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Wettelijke controle van de jaarrekening
Vraag

Indien een Belgische onderneming 100% dochter is van een buitenlandse onderneming 
die controleplichtig is in haar land, is de Belgische onderneming dan ook 
controleplichtig volgens het WVV, ongeacht haar omvang?

Analyse en conclusie

─ Art. 3:72 WVV

─ Een Belgische dochteronderneming die op zich niet controleplichtig is maar deel 
uitmaakt van een groep die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen en 
publiceren, is ook controleplichtig.

.

Groottecriteria – definitie van omzet
Vraag

Vennootschap A heeft een 40% deelneming in vennootschap B. In boekjaar N en N-1 
werd er door B een (uitzonderlijk) hoog dividend geboekt door A, opgenomen onder de 
75-rekening ‘financiële opbrengsten. Als gevolg hiervan is art.1:24, §5, derde lid van 
toepassing (uitbreiding definitie van omzet.

Kan het bestuursorgaan beslissen om het uitgekeerde superdividend als een niet-
recurrente financiële opbrengst te aanzien waardoor dit uit de berekeningsbasis van de 
omzet kan gelaten worden?

Analyse en conclusie

─ De uitgekeerde uitzonderlijke hoge dividenden door B zijn het gevolg van de Covid-
19 crisis en door de aard van haar activiteiten méér omzet en winst heeft gegeneerd 
dan gebruikelijk. 
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Groottecriteria – definitie van omzet (2)
Analyse en conclusie (vervolg)

─ Er bestaat geen CBN-advies of wetgeving die voorziet in een tijdelijke afwijking voor 
Covid-19 fluctuaties.

─ Bijgevolg bestaat er géén wettelijke basis om een jaarlijks dividend dat in bepaalde 
jaren hoger is, (gedeeltelijk) als ‘niet recurrente financiële opbrengst’ te 
beschouwen. De ontvangen superdividenden moeten meegenomen worden in de 
berekeningsbasis van het criteria omzet.

.

Aanbrengen van een wettelijke opdracht
Vraag

Er wordt een cliënt aangebracht door een accountantskantoor voor een inbreng in 
natura aan een bedrijfsrevisor. Hier wordt in ruil een vergoeding voor gevraagd door het 
accountantskantoor. Is dit mogelijk of brengt dit de onafhankelijkheid mogelijks in 
gevaar?

Analyse en conclusie

─ Art. 47 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en 
belastingadviseur.

─ Het is de beroepsbeoefenaar verboden om op enigerlei wijze commissie-of 
makelaarslonen of welk voordeel dan ook toe te kennen of te ontvangen dat verband 
houdt met zijn opdrachten.
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Herwaardering van immateriële vaste activa
Vraag

Is het mogelijk om de geactiveerde kosten voor een IT-platform, geboekt onder de 
immateriële vaste activa, te herwaarderen?

Analyse en conclusie

─ Art. 3:35 KB/WVV

─ Conform vermeld artikel kunnen uitsluitend de materiële vaste activa en de 
deelnemingen een aandelen onder de financiële vaste activa worden 
geherwaardeerd.

.

Herwaardering van immateriële vaste activa (2)
Analyse en conclusie (vervolg)

─ Volledigheidshalve, meerwaarden geboekt op immateriële vaste activa tijdens het 
boekjaar dat vooraf gaat aan het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983, mogen 
behouden blijven onder de rubriek ‘12 herwaarderingsmeerwaarden’.
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Vereffening in 1 akte
Vraag

Is een vereffening in 1 akte mogelijk ingeval een bouwonderneming op basis van de 
vermelding in de notariële akte van een erkenning ten persoonlijke titel van de 10-jarige 
aansprakelijkheid door de bestuurders-aandeelhouders? De betrokken onder-neming
heeft géén verzekering afgesloten voor de 10-jarige aansprakelijkheid. 

Analyse en conclusie

─ Art. 2:80, § 1 WVV

─ Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derde moeten zijn terugbetaald of 
geconsigneerd, behoudens schriftelijke akkoord van deze schuldeisers. De 
beroepsbeoefenaar bevestigt in de conclusies van zijn verslag.

