
Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen 

 

Officieuze coördinatie op 22/04/2012 

 

Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen 

 

Artikel 1 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder "ondernemingen" verstaan : 

1° de natuurlijke personen die koopman zijn; 

2° de handelsvennootschappen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een 
handelsvennootschap hebben aangenomen, met uitzondering van de administratieve openbare 
instellingen bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de 
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en de Europese economische 
samenwerkingsverbanden; 

3° de openbare instellingen die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, financiële of 
industriële aard; 

4° de instellingen, niet bedoeld in het 2° en het 3°, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid die, 
met of zonder winstoogmerk, een commercieel, financieel of industrieel bedrijf uitoefenen en 
waarop dit hoofdstuk, per soort van instellingen, van toepassing wordt verklaard door een koninklijk 
besluit. 

Voor natuurlijke personen zonder woonplaats in België, voor ondernemingen naar buitenlands 
recht zoals bedoeld in het 2°, het 3° en het 4° van het eerste lid, en voor de Europese 
economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gevestigd, zijn de 
bepalingen van dit hoofdstuk alleen van toepassing op hun in België gevestigde bijkantoren en 
centra van werkzaamheden met dien verstande dat hun gezamenlijke bijkantoren en centra van 
werkzaamheden in België als één onderneming worden beschouwd. De boeken, rekeningen en 
verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren en centra worden in België bewaard. 

In de besluiten waarbij de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing worden verklaard op 
ondernemingen bedoeld in het 4° van het eerste lid, worden de verplichtingen die voor de 
betrokken ondernemingen voortvloeien uit de besluiten ter uitvoering van deze wet, aangepast aan 
wat vereist wordt door de bijzondere aard van de werkzaamheid of door het wettelijk statuut van de 
betrokken ondernemingen. 

 

Artikel 2 

Elke onderneming voert een voor de aard en de omvang van haar bedrijf passende boekhouding 
en neemt de bijzondere wetsvoorschriften betreffende dat bedrijf in acht. 

 

Artikel 3 

De boekhouding van rechtspersonen omvat al hun verrichtingen, bezittingen, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van welke aard ook. De boekhouding van de natuurlijke personen die 
koopman zijn, omvat dezelfde gegevens betreffende hun bedrijf; de eigen middelen aan dat bedrijf 
verstrekt, worden afzonderlijk vermeld. 

Indien een onderneming onderscheiden bedrijven in economische zin uitoefent, wordt voor elk van 
die bedrijven een afzonderlijk systeem van rekeningen aangelegd. 



2. 

Wanneer het bedrijf van een onderneming ook werkzaamheden omvat die zij als zaakvoerder of 
deelgenoot in een tijdelijke handelsvereniging of in een handelsvereniging bij wijze van deelneming 
verricht, wordt haar boekhouding derwijze aangepast dat ze naar het voorschrift van het eerste lid 
volledig is, zowel wat betreft de betrekkingen met derden als wat betreft de rekening en 
verantwoording die door de deelgenoten onderling of door de zaakvoerder en deelgenoten aan 
elkaar moeten worden gedaan. 

 

Artikel 4 

Elke boekhouding wordt door middel van een stelsel van boeken en rekeningen gevoerd met 
inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. 

Alle verrichtingen worden zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven in een 
ongesplitst dagboek of in een hulpdagboek, al dan niet gesplitst in bijzondere hulpdagboeken. Ze 
worden methodisch ingeschreven in of overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking 
hebben. 

Voor gezamenlijke mutaties die in de loop van de periode in het ongesplitste hulpdagboek of in de 
bijzondere hulpdagboeken zijn geregistreerd, wordt ten minste eens in de maand een 
samenvattende boeking verricht in een centraal boek. Die recapitulatie geschiedt ten minste eens 
in de drie maanden voor de in artikel 5 bedoelde ondernemingen die hun boekhouding voeren 
overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 3 en 4. 

De in het vorige lid bedoelde recapitulatie omvat, hetzij het totaal van de boekingen in de 
gezamenlijke hulpdagboeken, uitgesplitst volgens de betrokken hoofdrekeningen die in het 
rekeningenstelsel van de onderneming voorkomen, hetzij het totaal van de boekingen in elk van de 
hulpdagboeken, wanneer de onderneming een boekhouding voert waarbij de aantekening tegelijk 
in de hulpdagboeken en op de betrokken rekeningen geschiedt. 

