
 

 

1. Nieuwe standaardmodellen van jaarrekeningen.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
1
 voorziet in nieuwe modellen van 

jaarrekeningen. De belangrijkste wijzigingen in de modellen van de jaarrekening zijn: het onderscheid tussen 

de modellen met kapitaal en zonder kapitaal voor vennootschappen en de invoering van het micromodel voor 

verenigingen en stichtingen.

Overeenkomstig het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN 2020/01
2
, moeten de 

nieuwe modellen worden gebruikt voor de indiening van de jaarrekening:

• met betrekking tot een boekjaar dat na 31.12.2019 is afgesloten;

• 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.

Vanaf 3 februari 2021 zijn deze nieuwe modellen ook beschikbaar in XBRL-formaat voor vennootschappen en 

in PDF- en XBRL-formaat voor verenigingen en stichtingen.

Het indienen in XBRL-formaat heeft de voorkeur boven het indienen in PDF-formaat. Opgemerkt dient te worden 

dat de neerlegging op papier sinds 1 januari 2020 niet meer is toegestaan.

1.1 Neerlegging van jaarrekening voor vennootschappen

In totaal zijn er 6 nieuwe modellen voor vennootschappen voorzien: 

• volledig, verkort en micromodel met kapitaal;

• volledig, verkort en micromodel zonder kapitaal.

In afwachting van de beschikbaarheid van de XBRL-versie van de nieuwe modellen die gepland is voor

3 februari 2021, kan de XBRL 2019Bis-versie nog steeds 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 en moet voor vennootschappen onderworpen aan het WVV 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.

De nieuwe modellen in PDF-formaat zijn beschikbaar op onze website op het volgende adres Modellen 

vennootschappen (WVV) | nbb.be. Sinds eind 2019 kunnen ze gebruikt worden voor de neerlegging van 

jaarrekeningen in PDF-formaat.

Neerlegging van de oude modellen in PDF-formaat blijft na 3 februari 2021 nog mogelijk voor boekjaren 

eindigend tot en met 31 december 2019. Voor boekjaren eindigend vanaf 1 januari 2020 daarentegen worden 

de oude modellen vanaf 3 februari 2021 niet meer aanvaard, met uitzondering van de de jaarrekeningen van 

oneigenlijke CVBA’s die volgens de reparatiewet3 van 28 april 2020 tot aan hun omvorming onderworpen 

blijven aan de oude kapitaalregels van het W.Venn.4 .

 

1 Modellen conform 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. 

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 Wet van 28 april 2020 tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 

2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders 

betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen.  

4 In de reparatiewet werd expliciet opgenomen dat bestaande CVBA’s die niet voldoen aan de nieuwe wettelijke definitie 

van de coöperatieve vennootschap, niet (langer) de benaming ‘CV’ mogen gebruiken en het volstort vast gedeelte van het 
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1.2 Neerlegging van jaarrekening voor verenigingen en stichtingen 

De nieuwe modellen voor verenigingen en stichtingen (volledig, verkort en micromodel) zullen vanaf 3 februari 

2021 beschikbaar zijn in XBRL en PDF-formaat. 

Tot deze datum blijven de oude volledige en verkorte modellen voor verenigingen en stichtingen geldig. 

2. Neerleggingstarieven vanaf 1 januari 2021 voor 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen 

De openbaarmakingskosten worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen. De aangepaste bedragen worden uiterlijk op 15 december van elk jaar in het Belgisch 

Staatsblad bekendgemaakt5. De nieuwe tarieven voor 2021 werden gepubliceerd in het BS van 08 december 

2020, p.86659.   

De kosten voor de neerlegging omvatten naast de openbaarmakingskosten, de bijdrage in de kosten gemaakt 

door de federale toezichthoudende overheden bedoeld in artikel 3:13, derde lid, van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen, alsook alle bijdragen, belastingen of kosten die krachtens andere wettelijke 

of reglementaire bepalingen tegelijk met voornoemde kosten moeten worden betaald. 

