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Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen1 is in
werking getreden.
1. Gevolgen voor de gestandaardiseerde modellen van de
jaarrekeningen
De vennootschap zonder kapitaal is een belangrijke innovatie van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV). Elk model van de jaarrekening voor vennootschappen is nu
beschikbaar in twee versies, één voor vennootschappen "zonder kapitaal" en één voor vennootschappen "met
kapitaal". In totaal zijn er 6 modellen voor vennootschappen en 3 voor verenigingen. Een versie voor
"micro"-verenigingen zal binnenkort worden toegevoegd aan de twee bestaande modellen.
Deze modellen worden op onze website gepubliceerd op het volgende adres: Modellen van de jaarrekening.
Modellen volgens het oude Wetboek
Vennootschappen
Verenigingen
Kapitaalvennootschappen
volledig model (VOL)
volledig model (VOL-vzw)
verkort model (VKT)
verkort model (VKT-vzw)
micromodel (MIC)

Modellen volgens het WVV
Vennootschappen
Verenigingen
Kapitaalvennootschappen
volledig model (VOL-kap)
volledig model (VOL-vzw)
verkort model (VKT-kap)
verkort model (VKT-vzw)
micromodel (MIC-kap)
micromodel (MIC-vzw)
Kapitaalloze vennootschappen
volledig model (VOL-inb)
verkort model (VKT-inb)
micromodel (MIC-inb)

2. Gebruik van de nieuwe modellen
Het WVV is stapsgewijs in werking getreden sinds 01.05.2019.
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Overeenkomstig het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN 2020/01 , moeten de
nieuwe modellen worden gebruikt voor de indiening van de jaarrekening:
•
•
•

van ondernemingen die na 30.04.2019 zijn opgericht;
van ondernemingen die hebben gekozen voor de opt-in en waarvan de nieuwe statuten zijn
gepubliceerd vóór de afsluitdatum van hun boekjaar;
met betrekking tot een boekjaar dat na 31.12.2019 is afgesloten.

De oude modellen blijven geldig in de andere gevallen, die het overgrote deel van de neerleggingen in 2020
zullen uitmaken.

1 De wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van 23 maart 2019 en het Koninklijk

besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB WVV).
2 CBN-advies 2020/01 – Neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank van België: nieuwe

modellen van de jaarrekening, van 22 januari 2020.

3. Neerlegging van jaarrekeningen in 2020 - overgangsmaatregelen
De neerlegging van jaarrekeningen op papier is afgeschaft; zij kunnen nu alleen in elektronisch formaat
worden ingediend, bij voorkeur in XBRL-formaat of, indien nodig, in PDF-formaat.
Voor vennootschappen
Wij adviseren u om uw jaarrekening in XBRL-formaat neer te leggen. Dit is goedkoper en gebruiksvriendelijker. De Balanscentrale heeft in overleg met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)
een XBRL 2019bis-versie opgesteld die door alle vennootschappen, al dan niet onderworpen aan het WVV,
kan worden gebruikt.
Concreet is een veld toegevoegd dat aangeeft of de betrokken vennootschap al dan niet onderworpen is aan
het WVV op de afsluitdatum van het boekjaar.
Indien dit het geval is, zal een tekst worden weergegeven om de neerlegging in overeenstemming te brengen
met de nieuwe wettelijke bepalingen en moet een tweede veld worden ingevuld om aan te geven of het gaat
om een vennootschap "zonder kapitaal" of "met kapitaal". Voor vennootschappen zonder kapitaal zal de
opsplitsing tussen Inbreng Beschikbaar of Onbeschikbaar worden gevraagd.
Deze "2019bis"-versie wordt aanvaard tot 5.01.2021, datum van inwerkingtreding van de definitieve XBRLversie die volledig overeenstemt met de nieuwe wetgeving.
De neerleggingen in PDF-formaat op basis van de modellen conform aan het WVV worden sinds 01.01.2020
aanvaard, de oude modellen worden aanvaard voor jaarrekeningen die betrekking hebben op boekjaren die
niet onder de bepalingen van het WVV vallen.
Voor verenigingen
De nieuwe modellen zijn in voorbereiding en zullen op een later mee te delen tijdstip beschikbaar zijn voor
gebruik. In de tussentijd zullen de bestaande modellen in XBRL- en PDF-formaat nog steeds aanvaard
worden.

4. Tekst opgenomen in de raadpleegbare versie van de jaarrekening
-

Voor de vennootschappen die niet onder de bepalingen van het WVV vallen, zal de volgende tekst worden
toegevoegd aan de jaarrekening die in PDF-formaat op de website van de Balanscentrale wordt
gepubliceerd.

-

Voor de vennootschappen die onder de bepalingen van het WVV vallen, zal de volgende tekst worden
toegevoegd aan de jaarrekening die in PDF-formaat op de website van de Balanscentrale wordt
gepubliceerd (voorbeeld voor het volledige model).
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-

Voor een vennootschap zonder kapitaal zal de uitsplitsing "Inbreng - Beschikbaar / Onbeschikbaar"
worden weergegeven.

5. Neerleggingsformaat voor modellen 2019bis en nieuwe modellen
In PDF-formaat volgens de nieuwe modellen voor
vennootschappen

vanaf 1 januari 2020

In XBRL 2019bis-formaat, geldig voor alle gestandaardiseerde
modellen al of niet onderworpen aan het WVV

van 2 maart 2020 tot en met 5 januari
2021

In PDF-formaat volgens de nieuwe modellen voor
verenigingen

na publicatie van de modellen voor
verenigingen in het Belgisch Staatsblad

In XBRL-formaat volgens de nieuwe modellen voor
vennootschappen en verenigingen

vanaf 6 januari 2021

Voor meer info, zie op onze website via volgende link: ‘Hoe online neerleggen’.

6. De Balanscentrale moderniseert zich…
De Balanscentrale is bezig met het herschrijven van haar toepassingen. Dit project voorziet voor onze
gebruikers nog krachtigere en gebruiksvriendelijkere toepassingen die voldoen aan de huidige eisen.
De XBRL-taxonomie zal ingrijpend worden herzien. Er zullen modernere externe interfaces komen, waaronder
CSAM en eBox voor ondernemingen en er zullen meer elektronische betaalmethoden worden aangeboden,
enz.
Deze nieuwe functies worden voorzien voor 1 januari 2022. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van
dit belangrijke project.
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