De rekeningen worden ondergebracht in een voor het bedrijf van de onderneming passend 
rekeningenstelsel ingericht naar de eisen van de bedrijfsuitoefening van de onderneming. Dit 
rekeningenstelsel wordt zowel in de zetel als in de belangrijke boekhoudafdelingen voortdurend ter 
beschikking gehouden van belanghebbenden. 

De Koning bepaalt de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel. Hij stelt vast wat de 
rekeningen van dat stelsel moeten bevatten en hoe ze moeten worden gebruikt. 

 

Artikel 5 

De natuurlijke personen die koopman zijn, de vennootschappen onder firma en de gewone 
commanditaire vennootschappen waarvan de omzet over het laatste boekjaar, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde, een door de Koning bepaald bedrag niet overschrijdt, 
behoeven geen boekhouding te voeren volgens de voorschriften van de artikelen 3 en 4, indien zij 
alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde inschrijven in ten minste drie 
dagboeken zodanig ingericht dat in bijzonderheden kunnen worden gevolgd: 

1° in het eerste, de mutaties in de liquide middelen in contanten of op rekening, met omschrijving 
van de verrichtingen en afzonderlijke vermelding van onttrekkingen van gelden anders dan ten 
behoeve van hun bedrijf, alsmede de dagelijkse saldi in contanten; 

2° in het tweede, de inkoop- en invoerverrichtingen en de ontvangen diensten met vermelding van 
het bedrag en van de wijze en de dag van betaling; 

3° in het derde, de verkoop- en uitvoerverrichtingen en de geleverde diensten met vermelding van 
het bedrag en van de wijze en de dag van inning alsmede de onttrekkingen in natura anders 
dan ten behoeve van hun bedrijf. 

Van de onttrekkingen bedoeld in 1° en 3° kunnen dagelijks de totale bedragen worden 
ingeschreven. 



3. 

Het bedrag, de wijze en de dag van betaling of van inning behoeven niet te worden vermeld in de 
dagboeken bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, indien deze gegevens voorkomen op de 
inkoopfacturen of op het dubbel van de verkoopfacturen, dan wel op de volledige staten die in de 
vorm van een rekening leveranciers of rekening klanten worden bijgehouden. 

 

Artikel 6 

Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet 
verwijzen. 

Voor verrichtingen van verkoop en dienstverlening in het klein waarvoor geen factuur vereist is, kan 
de boeking geschieden door middel van een dagelijkse, gezamenlijke inschrijving. 

De Koning stelt nadere regels betreffende de stukken ter verantwoording van de dagelijkse, 
gezamenlijke inschrijvingen, bedoeld in het vorige lid. 

De verantwoordingsstukken worden methodisch opgeborgen en zeven jaar bewaard, in origineel of 
in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden, worden drie jaar bewaard. 

 

Artikel 7 

§ 1. De boeken worden per blad genummerd; ze vormen elk in hun soort een doorlopende reeks; 
ze dragen de vermelding van hun soort, hun plaats in de reeks en de naam, de firma of de 
bijzondere naam van de onderneming. 

§ 2. De boeken worden op zodanige wijze gehouden dat de materiële continuïteit ervan, evenals 
de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen zijn verzekerd. 

De Koning stelt nadere regels voor het houden en bewaren van de boeken. Hij kan de werkwijze 
voorgeschreven in artikel 4, derde en vierde lid, vervangen of toestaan dat ze, onder de 
voorwaarden die Hij bepaalt, wordt vervangen door een andere die de materiële continuïteit van de 
boeken evenals de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen waarborgt. 

 

Artikel 8 

§ 1. De boeken worden naar tijdsorde bijgehouden, zonder enig wit vak of enige weglating. In 
geval van correctie moet het oorspronkelijk geschrevene leesbaar blijven. 

§ 2. De ondernemingen moeten hun boeken bewaren gedurende zeven jaar, te rekenen van de 
eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt. 

 

Artikel 9 

§ 1. Elke onderneming verricht, omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de nodige 
opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen om op een door haar gekozen datum 
de inventaris op te maken van al haar bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van 
welke aard ook, die betrekking hebben op haar bedrijf, en van de eigen middelen daaraan 
verstrekt. De inventarisstukken worden ingeschreven in een boek. De stukken die wegens hun 
omvang bezwaarlijk kunnen worden overgeschreven, worden in dat boek samengevat en erbij 
gevoegd. 

§ 2. De inventaris wordt ingericht overeenkomstig het rekeningenstelsel van de onderneming.  

De Koning kan maatstaven voor de waardering van de inventaris bepalen. 

