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KONINKLIJK BESLUIT OP DE 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

VAN DE ONDERNEMINGEN 

VERSLAG AAN DE KONING 

Sire, 

Het besluit dat de Regering de eer heeft U ter ondertekening 
voor te leggen strekt ertoe de vereisten van de zevende richtlijn 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen d.d. 13 juni 
1983 over de geconsolideerde jaarrekening in het Belgisch recht 
in te voeren. 

Tegelijkertijd strekt dit besluit er ook toe de hervorming van 
het boekhoud- en jaarrekeningrecht op het stuk van de geconso
lideerde jaarrekening te voltooien. Zulks geschiedt overeen
komstig het beleidsprogramma dat werd uitgestippeld tijdens de 
parlementaire werkzaamheden met betrekking tot de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de 
ondernemingen die de eerste fase vormde van bewuste hervor
mlng. 

Artikel 11, 10 van deze wet bepaalt immers dat « de Koning de 
ondernemingen die Hij aanwijst kan verplichten tot het opma
ken, het laten controleren en het openbaar maken van een 
geconsolideerde jaarrekening, evenals tot het opmaken en het 
openbaar maken van een jaarverslag en een controleverslag 
over die geconsolideerde jaarrekening, volgens de regels, op de 
wijze en binnen de termijnen die Hij bepaalt. » 

Dit besluit kadert precies in deze machtigingsbepaling. Het 
bepaalt het toepassingsgebied van de ondernemingen die ver-
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plicht zijn tot het opstellen van een geconsolideerde jaarreke
ning, de kring van de in de consolidatie op te nemen onderne
mingen, alsook de regels voor het opstellen van de geconsoli
deerde jaarrekening. Bovendien bevat het voorschriften inzake 
de controle van deze jaarrekening, het opstellen van een gecon
solideerd jaarverslag en controleverslag alsmede inzake de 
openbaarmaking van deze geconsolideerde jaarrekening en ver
slagen. 

Inhoudelijk steunt dit besluit rechtstreeks op de voorschriften 
van de zevende richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen
schappen en heeft het tot doel het Belgisch recht volledig in 
overeenstemming te brengen met de vereisten van het commu
nautair recht. 

Op een aantal gebieden laat de zevende richtlijn een keuze
mogelijkheid aan de Lid-Staten. De gedane keuzen op deze ver
schillende gebieden worden hierna in dit verslag verantwoord. 

Bij het opstellen van dit besluit heeft de Regering rekening 
gehouden met de werkzaamheden van het Contactcomite opge
richt door de zevende richtlijn, dat samengesteld is uit de 
vertegenwoordigers van de Commissie van de E.E.G. en van de 
Lid-Staten. Dit Comite heeft immers tot taak een geharmoni
seerde toepassing van de richtlijn te bevorderen via geregeld 
overleg over met name de concrete problemen die zich bij deze 
toepassing voordoen. 

Bij het opstellen van het ontwerp en met name wat de keuzen 
betreft die moeten worden gemaakt in de gevallen waarin de 
richtlijn een keuzemogelijkheid biedt aan de Lid-Staten, heeft 
de Regering ruimschoots rekening gehouden met de beleidsbe
slissingen van die Lid-Staten die de zevende richtlijn reeds in 
hun intern recht hebben omgezet (Frankrijk - Duitse Bondsre
publiek - Luxemburg - N ederland - Griekenland - Vere
nigd Koninkrijk - Spanje) , also ok met de voorgenomen oplos
singen in de Lid-Staten waar de omzettingsprocedure nog loopt. 

De Regering heeft ook ruimschoots rekening gehouden met 
de werkzaamheden op dit gebied van de Organisatie voor Eco
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) C) als-

(1) O.E.S.O. : 
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mede met de normen uitgevaardigd door het International 
Accounting Standards Committee (LA.S.C.) (2). 

Bovendien ligt dit besluit in het verlengde van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening 
van de ondernemingen. Dit geldt met name voor de boekhoud
kundige basisbegrippen, de beginselen met betrekking tot de 
jaarrekening en de inrichting van de schema's op grond waarvan 
ze is opgemaakt, de waarderingsregels en de omschrijving van 
de posten. Daarenboven werden de bepalingen met betrekking 
tot de inhoud van het jaar- en controleverslag, de openbaarma
king van de geconsolideerde j aarrekening en van deze verslagen 
grotendeels overgenomen uit de regeling die van toepassing is 
op de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening. 

* ** 
Zowel in het Europees als in het Belgisch recht vult de gecon

solideerde j aarrekening de (niet-geconsolideerde) jaarrekening 
aan, zonder deze laatste evenwel te vervangen. 

AIgemeen genomen strekt de consolidatie ertoe een jaarreke
ning voor te leggen waarin een geheel van ondernemingen waar
tussen een affiliatieverband bestaat, wordt voorgesteld alsof het 
om een enkele onderneming ging, waarin bijgevolg de afzon
derlijke rechtspersoonlijkheid van zowel de consoliderende 
onderneming als van elk van haar dochterondernemingen wordt 
terzijde geschoven. 

Aangezien geen rekening wordt gehouden met de afzonder
lijke rechtspersoonlijkheid van de ondernemingen die het 
geconsolideerde geheel vormen, vloeien uit de geconsolideerde 
jaarrekening vooralsnog geen rechtstreekse juridische gevolgen 
voort, noch op het vlak van de vennootschapsrechtelijke ver
slaggeving, van de bepaling van de uitkeerbare winst, van de 
aansprakelijkheid van een tot het geconsolideerde geheel beho
rende onderneming voor de schulden of verplichtingen van een 

CZ) International Accounting Standards Committee,vooral 
LA.S. 21 Accounting for the effects of changes in foreign exchange rates. 
LA.S. 27 Consolidated financial statements and accounting for investment 
in subsidiaries. 
LA.S. 28 Accounting for investments in associates. 
Exposure draft 32 Proposed amendments to international accounting stan
dards. 
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andere geconsolideerde onderneming, als op het vlak van de 
toepassing van de belastingwetten. Dit de voorbereidende werk
zaamheden van de wet van 17 juli 1975 blijkt trouwens dat het 
opstellen en openbaarmaken van een geconsolideerde jaarreke
ning geen andere rechtstreekse juridische gevolgen zou sorteren 
dan die welke daaraan specifiek zouden zijn verbonden door bij
zondere wetsbepalingen. Thans werd nog geen dergelijke wets
bepaling uitgevaardigd. 

Juridisch gezien volgt daaruit dat de opstelling, de mededeling 
aan de vennoten en de openbaarmaking van de geconsolideerde 
jaarrekening in hoofdzaak te maken hebben met de informatie
verstrekking over de financiele positie en de resultaten van de 
consoliderende onderneming en haar dochterondernemingen 
beschouwd als een geheel, waarin naar evenredigheid rekening 
wordt gehouden met het boekhoudkundige netto-vermogen en 
met het resultaat van de geassocieerde ondernemingen. 

Deze informatieve betekenis van de consolidatie is nochtans 
ontzaglijk telkens wanneer vanuit het oogpunt van het vermo
gen, het bedrijf of het resultaat, de door een onderneming 
gecontroleerde ondernemingen en de ondernemingen waarin 
ze, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belangrijke deelneming 
bezit, voor haar relatief gezien een belangrijk gegeven uit
maken. 

Daaruit volgt dat in het geval van ondernemingen die derge
lijke deelnemingen bezitten, de correcte informatieverstrekking 
aan de verschillende categorieen van betrokken personen de 
samenvoeging eist van jaarrekening en geconsolideerde jaar
rekening waarbij elk stuk, naar gelang van de invalshoek, een 
wel bepaald beeld zal geven van de weer te geven werkelijkheid. 

De sanctionering van de voorschriften van dit besluit berust 
op de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling zoals be
paald door het Burgerlijk Wetboek en, vanuit strafrechtelijk 
oogpunt, onverminderd de bepalingen uit de financiele wetge
ving, op artikel 17 van de boekhoudwet van 17 juli 1975. 

* ** 

Bij de opstelling van dit besluit heeft de Regering kunnen 
steunen op de medewerking van de Commissie voor Boekhoud
kundige Normen en op de talrijke adviezen die tijdens de voor
bereiding van het besluit werden ingewonnen bij bedrijfsleiders, 
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professoren uit het hoger onderwijs, vertegenwoordigers van de 
werknemersorganisaties alsook bij het Instituut der Bedrijfsre
visoren en bij het Instituut der Accountants. Nauw overleg werd 
gepleegd met de Bankcommissie die krachtens het koninklijk 
besluit nr. 64 van 10 november 1967 belast is met de controle 
van de informatie verstrekt door de portefeuillemaatschappijen. 

De tekst van het besluit houdt rekening met de voorstellen 
geformuleerd in het advies van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven die een eensgezind standpunt van werkgevers- en 
werknemersorganisaties vertolken. 

9 



Commentaar op de artikelen. 

HOOFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET BESLUIT. 

(artikell) 

De bepalingen van het besluit zijn van toepassing op de 
handelsvennootschappen en de vennootschappen met de rechts
vorm van een handelsvennootschap naar Belgisch recht alsook 
op de openbare instellingen naar Belgisch recht die een statutai
re opdracht vervullen van commerciele, financiele of industriele 
aard. 

Het toepassingsgebied van dit besluit is dan ook beperkter 
dan dit van de wet van 17 juli 1975 en van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de 
ondernemingen, doordat noch de natuurlijke personen die 
koopman zijn noch de bijkantoren en centra van werkzaamhe
den in Belgie van ondernemingen naar buitenlands recht erin 
worden opgenomen. 

* ** 

Dit besluit geldt niet voor de kredietinstellingen en evenmin 
voor de portefeuillemaatschappijen waarop het koninklijk be
sluit nr. 64 van 10 november 1967 van toepassing is. De bepa
lingen in verb and met de geconsolideerde jaarrekening van deze 
ondernemingen maken immers geen deel uit van de boekhoud
wet van 17 juli 1975, doch wel van de wet van 30 juni 1975 
betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen 
en bepaalde andere financiele instellingen (artikel 73). Wat de 
portefeuillemaatschappijen betreft waarop voornoemd konink
lijk besluit nr. 64 van toepassing is, zal de Regering U eerstdaags 
een besluit voorleggen dat tot doel heeft de bepalingen van 
onderhavig besluit van toepassing te verklaren op deze vennoot
schappen. Voor de kredietinstellingen is een besluit in voorbe
reiding op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
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van deze instellingen dat uitvoering geeft aan richtlijn 86/635/ 
EEG van 8 december 1986 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen. 

Definities. 

(artikelen 2 tot 6) 

De eerste vraag in verb and met consolidatie betreft de 
bepaling van de criteria op grond waarvan een onderneming tot 
consolidatie verplicht is. 

Het criterium dat ter zake, overeenkomstig de zevende richt
lijn, wordt gehanteerd is de controle, met name de bevoegd
heid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te 
oefenen op de aanstelling van de meerderheid (en niet meer 
alleen, zoals in de huidige tekst van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1976, van ten minste de helft) van de bestuurders of 
zaakvoerders van de betrokken onderneming of op de orientatie 
van haar beleid. 

De onderneming ten opzichte waarvan deze controlebevoegd
heid bestaat wordt als dochteronderneming aangemerkt, on
geacht of het gaat om een rechtstreekse dan wel onrechtstreekse 
controle, met andere woorden gehouden via een andere 
dochteronderneming. 

Zoals in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 wordt de 
algemene definitie van de controle aangevuld met vermoedens; 
de ene zijn onweerlegbaar omdat ze voortvloeien uit situaties in 
rechte; een ander vermoeden is weerlegbaar, omdat het voort
vloeit uit een feitelijke meerderheid op de laatste twee algemene 
vergaderingen van de aandeelhouders. Deze vermoedens stem
men overeen met de criteria opgenomen in artikel 1 van de 
zevende richtlijn. 

Sommige van deze vermoedens, zoals datgene dat steunt op 
het bestaan van een zgn. «overheersingscontract», kunnen 
normalerwijze niet worden toegepast op dochterondernemingen 
naar Belgisch recht; ze kunnen daarentegen wel worden toege
past in het geval van dochterondernemingen naar buitenlands 
recht. 
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In artikel 3 worden overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn 
bepaalde elementen verduidelijkt waarmee bij het vaststellen 
van de controlebevoegdheid moet word en rekening gehouden. 

Vooreerst wordt bepaald dat de controlebevoegdheid via een 
dochteronderneming bij de rechtstreekse controlebevoegdheid 
wordt geteld. Daarbij moet worden aangestipt dat in het geval 
van een onrechtstreekse deelneming, het controlepercentage en 
niet het deelnemingspercentage op het niveau van de moederon
derneming relevant is. Bezit een onderneming CA) een deelne
ming van 60 % in een dochteronderneming CB) die op haar 
beurt een deelneming van 60 % in een andere vennootschap (C) 
bezit, dan wordt deze laatste beschouwd als dochteronderne
ming van A, ook al bedraagt het aandeel van A in C qua vermo
gen en resultaten uiteindelijk slechts 36 %. 

In de richtlijn wordt eveneens bepaald dat, om de controlebe
voegdheid vast te stellen, de stemrechten gehouden door een 
persoon die in eigen naam maar voor rekening van een te conso
lideren onderneming optreedt, worden geteld bij de recht
streeks of door een dochteronderneming gehouden stemrech
ten. Hoewel deze bepaling uit het Europees recht reeds als 
zodanig werd omgezet in het Belgisch recht, is het opportuun 
gebleken te verduidelijken, enerzijds, dat ze met name de geval
len dekt waarin de stemrechten zijn gehouden krachtens een 
overeenkomst van lastgeving, commissie, portage, naamlening, 
fiducie of een overeenkomst met een gelijkwaardige uitwerking 
(naar buitenlands recht) en, anderzijds, dat deze stemrechten 
uitsluitend in aanmerking worden genomen in hoofde van de 
onderneming voor rekening waarvan ze zijn gehouden en niet in 
hoofde van diegene die de stemrechten voor andermans reke
ning houdt. 

Bovendien wordt in het besluit bepaald dat om de controlebe
voegdheid vast te stellen, geen rekening wordt gehouden met 
een schorsing van stemrechten noch met de stemrechtbeperkin
gen bedoeld in de gecoordineerde wetten op de handelsvennoot
schappen of in wettelijke of statutaire beperkingen met een 
gelijkaardige uitwerking. Daarmee worden met name bedoeld 
de opschorting van het stemrecht bepaald bij de artikelen 6, 8 en 
16 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennoot
schappen en tot reglementering van de openbare overnameaan
biedingen, alsook de stemrechtbeperkingen bepaald bij de arti
kelen 75 en 76 van de vennootschapswet. 
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Doordat als uitgangspunt voor de begrippen «controlebe
voegdheid » en « stemrecht » is geopteerd, moet geen rekening 
worden gehouden met de aandelen zonder stemrecht, zelfs 
indien ze onder bepaalde voorwaarden weer stemgerechtigd 
worden of hun stemrecht behouden voor sommige bijzondere 
beslissingen, en moet anderzijds, in het geval van aandelen met 
meervoudig stemrecht rekening worden gehouden met het stem
recht dat ze verlenen en niet met het deel van het kapitaal dat 
deze aandelen vertegenwoordigen. In de huidige stand van de 
vennootschapswet, kunnen dergelijke aandelen in Belgie niet 
worden gecreeerd; nochtans bestaan ze in het buitenland en 
~ogery.ermeld beginsel kan bijgevolg daadwerkelijk van toepas
smg ZlJn. 

Overeenkomstig de richtlijn wordt in het besluit aangegeven 
dat de stemrechten verbonden aan de aandelen van dochteron
dernemingen gehouden door laatstgenoemden zelf of door hun 
dochterondernemingen niet in aanmerking worden genomen om 
de controlebevoegdheid vast te stellen en bijgevolg worden 
geneutraliseerd. Bezit een onderneming 46 % van het kapitaal 
van een andere die 10 % van haar eigen aandelen bezit, dan 
wordt het deelnemingspercentage van eerstgenoemde geacht 
51 % (46 %/90 %) te bedragen; de tweede is bijgevolg een 
dochter de jure van de eerste. 

Bij de bepaling daarentegen van de dochterondernemingen 
die in de consolidatie moeten worden opgenomen, worden de 
aandelen van de consoliderende onderneming die zij zelf of haar 
dochterondernemingen houden niet in aanmerking genomen. 
Deze aandelen worden in de geconsolideerde jaarrekening ver
werkt als eigen aandelen die behoren tot de geconsolideerde 
activa (cf. infra). 

* ** 

De controle kan exclusief of gezamenlijk worden uitgeoefend. 
In het besluit wordt bepaald dat onder gezamenlijke controle 
moet worden verstaan de controle die een beperkt aantal venno
ten samen uitoefenen wanneer zij zijn overeengekomen dat 
beslissingen omtrent de orientatie van het beleid van de 
betrokken onderneming niet zonder hun gemeenschappelijke 
instemming kunnen worden genomen. Het meest voorkomende 
geval betreft de gezamenlijk bestuurde ondernemingen. Daarbij 
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weze onderstreept dat de gehanteerde definitie niet tot gevolg 
heeft dat het controlepercentage van de gezamenlijk besturende 
ondernemingen gelijk moet zijn; zo kan een gezamenlijke 
controle bestaan op een gezamenlijke dochteronderneming 
waarin de stemrechten worden gehouden door twee vennoten in 
een verhouding 60-40 %. Opdat er sprake zou zijn van geza
menlijke controle in de zin van het besluit, is een overeenkomst 
noodzakelijk waarbij de gezamenlijke uitoefening van de con
trolebevoegdheid wordt georganiseerd. 

* ** 

In de meeste vennootschapsgroepen met een verticale struc
tuur berust de controle bij een moederonderneming. In casu valt 
de consolidatieverplichting uiteraard ten laste van laatstge
noemde. 

In bepaalde vennootschapsgroepen is nochtans de controle 
van het geheel in handen van een of meer natuurlijke of rechts
personen die geen ondernemingen zijn in de zin van de boek
houdwet en waarvoor dan ook geen consolidatieverplichting 
geldt. Bovendien komt het voor dat ondernemingen waartussen 
geen affiliatieverband bestaat, veeleer dan te fusioneren, beslis
sen om krachtens een onderling gesloten overeenkomst, zich 
onder een centrale leiding te plaatsen. 

De richtlijn biedt de Lid-Staten de mogelijkheid om in deze 
gevallen het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening 
waarin de betrokken ondernemingen zijn opgenomen al dan 
niet voor te schrijven. In casu was de Regering van oordeel dat, 
zodra ondernemingen onder centrale leiding staan, zulks niet 
kan worden genegeerd en dat het bijgevolg aangewezen is ze in 
de consolidatiekring op te nemen. 

Het bestaan van een centrale leiding blijkt uit in concreto te 
beoordelen situaties; artikel 4 van het besluit heeft bepaalde 
situaties tot vermoedens verwerkt, de ene onweerlegbaar, de 
andere weerlegbaar. 

* ** 

Ten slotte omschrijft het besluit, conform de richtlijn, voor de 
bepaling van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie
methode (cf. infra) moet worden toegepast, het begrip « geasso-
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cieerde onderneming ». Zo'n onderneming is elke andere on
derneming dan een dochteronderneming waarin een in de 
consolidatie opgenomen onderneming een deelneming bezit en 
waarin zij een invloed van betekenis uitoefent op de orientatie 
van het beleid. Deze invloed van betekenis wordt vermoed 
indien de stemrechten verbonden aan de deelneming een vijfde 
of me er vertegenwoordigen van de bestaande stemrechten. Dit 
begrip is dan ook meer beperkt dan het begrip « onderneming 
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat » uit het konink
lijk besluit van 8 oktober 1976. 

* ** 

Als gevolg van artikel 28 van de wet van 12 juli 1989 
houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de 
Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot 
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden 
dat artikel 1 van de boekhoudwet van 17 juli 1975 heeft gewij
zigd, moeten zowel de Europese als de Belgische economische 
samenwerkingsverbanden worden gekwalificeerd als « onderne
mingen » in de zin van de boekhoudwet waarop derhalve deze 
wet en haar uitvoeringsbesluiten in de regel van toepassing zijn. 

Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de toepassing 
van onderhavig uitvoeringsbesluit op de genoemde economische 
samenwerkingsverbanden leidt tot de volgende bevindingen. 