.

Vereffening in 1 akte (2)
Analyse en conclusie (vervolg)

─ Indien er een werkelijk risico bestaat dat een schuld blijft bestaan, dan is de ontbinding 
en vereffening in 1 akte onmogelijk, behoudens instemming door de schuldeisers.

─ Het aanleggen van voorzieningen voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen dient 
in overweging genomen te worden. Is dit het geval, dan is de ontbinding en vereffening 
in 1 akte ook onmogelijk. 

─ Indien het niet nodige is om een schuld of voorziening aan te leggen, dan moet deze 
problematiek op een duidelijke wijze bij de ‘niet in balans opgenomen rechten en 
verplichtingen – aansprakelijkheid van de aannemer’, worden vermeld.

─ Vereffening in 1 akte is een uitzondering, de benoeming van een vereffenaar is de regel.
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Voorziening voor risico’s en kosten
Vraag

Voldoet de inkomstenderving door leegstand, als gevolg van toekomstige geplande 
investeringswerken, aan de gestelde voorwaarden om geboekt te worden als een 
voorziening voor risico’s en kosten of afsluitdatum? Het bedrag van de inkomstenderving is 
op een redelijke en verantwoorde wijze becijferd. Het betreft een toekomstig verlies die 
geen tegenwaarde voor de onderneming zal hebben.

Analyse en conclusie

─ CBN-advies 2018/25 - Voorzieningen

─ Het KB/WVV voorziet dat een voorziening moet gevorm worden voor
• Op balansdatum reeds bestaande verplichtingen waarvan het bedrag enkel kan geraamd worden

• Kosten die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn

•

.

Voorziening voor risico’s en kosten (2)
Analyse en conclusie (vervolg)

─ Op basis hiervan is het aanleggen van een voorziening voor risico’s en kosten voor het 
ontberen van toekomstige omzet (of inkomsten) niet mogelijk.

•
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Verdagingsrecht in hoofde van het bestuursorgaan 
Vraag

Kan men beslissen om de goedkeuring van de jaarrekening uit te stellen indien er zelfs nog 
geen jaarrekening voorhanden is? Betreft een CV

Analyse en conclusie

─ Art. 6:84 WVV

─ Het bestuursorgaan kan enkel een uitstel van de goedkeuring van de jaarrekening 
beslissen, niet een uitstel van een algemene vergadering

─ Het wettelijk verdagingsrecht kan enkel tijdens de zitting worden uitgeoefend  nadat 
de vergadering is samengesteld en tot het ogenblik dat de vergadering wordt gesloten

.

Verdagingsrecht in hoofde van het bestuursorgaan 
(2) 
Analyse en conclusie

─ Statutair zou het wettelijk verdagingsrecht kunnen uitgebreid worden tot andere 
beslissingen, maar het kan niet uitgesloten worden

─ Overige punten die samenhangen met de goedkeuring van de jaarrekening worden ook 
verdaagd
• Kwijting aan bestuurders en commissarissen

• Jaarverslag en controleverslag

─ De in het WVV opgenomen termijnen dienen in acht genomen te worden 
strafbepalingen
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Compensatie rekening-courant
Vraag

Kan een bestuurder die op vennootschap A een rekening-courant debet heeft, de 
berekening van de fictieve debetinteresten op een rekening-courantschuld in vennootschap 
B in mindering brengen?

Analyse en conclusie

─ Neen, aangezien de vordering en de schuld betrekking hebben op een verschillende 
rechtspersoon.

─ Mogelijk alternatief is de overdracht van de vordering op de ene vennootschap aan de 
vennootschap waarin de bestuurder een rekening-courantschuld heeft.

.