Dit resulteert in een aanpassing van de neerleggingstarieven. De nieuwe neerleggingstarieven (in euro) vindt u 

in onderstaande tabel en kan u ook op onze website terugvinden. 

Nieuwe tarieven voor de neerlegging van jaarrekeningen 

Vennootschappen (bedragen in euro) 
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand) 

* volledig model 307,80 

* verkort model 73,00 

* micro model 54,90 

* verbeterde neerlegging volledig en verkort model 69,60 

* verbeterde neerlegging micromodel 44,30 

Via Internet in de vorm van een PDF-bestand  

* volledig model 364,70 

* verkort model 129,80 

* micro model 111,80 

* verbeterde neerlegging volledig en verkort model 69,60 

* verbeterde neerlegging micromodel 44,30 

Verenigingen en stichtingen (bedragen in euro) 
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand) 

* volledig of verkort model 73,00 

* micromodel 54,90 

* verbeterde neerlegging volledig of verkort model 69,10 

* verbeterde neerlegging micromodel 44,30 

Via het internet in de vorm van een PDF-bestand  

* volledig, verkort of ander model 129,80 

* micromodel 111,80 

* verbeterde neerlegging volledig of verkort model 69,10 

* verbeterde neerlegging micromodel 44,30 

 

kapitaal en de wettelijke reserve van dergelijke vennootschappen niet van rechtswege is omgezet op 1 januari 2020 naar 

de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit laatste ligt in principe in het verlengde van de reeds onder de 

overgangsmaatregelen ingevoerde regel dat oneigenlijke CVBA’s tot aan hun omvorming onderworpen blijven aan de 

oude kapitaalregels van het W.Venn. 

5 KB WVV van 29 April 2019, Art. 3:70, §2, 5e lid 
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3. Verplichtingen van immigrerende vennootschappen 

Art. 14:28 – 14:30 van het WVV geeft de verplichtingen weer van alle door buitenlands recht beheerste 

vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, die hun zetel naar België willen verplaatsen (immigratie), met 

uitzondering van de SE en de SCE.  

• De zich omzettende vennootschap legt door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van activa en 
passiva neer bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van 
de omzetting. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de authentieke omzettingsakte is 
verleden.  
 
De Balanscentrale zal tegen 3 februari 2021 een specifiek voorblad op haar website plaatsen voor de 
neerlegging van deze staat. 

 

• De betrokken onderneming legt (na immigratie) bij de Balanscentrale binnen de 7 maanden na afsluiten van 
het boekjaar haar eerste jaarrekening neer, met betrekking tot het volledige boekjaar (indien er geen 
wijziging van de statuten inzake de duur van het boekjaar is gebeurd). 
 
Hiervoor moeten de nieuwe modellen van jaarrekeningen gebruikt worden, met of zonder kapitaal volgens 
de juridische vorm en volledig, verkort of microschema in functie van de geldende groottecriteria. 

 

We verwijzen in deze context ook graag naar het CBN-advies 2020/15 – Zetelverplaatsing naar België: model 

van staat van activa en passiva bij immigrerende vennootschappen van 30 september 2020, gepubliceerd op 

de website van de CBN op 1 december 2020. 

4. De nieuwe toepassing van de Balanscentrale vanaf begin 2022 

In maart 2020 is de Balanscentrale van start gegaan met een externe partner voor het herschrijven van haar 

toepassingen. De online toepassingen Sofista, voor de aanmaak van een jaarrekening, en Filing, voor de 

neerlegging van een jaarrekening, zullen vanaf begin 2022 vervangen worden door één nieuwe toepassing 

FILING voor aanmaak en/of neerlegging van jaarrekeningen.  