Deze paragraaf geldt niet voor de in artikel 5 bedoelde ondernemingen. 

 

 



4. 

Artikel 10 

§ 1. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, 
worden ze samengevat en beschreven in een staat, zijnde de jaarrekening. 

§ 2. De ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en zijn 
uitvoeringsbesluiten moeten zich gedragen naar de bepalingen daarvan wat de vorm, de inhoud, 
de controle en de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag betreft. 

De inhoud en de omvang van hun verplichtingen worden bepaald op basis van dezelfde criteria 
inzake personeelsbestand, jaaromzet en balanstotaal als degene die gelden voor de 
ondernemingen onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen. 

De jaarrekening van de openbare instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van deze wet moet 
worden neergelegd binnen zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, ook al werd 
de procedure van toezicht en goedkeuring waaraan zij in voorkomend geval is onderworpen nog 
niet beëindigd. In dergelijk geval maakt de neergelegde jaarrekening van dit feit uitdrukkelijk 
melding. 

Deze paragraaf is niet van toepassing op : 

1° de natuurlijke personen die koopman zijn en die bedoeld worden in artikel 5; 

2° de ondernemingen bedoeld in artikel 1, 4°, waarop hoofdstuk I niet van toepassing is verklaard; 

3° de ondernemingen bedoeld in artikel 15, § 1; 

4° de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen; 

5° de door buitenlandse ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Wetboek van 
vennootschappen in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden, wanneer die 
bijkantoren en centra van werkzaamheden geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van 
goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan 
de buitenlandse onderneming waarvan zij afhangen en waarvan de werkingskosten volledig 
door de laatstgenoemde worden gedragen; 

6° de natuurlijke personen die koopman zijn, wat de neerlegging van de jaarrekening en het 
jaarverslag betreft. 

 

Artikel 11 

§ 1. De openbare instellingen naar Belgisch recht die een statutaire opdracht vervullen van 
commerciële, financiële of industriële aard, met uitzondering van de ondernemingen die bedoeld 
zijn in artikel 15, § 1, van deze wet moeten zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek 
van vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluiten voor wat de vorm, de inhoud, de controle en de 
neerlegging van een geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag betreft. 

De inhoud en de omvang van hun verplichtingen wordt bepaald op basis van dezelfde criteria 
inzake personeelsbestand, jaaromzet en balanstotaal als degene die gelden voor de 
ondernemingen onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen. 

De Koning kan het toepassingsgebied van de in het vorige lid bedoelde bepalingen uitbreiden tot 
andere in artikel 1 bedoelde ondernemingen. 

§ 2. De Koning kan de door Hem op grond van artikelen 4, zesde lid, 9, § 2, 10 en 11, § 1, 
gestelde regels aanpassen, aanvullen of er geheel of gedeeltelijk vrijstelling van verlenen 
naargelang van de omvang van de onderneming alsmede de bedrijfstakken en de economische 
sectoren waarin zij werkzaam is. 

 

 

 



5. 

Artikel 12 

De koninklijke besluiten ter uitvoering van deze wet worden genomen na overleg in de 
Ministerraad. 

De besluiten ter uitvoering van artikel 4, zesde lid, artikel 9, § 2, artikel 10 en artikel 11 worden 
genomen na advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

De besluiten ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, 4°, en de wijzigingsbesluiten worden genomen 
na advies van de organisaties die de betrokken ondernemingen vertegenwoordigen. 

 

Artikel 13 

De Koning stelt een Commissie voor Boekhoudkundige Normen in; deze heeft tot taak: 

1° de Regering en het Parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen; 

2° door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van 
het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding. 

De werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen worden gedragen door de 
in artikel 1 bedoelde ondernemingen die hun jaarrekening of hun geconsolideerde jaarrekening 
openbaar moeten maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België. De Koning bepaalt 
het bedrag van deze bijdrage, die echter niet hoger mag zijn dan 3 euro en 72 cent, geïndexeerd 
volgens dezelfde regels als deze die werden vastgesteld voor de indexering van de wedden en 
lonen in de overheidsdiensten. De Nationale Bank van België int deze bijdrage samen met de 
kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en maakt 
haar over aan de Commissie. 