Verkoop aandelen
Vraag

Vennootschap A (koper) heeft de aandelen van vennootschap B (verkoper) verworven tegen  
een aanschaffingsprijs van € 1,Mio. Na verwerving van vennootschap B stelde vennootschap 
A vast dat de activiteiten van B te lijden hadden onder grote juridische fouten en ernstige 
onregelmatigheden, ondanks een positieve juridische audit door de heer X.  Er werd geen 
minnelijke schikking gevonden. Kan de schadevergoeding, die in het kader van een 
gerechtelijke procedure is toegekend aan vennootschap A en te betalen door de heer X, 
worden beschouwd als een herziening van de aanschaffingsprijs van aandelen? 
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Verkoop aandelen (2)
Analyse en conclusie

─ Vergoeding moet opgenomen worden onder de niet-recurrente opbrengsten

─ De vergoeding moet niet worden betaald door de verkoper (vennootschap B) op basis 
van de overeenkomst voor de overdracht van aandelen, maar wel door de heer X in 
hoofde van diens aansprakelijkheid als raadsman van de koper (vennootschap A). 

.

Betaalbaargestelde dividenden
Vraag

Kunnen/moet dividenden die betaalbaargesteld werden maar niet opgevraagd worden in 
resultaat genomen worden?

Analyse en conclusie

─ Ja, dividenden op aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen vervallen na 5 jaar 

─ Art. 2277 (oud) BW
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Impact van de discontinuïteit op de 
jaarrekening

2

Update Accountancy

Art. 3:6. – waarderingsregels
• Vastlegging waarderingsregels door het bevoegd bestuursorgaan

― Notulenboek bestuursorgaan

― Inventarisboek

― Samenvatting in de toelichting

GOING CONCERN

• Ingeval (gedeeltelijke) stopzetting, discontinuïteit of vereffening

― Oprichtingskosten volledig afschrijven

― Vaste en vlottende activa aan vermoedelijke realisatiewaarde boeken

― Voorzieningen voor risico’s en kosten boeken voor alle kosten verbonden aan de beëindiging van 
de werkzaamheden
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Meerwaarden – vennootschap in vereffening
Vraag

Hoe is de boekhoudkundige behandeling van een niet-gerealiseerde meerwaarde op 
een onroerend goed bij een vennootschap in vereffening?

Analyse en conclusie

─ Opstellen staat van activa en passiva in discontinuïteit bij een voorgenomen 
vereffening

─ Art. 3:6 §2 KB/WVV

• Verplichte aanpassing van de vastgelegde waarderingsregels ingeval discontinuïteit

• Zie supra

.

Meerwaarden – vennootschap in vereffening (2)

─ Correcties betreffen dus alleen de verminderingen van de waarde van de activa 
 geen wettelijke bepaling om meerwaarde uit te drukken

─ Wetgever heeft de bedoeling om betrouwbare informatie te geven aan de 
aandeelhouders

21

22



Update Accountancy 29-11-2022

Patrick Valckx
NCOI – 1 december 2022 12

.

Meerwaarden – vennootschap in vereffening (3)
─ Art. 3:35 KB/WVV: mogelijkheid tot herwaarderen

• Rentabiliteitsvoorwaarde is irrelevant bij stopzetting

• Nut is het genereren van liquiditeiten om de vereffening af te ronden

• Boeking herwaardering, rekening houdend met de latente belastingschuld bij realisatie 
(compensatie!)

• Melding in een toelichting bij de staat van activa en passiva

─ Indien de niet-gerealiseerde meerwaarde NIET wordt geboekt, moeten voldoende 
aanvullende inlichtingen worden gegeven bij de staat van activa en passiva

Aanpassingen van de rekeningen in 
moeilijke en onzekere tijden

3
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Mogelijke/verplichte aanpassingen
‒ Activering van rente op vreemd vermogen (intercalaire interesten) op voorraden en 

bestellingen in uitvoering

• Activering rente op vreemd vermogen enkel mogelijk indien betrekking op de normale 
productieperiode van deze voorraden of de normale uitvoeringstermijn van deze bestellingen in 
uitvoering

• In die mate waar ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten hebben moeten opschorten, is 
activering van rente op vreemd vermogen op voorraden en bestellingen in uitvoering niet langer 
geoorloofd gedurende de afwijkende (verlengde) productieperiode