In de loop van 2021 zal een informatiecampagne opgestart worden om de veranderingen aan onze belangrijkste 

partners en aan het grote publiek kenbaar te maken. Ook via onze website zal informatie terug te vinden zijn op 

volgend adres: https://www.nbb.be/nl/cbso-2022-informatiepagina. 

4.1 Belangrijkste wijzigingen 

• De XBRL-taxonomie zal ingrijpend worden herzien en worden afgestemd op de meest recente technische 
specificaties. De gestandaardiseerde schema’s zullen voldoen aan de bepalingen van het wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en het daarbij horend uitvoeringsbesluit. 

 

• De toegang zal gebeuren via CSAM, het systeem van identiteits- en toegangsbeheer binnen het 
e--government, opgezet door de Belgische federale overheid. CSAM is de toegangspoort tot een heleboel 
overheidsdiensten. Het gebruik van CSAM door de Balanscentrale werd inmiddels al goedgekeurd door de 

FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). 
 

• De nieuwe toepassing zal gebruik maken van de eBox voor ondernemingen. Dit is een beveiligde 
elektronische brievenbus waarin u al uw overheidsdocumenten veilig digitaal kunt ontvangen, bewaren en 
beheren. Telkens een nieuw document voor u beschikbaar is, krijgt u een melding op het door u opgegeven 
e-mailadres. De activering van uw persoonlijke eBox gebeurt online via het portaal www.mye-box.be. 
De Balanscentrale zal de eBox gebruiken voor de verzending van de mededeling van neerleggingen van 
jaarrekeningen alsook voor de anomalielijsten en andere berichtgevingen.  

 

• De betalingsmogelijkheden zullen uitgebreid worden. Naast betalen met kredietkaart (Visa, Mastercard) zal 
het mogelijk zijn om te betalen met debetkaart via Bancontact of Maestro, zowel online als mobiel, ook met 
QR code. 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbn-cnc.be%2Fnl%2Fadviezen%2Fzetelverplaatsing-naar-belgie-model-van-staat-van-activa-en-passiva-bij-immigrerende&data=04%7C01%7CDaniel.Desie%40nbb.be%7C22b7651ddd3d4717564108d8a1de583c%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637437324524254695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uGV0GQt3UG%2Fz8LJhTVPgFPZBSjikRWNtaLhTzIu%2Fofo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbn-cnc.be%2Fnl%2Fadviezen%2Fzetelverplaatsing-naar-belgie-model-van-staat-van-activa-en-passiva-bij-immigrerende&data=04%7C01%7CDaniel.Desie%40nbb.be%7C22b7651ddd3d4717564108d8a1de583c%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637437324524254695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uGV0GQt3UG%2Fz8LJhTVPgFPZBSjikRWNtaLhTzIu%2Fofo%3D&reserved=0
https://www.nbb.be/nl/cbso-2022-informatiepagina
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4.2 Milestones tot aan inproductiename in januari 2022 

• Januari 2021: Documentatie over de nieuwe XBRL-taxonomie wordt beschikbaar gesteld aan 
softwareleveranciers. De informatie zal per e-mail worden gecommuniceerd. 

 

• Februari 2021: Een vraag- en antwoordsessie met softwareleveranciers wordt gehouden tijdens een 
online vergadering. Een uitnodiging zal eind januari worden verstuurd. 

 

• April 2021: beschikbaarheid van de FILING-applicatie voor tests opengesteld specifiek voor het testen van 
XBRL instances. 

 

• April 2021: mededeling van nieuwe methoden voor gegevensverspreiding via de webservices.  
 

• Juli 2021: De applicatie FILING wordt beperkt beschikbaar gesteld voor testen door alle externe 
gebruikers. 

 

• Juli 2021: De toepassing wordt beperkt beschikbaar gesteld voor de testen van de webservices. 
 

• De periode tussen 1ste juli 2021 en 1ste oktober 2021 is gereserveerd voor technische correcties en 
prestatie- en veiligheidstests. 

 

• Januari 2022: Go-Live van het nieuwe systeem. 