Vooreerst is het duidelijk dat een economisch samenwer
kingsverband zelf geen consoliderende onderneming kan zijn. 
Zulks vloeit voort uit artikel 1 van dit besluit waarin de econo
mische samenwerkingsverbanden niet worden vermeld onder de 
rechtsvormen die een onderneming moet hebben aangenomen 
om als consoliderende onderneming te kunnen worden be
schouwd. Dit strookt met de aard zelf van een economisch 
samenwerkingsverband dat uitsluitend tot doel heeft de econo
mische bedrijvigheid van zijn leden te vergemakkelijken of te 
ontwikkelen dan wel de resultaten van die bedri jvigheid te 
verbeteren of te vergroten (cf. artikel 1, § 1, eerste lid, wet 
17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverban
den). Een economisch samenwerkingsverband mag dus per defi
nitie geen andere ondernemingen controleren. Zulks wordt 
overigens bevestigd door artikel 2 van genoemde wet van 17 juli 
1989 waarin o.m. wordt bepaald dat een economisch samen
werkingsverband geen deelnemingen mag bezitten in handels
vennootschappen of vennootschappen met handelsvorm. 
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Een eeonomiseh samenwerkingsverband moet daarentegen 
als een eonsolideerbare onderneming worden besehouwd. Gelet 
op de juridisehe struetuur van een eeonomiseh samenwerkings
verband, o.m. op de omstandigheid dat geen enkellid over de 
volstrekte meerderheid van de stemmen mag besehikken (ef. 
artikel 17 van hogergenoemde E.E.G.-Verordening van 25 juli 
1985 evenals artikel 13, § 3 van de genoemde wet van 17 juli 
1989) zal een eeonomiseh samenwerkingsverband in de regel 
worden geassimileerd met een gemeensehappelijke doehteron
derneming waarover de leden de gezamenlijke eontrole uitoefe
nen (cf. de hierboven geeommentarieerde definities van deze 
begrippen). Daaruit volgt dat het eeonomiseh samenwerkings
verband overeenkomstig artikel 45 van het besluit door zijn 
leden zal worden geeonsolideerd volgens de evenredige metho
de die besehreven wordt in artikel 61 van het besluit. Het is 
evenwel niet uitgesloten dat een samenwerkingsverband inte
graal zou worden geeonsolideerd. Zulks zal het geval zijn 
wanneer alle leden van een samenwerkingsverband deel uitma
ken van hetzelfde geheel en het samenwerkingsverband preeies 
tot doel heeft de bedrijvigheid van dit geheel te ontwikkelen. 

Ten slotte moet nog worden aangestipt dat een eeonomiseh 
samenwerkingsverband buiten de eonsolidatie mag worden gela
ten onder dezelfde voorwaarden als voor een doehteronderne
ming (cf. artikelen 13 e.v. van het besluit). 
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HOOFDSTUK II 

CONSOLIDATIE DOOR EEN MOEDERONDERNEMING. 

Titel I - Toepassingsgebied. 

1. Beginsel. 

(artikeI7) 

Een in artikel 1 bedoelde onderneming moet een geconsoli
deerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opstellen 
indien zij, alleen of gezamenlijk een of meer dochteronderne
mingen naar Belgisch of buitenlands recht controleert. 

De zevende richtlijn verplicht tot consolidatie in geval van een 
controle in rechte; ze biedt de Lid-Staten de mogelijkheid om de 
consolidatieplicht ook op te leggen bij controle in feite. 

Door te opteren voor de consolidatie van de feitelijke 
dochterondernemingen heeft de Regering de economische wer
kelijkheid die blijkt uit het bestaan van een vennootschapsgroep 
willen benadrukken, eerder dan de oorzaken van de controle of 
de omvang van de stemrechten waarop de groep is gebouwd. 
Deze keuze gaat ook uit van de bekommernis om via de gecon
solideerde jaarrekening een beeld van de groep als geheel te 
geven, eerder dan een beeld van de moederonderneming na 
integratie van haar dochterondernemingen. De Regering heeft 
er tevens rekening mee gehouden dat, vermits de richtlijn de 
voorrang geeft aan het controle-aspect ten nadele van het ver
mogensaspect, omwille van de coherentie niet uitsluitend met 
juridische controlesituaties rekening mocht worden gehouden. 
Deze keuze werd ook be'invloed door de oplossingen die, welis
waar met enkele varianten, werden geformuleerd in de Franse, 
Duitse, Nederlandse en Britse wetgevingen. 

In navolging van het op dat punt eensgezind advies van de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd evenwel in een uit-

19 



zondering voorzien op het beginsel van de verplichte consolida
tie van in feite gecontroleerde dochterondernemingen m.n. in 
de hypothese waarin de opneming in de consolidatie van een 
dergelijke dochteronderneming zou indruisen tegen het funda
mentele beginsel van het getrouw beeld zoals uitgedrukt in arti
kel 20 van het besluit (cf. het bepaalde in artikel 14, § 1). 

2. Vrijstellingen. 

(artikelen 8 tot 11) 

Overeenkomstig de richtlijn voorziet het besluit in twee uit
zonderingen op het beginsel van de verplichting voor elke 
moederonderneming naar Belgisch recht om een geconsolideer
de jaarrekening op te stellen. De eerste betreft het geval waarin 
de moederonderneming zelf de dochteronderneming is van een 
andere onderneming en haar j aarrekening wordt opgenomen in 
de geconsolideerde j aarrekening van deze andere onderneming. 
De tweede betreft de kleine groepen. 

a) Consolidatie op het nzveau van de dochterondernemingen 
(subconsolidatie) . 

(artikelen 8 en 10) 

De ondernemingen van een groep worden vaak trapsgewijs 
gestructureerd en vaak zijn de dochterondernemingen zelf 
moederondernemingen die een geheel van andere ondernemin
gen controleren. 

In die gevallen rijst de vraag of de consolidatie enkel op het 
niveau van de toponderneming, van het « groepshoofd », moet 
geschieden, dan wel of ook op het niveau van deze dochteron
dernemingen tot consolidatie moet worden overgegaan. In die 
hypothese spreekt men van subconsolidatie. 

De zevende richtlijn stelt in haar derde overweging dat de 
bescherming van de met de kapitaalvennootschappen verbon
den belangen meebrengt dat er in beginsel een geconsolideerde 
jaarrekening moet worden opgesteld althans wanneer die ven
nootschap een moederonderneming is, dat daarenboven het 
belang van een volledige informatie vergt dat een dochteronder
neming, wanneer zij zelf moederonderneming is, een geconsoli
deerde jaarrekening opstelt. Een dergelijke moederonderne-
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ming kan evenwel, en moet zelfs onder bepaalde voorwaarden, 
worden vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen mits aandeelhouders en derden vol
doende worden beschermd. 

De richtlijn voorziet dan ook in een vrijstelling van de 
verplichting tot subconsolidatie wanneer de jaarrekening van de 
dochteronderneming en van haar eigen dochterondernemingen 
word en opgenomen in een geconsolideerde j aarrekening die op 
een hoger niveau wordt opgesteld en gecontroleerd overeen
komstig de richtlijn of op een gelijkwaardige wijze en die in het 
land van de dochteronderneming wordt openbaar gemaakt. 
Bovendien is voor de vrijstelling vereist dat de aandeelhouders 
van de betrokken dochteronderneming ermee hebben inge
stemd. 

Deze vrijstelling is verplicht voor een meer dan 90 % dochter
onderneming van een onderneming die haar zetel in de E.E. G. 
heeft voor zover de effecten van de dochteronderneming niet 
zijn genoteerd; ze is facultatief, met andere woorden naar keuze 
van de Lid-Staten, in de andere gevallen. 

De Regering heeft bij de uitvoering van deze bepalingen, 
aansluitend op de houding van de meeste E.E.G.-Lid-Staten die 
de zevende richtlijn reeds in hun nationale wetgeving hebben 
omgezet, geopteerd voor een ruime vrijstelling van consolidatie
plicht voor een dergelijke dochteronderneming, voor zover de 
rechten van de vennoten worden gevrijwaard en de informatie
verstrekking aan derden geen subconsolidatie vergt. 

Ter vrijwaring van de rechten van de vennoten en in het 
bijzonder van de minderheidsvennoten, voorziet het besluit als 
vrijstellingsvoorwaarde in een beslissing van de algemene verga
dering getroffen bij bijzondere meerderheid. Daarbij wordt 
conform de richtlijn een onderscheid gemaakt tussen kapitaal
vennootschappen (N.V. en C.V.A.) en andere ondernemingen. 
Vanuit dezelfde optiek bepaalt het besluit dat de beslissing 
slechts geldt voor ten hoogste twee boekjaren. 

Wanneer de aandelen van de dochterondernemingen zijn 
toegelaten tot de officiele notering aan een effectenbeurs, kan 
wegens de informatiebehoeften van het publiek niet word en 
afgezien van het opstellen van een geconsolideerde jaarreke
ning. Daarin voorziet het besluit overeenkomstig artikel 7, § 3 
van de richtlijn. 
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Het is niet opportuun gebleken om ten aanzien van de 
subconsolidatie een door de richtlijn toegelaten onderscheid te 
maken al naargelang de moederonderneming haar zetel binnen 
dan wel buiten de E.E.G. heeft. 

Heeft de moederonderneming echter haar zetel buiten de 
E.E.G., dan zal de dochteronderneming slechts kunnen aan
spraak maken op de vrijstelling van subconsolidatie als haar 
geconsolideerde jaarrekening gelijkwaardig is met een geconso
lideerde jaarrekening opgesteld overeenkomstig de richtlijn. De 
richtlijn omschrijft het begrip « gelijkwaardigheid » niet, even
min als de criteria op grond waarvan de gelijkwaardigheid moet 
word en beoordeeld. Het Contactcomite opgericht door de richt
lijn heeft dit vraagstuk onderzocht en wellicht zal de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen eerlang een gemeenschap
pelijk interpretatiedocument over dit begrip publiceren. 

Overeenkomstig de richtlijn heeft het besluit aan de vrijstel
ling de voorwaarde verbonden dat de geconsolideerde jaarreke
ning en de geconsolideerde verslagen van de moederonderne
ming in Belgie worden openbaar gemaakt en verkrijgbaar zijn in 
de taal waarin de jaarrekening van de vrijgestelde onderneming 
wordt openbaar gemaakt. 

Bovendien bepaalt het besluit dat, wanneer een onderneming 
gebruik maakt van de mogelijkheid om geen subconsolidatie op 
te stellen, zulks in de toelichting bij haar jaarrekening moet 
worden vermeld met aanduiding van de naam en de zetel van de 
moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening op
stelt waarin haar eigen jaarrekening en die van haar dochters 
zijn geconsolideerd. 

Een andere voorwaarde waaraan de vrijstelling van subconso
lidatie gebonden is, heeft betrekking op de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerd jaar
verslag opgesteld door de moederonderneming (cf. artikel 8, 
§ 2, 30). Deze controle moet worden verricht door een persoon 
die krachtens het recht waaronder de moederonderneming valt 
gemachtigd is om jaarstukken te certificeren. Het is dus duide
lijk dat de controle van de van subconsolidatie bevrijdende 
geconsolideerde jaarrekening niet moet worden overgedaan of 
gecertificeerd door bvb. de commissaris-revisor van de Belgi
sche dochteronderneming die gebruik wil maken van de vrijstel
ling. Het besluit bepaalt daarentegen wel dat de toelichting bij 
de niet-geconsolideerde jaarrekening van de Belgische dochter
onderneming een bijzondere motivering moet bevatten wat de 

22 



naleving van de vrijstellingsvoorwaarden betreft. De controle 
van de getrouwheid van deze motivering maakt deel uit van de 
opdracht van de commissaris-revisor met betrekking tot de niet
geconsolideerde jaarrekening van de betrokken Belgische doch
teronderneming. 

* ** 

De informatieverstrekking aan de ondernemingsraad. 

Zoals reeds werd beklemtoond in de inleiding kan de informa
tieve betekenis van een geconsolideerde jaarrekening ontzaglijk 
zijn, niet in het minst voor de werknemers van een consolidatie
plichtige onderneming. Daar het gebruik van de vrijstelling van 
subconsolidatie waartoe wordt beslist door de aandeelhouders 
van de vrijgestelde dochteronderneming, de passende informa
tieverstrekking aan de ondernemingsraden kan schaden, wordt 
voorgesteld - in navolging van het op dat punt eensgezind 
advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - om in het 
koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglemente
ring van de economische en financiele inlichtingen te verstrek
ken aan de ondernemingsraden, een specifieke regeling uit te 
werken met betrekking tot de mededeling aan de ondernemings
raden van geconsolideerde financiele informatie. 

Deze regeling wordt opgenomen in een apart koninklijk 
besluit dat U gelijktijdig met onderhavig besluit ter onderteke
ning wordt voorgelegd. Zij is toegelaten door artikel 10 van de 
richtlijn dat overgenomen werd in artikel 11 van dit besluit, en 
ziet er als volgt uit. 

Het ondernemingshoofd moet aan de ondernemingsraad een 
exemplaar van de geconsolideerde jaarrekening mededelen 
wanneer de betrokken onderneming krachtens onderhavig be
sluit dergelijke geconsolideerde jaarrekening moet opstellen. 

Heeft de betrokken onderneming gebruik gemaakt van artikel 
8 van onderhavig besluit, dan heeft de vrijstelling van subconso
lidatie geen uitwerking ten aanzien van de ondernemingsraad. 
Dit betekent dat ondanks de toepassing van genoemd artikel 8, 
ten behoeve van de ondernemingsraad een geconsolideerde 
jaarrekening door de betrokken onderneming moet worden 
opgesteld. 

Deze subconsolidatie ten behoeve van de ondernemingsraad 
zal worden opgesteld in overeenstemming met de bepalingen 
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van onderhavig besluit (cf. artikel 27), maar aan de onder
nemingsraad mag een verkorte geconsolideerde toelichting 
worden medegedeeld. 

Van de verplichting om aan de ondernemingsraad een sub
consolidatie mede te del en opgesteld overeenkomstig onderha
vig besluit kan evenwel worden afgeweken als de ondernemings
raad oordeelt dat het doel van artikel 3 van genoemd koninklijk 
besluit van 27 november 1973 (de onderneming situeren in het 
kader van de economische of financiele groep waarvan ze deel 
uitmaakt) wordt bereikt door de mededeling van de geconsoli
deerde j aarrekening van een andere onderneming waarin de 
betrokken onderneming integraal of naar evenredigheid werd 
opgenomen dan wel door de mededeling van andere inlichtingen 
die de ondernemingsraad gelijkwaardig acht. 

Wordt hierover in de ondernemingsraad geen overeenstem
ming bereikt, dan kan om een afwijking op de verplichting tot 
subconsolidatie worden verzocht volgens de procedure bepaald 
bij artikel 28 van genoemd besluit van 27 november 1973. 

b) Vrijstelling van kleine groepen. 

(artikelen 9 en 10) 

Wat de kleine groepen betreft, heeft de Regering geopteerd 
voor een maximale vrijstelling van de consolidatieverplichting in 
de mate toegelaten door de richtlijn. 

Deze keuze wordt verantwoord door de omstandigheid dat de 
consolidatie in ons land nog een recent fenomeen is en relatief 
gezien weinig bekend is. Het is pas sinds kort dat deze stof in de 
onderwijsprogramma's werd opgenomen. 

De Regering heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
geboden door artikel 6, tweede paragraaf van de richtlijn om 
voor de berekening van de olTIvangcriteria in plaats van de 
consolidatiebeginselen (zoals de eliminatie van onderlinge vor
deringen en schulden) toe te passen de omvangbedragen betref
fende balanstotaal en netto-omzet met 20 % te vermeerderen. 
Deze werkwijze is ongetwijfeld gemakkelijk toe te passen, maar 
het kan betwijfeld worden of dit een verantwoorde methode is 
voor de bepaling van de omvang van een geconsolideerd geheel. 
Het verband tussen het niet-toepassen van de klassieke consoli
datiebeginselen en een forfaitaire vermeerdering van de 
omvangbedragen met 20 % is inderdaad niet geheel duidelijk. 
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Krachtens de richtlijn is de consolidatie verplicht, zelfs voor 
kleine groepen, wanneer de effecten van een van de te conso
lideren ondernemingen zijn toegelaten tot de officiele notering 
aan een effectenbeurs (artikel 10). 

3. Consolidatiekring. 

(artikelen 12 tot 18) 

Overeenkomstig de richtlijn voorziet het besluit in de consoli
datie van alle dochterondernemingen, ongeacht hun werkzaam
heden of hun localisatie. 

Nochtans worden dochterondernemingen waarover de conso
liderende onderneming een controle de facto bezit buiten de 
consolidatie gelaten indien de opneming ervan in de consolidatie 
zou indruisen tegen het fundamentele beginsel van het getrouw 
beeld, zoals uitgedrukt in artikel 20 (cf. artikel 14, § 1). In dat 
geval worden deze dochterondernemingen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode (artikel 16). 

Het loutere feit dat de in de consolidatie op te nemen onder
nemingen uiteenlopende werkzaamheden uitoefenen is geen 
reden om ze niet in de consolidatie op te nemen. Slechts indien 
als gevolg van de uiteenlopende werkzaamheden van de betrok
ken ondernemingen, het opnemen van sommige ervan een ver
keerd beeld van het geheel mocht opleveren, zouden deze 
buiten de consolidatie moeten worden gelaten met verantwoor
ding in de toelichting (artikel 14, § 2). Dergelijke ondernemin
gen moeten dan worden verwerkt volgens de vermogensmuta
tiemethode (artikel 16) en, indien hun jaarrekening niet in 
Belgie openbaar wordt gemaakt, moet ze verkrijgbaar zijn op de 
zetel van de consoliderende onderneming (artikel 17). Zulks zou 
het geval kunnen zijn als een industriele groep een kredietinstel
ling controleert waarvan het bedrijf grotendeels buiten de groep 
wordt uitgeoefend. 

Wanneer daarentegen een dochteronderneming in vereffe
ning is gesteld of wanneer er niet meer kan van worden uit
gegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten, moet ze, gelet op de 
verschillende waarderingsregels die in dergelijke omstandighe
den moeten worden toegepast, buiten de consolidatie worden 
gelaten. Deze bepaling vloeit impliciet voort uit de richtlijn 
vermits in artikel 31 o.m. verwezen wordt naar artikel29 van de 
vierde richtlijn waarin het continulteitsbeginsel is verwoord. 
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Bovendien worden in artikel 13 de in de richtlijn voorgeschre
yen uitzonderingen op de opneming van bepaalde dochteron
dernemingen herhaald. Het zijn de dochterondernemingen 
waarvan, omwille van hun te verwaarlozen betekenis, de opne
ming niet relevant zou zijn voor de beoordeling van het gecon
solideerd vermogen, de geconsolideerde financiele positie of het 
geconsolideerd resultaat; de dochterondernemingen waarop de 
effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid wordt be
moeilijkt door ingrijpende en duurzame beperkingen; de doch
terondernemingen waarover de gegevens die nodig zijn om ze in 
de consolidatie op te nemen, niet tijdig of zonder onevenredige 
kosten kunnen worden verkregen; tenslotte, de ondernemingen 
waarvan de aandelen uitsluitend worden gehouden met het oog 
op latere vervreemding. Deze uitzonderingen, en in het bijzon
der laatstgenoemde, zullen uiteraard slechts strikt kunnen 
worden gelnterpreteerd; ze mogen immers niet worden ingeroe
pen om het beeld van het groepsgeheel te beinvloeden dat de 
geconsolideerde jaarrekening oplevert. 

Ten slotte bepaalt artikel 18 dat wanneer de samenstelling van 
het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aan
merkelijke wijziging heeft ondergaan ten gevolge van de ver
werving of de overdracht van dochterondernemingen, de toe
lichting inlichtingen moet bevatten die een zinvolle vergelijking 
van de achtereenvolgende geconsolideerde jaarrekeningen mo
gelijk maken. 

Titel II - De geconsolideerde jaarrekening. 

1. AIgemene beginselen. 

(artikelen 19 tot 28) 

Inhoud van de geconsolideerde jaarrekening. 

De geconsolideerde jaarrekening bestaat, volgens artikel 19, 
uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze 
stukken vormen een geheel. Daarmee wordt het beginsel dat ter 
zake van de j aarrekening in de vennootschapswet (artikel 77) 
evenals in het jaarrekeningbesluit (artikel 2) is uitgedrukt, 
overgebracht op het vlak van de consolidatie. 
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Opstelling van de geconsolideerde jaarrekening in Belgische 
frank. 

Hetzelfde artikel 19 bepaalt dat de geconsolideerde jaarreke
ning in Belgische frank wordt opgesteld. Deze regel strekt ertoe, 
voor consoliderende ondernemingen naar Belgisch recht, voor 
de nodige coherentie te zorgen met hun jaarrekening en met 
hun statuten die een kapitaal uitgedrukt in Belgische frank voor
schrijven. Evenwel mag niet worden genegeerd dat in bepaalde 
gevallen, wanneer het bedrijf van de groep hoofdzakelijk wordt 
uitgeoefend in een andere muntzone dan die van de BEF en het 
overgrote gedeelte van haar tegoeden en verplichtingen worden 
gelocaliseerd in deze muntzone of worden uitgedrukt in deze 
munt, de vereiste van het getrouw beeld de opstelling van een 
geconsolideerde jaarrekening in deze munt kan verantwoorden. 
Daar dit een situatie betreft die slechts in concreto kan worden 
beoordeeld, lijkt het beter om een dergelijk geval te behandelen 
via de afwijkingsbevoegdheid waarin artikel 15 van de boek
houdwet voorziet. 

Het lijkt de Regering daarentegen vooralsnog niet opportuun 
om geconsolideerde jaarrekeningen in ecu te laten opstellen en 
openbaar maken. Voor zover haar bekend wordt deze werkwij
ze door Belgische ondernemingen niet of uiterst zelden toege
past. De Regering heeft hieromtrent ook geen verzoek van het 
bedrijfsleven ontvangen. Het bepaalde in artikel 19, tweede lid 
is overigens volkomen coherent met het bepaalde in artikel 76, 
§ 3 van het besluit waarin op het vlak van de vrijwillige 
publikatievormen (brochures, perscommuniques, enz.) aan de 
ondernemingen wordt toegelaten de geconsolideerde cijfers in 
BEF om te zetten in een and ere munt. Deze faciliteit heeft 
uiteraard niets te maken met het voeren van een boekhouding in 
vreemde valuta en het daaruit afleiden van jaarrekeningen in 
vreemde munt, wat o.m. de berekening en boekhoudkundige 
verwerking van omrekeningsverschillen zou impliceren. 

Het getrouw beeld. 