‒ Voorzieningen voor (niet-recurrente) risico’s en kosten 

• De boeking van een algemene voorziening voor continuïteitsproblemen is niet toegestaan 

• Mogelijke voorzieningen

▪ Ontslagvergoedingen

▪ Huurkosten voor winkels die gesloten worden

Mogelijke/verplichte aanpassingen (2)
• Mogelijke voorzieningen (vervolg)

▪ Contractuele schadevergoedingen ingeval laattijdige leveringen

▪ De verplichtingen die mogelijks op de onderneming rusten inzake werkloosheid met bedrijfstoeslag

• Aleatoire waardering

▪ Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria mag géén voorziening ten laste van de resultatenrekening 
geboekt worden, ten einde het getrouw beeld niet in het gedrang te brengen (uitzondering CBN…)

▪ Vermelding in de toelichting van de jaarrekening wanneer de bedragen belangrijk zijn

− Bestaande geboekte herwaarderingsmeerwaarden

• Kritische evaluatie vanuit het voorzichtigheidsprincipe in deze onzekere tijden

• De geboekte herwaarderingsmeerwaarden moeten gerechtvaardigd zijn door een blijvende 
overeenkomstige productiviteit of rendabiliteit, op grond waarvan het betrokken materieel vast 
actief voldoende rentabiliteit dient te genereren die toelaat de hogere afschrijvingskost ingevolge 
de herwaardering te dragen
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Mogelijke/verplichte aanpassingen (3)
− Immateriële vaste activa  

• Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden geboekt tegen 
vervaardigingsprijs voor zover deze niet hoger is dan een voorzichtige raming van de 
gebruikswaarde  of het toekomstig rendement 

• Het bestuursorgaan moet opnieuw een geactualiseerde inschatting maken van de gebruikswaarde 
of van het toekomstig rendement van deze activa en desgevallend de balanswaarde van deze 
activa aanpassen (naar beneden).

− (Niet-recurrente) afschrijvingen 

• Voor immateriële en materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot 
aanvullende of niet-recurrente afschrijvingen wanneer, ingevolge hun technische ontwaarding of 
wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden, hun boekhoudkundige 
waarde hoger is dan hun gebruikswaarde voor de onderneming

• Idem voor eventueel buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de 
onderneming bijdragende materiële vaste activa om rekening te houden met de waarschijnlijke 
realisatiewaarde ervan

Mogelijke/verplichte aanpassingen (4)
− (Niet-recurrente) waardeverminderingen

• Op immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur

• Op deelnemingen en aandelen die in de rubriek ‘Financiële vaste activa’ zijn opgenomen

▪ Alle intercompany-verrichtingen en -saldi vragen een kritische analyse en evaluatie

• Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de rubriek ‘Financiële vaste activa’  
zijn opgenomen, zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat 
over de betaling hiervan op de vervaldag 

• Op de vorderingen terugbetaalbaar op méér dan een jaar en op ten hoogste een jaar, zo er voor 
het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de 
vervaldag
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Mogelijke/verplichte aanpassingen (5)

− (Niet-recurrente) waardeverminderingen (vervolg)

• Op geldbeleggingen en liquide middelen worden waardeverminderingen toegepast wanneer de 
realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. 
Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden hetzij met de 
evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de 
betrokken producten of van de gevoerde activiteit 

▪ Kritische analyse en evaluatie van edele metalen en kunstwerken

Mogelijke/verplichte aanpassingen (6)
− Voorraden 

• Als gevolg van de economische crisis zou de marktwaarde van bepaalde grond- en hulpstoffen, 
gereed product en voor verkoop bestemde onroerende goederen (substantieel) lager kunnen zijn 
dan de aanschaffingswaarde op afsluitdatum

• Voor goederen in bewerking worden waardeverminderingen toegepast, indien hun 
vervaardigings-prijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten hoger is 
dan de nettoverkoopprijs op de datum van de jaarafsluiting

