,73 343,71 
- verkort model 155,67 80,65 
- verbeterde neerlegging (volledig / verkort) 152,94 77,92 
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand    
- volledig / geconsolideerd model 482,37 407,35 
- verkort model 219,32 144,30 
- micro model3 - 124,09 
- verbeterde neerlegging (volledig / verkort / geconsolideerd) 152,94 77,92 
- verbeterde neerlegging (micro)3 - 49,61 
Via de post op papier    
- volledig / geconsolideerd model 489,51 414,49 
- verkort model 226,34 151,32 
- micro model3 - 131,11 
- verbeterde neerlegging (volledig / verkort / geconsolideerd) 152,94 77,92 
- verbeterde neerlegging (micro)3 - 49,61 

 

                                                   

1 De bekendmakingskosten voor de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad vallen weg voor de boekjaren die beginnen vanaf 
 2016. 
2 De micromodellen kunnen enkel onder XBRL-formaat worden neergelegd vanaf 1 april 2017. Vanaf de zomer 2016 
 kunnen zij via Internet (PDF-formaat) of - via de post - op papier neergelegd worden. 
3 Het microtarief is enkel van kracht voor de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2016-07-15&numac=2016003210&caller=summary
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