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Take-away

◆De Balanscentrale en de jaarrekeningen
◆Van de jaarrekeningen naar de nationale, de regionale en de financiële rekeningen
◆Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
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Take-away
De Nationale Bank: het begon in 1850

3



Take-away

Banco: wisselaarsbank

De Nationale Bank
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Take-away
De Nationale Bank
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Take-away

Korte keten...

De Nationale Bank
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Take-away 1
De Balanscentrale en de jaarrekeningen: het begon in 1978...
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Take-away 1

◆ De Balanscentrale: 40 jaar voortrekkersrol en nog steeds een unicum in Europa en
de wereld

◆ Ruime en gratis verspreiding van de jaarrekeningen en analyse-instrumenten
(statistieken, ondernemingsdossier, Financiële Gezondheidsindicator)

◆ Grote transparantie van financiële informatie in België, ook voor niet-
beursgenoteerde bedrijven

◆ “Goldplating” van de Belgische boekhoudwetgeving t.o.v. de Europese richtlijnen en
verordeningen

◆ Beperkte privacy als tegenhanger van beperkte aansprakelijkheid

◆ Sociale benadering van financiële rapportering: ondernemingsraden

◆ Concurrentieel nadeel t.o.v. andere EU-landen? UBO Register

◆ Administratieve kost voor de bedrijven beperkt door extreme standaardisering van
de jaarrekening en beterkope boekhoudsoftware
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De Balanscentrale en de jaarrekeningen



Take-away 2
De jaarrekeningen en de nationale rekeningen
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Take-away 2

◆ Kwaliteit van de nationale rekeningen is belangrijk in de financiële
stabiliteit van de EU en de Eurozone, van de regionale rekeningen
in het uitstippelen van de regionale politiek

◆ Vereist een strakke standaardisering van de jaarrekening, vooral de
resultatenrekening

◆ Kern = toegevoegde waarde, dus: indeling van de kosten naar
aard i.p.v. naar bestemming

◆ Dit is een traditionele continentaal-europese aanpak (ook D en F),
terwijl naar angelsaksische traditie de kosten naar bestemming
worden ingedeeld (sales minus cost of sales)

◆ IFRS zegt deze presentatie vaarwel, mits informatie in de
toelichting (kan ook reeds in België in de geconsolideerde
jaarrekening)
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Van de jaarrekeningen naar de nationale, de
regionale en de financiële rekeningen



Take-away 3
De Nationale Bank en het vennootschapsrecht
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Take-away 3

◆ Vennootschappen met kapitaal (NV) en zonder
kapitaal (BV, CV)

◆ ZES jaarrekeningmodellen : VOL-kap, VKT-kap,
MIC-kap, VOL-inb, VKT-inb, Mic-inb

◆ Nieuwe “veiligheidstesten” voor de BV:

• bij winstuitkering (WWV 5:142 en 5:143)

• bij de “alarmbelprocedure” (WVV 5:153)

u Dubbele test:

• Solvabiliteitstest: netto-actieftest

• Liquiditeitstest: “quick ratio”, kasstromen
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Het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en
Verenigingen



To do

◆ Laat de studenten “spelen” met de
jaarrekeningen, de ratiostatistieken, het
ondernemingsdossier, de FGI, ... . Ook de bakker,
de zelfstandige supermarkt en ... de school
leggen (misschien) jaarrekeningen neer.

◆ Laat hen de nationale rekeningen ontdekken, en
de band met de jaarrekeningen.

◆ Maak hen vertrouwd met de kernbegrippen van
het WVV: vennootschapsvormen met/zonder
kapitaal, veiligheidstesten,...

◆ Laat hen nieuwe gebruiksvriendelijke
accountingsoftware met AI gebruiken.

.
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Sterkte!
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