• Aanvullende waardeverminderingen te boeken om rekening te houden met de evolutie van hun 
realisatie- of marktwaarde of met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of 
van de gevoerde activiteit
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Mogelijke/verplichte aanpassingen (7)
− Bestellingen in uitvoering

• Ten aanzien van de bestellingen in uitvoering worden waardeverminderingen toegepast, indien 
hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, 
hoger is dan de in de overeenkomst bedongen prijs

• Aanvullende waardeverminderingen geboekt op de bestellingen in uitvoering, om rekening te 
houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's 
inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteiten

• Voor de risico's en kosten verbonden aan de verdere uitvoering van deze bestellingen worden 
voorzieningen gevormd, voor zover deze risico's niet zijn gedekt door bovenvermelde 
waardeverminderingen

Mogelijke/verplichte aanpassingen (8)
− Uitgestelde belastingen

• Als gevolg van negatieve aanpassingen in de resultatenrekening zal de belastbare basis 
(aanzienlijk) lager zal zijn voor getroffen ondernemingen

• Het gepassiveerde bedrag van de uitgestelde belastingen mag in dit geval aangepast worden 
ingevolge deze gewijzigde fiscale toestand
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Mogelijke/verplichte aanpassingen (9)
− Leasingcontracten op balans

• Getroffen ondernemingen hebben vaak tijdelijke werkloosheid voor hun personeel ingeroepen of, 
al dan niet verplicht, ‘homeworking’ toegepast

• Vele ondernemingen hebben met de leasinggever mogelijk afwijkende contractuele bepalingen 
afgesproken

▪ Betalingsuitstel zonder de looptijd van het leasingcontract te verlengen

▪ Verlenging van de initiële looptijd van de contracten, met eenzelfde periodisch te betalen vergoeding

• Mogelijke aanpassingen

▪ Aanpassing kortlopende leasingschuld naar lange termijn

▪ De afschrijvingstermijn van de leasingcontracten kan door een beslissing van het bestuursorgaan verlengd 
worden

Mogelijke/verplichte aanpassingen (10)
− Vervallen schulden

• Belastingschulden en RSZ-schulden waarvoor een betalingsuitstel werd verkregen worden 
beschouwd als vervallen schulden en bijgevolg op te nemen in de toelichting

− Leningen

• Vele ondernemingen trachten een beroep te doen op betalingsuitstel voor hun 
kapitaalaflossingen

• Afhankelijk van de aangepaste contractuele voorwaarden dienen de grootboekrekeningen onder 
de (sub)rubrieken 17 en 42 in overeenstemming worden gebracht

▪ Betalingsuitstel kapitaalsaflossing met verlenging looptijd lening

▪ Betalingsuitstel zonder verlenging looptijd lening (verhoogde aflossingen na uitstelperiode)
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Overige aandachtspunten
− Volstorting inbreng (BV en CV) of kapitaal (NV) → art.1:9, §1 WVV

• Iedere vennoot is aan de vennootschap verschuldigd  wat hij beloofd heeft in te brengen

• Bestuursorgaan kan het niet volstort gedeelte opvragen

− Vergelijkbaarheid van cijfers 

• Bedragen in de jaarrekening van het boekjaar en het voorafgaande boekjaar moeten vergelijkbaar 
zijn

• 2 mogelijkheden

▪ Optie tot aanpassing van de cijfers van het vorig boekjaar met het oog op hun vergelijkbaarheid

▪ Indien bovenstaande optie niet wordt weerhouden, dan moet de toelichting de nodige gegevens 
bevatten om een vergelijking mogelijk te maken

− Gebeurtenissen na balansdatum

Overige aandachtspunten (2)
− Waardering van afgeleide financiële instrumenten

− Volledigheid van de rechten en verplichtingen in de boekhouding en jaarrekening 
(klasse 0)
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Meldingsplicht voor de 
economische beroepsbeoefenaars

4
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.