Het beginsel van het getrouw beeld uitgedrukt in artikel 20 is 
een herneming op het stuk van de consolidatie van de re gel die 
in artikel 3 van het jaarrekeningbesluit vervat ligt : voor de 
draagwijdte van dit beginsel verwijst de Regering naar het 
Verslag gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 
1983 dat de Belgische reglementering in overeenstemming heeft 
gebracht met de vierde richtlijn. 
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Boekhoudkundige grondslag van de geconsolideerde jaarreke
mng. 

Zoals artikel 5 van het jaarrekeningbesluit eist artikel 21 dat 
de geconsolideerde balans en de geconsolideerde resultatenre
kening uit een samenhangend en controleerbaar boekhoudsys
teem voortvloeien zodanig dat de boekhoudkundige continuiteit 
van de geconsolideerde jaarrekening van het ene jaar op het 
and ere is verzekerd. Dit boekhoudsysteem kan hetzij een 
geconsolideerde boekhouding zijn die rechtstreeks leidt tot de 
geconsolideerde jaarrekening, hetzij een consolidatieboekhou
ding op grond van de financiele staten van de in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen. Waar het op aankomt is dat, 
ongeacht het toegepaste boekhoudsysteem, de verschillende 
posten van de geconsolideerde jaarrekening en hun wijziging 
v~m het ene j aar op het andere een boekhoudkundige basis 
hebben waarop de verantwoording en controle van deze posten 
kan worden gesteund. 

Gelijktijdige afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening en 
van de jaarrekening van de consoliderende onderneming. 

Krachtens artikel 24 moet de geconsolideerde jaarrekening 
van een moederonderneming worden afgesloten op dezelfde 
datum als haar j aarrekening. Mocht dit niet het geval zijn dan 
zouden de overlappende boekjaren elke coherentie tussen de 
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening doen ver
dwijnen. 

Het gebeurt nochtans dat onder meer omwille van dividend
ontvangsten de afsluiting van de jaarrekening van de consolide
rende onderneming vergeleken bij de afsluitingsdatum van de 
jaarrekeningen van de werkvennootschappen wordt verscho
ven. In dat geval is een afwijking mogelijk mits naleving van de 
voorwaarden bepaald bij artike126. 

Opneming in de geconsolideerde jaarrekening van de vermogens
bestanddelen en de resultaten op consolidatiedatum. 

De geconsolideerde j aarrekening strekt ertoe een beeld van 
het geheel te geven alsof het om een enkele onderneming ging. 
Bijgevolg moet de geconsolideerde balans alle actief- en passief
bestanddelen van de in de consolidatie opgenomen ondernemin
gen bevatten zoals ze voorkwamen op de datum waarop de 
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld. Zo ook moet de 
geconsolideerde resultatenrekening alle opbrengsten en kosten 
bevatten van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen 
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die betrekking hebben op de door de geconsolideerde resulta
tenrekening bestreken periode. Het gaat hier om een grondregel 
die dient toegepast ongeacht de datum waarop de jaarrekening 
van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen wordt 
afgesloten. De toepassing van deze regel kan evenwel tot gevolg 
hebben dat met be trekking tot de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen tussentijdse financiele staten moeten worden 
opgesteld. 

Overeenkomstig de richtlijn kan nochtans van dit beginsel 
word en afgeweken, wanneer de toepassing ervan uiterst moei
lijk zou blijken of de opstelling en openbaarmaking van een 
geconsolideerde jaarrekening uitermate zou vertragen. Het ver
schil tussen de data of periodes mag even we 1 onder geen enkel 
beding meer dan drie maanden bedragen. Bij gebruik van deze 
afwijkingsmogelijheid moet krachtens artikel 26 rekening wor
den gehouden met of in de toelichting melding worden gemaakt 
van belangrijke gebeurtenissen die zich tussen deze twee data 
hebben voorgedaan. 

Vrijwillige consolidatie en consolidatie als gevolg van bijzondere 
bepalingen (artikel 27). ' 

Het staat een van de consolidatieplicht vrijgestelde onderne
ming nog altijd vrij een geconsolideerde jaarrekening op te stel
len en openbaar te maken. 

Het is ook mogelijk dat bijzondere wettelijke of bestuursrech
telijke bepalingen zouden voorzien in de openbaarmaking van 
een geconsolideerde j aarrekening of de mededeling ervan aan 
overheid of rech ter. Zoals in de commentaar bi j artikel 8 reeds 
is aangekondigd wordt voorgesteld het koninklijk besluit van 
27 november 1973 houdende reglementering van de econo
mische en financiele inlichtingen te verstrekken aan de onderne
mingsraden, aan te passen ten einde in sommige gevallen in de 
mededeling te voorzien van een geconsolideerde jaarrekening 
aan de ondernemingsraad, ook al zou de betrokken onderne
ming gebruik hebben gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
bepaald bij genoemd artikel 8. 

In al deze hypotheses moet word en vermeden dat onder de 
vlag van een geconsolideerde j aarrekening financiele staten 
worden openbaar gemaakt of medegedeeld die niet zouden vol
doen aan de gemeenrechtelijke beginselen en regels die in dit 
besluit voor de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen. 
Zulks zou inderdaad misleidend kunnen zijn voor de bestemme-
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lingen van de betrokken informatie. Deze motieven zijn de ratio 
legis van artikel 27 dat de verplichting oplegt om de betrokken 
staten op te stellen conform de bepalingen van dit besluit. 

Verkrijgbaarheid van de gegevens met betrekking tot de dochter
ondernemingen. 

De opstelling door de consoliderende onderneming van een 
geconsolideerde jaarrekening houdt in dat ze beschikt over de 
nodige gegevens met betrekking tot de positie en de verrichtin
gen van de dochterondernemingen. Aan dochterondernemingen 
naar buitenlands recht kan een mededelingsplicht van deze 
gegevens niet rechtstreeks worden opgelegd door de Belgische 
reglementering. Daarom verplicht artikel 28 de moederonder
neming naar Belgisch recht ertoe haar controlebevoegdheid aan 
te wenden om vanwege de dochterondernemingen te verkrijgen 
dat zij haar tijdig de gegevens verstrekken nodig om haar ver
plichtingen na te komen. Eenzelfde verplichting wordt in 
artikel 74 ingevoerd wat de uitoefening van de controle door de 
revisoren betreft. In beide gevallen gaat het om een middelver
bintenis en niet om een resultaatverbintenis. 

2. Indeling van de geconsolideerde jaarrekening. 

(artikelen 29 tot 35) 

Wat de indeling van de geconsolideerde jaarrekening betreft 
neemt het besluit de bepalingen van het jaarrekeningbesluit 
grotendeels over of verwijst ernaar. 

De onderscheiden voorraadposten mogen evenwel worden 
samengevoegd indien, met name omwille van interne leverin
gen, hun herindeling in de diverse posten op grond van hun 
betekenis voor het geconsolideerd geheel onevenredige kosten 
met zich zou brengen in verhouding tot de informatie verstrekt 
door deze indeling. Dit kan het geval zijn in sterk verticaal 
gelntegreerde groepen waarin de verschillende stadia van de 
produktiecyclus (van grondstof tot afgewerkt produkt) tussen de 
groepsondernemingen worden verdeeld. 

Anderzijds maakt het besluit het mogelijk, gelet op de 
praktijk in tal van buitenlandse staten, om in de geconsolideerde 
jaarrekening de bedrijfsresultaten naar hun be stemming te rang
schikken, eerder dan naar hun aard. Deze benadering zal voor
namelijk slechts verantwoord zijn als het wezenlijke van het 
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bedrijf van de groep wordt uitgeoefend door buitenlandse 
dochterondernemingen die dit indelingscriterium voor de be
drijfsresultaten toepassen. 

Zoals in de jaarrekening wordt de geconsolideerde balans 
opgesteld na toewijzing van het resultaat. In de geconsolideerde 
balans wordt daar nochtans mee bedoeld na toewijzing van het 
niet-geconsolideerd resultaat van de consoliderende onderne
mlng. 

Ten slotte bepaalt het besluit dat, wanneer het bedrijf van de 
geconsolideerde ondernemingen, als geheel beschouwd, voor
namelijk bestaat uit een bankbedrijf of een verzekeringsbedrijf, 
de geconsolideerde jaarrekening moet word en opgesteld vol
gens de schema's en waarderingsregels die, naar gelang van het 
geval, van toepassing zijn op de kredietinstellingen of op de 
verzekeringsondernemingen, ook al is de consoliderende onder
neming zelf geen kredietinstelling noch een verzekeringsonder
nemmg. 

3. Waarderingsregels. 

(artikelen 36 tot 43) 

De grondregels voor de waardering van de geconsolideerde 
jaarrekening zijn dezelfde als die gene die gelden voor de jaar
rekening. 

Gelet op de aard van de geconsolideerde jaarrekening dienen 
evenwel aanvullende regels te worden toegepast. 

Waardering volgens uniforme regels. 

Het komt vaak voor dat de re gels die door de in de conso
lidatie opgenomen ondernemingen in hun jaarrekening worden 
toegepast, niet homogeen zijn. 

Ingevolge de richtlijn wordt in het besluit het beginsel van de 
homogeniteit in de waarderingen bekrachtigd. Het weze onder
streept dat dit beginsel enkel van toepassing is op de geconsoli
deerde jaarrekening, en dat dit beginsel er derhalve niet toe 
leidt dat dezelfde regels zouden moeten worden gehanteerd 
door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen voor hun 
jaarrekening. Het leidt er echter wel toe dat indien de in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen andere regels toepas-
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sen dan deze geldend voor de geconsolideerde jaarrekening, de 
gegevens over deze ondernemingen, met het oog op hun opne
ming in de geconsolideerde jaarrekening, opnieuw zullen moe
ten worden gewaardeerd. 

Tot dergelijke nieuwe waardering wordt niet overgegaan in de 
gevallen waarin de toepassing van uiteenlopende re gels wordt 
verantwoord door een verschillende economische of juridische 
context. Er moet inderdaad worden vermeden dat wegens het 
beginsel van de homogeniteit in de waarderingen, fundamenteel 
verschillende situaties op uniforme wijze worden verwerkt. 

Een nieuwe waardering is ook niet vereist wanneer zij slechts 
van te verwaarlozen betekenis is, ten aanzien van het vereiste 
van het getrouw beeld. 

Ten slotte zijn afwijkingen mogelijk in uitzonderingsgevallen. 

Wanneer de actief- of passiefbestanddelen van de in de conso
lidatie opgenomen ondernemingen in de geconsolideerde jaar
rekening worden aangepast of herberekend, worden de afschrij
vingen, waardeverminderingen en resultaten in de geconsoli
deerde j aarrekening geboekt op grond van deze aangepaste of 
herberekende waarde (artikel 41). 

Eenvormigheid van de waarderingsregels geldend voor de gecon
solideerde jaarrekening en voor de jaarrekening van de consolide
rende onderneming. 

Artikel 37 bekrachtigt het beginsel - behoudens uitzonde
ringsgevallen gemotiveerd in de toelichting - dat de consolide
rende onderneming voor haar geconsolideerde jaarrekening 
dezelfde waarderingsregels moet toepassen als voor haar jaarre
kening. Het is immers niet normaal dat aan dezelfde activa of 
passiva verschillende waarden worden toegekend door dezelfde 
onderneming al naargelang ze in haar j aarrekening of in haar 
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht. 
In uitzonderingsgevallen mag van dit beginsel worden afgewe
ken maar slechts teneinde een correcter beeld van het geheel te 

.geven. 

Aanpassing van de economisch niet verantwoorde maar op fiscale 
voorschriften gebaseerde waarderingen. 

Artikel 39 bepaalt overeenkomstig de richtlijn dat de afschrij
vingen, waardeverminderingen en passiva die in de jaarrekening 
in overeenstemming met de fiscale voorschriften, maar voor een 
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groter bedrag dan economisch verantwoord werden geboekt, in 
de geconsolideerde jaarrekening worden aangepast, tenzij het 
belang van de betrokken bedragen verwaarloosbaar is. Daar de 
geconsolideerde jaarrekening fiscaal gezien geen juridische 
gevolgen sorteert, is het inderdaad niet verantwoord in de 
geconsolideerde j aarrekening de distorsies te behouden die in 
de jaarrekening uitsluitend op fiscale beweegredenen zouden 
zijn gegrond. Zoals werd aangestipt in het Verslag aan de 
Koning dat het besluit van 12 september 1983 voorafgaat, moe
ten versnelde of degressieve afschri jvingen evenwel niet zonder 
me er als hoger dan economisch verantwoorde afschrijvingen 
worden aangemerkt. 

Aansluitend op de richtlijn laat het besluit evenwel de 
mogelijkheid open om deze fiscale distorsies in de geconsoli
deerde j aarrekening niet ongedaan te maken op voorwaarde dat 
de invloed ervan op de resultaten van het boekjaar wordt 
vermeld in de toelichting. 

Verrekening van de passieve belastinglatenties. 

Artikel 40 bepaalt dat in de geconsolideerde staten rekening 
wordt gehouden met de belastinglatenties voor zover mag wor
den aangenomen dat daaruit voor een van de geconsolideerde 
ondernemingen in de afzienbare toekomst inderdaad kosten 
zullen voortvloeien. 

Het begrip «belastinglatentie », de mate waarin daarmee 
rekening moet worden gehouden en de wijze waarop de belas
tinglatenties in de financieIe staten moeten word en verwerkt, 
geven aanleiding tot doctrinale controverses. Daarom beperkt 
het besluit er zich toe in de huidige stand van zaken de tekst van 
de richtlijn terzake over te nemen. Het komt de Commissie voor 
Boekhoudkundige N ormen toe in het kader van de taak haar 
toegewezen door artikel14 van de wet van 17 juli 1975, terzake 
de beginselen van een regelmatige boekhouding progressief te 
ontwikkelen gelet o.m. op hetgeen in het buitenland zal tot 
stand komen. 

Omrekening van de tegoeden en verplichtingen in deviezen en 
van de /inanciele staten van buitenlandse dochterondernemingen. 

Hoewel de richtlijn geen normatieve bepaling bevat met 
be trekking tot de omrekening van de tegoeden en verplichtin
gen in deviezen en van de financiele staten van buitenlandse 
ondernemingen, is het aangewezen gebleken om in het besluit 
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een aantal algemene beginselen in te voegen die rechtstreeks 
aansluiten bij de door het International Accounting Standards 
Committee uitgevaardigde of voorgestelde normen. 

Het besluit voorziet in twee methodes : de monetaire/niet
monetaire methode, enerzijds, en de slotkoersmethode, ander
zijds. 

De eerste methode sluit het nauwst aan bij de opvatting dat de 
geconsolideerde jaarrekening de jaarrekening is van het gecon
solideerde geheel gezien als een economische eenheid. Ze voor
ziet in de homogeniteit van de waarderingen met deze toegepast 
door de consoliderende onderneming en de Belgische geconsoli
deerde ondernemingen; de verrichtingen worden immers ver~ 
werkt alsof ze waren gesteld door de consoliderende onderne
mmg. 

Ze is dan ook meer in het bijzonder geschikt voor de buiten
landse dochterondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening 
integrerend deel uitmaakt van het bedrijf van de moederonder
neming. Zulks geldt met name wanneer de nation ale munt van 
doorslaggevende betekenis is voor de verrichtingen of voor de 
financiering of wanneer de commerciele of financiele banden 
tussen de buitenlandse onderneming en de consoliderende 
onderneming van overwegend belang zijn. 

De tweede - waarvan de toepassing eenvoudiger is - houdt 
me er rekening met de cambiaire evenwichten van de buiten
landse dochteronderneming en berust meer op het begrip netto
investering dan op het begrip « economische eenheid van het 
geheel ». 

Daarom is ze meer in het bijzonder geschikt voor de buiten
landse dochterondernemingen die een bepaalde economische en 
financiele autonomie vertonen ten aanzien van de consolideren
de onderneming of de andere geconsolideerde ondernemingen 
en waarvan de monetaire balansbestanddelen en de meeste 
monetaire posten uit de resultatenrekening aan een andere 
munt dan de frank zijn gebonden. 

Dit verschil qua benadering verantwoordt dat beide metho
den gelijktijdig mogen worden gebruikt, op voorwaarde even
wel dat het gebruik ervan aan objectieve criteria beantwoordt en 
dat de criteria stelselmatig worden toegepast. 

De verschillende benaderingen waarop deze twee methoden 
berusten verklaren de verschillende verwerking van de eruit 
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voortvloeiende omrekeningsverschillen. In de eerste worden 
deze omrekeningsverschillen in beginsel in resultaat genomen. 
Ze kunnen evenwel worden uitgesteld volgens de regels die door 
de consoliderende onderneming voor haar j aarrekening worden 
toegepast. In de tweede methode wordt de resultatenrekening -
behoudens bij overdracht van de gehele deelneming of een 
gedeelte ervan - niet beYnvloed door de omrekening van de 
financiele staten van de buitenlandse dochterondernemingen. 
Onder het eigen vermogen worden - onder de post « Omreke
ningsverschillen » - de omrekeningsverschillen opgenomen die 
betrekking hebben op de netto-positie in het begin van de 
periode alsmede de omrekeningsverschillen die voortvloeien uit 
het gebruik van de slotkoers in de balans en uit de gemiddelde 
koers in de resultatenrekening. 

Het lijkt evenwel aangewezen om in bijzondere gevallen toe 
te staan, met name voor de dochterondernemingen gevestigd in 
landen met hoge infiatie, dat afwijkende waarderings- en toere
keningsregels met betrekking tot de omrekeningsverschillen 
word en aangenomen. Het gebruik van deze mogelijheid moet 
evenwel uitgaan van de naleving van het beginsel van het 
getrouw beeld; de gehanteerde criteria moeten aan objectieve 
criteria beantwoorden en deze criteria moeten stelselmatig 
worden toegepast. 

Titel III - De consolidatiemethoden. 

1. AIgemene beginselen. 

(artikelen 44 tot 46) 

De geconsolideerde jaarrekening strekt ertoe het vermogen, 
de financiele positie en de resultaten van het geconsolideerd 
geheel te tonen, alsof het om een enkele onderneming ging. 

N aar gelang van de band die elke onderneming met het 
geconsolideerd geheel verbindt worden verschillende methoden 
toegepast; de excIusieve dochterondernemingen worden inte
graal geconsolideerd, de gemeenschappelijke dochteronderne
mingen worden evenredig geconsolideerd; de deelnemingen in 
geassocieerde ondernemingen worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode. 
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De gemeenschappelijke dochterondernemingen mogen even
wel in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen vol
gens de vermogensmutatiemethode, wanneer hun bedrijf niet 
nauw geintegreerd is in het bedrijf van de onderneming die over 
de gezamenlijke controle beschikt. 

In beginsel geven de integrale of evenredige consolidatie en 
de toepassing van de vermogensmutatiemethode aanleiding tot 
identieke netto-waarden van het « groepsaandeel » in het eigen 
vermogen en in het resultaat van het geconsolideerd geheel. De 
integrale of evenredige consolidatie onderscheidt zich evenwel 
hoofdzakelijk van de vermogensmutatiemethode doordat ze 
betrekking heeft op het bruto-bedrag (eventueel op proportio
nele basis) van elk van de actief- en passiefbestanddelen, van de 
rechten en verplichtingen alsmede van de kosten en opbrengsten 
van de betrokken dochteronderneming, terwijl de toepassing 
van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde balans 
slechts gevolgen heeft voor de waardering van de deelnemingen 
in geassocieerde ondernemingen, en er op het niveau van de 
resultatenrekening slechts toe leidt dat een post wordt verwerkt 
waarin het aandeel van het geconsolideerd geheel in het netto
resultaat van de geassocieerde ondernemingen wordt geboekt. 

2. De integrale consolidatie. 

a) De geconsolideerde balans. 

Het netto-actief van de dochteronderneming. 

Zoals hoger vermeld, worden alle actief- en passiefbestandde
len van de geconsolideerde ondernemingen in de geconsolideer
de balans opgenomen. 

Bij de eerste consolidatie evenals bij elke latere wijziging in 
het deelnemingspercentage, moet bijgevolg het aandeel van der
den in het netto-vermogen van de dochteronderneming (als 
zodanig te tonen in de geconsolideerde balans in de post 
« Belangen van derden ») en het aandeel van de « groep » in dit 
netto-vermogen worden vastgesteld. Dit laatste moet in de 
plaats komen van de boekwaarde van de deelnemingen gehou
den in deze dochteronderneming door de andere in de consoli
datie opgenomen ondernemingen. 
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Het aandeel van de groep in het eigen vermogen van de 
dochterondernemingen en de boekwaarde van de daarmee over
eenstemmende deelnemingen in deze dochterondernemingen 
zullen zelden identiek zijn. Dit verschil zal in de meeste gevallen 
voortvloeien uit de omstandigheid dat bepaalde activa van de 
dochteronderneming - b. v. bepaalde immateriele elementen 
- niet of niet tegen hun volle waarde worden geboekt in de 
jaarrekening van de dochteronderneming, of dat bepaalde 
passiva ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn, terwijl voor 
de bepaling van de aanschaffingspri j s van de betrokken deelne
mingen met deze gegevens rekening werd gehouden. Het ver
schil kan eveneens te wijten zijn aan tal van andere factoren 
zoals : de valorisatie van positieve synergiegevolgen, de evolutie 
in de rendabiliteitsvooruitzichten, de tijdspanne tussen de dag 
van verwerving van de deelneming en de dag van eerste consoli
datie van de betrokken onderneming of eerste toepassing van de 
vermogensmutatiemethode; de verwerving van de deelneming 
onder gunstige of ongunstige voorwaarden. 