 

Artikel 14 

De Minister van Economische Zaken of zijn afgevaardigde kan in bijzondere gevallen, na een met 
redenen omkleed advies van de in artikel 13 vermelde Commissie, toestaan dat wordt afgeweken 
van de regels vastgesteld op grond van artikel 4, zesde lid, van artikel 9, § 2, de artikelen 10 en 11. 
Deze bevoegdheid wordt op dezelfde wijze door de Minister van Middenstand of zijn afgevaardigde 
uitgeoefend ten aanzien van de vennootschappen en andere ondernemingen die als klein kunnen 
worden beschouwd in de zin van het Wetboek van vennootschappen. De Commissie wordt in 
kennis gesteld van het besluit van de Minister of zijn afgevaardigde. 

 

Artikel 15 

§ 1. Artikel 5 en de artikelen 10, 11 en 12 tot 14 alsook de besluiten genomen ter uitvoering van 
artikel 4, zesde lid, en artikel 9, § 2 zijn niet van toepassing op de Nationale Bank van België, het 
Herdisconterings- en Waarborginstituut, de Deposito- en Consignatiekas, de kredietinstellingen die 
vallen onder de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, 
de beleggingsondernemingen die vallen onder de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire 
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs, en de ondernemingen die vallen onder het koninklijk besluit nr. 64 van 10 
november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen. 

§ 2. Artikel 5 en artikel 10, § 2, tweede lid, zijn niet van toepassing op de verzekerings-
ondernemingen en ondernemingen voor hypothecair krediet en kapitalisatie. 

Artikel 4, zesde lid, artikel 9, § 2, artikel 10, § 2, eerste lid, artikel 11, § 2, en artikel 14 zijn niet van 
toepassing op de verzekeringsondernemingen die door de Koning zijn toegelaten op grond van de 
wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. 

 

 



6. 

Artikel 16 

Met geldboete van vijftig tot tienduizend euro worden gestraft de natuurlijke personen die koopman 
zijn en de bestuurders, zaakvoerders, directeurs en procuratiehouders van rechtspersonen, die 
wetens de bepalingen overtreden van de artikelen 2 en 3, eerste en derde lid, van de artikelen 4 
tot 9 of van de ter uitvoering van artikel 4, zesde lid, van artikel 9, § 2, van artikel 7, § 2 en van de 
artikelen 10 en 11 genomen besluiten. Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 
een jaar en met geldboete van vijftig tot tienduizend euro of met één van die straffen alleen, als zij 
met bedrieglijk opzet hebben gehandeld. 

De natuurlijke personen die koopman zijn, op wie artikel 5 van toepassing is, en de zaakvoerders, 
directeurs of procuratiehouders van vennootschappen waarop datzelfde artikel 5 van toepassing is, 
worden wegens overtreding van de bepalingen van de artikelen 5 en 9 en van die van de 
artikelen 6, 7 en 8 en van de besluiten ter uitvoering daarvan, in zover zij betrekking hebben op de 
boeken waarvan sprake is in de artikelen 5 en 9, alleen dan met de in het eerste lid gestelde 
straffen gestraft, wanneer de onderneming failliet is verklaard. 

Met geldboete van vijftig tot tienduizend euro wordt gestraft hij die als commissaris, commissaris-
revisor, revisor of onafhankelijk deskundige rekeningen, jaarrekeningen, balansen en 
resultatenrekeningen of geconsolideerde rekeningen van ondernemingen attesteert of goedkeurt, 
terwijl niet is voldaan aan de in het eerste lid genoemde bepalingen, en hij daarvan kennis heeft of 
niet heeft gedaan wat hij had moeten doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen is 
voldaan. Hij wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van 
vijftig tot tienduizend euro of met één van die straffen alleen, als hij met bedrieglijk opzet heeft 
gehandeld. 

Het eerste Boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, is mede van 
toepassing op de misdrijven in dit artikel omschreven. 

De ondernemingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het 
betalen van de geldboeten waartoe hun bestuurders, zaakvoerders, directeurs, procuratiehouders 
of aangestelden krachtens dit artikel veroordeeld zijn. 

 

Artikelen 17 en 17bis (...) 

 

 

Hoofdstuk II - Wijziging van het Wetboek van Koophandel 

Artikelen 18 tot 22 (...) 

 

 

Hoofdstuk III  - Diverse bepalingen en intrekkingsmaatregelen 

Artikelen 23 en 24 (...) 

 

Artikel 25 

Deze wet wordt van kracht op de eerste januari die volgt op het begin van de tweede maand nadat 
zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

De artikelen 7, vierde lid, 10, 11, 2°, 12 tot 18 en 23 worden echter van kracht één maand nadat 
deze wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.  

 