Meldingsplicht Art. 3:69. WVV
─ Alleen voor commissarissen

─ Ter gelegenheid van de uitvoering van hun opdracht

─ Gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de 
economische activiteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen

─ Potentieel gevaar is voldoende

─ Altijd van toepassing ook al heeft het bestuursorgaan maatregelen genomen in 
hoofde van artikel 2:52!
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Gewichtige en overeenstemmende feiten 

Onder ‘gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang 
kunnen brengen’ wordt over het algemeen een samenloop van feiten verstaan 
waarvan redelijkerwijs vermoed van wordt dat zij een verstoring van het financieel 
evenwicht zullen veroorzaken, hetgeen een staat van discontinuïteit kan 
teweegbrengen.

─ Advies 2020/05 van de Raad van het IBR

Vaststelling van gewichtige en overeenstemmende feiten m.b.t. continuïteit

Schriftelijke en omstandige informatie aan de bestuurders

Indien geen beraadslaging na één maand, indien de commissaris niet wordt 
ingelicht of indien de commissaris oordeelt dat de maatregelen onvoldoende zijn 

Facultatieve melding aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank. 
Beroepsgeheim valt buiten toepassing (art. 458 SW)

Procedure en maatregelen

Beraadslaging door het bestuursorgaan over maatregelen die de continuïteit van 
de vennootschap voor 12 maanden vrijwaren
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.

Uitstap naar het WER  cijferberoepers 
─ Verplichte meldingsplicht in art. XX.23, § 3

─ Van toepassing op
• De gecertificeerde accountant

• De accountant

• De fiscaal accountant

• De bedrijfsrevisor

─ Geen toepassing op de gecertificeerd belastingadviseur, gecertificeerd fiscaal 
accountant en de interne leden van de instituten

─ Procedure en maatregelen zijn identiek aan deze van art. 3:69 WVV

.

Uitstap naar het WER  cijferberoepers (2) 

─ Verplichte meldingsplicht aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank
• Ingeval geen beraadslaging door het bestuursorgaan en de personen belast met de leiding blijven 

passief

• Indien de beroepsbeoefenaar, rekening houdend met de verschillende fasen van de procedure, ervan 
overtuigd is dat het faillissement, gezien de omstandigheden, op korte termijn onvermijdelijk is
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Meldingsplicht overige cijferberoepers -
commentaren 
─ Wijze van melding is niet wettelijk geregeld

• Bij voorkeur via aangetekende brief aan het bestuursorgaan

• Kopie per gewone brief aan de individuele bestuurders kan optioneel

─ Melding moet volledig duidelijk en gedetailleerd zijn
• Eénvoudige mededeling volstaat absoluut niet

• Het is géén verplichting om zelf maatregelen voor te stellen, maar ook niet verboden → gevaar 
voor aansprakelijkheid!

─ Herhaling melding
• Nieuwe vaststelling van vergelijkbare feiten → NEEN

• Nieuwe vaststellingen van zwaarwichtigere feiten → JA

.

Meldingsplicht overige cijferberoepers -
commentaren (2)
─ Verklaren dat de opgesomde feiten géén limitatieve opsomming zijn van alle feiten 

die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen en dat enkel de feiten 
opgenomen zijn waarvoor jij kennis hebt tot op de datum van kennisgeving

─ Vraag effectief om herstelmaatregelen om de continuïteit te vrijwaren voor ten 
minste 12 maanden
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To think about…Opdrachtbrief en overige
─ Uitdrukkelijk en nauwkeurig het begin en het einde van de opdracht op te 

geven? Vastlegging begin en einde van de monitoringplicht!

─ Verplichting voor de klant op te nemen om continuïteitsbedreigende evoluties 
te melden

─ Screening als onderdeel van de klantenacceptatie is belangrijk

─ Documenteer de communicatie met de klant, gevoerd in toepassing van artikel 
XX.23 WER

Cases groottecriteria

5
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Ter herinnering groottecriteria – art. 1:24 WVV

‒ Een vennootschap is klein indien zij maximaal 1 van de drempelwaarden 
overschrijdt

‒ Een vennootschap wordt als groot beschouwd indien zij 2 of 3 drempelwaarden 
overschrijdt of beursgenoteerd is