In de verwerking van dit verschil wordt met zijn herkomst en 
zijn betekenis rekening gehouden. Wanneer dit verschil te wij
ten is aan een overwaardering of onderwaardering van de activa 
of passiva van de betrokken dochteronderneming in haar jaar
rekening, moet dit verschil - daarin voorziet artikel 51 -
zoveel mogelijk worden toegerekend aan de actief- en passiefbe
standdelen waarvan de waarde hoger of lager is dan hun boek
waarde in de jaarrekening van de dochteronderneming. Aldus, 
indien de prijs betaald voor de deelneming het aandeel in het 
boekhoudkundig netto-actief van de dochteronderneming over
schrijdt en het verschil voortvloeit uit het in aanmerking nemen 
van een meerwaarde op de materiele vaste activa die in de jaar
rekening van de dochteronderneming niet werd uitgedrukt, dan 
dient de waarde ten belope waarvan deze materiele vaste activa 
in de geconsolideerde jaarrekening zullen worden opgenomen, 
te worden aangepast a rata van de betrokken meerwaarde. 

Blijkt na deze eerste toerekening de boekwaarde van de deel
neming nog steeds hoger te liggen dan het quotum van de herbe
rekende waarde van het netto-actief van de betrokken dochter
onderneming dat met deze deelneming overeenstemt, dan wordt 
het resterende verschil, krachtens artikel 52, § 1, ten laste 
genomen bij wijze van afschrijving, volgens een ritme - ook al 
wordt het forfaitair vastgesteld - waardoor de kostentoereke
ning volgens het beginsel van de overeenstemming tussen kosten 
en opbrengsten (matching) op de best mogelijke manier wordt 
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nageleefd. Het komt derhalve het bestuursorgaan toe in concre
to de herkomst van het verschil en zijn betekenis voor het 
geconsolideerd geheel te onderzoeken en op grond daarvan het 
ritme van de tenlasteneming vast te stellen. Evenmin als voor 
afschrijfbare vaste activa bepaalt het besluit een maximale 
termijn voor de tenlasteneming van dit verschil. Het besluit 
bepaalt echter wel, als gevolg van de richtlijn, dat wanneer deze 
termijn over meer dan vijf jaar loopt, zulks dient gemotiveerd in 
de toelichting. Op dit punt heeft de Regering geen gebruik 
gemaakt van de door de richtlijn geboden mogelijkheid om deze 
kost onmiddellijk in mindering te brengen van de geconsolideer
de reserves. Zo'n onttrekking aan de reserves zou de betekenis 
van de resultaten van latere boekjaren verdraaien. In de laatste 
voorstellen van het International Accounting Standards Com
mittee wordt deze methode overigens afgekeurd. 

In het tegenovergestelde geval waarin na deze eerste toereke
ning een negatief verschil overblijft, wordt dit aan passiefzijde in 
de geconsolideerde balans geboekt; artikel52, § 2, regelt al naar 
gelang de herkomst van dit verschil, de voorwaarden waaronder 
en de grenzen waarbinnen het in resultaat mag worden 
genomen. 

De verschillende betekenis die moet worden gehecht aan 
consolidatieverschillen naargelang ze positief dan wel negatief 
zijn, impliceert dat ze niet met elkaar mogen worden gecompen
seerd, tenzij ze betrekking hebben op eenzelfde dochteronder
neming; in dat geval is compensatie verplicht (artikel 51, derde 
lid). 

Het beginsel van de bestendigheid in de toepassing van de 
waarderingsregels geldt voor de verwerking van de consolidatie
verschillen en voor hun inresultaatname. 

Ingeval de aandelen van een in de consolidatie opgenomen 
dochteronderneming geheel of ten dele buiten de consolidatie
kring worden gerealiseerd, wordt het overblijvende consolida
tieverschil afgeboekt naar verhouding van de gerealiseerde 
aandelen (artikel 53). 

Ten slotte weze onderstreept dat de verwerking van de 
consolidatieverschillen in het besluit op beperkende wijze en 
dwingend wordt geregeld. Ze mogen niet op een andere wijze 
worden toegerekend. 
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De aandelen van de moederonderneming gehouden door in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen. 

Overeenkomstig artike119, § 2 van de richtlijn bepaalt artikel 
54 dat de aandelen van de moederonderneming gehouden door 
zijzelf of door in de consolidatie opgenomen ondernemingen 
niet worden weggelaten maar geboekt aan actiefzijde van de 
geconsolideerde balans. Deze bepaling loopt uiteraard niet 
vooruit op de wettelijkheid ten aanzien van het vennootschaps
recht van de verwerving van aandelen van een onderneming 
door haar dochteronderneming. 

Het is niet overbodig er in dit verband aan te herinneren dat 
in de geconsolideerde j aarrekening alle aandelen gehouden in 
de dochterondernemingen door in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen worden geelimineerd; bedoeld worden de aan
delen gehouden door de consoliderende onderneming, door de 
dochteronderneming zelf, door een dochteronderneming van 
deze laatste of door een andere dochteronderneming van de 
consoliderende onderneming. Deze aandelen worden dan ook 
nooit behouden op de actiefzijde van de geconsolideerde balans. 

Onderlinge vorderingen en schulden. 

Het begrip zelf van geconsolideerde balans impliceert dat de 
onderlinge vorderingen en schulden van de in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen - met inbegrip van deze die in de 
overlopende rekeningen zijn opgenomen - uit de geconsoli
deerde jaarrekening worden weggelaten. Daarin voorziet arti
kel 55, P. 

Wins ten en verliezen begrepen in de waarde van een actief op de 
geconsolideerde balans. 

Wanneer activa warden overgedragen tussen in de consolida
tie opgenomen ondernemingen tegen een andere prijs dan de 
aanschaffingswaarde, wordt in de jaarrekening van de cedent 
een resultaat geboekt dat, krachtens artikel 57, uit de geconsoli
deerde resultaten moet worden weggelaten. Omgekeerd moet 
dit resultaat warden weggelaten uit de aanschaffingswaarde van 
dit actief in de geconsolideerde balans. Daarin voorziet arti
kel 55, 2°. 

Een uitzondering is voorzien in de in artikel 57, tweede en 
derde lid opgesomde gevallen. Ze worden hierna besproken. 
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b) De geconsolideerde resultatenrekening. 

AIs resultatenrekening van het geheel van de in de consolida
tie opgenomen ondernemingen opgevat als een economische 
eenheid, moet de resultatenrekening alle opbrengsten en kosten 
van de betrokken ondernemingen bevatten na weglating van de 
interne resultaten en onder voorbehoud van bepaalde uitzon
deringen waarvan sprake hierna. 

De uitzonderingen betreffen enerzijds, de weglating van de 
dividenden ontvangen van ondernemingen waarop de vermo
gensmutatiemethode wordt toegepast, en anderzijds, de her
kwalificering als kost van het gedeelte van het resultaat van de 
dochterondernemingen dat bij de bestemming anderszins dan 
als dividend wordt toegekend, alsmede het weglaten uit de 
resultatenrekening van de overboekingen naar en de onttrekkin
gen aan de belastingvrije reserves. 

De weglating van de interne resultaten slaat op de dividend en 
toegekend door een in de consolidatie opgenomen onderneming 
aan een andere onderneming, alsmede op de resultaten met 
betrekking tot de verrichtingen en verhoudingen tussen in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen. 

In de regel worden de interne resultaten volledig weggelaten. 
Zoals in de richtlijn, voorziet het besluit evenwel in twee 
uitzonderingen inzake de winsten en verliezen begrepen in de 
waarde van een actief dat op de geconsolideerde balans voor
komt en is verworven van een andere in de consolidatie opge
nomen onderneming : enerzijds is het toegestaan de resultaten 
verbonden aan verrichtingen tegen normale voorwaarden niet te 
elimineren wanneer zulks onevenredige kosten zou meebren
gen; anderzijds kunnen deze resultaten naar verhouding van het 
deel van de gehouden deelneming buiten de consolidatie 
worden gelaten. 

Deze tweede uitzondering berust op de overweging dat het 
resultaat verbonden aan een interne verrichting als effectief 
gerealiseerd mag worden beschouwd ten belope van de « Belan
gen van derden ». De richtlijn laat deze uitzondering toe « tot 
een latere coordinatie ». Het leek de Regering opportuun om in 
de huidige stand van het Europees recht, de mogelijkheid van 
een weglating op proportionele basis niet uit te sluiten. 

N adat in de geconsolideerde resultatenrekening alle op
brengsten en kosten van de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen werden geboekt, moet ter bepaling van het 
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aandeel van de « groep » in de geconsolideerde resultaten, het 
gedeelte van het resultaat van de dochterondernemingen dat 
kan worden toegerekend aan de aandelen gehouden door 
andere personen dan de in de consolidatie opgenomen onderne
mingen, in de geconsolideerde resultatenrekening ten laste 
word en genomen (of in voorkomend geval in resultaat worden 
genomen). Zulks is voorzien in artikel 58 waarin wordt bepaald 
dat deze toerekening wordt vermeld onder een afzonderlijke 
post van de geconsolideerde resultatenrekening « Aandeel van 
derden in het resultaat ». 

c) De geconsolideerde toelichting. 

De hoger beschreven beginselen in verb and met de geconsoli
deerde balans en de geconsolideerde resultatenrekening zijn van 
toepassing op de geconsolideerde toelichting. De te vermelden 
inlichtingen met betrekking tot het geheel van de in de consoli
datie opgenomen ondernemingen, slaan niet op de wederzijdse 
rechten en verplichtingen. 

3. Evenredige consolidatie. 

(artikel 61) 

Wat de verwerking van de gemeenschappelijke dochteronder
nemingen in de geconsolideerde jaarrekening betreft, laat de 
richtlijn aan de Lid-Staten de keuze om hetzij de methode van 
de evenredige consolidatie, hetzi j de methode van de vermo
gensmutatie toe te staan of voor te schrijven. 

Voor de gemeenschappelijke dochterondernemingen zoals 
omschreven in artikel 2, § 1 van het besluit is de Regering van 
oordeel dat de evenredige consolidatie over het algemeen een 
beter beeld van het geconsolideerde geheel, qua vermogen en 
resultaten zal geven dan de vermogensmutatiemethode. Zulks is 
zeker het geval wanneer een belangrijk gedeelte van het bedrijf 
van een onderneming wordt uitgeoefend door gemeenschappe
lijke dochterondernemingen. Het is minder het geval wanneer 
het bedrijf van de gemeenschappelijke dochteronderneming 
niet nauw gelntegreerd is in het bedrijf van de onderneming die 
over de gezamenlijke controle beschikt. Daarom voorziet het 
besluit in deze laatste hypothese, in de mogelijkheid om de 
gemeenschappelijke dochteronderneming in de consolidatie op 
te nemen volgens de vermogensmutatiemethode (artikel 45, 
tweede lid). 

41 



Technisch gezien berust de evenredige consolidatie op dezelf
de regels als de integrale consolidatie, behalve dat de bestandde
len van de balans, van de resultatenrekening en van de toelich
ting van de gemeenschappelijke dochterondernemingen naar 
verhouding van het gedeelte van de gehouden deelneming in de 
consolidatie worden opgenomen, zodat geen aandeel van der
den in het netto-vermogen en in het netto-resultaat wordt 
getoond. 

Titel IV -. De vermogensmutatie. 

(artikelen 62 tot 68) 

Volgens de vermogensmutatiemethode wordt in de balans de 
boekwaarde van een deelneming vervangen door het deel van 
het netto-vermogen van de betrokken onderneming dat over
eenkomt met deze deelneming, en wordt in de resultatenreke
ning in plaats van de dividenden verbonden aan deze deelne
ming, het aandeel in het netto-resultaat van de betrokken 
onderneming geboekt. 

Principieel wordt deze methode toegepast op de geassocieer
de ondernemingen - omschreven in artikel6 - en, in uitzonde
ringsgevallen, op bepaalde dochterondernemingen die buiten de 
integrale of evenredige consolidatie worden gelaten met toepas
sing van de artikelen 14 en 15 (cf. artikel 16). 

De re gels met betrekking tot de toepassing van de vermogens
mutatie op deelnemingen en de verwerking ervan in de geconso
lideerde jaarrekening word en in de artikelen 62 tot 68 van het 
besluit verduidelijkt. De algemene consolidatieregels o.m. inza
ke de waardering, de verwerking van de consolidatieverschillen 
en de weglating van de interne resultaten gelden bij toepassing 
van de vermogensmutatiemethode. Zoals hoger aangestipt, 
heeft dit in de regel tot gevolg dat de vermogensmutatiemethode 
op het vlak van het geconsolideerde netto-vermogen en van het 
aandeel van de groep in het geconsolideerde netto-resultaat, 
resultaten geeft die precies dezelfde zijn als de resultaten van de 
consolidatie. Gelet evenwel op het feit dat in het geval van 
geassocieerde ondernemingen, de band tussen hen en de in de 
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consolidatie opgenomen ondernemingen minder nauw is dan de 
groepsband tussen dochterondernemingen, kan de integrale toe
passing van sommige beginselen in de praktijk op bepaalde 
moeilijkheden stuiten. Vandaar dat enige soepelheid bij de 
toepassing van de methode werd ingevoerd, zulks overeenkoms
tig de richtlijn. 

Wat de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening 
betreft, heeft de toepassing van de vermogensmutatiemethode 
tot gevolg dat de deelnemingen in de betrokken ondernemingen 
in een afzonderlijke post voor een bedrag dat in beginsel gelijk 
is aan de overeenstemmende waarde van het netto-actief, 
worden ingeschreven. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast gelet 
op de wijziging van het netto-actief van het ene boekjaar op het 
andere en wordt verminderd ten belope van de ontvangen divi
denden. Het aandeel in het netto-resultaat van de betrokken 
onderneming wordt in de geconsolideerde resultatenrekening 
geboekt, eveneens in een afzonderijke post. De wijzigingen in 
het netto-actief van de betrokken ondernemingen die niet 
overeenstemmen met een resultaat van de betrokken onderne
ming (herwaarderingen, omrekeningsverschillen toegerekend 
aan het eigen vermogen, enz.) worden in de geconsolideerde 
balans in de passende post geboekt. 

Vergeleken bij de methode die in de enkelvoudige jaarreke
ning van toepassing is op de waardering van de deelnemingen en 
op de inresultaatname, heeft deze methode als voordeel dat het 
aandeel van de onderneming die de deelneming bezit in het 
resultaat van de betrokken onderneming, in zijn totaliteit wordt 
verrekend. De vermogensmutatiemethode beperkt er zich im
mers niet toe enkel het bedrag van de uitgekeerde dividenden en 
de minderwaarden ten aanzien van de· boekwaarde die aanlei
ding geven tot een waardevermindering in rekening te brengen. 

In de huidige juridische context, lijkt het evenwel niet moge
lijk deze methode ook van toepassing te verklaren op de enkel
voudige jaarrekening, hoewel zulks door het Europees recht 
wordt toege1aten. 
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Titel V - De toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. 

(artikelen 69 en 70) 

De inhoud van de toelichting, zoals bepaald bij de artikelen 
69 en 70 van het besluit, vloeit uit de vereisten van de richtlijn 
voort. De meeste vermeldingen en gegevens zijn gelijklopend 
met deze vereist in de enkelvoudige jaarrekening. De betrokken 
bepalingen komen dus ne er op het overbrengen naar het gecon
solideerd niveau van hetgeen reeds bepaald is in het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976. 

Hieraan worden andere gegevens toegevoegd die specifiek 
zijn voor de consolidatie. 

Het gaat hoofdzakelijk om de criteria voor de toepassing van 
de consolidatiemethoden, de vermelding van de ondernemingen 
die integraal of evenredig worden geconsolideerd of waarop de 
vermogensmutatiemethode wordt toegepast, alsook de onder
nemingen waarvoor om verantwoorde redenen wordt afgewe
ken van de in principe geldende methode. 

Wat de lijst betreft bedoeld in I1, a is het duidelijk dat gelet op 
het bepaalde in artikel 3, § 1, 10 ook de onrechtstreeks gecontro
leerde dochterondernemingen worden bedoeld. 

Het gaat anderzijds om de staten met betrekking tot de gecon
solideerde reserves (staat nr. XI) en consolidatieverschillen 
(staat nr. XII) alsook met betrekking tot de herkomst van hun 
wijzigingen tijdens het boekjaar. 

Krachtens artikel 70 mogen in de toelichting bepaalde in het 
besluit voorziene gegevens achterwege blijven wanneer hun 
belang verwaarloosbaar is gelet op het beeld dat de jaarrekening 
moet geven van het vermogen, de financiele positie en de resul
taten van het geconsolideerde geheel. 
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HOOFDSTUK III 

CONSOLIDATIE BIJ EEN CONSORTIUM. 

(artikel 71) 

De invoering van de consolidatieplicht in geval van een 
consortium werd hierboven verantwoord. In artikel 71 worden 
slechts de technische aspecten van deze consolidatie geregeld. 
Deze behoeven geen bijzondere commentaar. 

Nochtans moet rekening worden gehouden met het geval 
waarin een van de ondernemingen die het consortium vormen 
een onderneming naar buitenlands recht is. Daarom bepaalt het 
besluit dat, wanneer het hoofdbedrijf van het consortium in die 
buitenlandse onderneming is gelocaliseerd dan wel geschiedt in 
de munt van het land waar zij haar zetel heeft, de geconsolideer
de jaarrekening volgens de wetgeving en in de munt van dat land 
mag worden opgesteld. 

Er weze eveneens aangestipt dat voor de toepassing van dit 
besluit elk van de ondernemingen die het consortium vormen als 
een consoliderende onderneming wordt beschouwd. Hetzelfde 
geldt ook voor de in de toelichting opgenomen omschrijvingen 
van bepaalde posten uit de geconsolideerde jaarrekening. 
Uiteraard wordt de draagwijdte van artikel 71, § 2, tweede lid 
beperkt door het bepaalde in artikel 1 van het besluit waardoor 
de consolidatieplicht enkel aan bepaalde categorieen van onder
nemingen naar Belgisch recht wordt opgelegd. 
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HOOFDSTUK IV 

HET GECONSOLIDEERDE JAARVERSLAG. 

(artikel 72) 

Overeenkomstig de richtlijn voorziet het besluit in het opstel
len van een jaarverslag en bepaalt het de minimale vermeldin
gen en gegevens die dit verslag moet bevatten. De tekst van arti
kel 72 sluit rechtstreeks aan bij de overeenstemmende bepaling 
van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen 
(artikel 77, vierde lid). 

Het geconsolideerde jaarverslag komt niet in de plaats van het 
jaarverslag over de jaarrekening. In bepaalde gevallen kan het 
evenwel verantwoord zijn beide verslagen te combineren. Zulks 
wordt uitdrukkelijk voorzien in artikel 72, derde lid inzover de 
gegevens omtrent de positie van de onderneming - als aparte 
rechtspersoon - en die omtrent het geconsolideerd geheel 
afzonderlijk worden verstrekt. 
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HOOFDSTUK V 

CONTROLE V AN 
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING. 

(artikelen 73 tot 75) 

Overeenkomstig de richtlijn voorziet het besluit in de controle 
over de geconsolideerde jaarrekening door een bedrijfsrevisor 
en in het opstellen door deze laatste van een controleverslag 
waarvan het de minimuminhoud bepaalt. Deze inhoud steunt 
rechtstreeks op de overeenstemmende bepaling uit de vennoot
schapswet (artikel 65). 

In dit verband zijn twee principiele problemen gerezen. 

Het eerste probleem had betrekking op de vraag of de 
controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarre
kening noodzakelijkerwijze moet worden verricht door eenzelf
de revisor tevens belast met de taak van vennootschapscommis-

~ saris. 

Na raadpleging van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is de 
Regering tot het besluit gekomen dat, ook al is de meest nor
male situatie deze van de uitoefening van de twee controles door 

,de vennootschapscommissaris, het niet verantwoord is in deze 
situatie de algemene regel te zien. Daarom voorziet het besluit 
in de mogelijkheid om voor de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening een bedrijfsrevisor aan te dui den die niet de met de 
controle van de jaarrekening belaste commissaris is. In dat geval 
voorziet het evenwel in de toepassing op deze revisor van de 
meeste bepalingen van de vennootschapswet over het statuut 
van de commissarissen. 

Het tweede probleem had betrekking op het recht van de met 
de controle van de geconsolideerde jaarrekening belaste revisor 
om de gegevens over de dochterondernemingen te verkrijgen. 
N aar het voorbeeld van hetgeen in artikel 28 is bepaald inzake 
de mededeling van gegevens door de dochterondernemingen 
aan het bestuursorgaan van de consoliderende onderneming, 
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legt artikel 74 aan de consoliderende onderneming de verplich
ting op de controlebevoegdheid waarover zij beschikt, aan te 
wenden om van de dochterondernemingen te verkrijgen dat zij 
de controlerende revisor toelaten ter plaatse de noodzakelijke 
controles te verrichten en dat zij hem op zijn verzoek alle nood
zakelijke inlichtingen verstrekken voor de naleving van de hem 
opgelegde verplichtingen. 

In verband met de toepassing van artikel 64ter Venn. W. kan 
worden opgemerkt dat de controle van de geconsolideerde jaar
rekening in de voorbereidende werken van de wet van 21 fe
bruari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, als een 
biezondere opdracht wordt aangemerkt die verenigbaar is met 
de commissarisfunctie (cf. Verslag namens de biezondere com
missie uitgebracht door de heer Verhaegen over het wetsont
werp tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, Gedr. St. 
Kamer 1982-1983, nr. 552/35, p. 45). 

De controle op de geconsolideerde jaarrekening kan derhalve 
op biezondere wijze worden bezoldigd mits naleving van het 
bepaalde in artikel 64ter, tweede lid Venn. W. De vergoeding 
voor dergelijke opdracht kan echter ook worden geintegreerd in 
de vergoeding van de commissarisfunctie die door artikel 64ter, 
eerste lid Venn. W. is geregeld. 
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HOOFDSTUK VI 

OPENBAARMAKING 
VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
EN VAN DE GECONSOLIDEERDE VERSLAGEN. 

(artikel 76) 

Overeenkomstig de richtlijn voorziet artikel 76 van het besluit 
in de openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening als
mede van de jaar- en controleverslagen over die geconsolideer
de j aarrekening. 

Dit artikel herneemt hoofdzakelijk de overeenstemmende 
publikatieregeling van de vennootschapswet, inzake het ter 
beschikking stellen van de jaarrekening aan de aandeelhouders, 
de publikatietermijnen en -modaliteiten. Het publiek kan de 
geconsolideerde jaarrekening en verslagen verkrijgen bij de 
griffie van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied 
waarin de consoliderende onderneming haar zetel heeft, alsook 
bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van Belgie. 

Gelet op de praktijk van grote ondernemingen om hun 
financiele staten via brochures en persmededelingen internatio
naal te verspreiden, wordt de toepassing van artikel 80bis 
Venn. W., dat dit soort van vri jwillige publikatievormen regle
menteert, in het geval van de geconsolideerde jaarrekening 
versoepeld (cf. artikel 76, 3). De betrokken ondernemingen 
hebben aldus de mogelijkheid om mits vermelding van de omre
keningskoers de cijfers uit de geconsolideerde jaarrekening en 
de geconsolideerde verslagen in een andere munt dan de 
Belgische frank te verspreiden. Het gaat hier uiteraard enkel en 
alleen om de omzetting van de bedragen in BEF in een andere 
munt en niet om een werkelijke herwerking van de betrokken 
gegevens met boeking van omrekeningsverschillen. Oak andere 
versoepelingen worden toegelaten zoals de weglating van de 
nummering van de posten uit balans, resultatenrekening en 
toelichting, de weglating van de verwijzing naar B.T.W.
nummers en nationale identificatienummers. Het gaat hier om 
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vermeldingen die niet relevant zIJn voor een internationaal 
publiek. 

In werkingtreding. 

De bepalingen van het besluit zijn voor het eerst van toepas
sing bij het begin van het boekjaar dat ingaat na 31 december 
1990. Deze termijn is noodzakelijk om de ondernemingen in 
staat te stellen de nodige maatregelen te treffen om zich tegen 
die datum aan te passen aan de nieuwe reglementering. 

Het besluit bevat ook (artikel 79) een overgangsregeling voor 
de ondernemingen die voor de inwerkingtreding van dit besluit 
een geconsolideerde j aarrekening opstelden en openbaar maak
ten doch met toepassing van regels en methodes die niet geheel 
overeenstemmen met de bepalingen van dit besluit. 

* ** 
De zevende richtlijn wijzigt ook op verschillende punten de 

vierde richtlijn betreffende de jaarrekening. Deze richtlijn is in 
het Belgisch recht ingevoerd door het koninklijk besluit van 
80ktober 1976 en de daaropvolgende wijzigingsbesluiten. De 
tenuitvoerlegging van de zevende richtlijn heeft dan ook wijzi
gingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 tot gevolg. 
Een afzonderlijk besluit dat samen met dit besluit aan Uwe 
Majesteit wordt voorgelegd regelt deze aangelegenheid. 
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Wij hebben de eer te zijn 

Sire, 
van Uwe Majesteit, 

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars. 

De Minister van Economische Zaken en het Plan, 
W. CLAES. 

De Minister van lustitie en de Middenstand, 
M. WATHELET. 

De Minister van Financien, 
Ph. MA YSTADT. 

De Staatssecretaris voor Middenstand en 
voor de Oorlogsslachtoffers, 

P. MAINIL. 



KONINKLIJK BESLUIT 
OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

VAN DE ONDERNEMINGEN. 

Gelet op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de 
jaarrekening van de ondernemingen, gewijzigd bij de wetten 
van 30 maart 1976 en 24 maart 1978, het koninklijk besluit nr. 22 
van 15 december 1978, de wet van 1 juli 1983, het koninklijk 
besluit van 16 januari 1986 en de wet van 12 juli 1989, inzonder
heid op de artikelen 11, 1°, 13 en 14; 

Gelet op de zevende richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 13 juni 1983, op de grondslag van arti
kel 54, lid 3, sub g van het Verdrag betreffende de geconsoli
deerde j aarrekening (83/349/EEG); 

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfs
leven; 

Gelet op het advies van de Commissie voor Boekhoudkundi
ge Normen; 

Gelet op het advies van de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken 
en het Plan, van Onze Minister van Justitie en van Middenstand, 
van Onze Minister van Financien en van Onze Staatssecretaris 
voor Middenstand en voor de Oorlogsslachtoffers en op advies 
van Onze in Raad vergaderde Ministers; 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
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HOOFDSTUK I 

TOEP ASSINGSGEBIED EN DEFINITIES. 

Artikell. 

Zijn onderworpen aan de bepalingen van dit besluit : 
lode handelsvennootschappen en de vennootschappen met de 

rechtsvorm van een handelsvennootschap naar Belgisch 
recht, 

20 de openbare instellingen naar Belgisch recht die een statu
taire opdracht vervullen van commerciele, financiele of 
industriele aard, 

met uitzondering van de ondernemingen bedoeld in artikel 16, 
§ 1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaar
rekening van de ondernemingen. 

Artikel2. 

§ 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan : 
onder controle over een onderneming, de bevoegdheid in rechte 
of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aan
stelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoer
ders of op de orientatie van haar beleid; 
onder dochteronderneming, de onderneming ten opzichte waar
van deze controlebevoegdheid bestaat; 
onder moederonderneming, de onderneming die alleen of geza
menlijk met een of meer andere ondernemingen, een of meer 
dochterondernemingen controleert; 
onder exclusieve controle, de controle die een onderneming 
alleen of samen met een of meer van haar dochterondernemin
gen uitoefent; 
onder gezamenlijke controle, de controle die een beperkt aantal 
vennoten samen uitoefenen, wanneer zij zijn overeengekomen 
dat beslissingen omtrent de orientatie van het beleid van de 
betrokken onderneming niet zonder hun gemeenschappelijke 
instemming kunnen worden genomen; 
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onder gemeenschappelijke dochteronderneming, de onderne
ming ten opzichte waarvan deze gezamenlijke controle bestaat. 

§ 2. De controle is in rechte en onweerlegbaar vermoed : 
1 ° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van 

de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen 
van de betrokken onderneming; 

2° wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de 
bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan; 

3° wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrok
ken onderneming of krachtens met die onderneming geslo
ten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt; 

4° wanneer op grond van een overeenkomst met andere ven
noten van de betrokken onderneming, een vennoot beschikt 
over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het 
totaal van de aandelen van die onderneming; 

5° in geval van gezamenlijke controle. 

§ 3. De controle is in feite wanneer zij voortvloeit uit andere 
factoren dan bedoeld in § 2. 

Een vennoot van een onderneming wordt, behoudens bewijs 
van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te be
schikken op deze onderneming, wanneer hij op de voorlaatste 
en laatste algemene vergadering van deze onderneming, stem
rechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordi
gen van de stemrechten verbonden aan de op deze algemene 
vergaderingen vertegenwoordigde aandelen. 

Artikel3. 

§ 1. Om de controlebevoegdheid vast te stellen : 
1 ° wordt de onrechtstreekse controlebevoegdheid via een doch

teronderneming bij de rechtstreekse controlebevoegdheid 
geteld; 

2° wordt de controlebevoegdheid van een persoon die optreedt 
krachtens een overeenkomst van lastgeving, commissie, por
tage, naamlening, fiducie of een overeenkomst met een 
gelijkwaardige uitwerking, voor rekening van een andere 
persoon, geacht uitsluitend in bezit te zijn van laatstge-
noemde. . 

§ 2. Om de controlebevoegdheid vast te stellen wordt geen 
rekening gehouden met een schorsing van stemrechten noch met 
de stemrechtbeperkingen bedoeld in de gecoordineerde wetten 
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op de handelsvennootschappen of in wettelijke of statutaire 
beperkingen met een gelijkaardige uitwerking. 

§ 3. Voor de toepassing van artikel 2, § 2, P en 4° moeten de 
stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van een 
dochteronderneming worden verminderd met de stemrechten 
verbonden aan de aandelen van deze dochteronderneming, 
gehouden door laatstgenoemde zelf of door haar dochteronder
nemmgen. 

Dezelfde regel is van toepassing in het in artikel 2, § 3, tweede 
lid bedoelde geval wat de aandelen betreft die op de voorlaatste 
en laatste algemene vergadering zijn vertegenwoordigd. 

Artikel 4. 

§ 1. Er is sprake van een consortium wanneer een onderne
ming bedoeld in artikel 1, en een of meer andere onderne
mingen naar Belgisch of buitenlands recht zoals bedoeld in arti
kel 1, eerste lid, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding 
en de jaarrekening van de ondernemingen, waartussen geen 
affiliatieverband bestaat in de zin van artikel 2, onder centrale 
leiding staan. 

§ 2. Ondernemingen worden onweerlegbaar vermoed onder 
centrale leiding te staan : 
1° wanneer de centrale leiding van deze ondernemingen voort

vloeit uit tussen deze ondernemingen gesloten overeen
komsten of uit statutaire bepalingen, of 

2° wanneer hun bestuursorganen in meerderheid bestaan uit de 
zelfde personen. 

§ 3. Behoudens tegenbewijs worden ondernemingen ver
moed onder centrale leiding te staan wanneer hun aandelen in 
meerderheid worden gehouden door dezelfde natuurlijke of 
rechtspersonen; de bepalingen van artikel3 zijn van toepassing. 

Deze paragraaf is niet van toepassing op de aandelen gehou
den door overheden. 

Artikel5. 

Onder consoliderende onderneming wordt verstaan, de on
derneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt; 
onder ondernemingen opgenomen in de consolidatie wordt 
verstaan, de consoliderende onderneming alsmede haar inte-
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graal of evenredig geconsolideerde dochterondernemingen; 
word en niet beschouwd als ondernemingen die in de consolida
tie zijn opgenomen, de ondernemingen waarvan het aandeel in 
het eigen vermogen en in het resultaat met toepassing van de 
vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening 
IS opgenomen; 
onder geconsolideerd geheel wordt verstaan, het geheel van 
ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen. 

Artikel6. 

Onder geassocieerde onderneming wordt verstaan, elke ande
re onderneming dan een dochteronderneming of een gemeen
schappelijke dochteronderneming waarin een in de consolidatie 
opgenomen onderneming een deelneming bezit en waarin zij 
een invloed van betekenis uitoefent op de orientatie van het 
beleid. 

Behoudens tegenbewijs wordt deze invloed van betekenis 
vermoed indien de stemrechten verbonden aan deze deelneming 
een vijfde of meer vertegenwoordigen van het totaal aantal 
stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van deze 
onderneming. De bepalingen van artikel 3 zijn van toepassing. 
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HOOFDSTUK II 

CONSOLIDATIE DOOR EEN MOEDERONDERNEMING. 

Titel I - Toepassingsgebied. 

Afdeling 1 - Beginsel. 

Artikel7. 

Onverminderd artikel 8 moet elke in artikel 1 bedoelde 
onderneming die een moederonderneming is, een geconsoli
deer de jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opstellen 
indien zij, alleen of gezamenlijk, een of meer dochteronderne
mingen naar Belgisch of buitenlands recht controleert. De 
geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarver
slag worden opgesteld door het bestuursorgaan van de in het 
eerste lid bedoelde onderneming. 

Afdeling 2 - Vrijstellingen. 

Artikel8. 

§ 1. Een in artikel 7 bedoelde onderneming wordt, voor 
zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in de tweede para
graaf, vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen 
indien zij zelf de dochteronderneming is van een moederonder
neming die een geconsolideerde jaarrekening en een geconsoli
deerd jaarverslag opstelt, laat controleren en openbaar maakt. 

§ 2. De beslissing om gebruik te maken van de in § 1 
bedoelde vrijstelling wordt genomen door de algemene vergade
ring van de betrokken onderneming voor ten hoogste twee 
boekjaren; deze beslissing kan worden vernieuwd. 

Tot de vrijstelling kan slechts worden beslist indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan : 
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1 ° De vrijstelling werd goedgekeurd in een algemene vergade
ring door een aantal stemmen dat negen tienden vertegen
woordigt van de stemmen verbonden aan het geheel van de 
effecten of, indien de betrokken onderneming niet de rechts
vorm heeft van een naamloze vennootschap of van een com
manditaire vennootschap op aandelen, door een aantal stem
men dat acht tienden vertegenwoordigt van het aantal stem
men verbonden aan het geheel van de stemrechten der ven
noten. 

2° De betrokken onderneming en, onverminderd de artikelen 
13 tot 15, al haar dochterondernemingen worden opgeno
men in de geconsolideerde jaarrekening opgesteld door de in 
de eerste paragraaf bedoelde moederonderneming. 

3° a) Indien de in de eerste paragraaf bedoelde moederonder
neming valt onder het recht van een Lid-Staat van de 
Europese Economische Gemeenschap, moeten haar ge
consolideerde jaarrekening en haar geconsolideerd jaar
verslag worden opgesteld, gecontroleerd en openbaar 
gemaakt overeenkomstig de voorschriften die deze Lid
Staat heeft uitgevaardigd met toepassing van de richtlijn 
83/349/EEG van 13 juni 1983 van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen. 

b) Indien de in de eerste paragraaf bedoelde moederonder
neming niet valt onder het recht van een Lid-Staat van de 
Europese Economische Gemeenschap, dan worden haar 
geconsolideerde jaarrekening en haar geconsolideerd 
jaarverslag opgesteld overeenkomstig voornoemde richt
lijn 83/349/EEG dan wel op een gelijkwaardige wijze als 
de jaarrekeningen en jaarverslagen die zijn opgesteld in 
overeenstemming met deze richtlijn; deze geconsolideer
de jaarrekening wordt gecontroleerd door een persoon 
die krachtens het recht waaronder deze moederonderne
ming valt, is gemachtigd om de jaarrekening te certifi
ceren. 

4° a) De geconsolideerde jaarrekening van de in de eerste 
paragraaf bedoelde moederonderneming en het controle
verslag over deze jaarrekening worden, binnen twee 
maanden nadat zij verkrijgbaar zijn gesteld voor de aan
deelhouders en uiterlijk zeven maanden na afsluiting van 
het boekjaar waarop zij betrekking hebben, door de be
stuurders of zaakvoerders van de vrijgestelde onderne
ming neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koop
handel. De neerlegging geschiedt in tweevoud. Een 
exemplaar wordt bij het op naam van de vrijgestelde 

60 



onderneming geopende dossier gevoegd. Het tweede 
exemplaar wordt door de griffier naar de Nationale Bank 
van Belgie gezonden, volgens de met toepassing van arti
kel 80, derde lid van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen vastgestelde voorwaarden en 
modaliteiten. De artikelen 10, § 3, tweede lid, en 177bis 
van dezelfde gecoordineerde wetten zijn van toepassing. 

b) Het geconsolideerde jaarverslag van de in de eerste para
graaf bedoelde moederonderneming wordt openbaar 
gemaakt door deze bestuurders of zaakvoerders binnen 
dezelfde termijnen, overeenkomstig artikel 80, vierde lid 
van de gecoordineerde wetten op de handelsvennoot
schappen. 

c) De geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde 
jaarverslag en controleverslag van de in de eerste para
graaf bedoelde moederonderneming moeten, met het 
oog op hun verkrijgbaarstelling voor het publiek in 
Belgie overeenkomstig voorgaande leden, in de taal of de 
talen worden opgesteld of vertaald waarin de vrijgestelde 
onderneming haar jaarrekening dient openbaar te 
maken. 

d) De geconsolideerde jaarrekening van de moederonder
neming bedoeld in de eerste paragraaf en het geconsoli
deerde jaar- en controleverslag over deze jaarrekening, 
hoeven evenwel niet te worden neergelegd ter griffie met 
toepassing van li ttera a) en b), wanneer zi j reeds werden 
openbaar gemaakt in de taal of de talen bepaald in lit
tera c) door neerlegging ter griffie met toepassing van 
artikel 76 of van littera a). 

§ 3. De toelichting bij de jaarrekening van de vrijgestelde 
onderneming : 
a) vermeldt dat zij gebruik heeft gemaakt van de in de eerste 

paragraaf geboden mogelijkheid om geen eigen geconsoli
deerde jaarrekening noch een geconsolideerd jaarverslag op 
te stellen en openbaar te maken; 

b) vermeldt de naam en de zetel en als het een onderneming 
naar Belgisch recht betreft, het B.T.W.-nummer of het 
nationale identificatienummer van de onderneming die de in 
§ 2, 2° van dit artikel bedoelde geconsolideerde jaarrekening 
opstelt en openbaar maakt; 

c) vermeldt ingeval toepassing wordt gemaakt van § 2, littera d) 
de datum van neerlegging van de bedoelde stukken en de 
griffie waar deze neerlegging werd gedaan; 
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d) bevat een bijzondere motivering inzake de naleving van de in 
dit artikel voorgeschreven voorwaarden. 

Artikel9. 

§ 1. Een onderneming wordt eve ne ens vrijgesteld van de 
verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een gecon
solideerd j aarverslag op te stellen wanneer, overeenkomstig de 
voorschriften van dit besluit, deze onderneming en haar doch
terondernemingen, op geconsolideerde basis, niet me er dan een 
van de volgende criteria overschrijden : 
- j aaromzet, exclusief belasting over 

de toegevoegde waarde 
- balanstotaal 
- j aargemiddelde van het personeelsbestand 

580 miljoen frank 
280 miljoen frank 

250 

De in het eerste lid vermelde cijfers worden, voor de boek
jaren die ingaan v66r 1 januari 1999, als volgt verhoogd : 
- j aaromzet, exclusief belasting over 

de toegevoegde waarde 
- balanstotaal 
- jaargemiddelde van het personeelsbestand 

1.450 miljoen frank 
700 miljoen frank 

500 

§ 2. De in § 1 bedoelde cijfers worden getoetst op de datum 
van afsluiting van de jaarrekening van de consoliderende onder
neming, op basis van de laatst opgemaakte jaarrekeningen van 
de te consolideren ondernemingen; pas als twee jaar lang een 
criterium wordt overschreden, heeft zulks uitwerking. Arti
kel 12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot 
uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de 
jaarrekening van de ondernemingen, is van toepassing voor de 
berekening van voornoemde criteria. 

ArtikellO. 

De in artikelen 8 en 9 bedoelde vrijstellingen zijn niet van 
toepassing wanneer alle of een deel van de aandelen die zijn 
uitgegeven door een van de ondernemingen die moeten worden 
geconsolideerd, zijn opgenomen in de officiele notering van een 
effectenbeurs in een Lid-Staat van de Europese Economische 
Gemeenschap. 
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Artikell1. 

De artikelen 8 en 9 laten onverlet de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen over de opstelling van een geconsolideer
de jaarrekening of van een geconsolideerd jaarverslag indien 
deze stukken word en verlangd 
- ter voorlichting van de werknemers of van hun vertegenwoor

digers, of 
- op verzoek van overheid of rechter voor eigen kennisneming. 

Afdeling 3 - Consolidatiekring. 

Artikel12. 

De consoliderende onderneming en al haar dochteronderne
mingen naar Belgisch of buitenlands recht die zij controleert, 
moeten in de consolidatie worden opgenomen. 

Artikel13. 

Een dochteronderneming mag buiten de consolidatie worden 
gelaten : 
1 ° indien zij slechts van te verwaarlozen betekenis is en haar 

opneming geen betekenis zou hebben voor de beoordeling 
van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde finan
ciele positie of het geconsolideerd resultaat; indien meer 
dochterondernemingen aan deze voorwaarde voldoen, mag 
van deze mogelijkheid slechts gebruik worden gemaakt 
indien zij te zamen aan de gestelde voorwaarde voldoen; 

2° indien ingrijpende en duurzame beperkingen in wezenlijke 
mate de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid 
over de betrokken dochteronderneming dan wel de aanwen
ding van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken; 

3° indien de gegevens die nodig zijn om deze dochteronderne
ming in de consolidatie op te nemen, niet zonder onevenre
dige kosten of onverantwoorde vertraging kunnen worden 
verkregen; 

4° indien haar aandelen uitsluitend met het oog op latere ver
vreemding worden gehouden. 

Gebruik van dit artikel moet worden gemotiveerd in de 
toelich ting. 
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Artikel14. 

§ 1. Een dochteronderneming waarover de consoliderende 
onderneming een controle in feite bezit wordt buiten de consoli
datie gelaten indien de opneming ervan in de consolidatie zou 
indruisen tegen het in artikel 20 verwoorde beginsel. 

§ 2. Een dochteronderneming wordt buiten de consolidatie 
gelaten indien zij zodanig uiteenlopende werkzaamheden uitoe
fent dat haar opneming in de consolidatie zou indruisen tegen 
het in artikel 20 verwoorde beginsel. 

Het loutere feit dat de in de consolidatie op te nemen onder
nemingen deels in de industriele, deels in de commerciele en/of 
dienstverlenende sector werkzaam zijn, of dat de industriele of 
commerciele werkzaamheden van deze ondernemingen uiteen
lopende produkten of diensten betreffen, is evenwel geen reden 
om ze niet in de consolidatie op te nemen. 