Criteria

Jaargemiddelde van het personeelsbestand VTE 50

Jaaromzet (excl. btw) € 9.000.000,00

Balanstotaal € 4.500.000,00

Casus 1 

• Interco-omzet: € 1,0 Mio

• Interco-balanstotaal: € 2,0 Mio

X1
Omzet € 5,0 Mio

Balans € 4,0 Mio

WN 8 VTE

X2
Omzet € 1,0 Mio

Balans € 1,0 Mio

WN 5 VTE

X3
Omzet € 6,0 Mio

Balans € 3,0 Mio

WN 19 VTE

Bestuurders in X1 – X2 en X3 zijn 

in meerderheid dezelfde
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—Geconsolideerde omzet: € 11,0 Mio > € 9,0 Mio

—Geconsolideerd balanstotaal: € 6 Mio > € 4,5 Mio

—Totaal WN: 32 VTE < 50 VTE

X1
Omzet € 5,0 Mio

Balans € 4,0 Mio

WN 8 VTE

X2
Omzet € 1,0 Mio

Balans € 1,0 Mio

WN 5 VTE

X3
Omzet € 6,0 Mio

Balans € 3,0 Mio

WN 19 VTE

CONSORTIUM  2 criteria overschreden, bijgevolg GROOT

Casus 2 –gezamenlijke controle

• Interco-omzet X met A: € 600.000,00

• Interco-omzet X met B: € 500.000,00

• Interco-omzet Y met A: € 1.000.000,00

• Interco-balans Y met A: € 750.000,00

• Methode van de evenredige consolidatie voor een gemeenschappelijke dochter

A
Omzet € 7,0 Mio

Balans € 2,0 Mio

WN 20 VTE

B
Omzet € 3,8 Mio

Balans € 1,3 Mio

WN 7 VTE

X
Omzet € 20,0 Mio

Balans € 18,0 Mio

WN 110 VTE

A                  Balans X                      P

Activa       18.000.000,00 Kapitaal 600.000,00
Reserves   1.300.000,00
Schulden 16.100.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00

Y
Omzet € 15,0 Mio

Balans €   5,0 Mio

WN 95 VTE

Boekwaarde deelneming Y in A 
bedraagt € 200.000,00

50% 50%
100%

49

50



Update Accountancy 29-11-2022

Patrick Valckx
NCOI – 1 december 2022 26

Casus 2 – Situatie 1 
‒ Vennootschappen A en B hebben een overeenkomst waarin de gezamen-lijke

controlebevoegdheid over X wordt georganiseerd

‒ Gevolgen

• A en X zijn verbonden vennootschappen

• B en X zijn verbonden vennootschappen

• A en B zijn géén verbonden vennootschappen

• A en B zijn moedervennootschappen

Berekening van de groottecriteria moet beoordeeld worden op geconsolideerde basis

Casus 2 – Uitwerking voor vennootschap A
‒ Omzet € 30.700.000,00 (7.000.000,00 + (50% x 20.000.000,00 – 600.000,00) + 

(15.000.000,00 – 1.000.000,00))

‒ Balanstotaal € 14.750.000,00 ((2.000.000,00 – 300.000,00(1) – 200.000,00(2)) + (50% x 
18.000.000,00) + (5.000,000,00 – 750.000,00))

‒ Aantal VTE 225 (20+110+95)

• (1) Boekwaarde van de deelneming X in A

• (2) Boekwaarde van de deelneming Y in A

Besluit: alle 3 de groottecriteria worden op geconsolideerde basis overschreden
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Casus 5 – Uitwerking voor vennootschap B
‒ Omzet € 13.550.000,00 (3.800.000,00 + 50% x (20.000.000,00 – 500.000,00))

‒ Balanstotaal € 10.000.000,00 ((1.300.000,00 – 300.000,00)(1) + 50% x 18.000.000,00)

‒ Aantal VTE 117 (7+110)