§ 3. Gebruik van de eerste paragraaf en van de tweede para
graaf, eerste lid moet worden vermeld en gemotiveerd in de 
toelichting. 

Artikel15. 

De dochterondernemingen in vereffening alsmede de doch
terondernemingen die hebben besloten hun bedrijf stop te zet
ten of waarvoor er niet meer kan van worden uitgegaan dat zij 
hun bedrijf zullen voortzetten, worden buiten de consolidatie 
gelaten. 

Artikel16. 

De deelnemingen in de dochterondernemingen die met toe
passing van de artikelen 14 en 15 buiten de consolidatie zijn 
gelaten, worden in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode. 

Artikel17. 

Indien de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening 
van de dochterondernemingen die met toepassing van de arti
kelen 14 en 15 buiten de consolidatie zijn gelaten, niet in Belgie 
openbaar worden gemaakt, moeten zij bij de geconsolideerde 
jaarrekening worden gevoegd of voor het publiek verkrijgbaar 
worden gesteld op de zetel van de consoliderende onderneming; 
in dit laatste geval moeten zij op verzoek verkrijgbaar zijn, 
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tegen een prijs die niet hoger mag liggen dan de kostprijs van de 
kopie. 

Artikel18. 

Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de 
loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft onder

'gaan, dient de toelichting inlichtingen te bevatten die een zin
volle vergelijking van de achtereenvolgende geconsolideerde 
jaarrekeningen mogelijk maken. 

Titel II - De geconsolideerde jaarrekening. 

Afdeling 1 - Algemene beginselen. 

Artikel19. 

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de balans, de 
resultatenrekening en de toelichting. Deze stukken vormen een 
geheel. 

De geconsolideerde j aarrekening wordt in Belgische frank 
opgesteld. Zij wordt uitgedrukt in duizenden of miljoenen 
franken; zij vermeldt dit uitdrukkelijk. 

Artikel20. 

De geconsolideerde j aarrekening moet een getrouw beeld 
geven van het vermogen, de financiele positie en het resultaat 
van het geconsolideerde geheel. 

Zij moet duidelijk worden opgesteld en stelselmatig weerge
ven, enerzijds, op de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten, 
de aard en het bedrag van de bezittingen en rechten van het 
geconsolideerde geheel, van zijn schulden en verplichtingen 
evenals van zijn eigen middelen, en anderzijds, voor het op die 
dag afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van zijn 
opbrengsten en zijn kosten. Zij moet zowel in de balans als in de 
resultatenrekening afzonderlijk de belangen van derden ver
melden. 
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Artikel21. 

De geconsolideerde balans en resultatenrekening moeten 
voortvloeien uit een samenhangend en controleerbaar boek
houdsysteem, zodanig dat de boekhoudkundige continulteit van 
de geconsolideerde jaarrekening van het ene jaar op het andere 
is verzekerd. 

Artikel22. 

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld overeen
komstig de bepalingen van dit besluit. 

Wanneer de toepassing van de bepalingen van dit besluit niet 
volstaat om te voldoen aan het voorschrift van artikel 20, moe
ten aanvullende inlichtingen worden verstrekt in de toelichting. 

Artikel23. 

Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van 
een bepaling van titel II tot V van dit hoofdstuk strijdig zou zijn 
met het voorschrift van artikel 20, dient met toepassing van 
genoemd artikel 20 hiervan te worden afgeweken. 

Zulke afwijking moet in de toelichting word en gemotiveerd. 

De invloed ervan op het vermogen, de financiele positie en 
het resultaat van het geconsolideerde geheel wordt vermeld in 
de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening over het 
boekjaar waarin deze afwijking voor het eerst werd toegepast. 

Artikel24. 

De geconsolideerde jaarrekening wordt op dezelfde datum 
afgesloten als de jaarrekening van de consoliderende onderne
mlng. 

De geconsolideerde j aarrekening kan evenwel op een ander 
tijdstip worden afgesloten om rekening te houden met de 
balansdatum van de meeste of van de belangrijkste van de in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen. 

Artikel25. 

Onverminderd de artikelen 48, 55, 58 en 59, bevat de gecon
solideerde jaarrekening alle actief- en passiefbestanddelen en 
alle rechten en verplichtingen van de ondernemingen die in de 
consolidatie zijn opgenomen, op de afsluitingsdatum van de 
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geeonsolideerde jaarrekening, alsmede alle opbrengsten en 
kosten van de in de eonsolidatie opgenomen ondernemingen, 
die betrekking hebben op de door de geeonsolideerde resulta
tenrekening bestreken periode. 

Indien het uiterst moeilijk zou blijken om aetief- en passiefbe
standdelen en rechten en verplichtingen van een onderneming, 
dan wel opbrengsten en kosten uit de door de geeonsolideerde 
resultatenrekening bestreken periode in de geeonsolideerde 
jaarrekening op te nemen op de afsluitingsdatum of zulks de 
opstelling en openbaarmaking van de geeonsolideerde jaarreke
ning uitermate zou vertragen, dan mogen zij op een ander tijd
stip in aanmerking worden genomen. Tussen beide data of de 
besehouwde periodes mag evenwel onder geen enkel beding 
me er dan drie maanden liggen. 

Artikel26. 

Gebruik van de in artikel 24, tweede lid of artikel 25, tweede 
lid bedoelde mogelijkheid wordt gemotiveerd in de toeliehting 
en in de geeonsolideerde jaarrekening wordt rekening gehouden 
met of in de toeliehting melding gemaakt van belangrijke 
gebeurtenissen die zieh tussen de balansdatum van een in de 
geeonsolideerde jaarrekening opgenomen onderneming en de 
datum van afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening 
hebben voorgedaan en betrekking hebben op het vermogen, de 
finaneiele positie of het resultaat van de betrokken onderne
ming, inzonderheid verrichtingen tussen haar en de andere 
ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen. 

Artikel27. 

Wanneer een in artikel 1 bedoelde onderneming die er 
kraehtens dit besluit niet toe verplieht is een geeonsolideerde 
jaarrekening op te stellen en openbaar te maken, als gevolg van 
bijzondere bepalingen of op eigen initiatief een geconsolideerde 
jaarrekening openbaar maakt of mededeelt aan de werknemers 
of hun vertegenwoordigers, aan overheid of reehter, moet deze 
zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van dit 
besluit, tenzij de betrokken bijzondere bepalingen daarvan 
afwijken. 

Artikel28. 

De consoliderende onderneming moet haar controlebevoegd
heid aanwenden om vanwege de in de consolidatie opgenomen 
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of op te nemen dochterondernemingen te verkrijgen dat zij haar 
op haar verzoek tijdig de gegevens verstrekken die zij nodig 
heeft om de verplichtingen na te komen die voor haar uit dit 
besluit voortvloeien. 

Afdeling 2 - Indeling van de geconsolideerde jaarrekening. 

Artikel29. 

§ 1. De geconsolideerde balans en resultatenrekening wor
den opgesteld overeenkomstig de schema's opgenomen in 
hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 okto
ber 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de onder
nemingen, onverminderd de in bijlage bij dit besluit samenge
vatte bepalingen van dit hoofdstuk en met inachtneming van de 
aanpassingen die noodzakelijk zijn wegens de eigen kenmerken 
van de geconsolideerde jaarrekening. 

De onderscheiden voorraadposten kunnen in de geconsoli
deerde jaarrekening evenwel worden samengevoegd indien, met 
name omwille van interne leveringen, de herindeling van voor
raden in de diverse posten, op grond van hun betekenis voor het 
geconsolideerd geheel, onevenredige kosten met zich zou 
brengen. 

De omschrijving van de in de schema's door een hoofdletter 
aangegeven posten en van de subposten moet, wanneer de nale
ving van het voorschrift van artikel 20 dit vereist, worden 
aangepast aan de bijzondere aard van het bedrijf, het vermogen 
en de opbrengsten en kosten van het geconsolideerd geheel. 

De omschrijving van de posten in de jaarrekeningschema's 
opgelegd bij koninklijk besluit van 8 oktober 1976 zijn, onver
minderd de bijlage bij dit besluit, van toepassing op de overeen
stemmende posten in de schema's van de geconsolideerde jaar
rekening. 

§ 2. De bedrijfsresultaten kunnen, in afwijking van § 1, in de 
geconsolideerde resultatenrekening word en gerangschikt naar 
hun bestemming, overeenkomstig de bijlage bij dit besluit. 

§ 3. Indien het bedrijf van de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen, als geheel beschouwd, voornamelijk bestaat uit 
een bankbedrijf of een verzekeringsbedrijf, wordt de geconsoli
deerde jaarrekening opgesteld volgens de schema's en waarde-
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ringsregels die, naar gelang van het geval, van toepassing zijn op 
de jaarrekening van de banken of op de jaarrekening van de ver
zekeringsondernemingen. De staten XIII en XV van artikel69 
zijn niet van toepassing. 

Artike130. 

De posten van de geconsolideerde balans en resultaten
rekening en de vermeldingen in de toelichting mogen worden 
weggelaten wanneer zij niet dienstig zijn voor het betrokken 
boekjaar en het voorafgaande boekjaar. 

Artike131. 

Kunnen actief- of passiefbestanddelen tot me er dan een post 
of subpost van de balans behoren, of opbrengsten dan wel kos
ten tot meer dan een post of subpost van de resultatenrekening, 
dan worden ze ingeschreven onder die post die ten opzichte van 
het voorschrift van artikel 20 het meest is aangewezen. 

De ondernemingen kunnen de posten en subposten die ver
plicht worden vermeld, verder indelen. 

Er mag in bijkomende subposten worden voorzien voor zover 
hun inhoud niet door een andere subpost vermeld in de sche
ma's wordt gedekt. 

Artike132. 

Behalve wanneer artikel 24, tweede lid, wordt toegepast, 
wordt de geconsolideerde balans opgesteld na toewijzing, dit wil 
zeggen, na be stemming van het niet-geconsolideerde resultaat 
van de consoliderende onderneming. Wanneer die bestemming 
bij gebreke van een beslissing van het bevoegde orgaan niet 
definitief is, wordt de geconsolideerde balans opgesteld onder 
de opschortende voorwaarde van die beslissing. 

Artike133. 

Bij elke post en subpost van de geconsolideerde balans en 
resultatenrekening wordt het bedrag van de overeenkomstige 
post van het voorafgaande boekjaar vermeld. 

Wanneer de bedragen van het voorafgaande boekjaar niet 
vergelijkbaar zijn, moet de toelichting de nodige gegevens 
bevatten om een betekenisvolle vergelijking tussen de opeenvol
gende geconsolideerde jaarrekeningen mogelijk te maken. 
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Artikel34. 

Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en 
verplichtingen en tussen opbrengsten en kosten is verboden, 
behoudens in de gevallen bij dit besluit bepaald. 

Artikel35. 

De indeling van de geconsolideerde jaarrekening moet iden
tiek zijn van het ene jaar tot het andere; ze wordt echter gewij
zigd wanneer zij, onder meer ingevolge een belangrijke wijzi
ging in de structuur van het vermogen, van de opbrengsten en 
van de kosten van het geconsolideerde geheel, niet me er beant
woordt aan het voorschrift van artikel 20. Deze wijzigingen 
worden gemotiveerd in de toelichting over het boekjaar waarin 
zij werden ingevoerd. 

Afdeling 3 - Waarderingsregels. 

Artikel36. 

De in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen actief- en 
passiefbestanddelen en rechten en verplichtingen worden ge
waardeerd overeenkomstig de artike1en 15 tot 34 van het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaar
rekening van de ondernemingen. 

Zij worden gewaardeerd volgens uniforme regels. Indien in 
de financiele staten van de in de consolidatie opgenomen onder
nemingen actief- of passiefbestanddelen niet zijn gewaardeerd 
volgens de regels die voor de geconsolideerde jaarrekening zijn 
gehanteerd, moeten zij ten behoeve van de consolidatie op
nieuw worden gewaardeerd, tenzij de uitkomst van deze nieuwe 
waardering slechts van een te verwaarlozen betekenis zou zijn, 
gelet op artikel 20. 

Het tweede lid is niet van toepassing inzover principieel of 
qua toepassing afwijkende re gels verantwoord zijn in het licht 
van de economische of juridische context waarin deze bestand
delen voorkomen. 

In uitzonderingsgevallen mag van het tweede lid worden 
afgeweken. 

De toelichting vermeldt in welke gevallen met toepassing van 
het derde en vierde lid verschillende waarderingsregels werden 
gehandhaafd en waarom. 
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Artikel37. 

De consoliderende vennootschap moet, onverminderd arti
ke139, voor haar geconsolideerde jaarrekening dezelfde 
waarderingsregels toepassen als voor haar jaarrekening. 

In uitzonderingsgevallen mag van dit l?eginsel worden afgewe
ken op voorwaarde dat de gehanteerde regels stroken met het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1976. Eventuele afwijkingen 
worden in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 
gemotiveerd. 

Artikel38. 

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het 
andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. 

Zij worden evenwel aangepast wanneer, onder me er als 
gevolg van een belangrijke wijziging in het bedrijf van de onder
neming, haar vermogensstructuur of in de economische dan wel 
technologische omstandigheden de voorheen gehanteerde waar
deringsregels niet langer voldoen aan het voorschrift van arti
ke120. 

Het tweede en derde lid van artikel 23 zijn van toepassing op 
dergelijke aanpassingen. 

Artikel39. 

Wanneer in de jaarrekening van een in de consolidatie opge
nomen onderneming, overeenkomstig de geldende fiscale voor
schriften op de actiefbestanddelen grotere afschrijvingen of 
waardeverminderingen zijn toegepast dan economisch verant
woord, of wanneer in de jaarrekening van een dergelijke onder
neming, overeenkomstig de geldende fiscale voorschriften passi
va werden geboekt, gevormd of gewaardeerd voor een groter 
bedrag dan economisch verantwoord, kunnen deze bestand
delen pas in de geconsolideerde jaarrekening word en opge
nomen nadat deze distorsies ongedaan zijn gemaakt, tenzij 
indien het belang van betrokken bedragen verwaarloosbaar is, 
gelet op het doel van artikel 20. 

De ondernemingen hebben evenwel de mogelijkheid om deze 
distorsies niet ongedaan te maken, op voorwaarde dat de 
invloed ervan op de resultaten van het boekjaar wordt vermeld 
in de toelichting. 
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Artikel40. 

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening wordt 
rekening gehouden met het verschil dat bij de consolidatie blijkt 
tussen de aan het boekjaar en de vorige boekjaren toe te reke
nen belastingen en de met betrekking tot deze boekjaren be
taalde of nog te betalen belastingen, voor zover mag worden 
aangenomen dat daaruit voor een van de geconsolideerde 
ondernemingen in de afzienbare toekomst inderdaad kosten 
zullen voortvloeien. 

Artikel41. 

Wanneer actief- of passiefbestanddelen voor hun opneming in 
de consolidatie worden aangepast of herberekend, worden de 
afschrijvingen, waardeverminderingen en resultaten uit over
dracht in de geconsolideerde jaarrekening geboekt op grond van 
deze aangepaste of herberekende waarde. 

Afdeling 4 - Omrekening van de tegoeden en verplichtingen in 
deviezen en van de financiiHe staten van dochter
ondernemingen in het buitenland. 

Artikel42. 

De actief- en passiefbestanddelen, de rechten en verplichtin
gen alsmede de opbrengsten en kosten van geconsolideerde 
buitenlandse dochterondernemingen worden, vooraleer in de 
geconsolideerde jaarrekening te worden opgenomen, omgere
kend in Belgische frank, hetzij volgens de monetaire/niet-mone
taire methode, hetzij volgens de slotkoersmethode. 

De keuze van de methode moet voldoen aan het vereiste van 
het getrouwe beeld bedoeld in artikel 20. 

Voor verschillende ondernemingen die in de consolidatie 
worden opgenomen, mogen beide methoden tegelijkertijd wor
den gebruikt, inzover : 
1 ° de keuze beantwoordt aan objectieve criteria en 
2° deze criteria stelselmatig worden toegepast. 

In bijzondere gevallen en met naleving van artikel20 en het 1° 
en 2° van voorgaand lid, kunnen de ondernemingen andere 
omrekeningsmethoden toepassen. 
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Artikel43. 

§ 1. Volgens de monetaire/niet-monetaire methode worden 
niet-monetaire activa alsmede afschrijvingen, waardevermin
deringen en regularisaties met betrekking tot dergelijke activa, 
omgerekend tegen de geldende koers op het ogenblik waarop 
deze activa in het vermogen van de betrokken onderneming zijn 
opgenomen, zoniet op de in artikel 50, tweede lid bedoelde 
datum, indien later. De monetaire activa en passiva, rechten en 
verplichtingen worden omgerekend tegen slotkoers; wanneer 
het wisselrisico met betrekking tot een monetaire post specifiek 
wordt gedekt, worden de monetaire post en de dekkingsverrich
ting samen omgerekend, hetzij tegen slotkoers, hetzij tegen de 
koers van de dekkingsverrichting. 

Volgens de slotkoersmethode worden alle zowel monetaire 
als niet-monetaire actief- en passiefbestanddelen, rechten en 
verplichtingen - inc1usief de verrichtingen ter dekking van het 
wisselrisico, met uitzondering van diegene die conform het 
eerste lid moeten worden behandeld - omgerekend tegen slot
koers. 

Opbrengsten en kosten worden omgerekend tegen de gelden
de koers op de datum waarop zij zijn vastgesteld; zij mogen 
evenwel worden omgerekend tegen een gemiddelde periode
koers of een gemiddelde koers voor het boekjaar. 

§ 2. 

1 ° Bij toepassing van de monetaire/niet-monetaire methode 
worden de omrekeningsverschillen in de resultatenrekening 
geboekt; ze kunnen evenwel worden verwerkt volgens de 
methoden die de consoliderende onderneming hanteert om 
omrekeningsverschillen in haar jaarrekening te verwerken. 

2° Bij toepassing van de slotkoersmethode worden in de 
passiefpost « Omrekeningsverschillen » geboekt : 
a) de omrekeningsverschillen uit de omrekening van de 

netto-positie van de dochteronderneming bij het begin 
van de periode tegen een andere koers dan voorheen; 

b) de omrekeningsverschillen na toepassing van de slotkoers 
in de balans en van een andere koers in de resultaten
rekening; 

c) de omrekeningsverschillen uit andere wijzigingen in het 
eigen vermogen van de dochteronderneming. 

3° Wanneer de omrekeningsverschillen aan passiefzijde in de 
post «Omrekeningsverschillen» worden geboekt, dan 
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wordt het aan derden toe te rekenen gedeelte van deze 
omrekeningsverschillen aan passiefzijde in de post « Belan
gen van derden » geboekt; wanneer ze in resultaat worden 
genomen wordt het gedeelte van deze verschillen dat toe
rekenbaar is aan derden in de resultatenrekening in de post 
« Aandeel van derden in het resultaat » geboekt. 

4° In bijzondere gevallen mogen de ondernemingen andere 
methoden hanteren voor de verwerking van omrekenings
verschillen, inzover de voorwaarden bepaald bij artikel 42, 
tweede lid en derde lid, 1° en 2° worden nageleefd. 

Titel III - Consolidatiemethoden. 

Afdeling 1 - Algemene beginselen. 

Artikel44. 

In de geconsolideerde jaarrekening worden het vermogen, de 
financiele positie en het resultaat van het geconsolideerde 
geheel opgenomen alsof het om een enkele onderneming ging. 

Artikel45. 

In de geconsolideerde j aarrekening : 
1 ° word en de actief- en passiefbestanddelen, rechten en ver

plichtingen alsmede opbrengsten en kosten van de consolide
rende onderneming en van haar dochterondernemingen 
waarover zij de exc1usieve controle bezit integraal in de 
consolidatie opgenomen; 

2° worden de actief- en passiefbestanddelen, rechten en ver
plichtingen alsmede opbrengsten en kosten van gemeen
schappelijke dochterondernemingen naar evenredigheid in 
de consolidatie opgenomen; 

3° worden de deelnemingen in geassocieerde ondernemingen 
gewaardeerd en het aandeel in het resultaat van deze onder
nemingen vastgesteld met toepassing van de vermogensmu
tatiemethode. 

De gemeenschappelijke dochterondernemingen mogen even
wel in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen vol
gens de vermogensmutatiemethode, wanneer hun bedrijf niet 
nauw ge'lntegreerd is in het bedrijf van de onderneming die over 
de gezamenlijke controle beschikt. 
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Artikel46. 

De consolidatiebeginselen en -methoden mogen niet van het 
ene boekjaar tot het andere worden gewijzigd. 

Met toepassing van artikel 20 mag van het eerste lid worden 
afgeweken. In dit geval zijn het tweede en derde lid van arti
kel 23 van toepassing. 

Afdeling 2 - I ntegrale consolidatie. 

Onderafdeling 1 - De geconsolideerde balans. 

Artikel47. 

Onverminderd de artikelen 48 en 55, word en alle actief- en 
passiefbestanddelen van de geconsolideerde ondernemingen in 
de geconsolideerde balans opgenomen. 

Artikel48. 

In de geconsolideerde balans wordt het eigen vermogen van 
elke geconsolideerde dochtervennootschap : 
a) ten belope van het deel van haar eigen vermogen dat de aan

del en belichaamt in bezit van in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen, gecompenseerd met de boekwaarde van 
deze aandelen in de boekhouding van de ondernemingen die 
ze bezitten, en 

b) ten bel ope van het deel van haar eigen vermogen dat de 
aandelen belichaamt in bezit van andere personen dan de in 
de consolidatie opgenomen ondernemingen, aan passiefzijde 
van de geconsolideerde balans geboekt, in de post « Belan
gen van derden ». 

Artikel49. 

Het eigen vermogen van de dochteronderneming, dat in aan
merking wordt genomen voor de toepassing van artike148, 
vloeit voort uit de boekwaarde van de actiefbestanddelen, de 
voorzieningen en schulden van deze dochteronderneming, even
tueel na aanpassing van de boekwaarde van deze bestanddelen, 
overeenkomstig de artikelen 36, 37, 39 en 40. Het eigen vermo
gen omvat het resultaat van het boekj aar op datum van verwer
ving, behalve inzover hierop v66r de verwerving een interimdi
vidend zou zijn toegekend. 
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Artikel50. 

De vaststelling van de waarde van het eigen vermogen van de 
dochteronderneming en de in artikel 48, a) bedoelde compensa
tie geschieden voor elke dochteronderneming op de datum 
waarop de aandelen zijn verworven of op een nabijzijnde 
datum. 

Wanneer evenwel : 
a) een onderneming voor de eerste maal een geconsolideerde 

jaarrekening opstelt, mag deze compensatie, ten belope van 
de aandelen in haar bezit op die datum, geschieden op de 
aanvangsdatum van het boekjaar waarop deze eerste gecon
solideerde jaarrekening betrekking heeft; 

b) een onderneming die vroeger niet werd geconsolideerd, 
noch behandeld volgens de vermogensmutatiemethode, voor 
de eerste maal in de consolidatie wordt opgenomen, mag 
deze compensatie, ten belope van de aandelen in haar bezit 
op die datum, geschieden op de aanvangsdatum van het 
boekjaar waarop de geconsolideerde jaarrekening waarin de 
onderneming voor de eerste maal wordt opgenomen, betrek
king heeft. 

Artikel51. 

Het verschil uit deze compensatie overeenkomstig artikel48, 
a), wordt zoveel mogelijk toegerekend aan de actief- en passief
bestanddelen waarvan de waarde hoger of lager is dan hun 
boekwaarde in de boekhouding van de dochteronderneming. 

Het verschil dat overblijft na toepassing van het eerste lid, 
wordt in de post « Consolidatieverschillen » van de geconsoli
deerde balans opgenomen, aan actiefzijde zo het verschil posi
tief is, aan passiefzijde zo het verschil negatief is. 

De in het tweede lid bedoelde positieve en negatieve consoli
datieverschillen mogen niet met elkaar gecompenseerd worden, 
tenzij zij betrekking hebben op eenzelfde dochteronderneming; 
in dit laatste geval is compensatie verplicht. 

Indien met toepassing van het eerste lid, actief- en passiefbe
standdelen van de dochterondernemingen worden herberekend, 
dan wordt het aandeel van derden in deze herberekeningen 
geboekt in de post « Belangen van derden » aan passiefzijde van 
de geconsolideerde balans. 
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Artikel52. 

§ 1. De in artikel 51, tweede lid bedoelde positieve consolida
tieverschillen worden afgeschreven ten laste van de geconsoli
deerde resultatenrekening, volgens een passend afschrijvings
plan dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van 
dit actief. Indien hun afschrijving wordt gespreid over meer dan 
vijf jaar, moet zulks worden gemotiveerd in de toelichting. 

Op deze verschillen worden aanvullende of uitzonderlijke 
afschrijvingen toegepast wanneer het, ingevolge wijzigingen in 
de economische omstandigheden, niet langer economisch ver
antwoord is ze tegen die waarde te handhaven in de geconsoli
deerde balans. 

Deze afschrijvingen worden in de resultatenrekening geboekt 
in een afzonderlijke post van de financiele kosten in de in het 
Iste lid bedoelde gevallen; bij de uitzonderlijke resultaten in de 
in het 2de lid bedoelde gevallen. 

§ 2. Negatieve consolidatieverschillen mogen niet in de ge
consolideerde resultatenrekening worden opgenomen. Wanneer 
evenwel het negatieve consolidatieverschil te verklaren valt uit 
een op de overeenkomstig artikel 50 bepaalde datum verwachte 
ongunstige ontwikkeling van de resultaten van de betrokken 
dochteronderneming of uit kosten die deze onderneming naar 
verwachting zal veroorzaken, wordt het in de geconsolideerde 
resultatenrekening opgenomen voor zover en op het ogenblik 
dat deze vooruitzichten werkelijkheid worden. 

Artikel53. 

Ingeval de aandelen van een in de consolidatie opgenomen 
dochteronderneming geheel of ten dele buiten de consolidatie
kring worden gerealiseerd, wordt het overblijvende consolida
tieverschil afgeboekt naar verhouding van de gerealiseerde 
aandelen. 

Artikel54. 

Aandelen in het kapitaal van de consoliderende onderne
ming, die worden gehouden door een in de consolidatie opge
nomen onderneming, worden in de geconsolideerde balans 
geboekt in actiefpost IX. 

De toelichting vermeldt hoeveel aandelen van de consolide
rende onderneming in bezit zijn van de gezamenlijk in de conso-
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lidatie opgenomen ondernemingen, alsook welk percentage van 
de uitgegeven aandelen ze vertegenwoordigen. 

Artikel55. 

Worden uit de geconsolideerde balans weggelaten : 
lode onderlinge vorderingen en schulden van de in de conso

lidatie opgenomen ondernemingen; 
20 de winsten en verliezen die zijn begrepen in de waarde van 

een actief in de geconsolideerde balans, verworven van een 
andere in de consolidatie opgenomen onderneming, tenzij 
ingeval artikel 57, tweede en derde lid, wordt toegepast. 

Onderafdeling 2 - De geconsolideerde resultatenrekening. 

Artikel56. 

Alle opbrengsten en kosten van de in de consolidatie opgeno
men ondernemingen worden, onverminderd artikel 57 en de 
artikelen 64 en 66, in de geconsolideerde resultatenrekening 
opgenomen. 

Ze bevat onder de kosten het gedeelte van het resultaat van 
de dochterondernemingen dat bij bestemming anderszins dan 
als dividend wordt toegekend. 

De overboeking naar de belastingvrije reserves wordt uit de 
resultatenrekening gehaald en in de resultaatverwerking opge
nomen. Dit geldt ook voor de onttrekkingen aan deze belasting
VflJe reserves. 

Artikel57. 

Worden uit de geconsolideerde resultatenrekening wegge
laten : 
lode onderlinge opbrengsten en kosten die verband houden 

met verrichtingen tussen in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen; 

20 de winsten en verliezen die zijn begrepen in de waarde van 
een actief dat op de geconsolideerde balans voorkomt en is 
verworven van een andere in de consolidatie opgenomen 
onderneming; 
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3° de gerealiseerde meer- en minderwaarden op deelnemingen 
in ondernemingen opgenomen in de consolidatie of behan
deld volgens de vermogensmutatiemethode; 

4° de dividenden toegekend door in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen aan andere in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen; 

5° de waardeverminderingen op deelnemingen in ondernemin
gen opgenomen in de consolidatie of behandeld volgens de 
vermogensmutatiemethode. 

In afwijking van het eerste lid, 2° en 3°, kunnen de winsten en 
verliezen naar verhouding van het deel van het kapitaal dat de 
consoliderende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks be
zit in elk van de betrokken dochterondernemingen, buiten de 
consolidatie worden gelaten (procentueel belang). 

In afwijking van het eerste lid, 2° kunnen de winsten en 
verliezen in de consolidatie worden behouden, indien bij de 
verrichting de normale marktvoorwaarden in acht zijn genomen 
en het weglaten van deze resultaten onevenredige kosten zou 
meebrengen. Deze afwijkingen worden vermeld in de toelich
ting; indien de invloed daarvan op het vermogen, de financiele 
positie of het resultaat van het geconsolideerde geheel niet 
onaanzienlijk is, dient zulks in de toelichting bij de geconsoli
deerde jaarrekening te worden vermeld. 

Artikel58. 

Het gedeelte van het resultaat van de volledig geconso
lideerde dochterondernemingen dat kan worden toegerekend 
aan aandelen die worden gehouden door andere personen dan 
de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, wordt in de 
geconsolideerde resultatenrekening vermeld onder de post 
« Aandeel van derden in het resultaat ». 

Onderafdeiing 3 - De geconsolideerde toelichting. 

Artikel59. 

De inlichtingen met betrekking tot het geheel van de geconso
lideerde ondernemingen die krachtens dit besluit in de toelich
ting moeten worden opgenomen, slaan niet op de wederzijdse 
rechten en verplichtingen die worden weggelaten. 
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Onderafdeiing 4 - Gemeenschappelijke bepaling. 

Artikel60. 

De in de artikelen 55, 57, eerste lid, 10 en 20, en 59 bedoelde 
weglatingen mogen achterwege blijven wanneer de betrokken 
bedragen, gelet op het doel van artikel 20 slechts van te 
verwaarlozen betekenis zijn. 

Afdeling 3 - Evenredige consolidatie. 

Artikel61. 

In geval van evenredig geconsolideerde gemeenschappelijke 
dochterondernemingen : 
a) zijn de artikelen 48, a) en 49 tot 54 van toepassing; 
b) worden de actief- en passiefbestanddelen, rechten en ver

plichtingen, opbrengsten en kosten van gemeenschappelijke 
dochterondernemingen in de geconsolideerde jaarrekening 
opgenomen naar rato van de rechten in hun kapitaal die door 
de in de consolidatie opgenomen ondernemingen worden 
gehouden; de artikelen 55, 57, 59 en 60 zijn van toepassing. 

Titel IV - De vermogensmutatie. 

Artikel62. 

Deelnemingen in ondernemingen waarop de vermogensmuta
tiemethode is toegepast, worden in de geconsolideerde balans 
opgenomen onder een afzonderlijke post van de financiele vaste 
activa, genoemd « Ondernemingen waarop vermogensmutatie 
is toegepast ». 

Artikel63. 

§ 1. Wanneer op een deelneming de vermogensmutatieme
thode wordt toegepast, wordt zij in de geconsolideerde balans 
opgenomen v~~r het bedrag dat overeenkomt met het deel van 
het eigen vermogen van de betrokken onderneming, inc1usief 
het resultaat over het boekjaar, dat deze deelneming beli
chaamt. 

Artikel 50 is van overeenkomstige toepassing wat de datum 
betreft waarop deze deelneming wordt herberekend. 
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§ 2. Voor de toepassing van § 1 bestaat het eigen vermogen 
van de betrokken onderneming uit het verschil tussen de boek
waarde van het actief en de boekwaarde van de voorzieningen 
en schulden van deze onderneming. Het eigen vermogen omvat 
het resultaat van het boekjaar op datum van verwerving, be
halve inzover hierop v66r de verwerving een interimdividend is 
toegekend. 

Wanneer geen uniforme regels werden gehanteerd voor de 
waardering van actief - of passiefbestanddelen van de geasso
cieerde onderneming en voor de consolidatie, kunnen deze be
standdelen opnieuw worden gewaardeerd volgens de voor de 
consolidatie gehanteerde methoden. Wanneer niet opnieuw 
wordt gewaardeerd, moet zulks in de toelichting onder de waar
deringsregels worden vermeld. 

§ 3. Voorzover het verschil tussen de boekwaarde van de 
deelneming en de hiermee overeenstemmende fractie van het 
eigen vermogen zoals vastgesteld overeenkomstig § 2, kan 
worden toegerekend aan identificeerbare actief- of passief
bestanddelen van de betrokken onderneming met een grotere of 
kleinere waarde dan waartegen zij in de boekhouding van de 
betrokken onderneming staan geboekt, dan wordt dit verschil 
toegerekend aan de waarde waartegen deze deelneming in de 
geconsolideerde jaarrekening wordt geboekt. 

§ 4. Het verschil dat overblijft na toepasing van § 3 wordt in 
de post «Consolidatieverschillen» van de geconsolideerde 
balans opgenomen, aan actiefzijde bij een positief verschil, aan 
passiefzijde bij een negatief verschil. Positieve en negatieve 
verschillen mogen niet worden gecompenseerd, tenzij zij be
trekking hebben op eenzelfde geassocieerde onderneming; in dit 
laatste geval is compensatie verplicht. 

§ 5. De artikelen 52 en 53 zijn van toepassing op de verschil
len na vermogensmutatie. 

Artikel64. 

De waarde waartegen de deelneming in de geconsolideerde 
jaarrekening, overeenkomstig artikel 63, §§ 1 en 2, is opgeno
men, wordt vervolgens, naar gelang van het geval, verhoogd of 
verminderd met het bedrag van de tijdens het boekjaar of het 
gedeelte van het boekj aar opgetreden verandering in het deel 
van het eigen vermogen van de betrokken onderneming dat 
deze deelneming belichaamt. Dit eigen vermogen omvat het 
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resultaat van het boekjaar, met uitsluiting evenwel van het 
gedeelte hiervan dat bij bestemming anderszins dan als dividend 
wordt toegekend. 

Deze waarde wordt verminderd met het bedrag van de divi
denden met betrekking tot deze deelneming. 

Bij toepassing van artikel 63, § 3 wordt deze waarde zonodig 
aangepast om rekening te houden met de gevolgen van de waar
deherberekeningen met toepassing van genoemd artikel 63, § 3. 

Artikel65. 

De bepalingen over de omrekening in Belgische frank, van 
tegoeden en verplichtingen in deviezen en van de financiele sta
ten van dochterondernemingen in het buitenland, zijn van toe
passing op de ondernemingen waarop de vermogensmutatie is 
toegepast. 

Artikel66. 

§ 1. Het aandeel van het resultaat van de betrokken onderne
ming dat aan deze deelneming kan worden toegerekend, wordt 
vermeld in de geconsolideerde resultatenrekening onder een 
afzonderlijke post « Aandeel in het resultaat van de onderne
mingen waarop vermogensmutatie is toegepast ». 

§ 2. De resultaten van verrichtingen tussen in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen en ondernemingen waarop de ver
mogensmutatiemethode wordt toegepast en die begrepen zijn in 
de boekwaarde van de activa van een onderneming opgenomen 
in de consolidatie of van een onderneming waarop de vermo
gensmutatiemethode wordt toegepast, worden voor zover de 
daartoe noodzakelijke gegevens bekend of toegankelijk zijn, uit 
de geconsolideerde resultaten weggelaten. 

Ten aanzien van voorgaand lid zijn de artikelen 57 en 60 van 
toepassing. 

Artikel67. 

Wanneer een onderneming waarop de vermogensmutatieme
thode wordt toegepast, een geconsolideerde jaarrekening op
stelt, zijn de bepalingen van deze titel van toepassing onder 
verwijzing naar de geconsolideerde jaarrekening van deze 
onderneming. 
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Artikel68. 

De vermogensmutatiemethode hoeft niet te worden toegepast 
wanneer de toepassing ervan slechts van te verwaarlozen bete
kenis zou zijn, gelet op het doel van artikel 20. 

Titel V - De toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. 

Artikel69. 

In de toelichting moeten, naast de door andere bepalingen 
van dit besluit voorgeschreven vermeldingen, de volgende gege
vens worden opgenomen : 
I. De criteria die worden gehanteerd, respectievelijk voor de 
integrale consolidatie, voor de evenredige consolidatie en voor 
de opneming volgens de vermogensmutatiemethode, alsmede 
de gevallen waarin van deze criteria wordt afgeweken, met moti
venng ervan. 
Il. 
a) Naam en zetel - en zo het gaat om een onderneming naar 

Belgisch recht, het B.T.W.-nummer of het nationale identifi
catienummer - van de volledig in de consolidatie opgeno
men dochterondernemingen, alsmede het deel van het kapi
taal van deze dochterondernemingen dat wordt gehouden 
door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en 
door personen die in eigen naam optreden maar voor reke
ning van deze ondernemingen. 

b) Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt met betrekking 
tot de dochterondernemingen die, met toepassing van arti
kel 13, niet volledig worden geconsolideerd, alsmede de 
reden van die uitsluiting. 

Ill. 
a) N aam en zetel - en zo het gaat om een onderneming naar 

Belgisch recht, het B.T.W.-nummer of het nationale identi
ficatienummer - van de gemeenschappelijke dochteronder
nemingen waarop, met toepassing van artikel 45, 2°, een 
evenredige consolidatie is toegepast, de gegevens waaruit 
het gezamenlijke bestuur blijkt, alsmede het deel van het 
kapitaal van deze gemeenschappelijke dochterondernemin
gen dat wordt gehouden door de volledig in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen 
naam optreden maar voor rekening van die ondernemingen. 
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b) Dezelfde gegevens worden verstrekt met betrekking tot de 
gemeenschappelijke dochterondernemingen waarop, met 
toepassing van artikel 13, geen evenredige consolidatie 
wordt toegepast, alsmede de reden van deze uitsluiting. 

IV. 
a) Naam en zetel - en zo het gaat om een onderneming naar 

Belgisch recht, het B.T.W.-nummer of het nationale identifi
catienummer - van de ondernemingen waarop, met toepas
sing van de artikelen 16 en 45, 3°, de vermogensmutatieme
thode wordt toegepast, met opgave van het deel van hun 
kapitaal dat wordt gehouden door de in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen en door personen die optreden 
in eigen naam maar voor rekening van die ondernemingen. 

b) Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt met betrekking 
tot de geassocieerde ondernemingen waarop, met toepassing 
van artikel 68, geen vermogensmutatiemethode wordt toege
past. 

V. N aam en zetel - en zo het gaat om een onderneming naar 
Belgisch recht, het B.T.W.-nummer of het nationale identifi
catienummer - van de niet in de nummers II tot IV bedoelde 
ondernemingen, waarin de in de consolidatie opgenomen onder
nemingen en de op grond van de artikelen 13 of 14, buiten de 
consolidatie gelaten ondernemingen, hetzij zelf, hetzij via een 
persoon die in eigen naam, maar voor rekening van deze onder
nemingen optreedt, ten minste 10 % van het kapitaal bezitten, 
met opgave van hun deel in het kapitaal, alsmede van het bedrag 
van het eigen vermogen en van het resultaat van de betrokken 
onderneming over het laatste boekjaar waarvoor een jaarreke
ning is opgesteld. Deze gegevens mogen achterwege worden 
gelaten, indien zij, gelet op het doel van artikel 20, van te ver
waarlozen betekenis zijn. De vermelding van het eigen vermo
gen en van het resultaat mag eveneens achterwege blijven, 
wanneer de betrokken onderneming niet verplicht is deze gege
vens openbaar te maken. 

VI. De gehanteerde criteria voor de waardering van de 
verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening, en 
inzonderheid : 
a) voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waarde

verminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, 
alsmede· voor de herwaarderingen; 

b) voor de omrekeningsgrondslagen die worden toegepast om 
in de geconsolideerde j aarrekening bedragen te boeken die 
in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt, 
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dan de munt waarin de geconsolideerde j aarrekening is ge
steld, en voor de omrekening van de boekhoudstaten van 
dochterondernemingen en van geassocieerde ondernemin
gen naar buitenlands recht in de geconsolideerde jaarreke
mng. 

VII. Een staat van de oprichtingskosten (actiefpost I), met 
opgave van hun netto-boekwaarde aan het einde van het 
voorafgaande boekjaar, de wijzigingen tijdens het boekjaar 
(nieuwe kosten, afschrijvingen, omrekeningsverschillen, overi
ge), alsmede van hun netto-boekwaarde aan het einde van het 
boekjaar, uitgesplitst in : 
- Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgif-

te van leningen, disagio en andere oprichtingskosten. 
- Herstructureringskosten. 

VIII. Een staat van de immateriele vaste activa (actiefpost II) 
uitgesplitst in : 
- kosten van onderzoek en ontwikkeling; 
- concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soort-

gelijke rechten; 
- goodwill; 
- vooruitbetalingen; 
en die voor elk van deze posten de gegevens vermeldt bedoeld in 
litt. a), c) en d) van staat IX hieronder. 

IX. Een staat van de materiele vaste activa (actiefpost IV) 
uitgesplitst in : 
- Gebouwen en terreinen (IV.A) 
- Installaties, machines en uitrusting (IV.B) 
- Meubilair en rollend materieel (IV.C) 
- Leasing en soortgelijke rechten (IV.D) 
- Andere materiele vaste activa (IV.E) 
- Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (IV.F) 
en die voor elk van deze posten volgende gegevens vermeldt : 
a) het bedrag van de aanschaffingswaarde aan het einde van het 

voorgaande boekjaar, de wijzigingen ervan tijdens het boek
jaar (aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde 
vaste activa, overboekingen van een post naar een andere, 
overdrachten en buitengebruikstellingen, omrekeningsver
schillen) en het bedrag ervan aan het einde van het boekjaar; 

b) het bedrag van de meerwaarden aan het einde van het 
voorafgaande boekjaar, de wijzigingen ervan tijdens het 
boekjaar (geboekte meerwaarden, meerwaarden verworven 
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van derden, afgeboekte meerwaarden, overboekingen van 
een post naar een andere, omrekeningsverschillen) en het 
bedrag ervan aan het einde van het boekjaar; 

c) het bedrag van de afschrijvingen en de waardeverminde
ringen aan het einde van het voorafgaande boekjaar, de wij
zigingen ervan tijdens het boekjaar (geboekt of teruggeno
men via de resultatenrekening, verworven van derden, afge
boekt of overgeboekt van een post naar een andere, omreke
ningsverschillen), en het bedrag van deze afschrijvingen en 
waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar; 

d) het bedrag van de netto-boekwaarde aan het einde van het 
boekjaar. 