(1) Boekwaarde van de deelneming X in B

Besluit: alle 3 de groottecriteria worden op geconsolideerde basis overschreden

Casus 2 – Situatie 2
‒ Vennootschappen A en B hebben géén overeenkomst met betrek-king tot een 

gezamenlijke uitoefening van de controle over X

‒ Gevolgen

• Er is géén gezamenlijke controle

• X is géén dochtervennootschap van A en B

• A is een moedervennootschap van Y

• De berekening van de groottecriteria voor B, X en Y moet beoordeeld worden op enkelvoudige basis

Berekening van de groottecriteria moet beoordeeld worden op geconsolideerde basis
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Casus 2 – Uitwerking situatie 2
‒ B en Y zijn kleine vennootschappen

‒ X is een grote vennootschap

‒ A is een grote vennootschap
• Omzet € 21.000.000,00 (7.000.000,00 + (15.000.000,00 – 1.000.000,00))

• Balanstotaal € 6.700.000,00 ((2.000.000,00 – 300.000,00 – 200.000,00) + (50% x 1.900.000,00)(2) + 
(5.000.000,00 – 750.000,00))

• Aantal VTE 115 (20+95)

• (2) De deelneming van X in A wordt opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode (art. 3:124, 
3° KB/WVV)

Financiële steunverlening

6
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.

Financiële steunverlening

.

Passief rekening 1313 Financiële steunverlening
‒ Wettelijk kader

• Art. 5:152 BV

• Art. 6:118 CV

• Art. 7:227 NV

‒ Normatief kader: CBN-advies 2010/8 – Financiële steunverlening

‒ Financiële steunverlening

• Ter beschikkingstelling van financiële middelen door de vennootschap aan een derde

• Zekerheidsstelling door de vennootschap aan derden
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Financiële steunverlening in de BV
‒ Wettelijke voorwaarden

• Voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering conform de quora van een 
statutenwijziging

▪ Aanwezigheidsquorum van ten minste 50% (2de algemene vergadering)

▪ 75% stemmingsquorum (onthoudingen worden niet meegerekend)

• Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

▪ Redenen van de verrichting

▪ Voorwaarden voor de verrichting

▪ Vermelding van de risico’s voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap

• Het voorziene bedrag moet uitkeerbaar zijn (art.5:142 en 5:143)

• Aanleg van een onbeschikbare reserve ten belope van de totale financiële bijstand

• Vermelding van het bijzonder verslag in de agenda van de algemene vergadering

▪ Nietigheid van het besluit indien vermeld verslag ontbreekt

• Uitzonderingen voor personeel en verbonden vennootschap

.

Boekhoudkundige verwerking
Boeking bij de terbeschikkingstelling van financiële middelen

Naarmate terugbetaling kapitaal, mag een overboeking van de onbeschikbare 
reserves naar de beschikbare reserves geboekt worden

DT 291/41 Overige vorderingen xxx

& CT 550 Kredietinstellingen
Lening, waardering aan nominale waarde

xxx

DT  6921 Toevoeging aan de overige reserve
OF DT 133 Beschikbare reserves

xxx
xxx

& CT 1313 Onbeschikbare reserve voor financiële 
steunverlening

Aanleg onbeschikbare reserve

xxx
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Boekhoudkundige verwerking (2)
Boeking bij het stellen van zekerheden

DT  6921 Toevoeging aan de overige reserve
OF DT 133 Beschikbare reserves

xxx
xxx

& CT 1313 Onbeschikbare reserve voor financiële 
steunverlening

Aanleg onbeschikbare reserve

xxx

DT 022 Crediteuren van derden, houders van 
zakelijke zekerheden

xxx

& CT 023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor 
rekening van derden

Boeking zekerheid in de buiten balansrekeningen

xxx

Naarmate terugbetaling kapitaal, mag een overboeking van de onbeschikbare reserves 
naar de beschikbare reserves geboekt worden

Wij beantwoorden graag uw
vragen

7
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Bedankt voor uw
aandacht
Patrick Valckx, Bedrijfsrevisor - Accountant

Passion for accounting

0495 59 33 58 valckxp@gmail.com
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