Voor de rechten waarover de onderneming beschikt op grond 
van leasing of een gelijkaardige overeenkomst wordt de netto
boekwaarde aan het einde van het boekjaar uitgesplitst in : 
terreinen en gebouwen; installaties, machines en uitrusting; 
meubilair en rollend materieel. 

X. Een staat van de financiele vaste activa (actiefpost V) met 
volgende afzonderlijke vermeldingen : 
A. Voor de posten V, A, 1 en V, B, 1 : 

1° de gegevens bedoeld in litt. a), b), c) en d) van voor
noemde staat nr. IX, evenals de verhogingen of vermin
deringen na toepassing van artikel 64; 

2° het bedrag aan het einde van het voorafgaande boekjaar, 
de wijzigingen ervan tijdens het boekjaar en het bedrag 
ervan aan het einde van het boekjaar, van de niet-opge
vraagde bedragen. 

B. Voor de posten V, A, 2 en V, B, 2, de netto-boekwaarde aan 
het einde van het voorafgaande boekjaar, de wijzigingen 
ervan tijdens het boekjaar (toevoegingen, terugbetalingen, 
geboekte en teruggenomen waardeverminderingen, omreke
ningsverschillen, overige), de boekwaarde aan het einde van 
het boekjaar en het gecumuleerde bedrag van de waarde
verminderingen aan het einde van het boekjaar. 

XI. Een staat van de reserves en het overgedragen resultaat 
(passiefpost IV) met vermelding van de oorzaak van de schom
melingen van het bedrag van deze reserves van het ene boekjaar 
tot het andere. 

XII. Een staat van de consolidatieverschillen en de verschillen 
na toepassing van de vermogensmutatiemethode, uitgesplitst 
naar positieve of negatieve consolidatieverschillen dan wel naar 
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positieve of negatieve verschillen na toepassing van de vermo
gensmutatiemethode, met vermelding van : 
- de netto-boekwaarde aan het einde van het voorafgaande 

boekjaar; 
- de wijzigingen tijdens het boekjaar : 

- ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage 
- ingevolge een daling van het deelnemingspercentage 
- afschrijvingen 
- in resultaat genomen verschillen (artikel 52, § 2) 
- andere wijzigingen; 

- de netto-boekwaarde aan het einde van het boekjaar. 

XIII. Een staat van de schulden, met: 
A. een uitsplitsing, per post van passiefpost X, van de schulden 

met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, 
naargelang hun resterende looptijd ten hoogste een jaar, 
me er dan een jaar doch ten hoogste vijf jaar, of meer dan vijf 
j aar bedraagt; 

B. het bedrag van de schulden (passiefposten X en XI) of van 
het gedeelte van de schulden die gewaarborgd zijn door 
zakelijke zekerheden die zijn gesteld of onherroepelijk 
beloofd op de activa van de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen. 

Bevoorrechte schulden warden niet opgenomen onder de 
gewaarborgde schulden, tenzij het gaat om het voorrecht van de 
verkoper. Het eigendomsvoorbehoud wordt gelijkgesteld met 
een zakelijke zekerheid. 

De onder B bedoelde bedragen worden uitgesplitst per post 
onder de passiefposten X en XI, zonder onderscheid naargelang 
van hun termijn. 

XIV. De volgende gegevens met betrekking tot het resultaat 
over het boekjaar en over het voorafgaande boekjaar : 
A. Een uitsplitsing van de netto-omzet (post LA) naar categorie 

van bedrijfsactiviteit en naar geografische markten, voor 
zover deze categorieen en markten, vanuit het oogpunt van 
de organisatie van de verkoop van goederen en de verlening 
van diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening 
van de onderneming, onderling aanzienlijk verschillen. 

B. 1. Het gemiddeld personeelsbestand bij de volledig gecon
solideerde ondernemingen, uitgesplitst naar categorie, 
also ok de personeels- en pensioenkosten die betrekking 
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hebben op het boekjaar, indien niet afzonderlijk vermeld 
in de geconsolideerde resultatenrekening; 

2. verhoudingsgewijs dezelfde gegevens voor het perso
neelsbestand bij de ondernemingen waarop een evenre
dige consolidatie is toegepast. 

C. Wat de uitzonderlijke resultaten betreft, een uitsplitsing van 
de posten « Andere uitzonderlijke opbrengsten » en « An
dere uitzonderlijke kosten », wanneer in deze posten belang
rijke bedragen voorkomen. 

D. Wat de belastingen op het resultaat betreft (post X) : 
1. het verschil tussen de aan de geconsolideerde resultaten

rekening van het boekjaar en de vorige boekjaren toege
rekende belastingen en de voor die boekjaren reeds be
taalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit ver
schil van belang is met het oog op de in de toekomst te 
betalen belastingen; 

2. gegevens omtrent de invloed van de uitzonderlijke resul
taten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar. 

XV. De volgende gegevens met betrekking tot de niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen : 
A. 1. Het bedrag van de persoonlijke zekerheden die door de 

in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden 
gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor 
schulden of verplichtingen van derden; 

2. het bedrag van de zakelijke zekerheden die door de in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld 
of onherroepelijk beloofd op hun eigen activa als waar
borg voor schulden en verplichtingen van in de consolida
tie opgenomen ondernemingen, enerzijds, en van derden 
anderzijds; 

3. de goederen en waarden gehouden door derden in hun 
naam maar ten bate en op het risico van de geconsoli
deerde ondernemingen, voor zover deze goederen en 
waarden niet op de balans voorkomen; 

4. de verplichtingen tot aan- of verkoop van vaste activa, 
uitgesplitst naar verplichtingen tot aankoop en verplich
tingen tot verkoop; 

5. de rechten en verplichtingen uit verrichtingen op rente
standen, wisselkoersen, prijzen van grondstoffen of han
delsgoederen en andere gelijkaardige verrichtingen. 

B. Inlichtingen betreffende de technische waarborgen verbon
den aan reeds gepresteerde verkopen of diensten. 
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C. Inlichtingen betreffende belangrijke hangende geschillen en 
andere belangrijke verplichtingen die hierboven niet zijn 
bedoeld. 

D. Rust- en overlevingspensioenverplichtingen ten gunste van 
personeelsleden of ondernemingsleiders, ten laste van de in 
de consolidatie opgenomen ondernemingen. 

XVI. 
A. Een staat over de betrekkingen met verbonden, niet in de 

consolidatie opgenomen ondernemingen, die zowel voor het 
afgesloten boekjaar als voor het voorafgaande boekjaar 
volgende gegevens vermeldt : 
1 ° het bedrag van de deelnemingen en aandelen; 
2° het bedrag van de vorderingen op respectievelijk meer 

dan een jaar en hoogstens een jaar; 
3° de geldbeleggingen, met een onderscheid tussen de aan

delen en de vorderingen; 
4° het bedrag van de schulden op respectievelijk meer dan 

een jaar en hoogstens een jaar; 
5° het bedrag van de persoonlijke en zakelijke zekerheden 

die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waar
borg voor schulden of verplichtingen van verbonden 
ondernemingen; 

6° de andere betekenisvolle financiele verplichtingen; 
7° de financiele resultaten, met een onderscheid : 

a) inzake opbrengsten, naar : 
- opbrengsten uit financiele vaste activa; 
- opbrengsten uit vlottende activa; 
- andere financiele opbrengsten. 

b) inzake kosten, naar : 
- kosten van schulden; 
- andere financiele kosten. 

B. De vermeldingen bedoeld in A, 1, 2 en 4°, worden ook 
verstrekt voor de niet in de consolidatie opgenomen onder
nemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat. 

XVII. 
A. Het totaal bedrag van de ten laste van het boekjaar toege

ken de bezoldigingen aan de bestuurders of zaakvoerders van 
de consoliderende onderneming uit hoofde van hun werk
zaamheden in de consoliderende onderneming, haar 
dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, 
inc1usief het bedrag van aan de gewezen bestuurders of zaak
voerders uit dien hoofde toegekende rustpensioenen. 
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B. Het totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toege
kend aan de bestuurders of zaakvoerders van de consolide
rende onderneming, door deze laatste, door een dochteron
derneming of een geassocieerde onderneming. 

Artikel70. 

De gegevens die krachtens dit besluit in de toelichting moeten 
worden vermeld, mogen achterwege blijven wanneer hun be
lang verwaarloosbaar is, gelet op artikel 20. 

Het eerste lid is niet van toepassing op de krachtens artikel 69, 
I tot VI, voorgeschreven vermeldingen. 
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HOOFDSTUK III 

CONSOLIDATIE BIJ EEN CONSORTIUM. 

Artikel71. 

§ 1. In geval van een consortium moet een geconsolideerde 
jaarrekening worden opgesteld waarin alle ondernemingen wor
den opgenomen die het consortium vormen, evenals hun 
dochterondernemingen. 

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk II, uitgezonderd de artike
len 8 en 10, in de mate waarin dit laatste artikel slaat op 
artikel 8, zijn van toepassing. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt elk van de onderne
mingen die het consortium vormen als een consoliderende 
onderneming beschouwd. 

De ondernemingen die het consortium vormen staan geza
menlijk in voor de opstelling en de openbaarmaking van de 
geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaar
verslag. 

De geconsolideerde jaarrekening mag worden opgesteld vol
gens de wetgeving en in de nationale munt van een buitenlandse 
onderneming die tot het consortium behoort, wanneer het 
hoofdbedrijf van het consortium in die onderneming is gelocali
seerd dan wel geschiedt in de munt van het land waar zij haar 
zetel heeft. 

§ 3. Onder de eigen-vermogensposten in de geconsolideerde 
jaarrekening moeten de samengevoegde bedragen worden op
genomen die zijn toe te rekenen aan elk van de ondernemingen 
die het consortium vormen. 
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HOOFDSTUK IV 

HET GECONSOLIDEERDE JAARVERSLAG. 

Artikel72. 

Bij de geconsolideerde jaarrekening IS een jaarverslag 
gevoegd. 

Dit verslag bevat een commentaar op de geconsolideerde 
jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van 
de gang van zaken en van de positie van het geconsolideerd 
geheel. Het verstrekt ook gegevens omtrent alle belangrijke 
gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaats
gevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig 
nadeel zouden berokkenen aan een onderneming opgenomen in 
de consolidatie, inlichtingen over de omstandigheden die de 
ontwikkeling van het geconsolideerde geheel aanmerkelijk 
kunnen beinvloeden. Dit verslag bevat ook informatie omtrent 
de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwik
keling. 

Het geconsolideerde jaarverslag mag worden gecombineerd 
met het jaarverslag dat is opgesteld met toepassing van arti
kel 77, vierde tot zesde lid van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, inzover de gegevens bedoeld in dit 
artikel 77, vierde tot zesde lid en in onderhavig artikel afzonder
lijk worden verstrekt voor de consoliderende onderneming en 
het geconsolideerd geheel. 
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HOOFDSTUK V 

CONTROLE V AN DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING. 

Artikel73. 

De geconsolideerde jaarrekening moet word en gecontroleerd 
door de commissaris(sen) van de consoliderende onderneming 
of door een of meer daartoe door de algemene vergadering van 
deze onderneming aangewezen bedrijfsrevisor(en). 

In geval van een consortium wordt de geconsolideerde jaar
rekening gecontroleerd door de commissaris(sen) van ten min
ste een van de ondernemingen van het consortium of door een 
of meer bedrijfsrevisoren, die daartoe met onderlinge instem
ming zijn aangesteld; in het in artikel 71, § 2, vierde lid bedoelde 
geval mag zij worden gecontroleerd door de persoon belast met 
de c?ntrole van de in die bepaling bedoelde buitenlandse onder
nemmg. 

De artikelen 64bis, 64ter, eerste, derde en vierde lid, 64quater 
en 64quinquies van de gecoordineerde wetten op de handelsven
nootschappen zijn van toepassing op de revisor die instaat voor 
de controle van de geconsolideerde jaarrekening, maar niet de 
functie heeft van commissaris in de consoliderende onderne
mmg. 

Artikel74. 

De consoliderende onderneming moet haar controlebevoegd
heid aanwenden om van de in de consolidatie opgenomen of op 
te nemen dochterondernemingen te verkrijgen dat zij de met de 
controle van de geconsolideerde jaarrekening belaste revisor 
toelaten ter plaatse de noodzakelijke controles te verrichten en 
dat zij hem op zijn verzoek alle noodzakelijke inlichtingen en 
bevestigingen verstrekken voor de naleving van de hem krach
tens dit besluit opgelegde verplichtingen. 
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Artikel75. 

De commissaris(sen) of de revisor(en) belast met de controle 
van de geconsolideerde jaarrekening stellen een omstandig 
schriftelijk verslag op, dat in het bijzonder vermeldt : 
1° hoe zij de geconsolideerde jaarrekening hebben gecontro

leerd en of zij de voor hun controles vereiste ophelderingen 
en inlichtingen hebben gekregen; 

2° of de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld overeen
komstig de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen en, inzonderheid, of de geconsolideerde jaarrekening 
naar hun oordeel een getrouw beeld geeft van het vermogen, 
de financiele positie en het resultaat van het geconsolideerd 
geheel, rekening houdend met de hiervoor geldende wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen en of de in de toelich
ting verstrekte verantwoordingen passend zijn; 

3° of het geconsolideerde j aarverslag de door dit besluit ver
eiste gegevens bevat en overeenstemt met de geconsolideer
de jaarrekening. 

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissaris
sen of de revisoren nauwkeurig en duidelijk welk voorbehoud 
zij menen te moeten maken. Zoniet vermelden zij uitdrukkelijk 
dat zij geen voorbehoud formuleren. 
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HOOFDSTUK VI 

OPENBAARMAKING V AN 
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING EN VAN 

DE GECONSOLIDEERDE VERSLAGEN. 

Artikel76. 

§ 1. De geconsolideerde j aarrekening en de geconsolideerde 
verslagen worden ter beschikking gesteld van de vennoten van 
de consoliderende onderneming onder dezelfde voorwaarden en 
binnen dezelfde termijnen als de jaarrekening. Deze stukken 
worden aan de algemene vergadering medegedeeld en binnen 
dezelfde termijn als de jaarrekening openbaar gemaakt. 

§ 2. Van de eerste paragraaf kan worden afgeweken wanneer 
de geconsolideerde jaarrekening met toepassing van artikel 24, 
tweede lid, niet op dezelfde datum wordt afgesloten als de jaar
rekening. In dat geval moeten de geconsolideerde jaarrekf,ning 
en de geconsolideerde verslagen uiterlijk zeven maanden na af
sluitingsdatum ter beschikking worden ,geste1d van de vennoten 
en openbaar gemaakt. 

§ 3. Artikel 10, artikel 80, tweede lid, 1°, 5° en 7°, derde en 
vierde lid, de artikelen 80bis, 177bis en 177ter van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennootschappen evenals de ter uit
voering ervan getroffen besluiten zijn van toepassing op de 
geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen. 
Bij toepassing van genoemd artikel 80bis, eerste lid, heeft de 
consoliderende onderneming evenwel de mogelijkheid om mits 
vermelding van de omrekeningskoers de ci jfers in genoemde 
stukken in een andere munt dan de Belgische frank te versprei
den. In dat geval mag zij ook de nummering van de posten uit de 
geconsolideerde balans, resultatenrekening en toelichting even
als in dit laatste stuk de verwijzing naar B.T.W.-nummers of 
nationale identificatienummers weglaten. 
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HOOFDSTUK VII 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. 

Artikel77. 

De in artikel 7 bedoelde ondernemingen moeten voor het 
eerst een geconsolideerde jaarrekening opmaken, laten contro
leren en openbaar maken, voor het boekjaar dat ingaat na 
31 december 1990. 

Artikel78. 

De verplichting om cijfers over het voorgaande boekjaar te 
vermelden, geldt niet voor de geconsolideerde jaarrekening 
over het eerste boekjaar waarin de bepalingen van dit besluit 
van toepassing zijn op een in artikel 7 bedoelde onderneming. 

Artikel79. 

Indien een onderneming bedoeld in artikel 7 voor de inwer
kingtreding van dit besluit een geconsolideerde jaarrekening 
opstelde en openbaar maakte met toepassing van regels en 
methodes die niet geheel overeenstemmen met de bepalingen 
van dit besluit, heeft zij de mogelijkheid om deze bepalingen 
niet met terugwerkende kracht, via aanpassing van de betrok
ken posten uit de geconsolideerde balans, toe te passen. 

Indien een onderneming de bepalingen van dit besluit met 
terugwerkende kracht toepast via aanpassing van de betrokken 
posten uit de geconsolideerde balans, wordt de invloed van deze 
aanpassing op de belangrijkste betrokken posten uit de geconso
lideerde balans aangeduid onder de waarderingsregels in de 
toelichting bij de eerste geconsolideerde jaarrekening die wordt 
opgesteld en openbaar gemaakt overeenkomstig dit besluit. 
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Artikel80. 

Onze Minister van Economische Zaken en het Plan, Onze 
Minister van Justitie en van Middenstand, Onze Minister van 
Financien en Onze Staatssecretaris voor Middenstand en voor 
de Oorlogsslachtoffers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 6 maart 1990. 
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Van Koningswege : 

De Minister van Economische Zaken en het Plan, 
W. CLAES. 

De Minister van Justitie en van Middenstand, 
M. WATHELET. 

De Minister van Financien, 
Ph. MAYSTADT. 

De Staatssecretaris voor Middenstand en 
voor de Oorlogsslachtoffers, 

P. MAINIL. 



BIJLAGE 

SCHEMA VAN 
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (*) 

A. Balans (1) 

Vaste Activa. 

I. Oprichtingskosten 
II. Immateriele vaste activa 
Ill. Consolidatieverschillen 

IV. Materiele vaste activa (2) C) 
V. Financiele vaste activa 

A. Ondernemingen waarop 
vermogensmutatie is 
toegepast 
1. Deelnemingen 
2. Vorderingen 

B. Andere ondernemingen 
1. Aandelen 
2. Vorderingen 

Vlottende activa 
VI. Voorderingen op me er dan 

1 jaar (2) 
VII. Voorraden en bestellingen 

in uitvoering (2) (4) 
VIII. Vorderingen op ten hoogste 

1 jaar e) 
IX. Geldbeleggingen e) 
X. Liquide middelen 
XI. Overlopende rekeningen 

TotaaI der activa 

(*) Zie ook artikel 76, § 3. 

Eigen vermogen. 

I. Kapitaal (2) 
II. Uitgifiepremies 
Ill. Herwaarderingsmeerwaar-

den 
IV. Reserves CS) 
V. Consolidatieverschillen 
VI. Omrekeningsverschillen ( + ) ( - ) 
VII. Kapitaalsubsidies 

Belangen van derden. 
VIII. Belangen van derden 

Voorzieningen voor risico's en 
kosten 
IX. Voorzieningen voor risico's 

en kosten e) 
Schulden 
X. Schulden op meer dan 

1 jaar e) 
XI. Schulden op ten hoogste 

1 jaar (2) 
XII. Overlopende rekeningen 

TotaaI der passiva 

(1) De ondernemingen kunnen hun geconsolideerde balans in staffelvorm voorstellen, in de 
volgorde van posten zoals bedoeld in artikel 10 van de richtlijn 78 (660) EEG. 
(2) Uitgesplitst zoals bedoeld in hoofdstuk I, deel I van de bijlage bij het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 
(3) De ondernemingen kunnen de posten « Ill, B. Installaties, machines en uitrusting » en 
« Ill, C. Meubilair en rollend materieel» zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 
8 oktober 1976 samenvoegen. In dat geval mogen de gegevens in de geconsolideerde toe
lichting met betrekking tot de posten Ill, B. en Ill, C. eveneens worden samengevoegd. 
e) Onverminderd de toepassing van artikel 29, § 1, tweede lid. 
CS) Inclusief het overgedragen resultaat. 
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B. Resuitatenrekening. 

1. Uitsplitsing in de geconsolideerde resultatenrekening 
van de bedrijfsresultaten naar hun aard. 

(artikel 29, § 1) 

I. Bedrijfsopbrengsten (6) 
II. Bedrijfskosten (6) 
Ill. Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 
IV. Financiele opbrengsten (6) 
V. Financiele kosten (6) 
VI. Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening v66r 

belasting van de geconsolideerde ondernemingen 
VII. Uitzonderlijke opbrengsten (6) 
VIII. Uitzonderlijke kosten (6) 
IX. Winst (verlies) van het boekjaar v66r belasting van de 

geconsolideerde ondernemingen 
X. Belastingen op het resultaat (6) 
XI. Winst (verlies) van de geconsolideerde ondernemingen 
XII. Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop 

vermogensmutatie is toegepast 
A. Winstresultaten 
B. Verliesresultaten 

XIII. Geconsolideerde winst (geconsolideerd verlies) 
XIV. Aandeel van derden in het resultaat 
XV. Aandeel van de groep in het resultaat 

(6) Uitgesplitst zoals bedoeld in hoofdstuk I, deel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, onver
rninderd de artikelen 52, § 1, derde lid en 63, § 5. 
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2. Uitsplitsing in de geconsolideerde resultatenrekening 
van de bedrijfsresultaten naar hun bestemming. 

(artikel 29, § 2) 

I. Omzet 
II. Kosten van verkopen 
Ill. Marge op de omzet 
IV. Commerciele kosten 
V. Administratieve kosten 
VI. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 
VII. Andere bedrijfsopbrengsten 
VIII. Andere bedrijfskosten (1) 
IX. Bedrijfswinst (verlies) 
X. Financiele opbrengsten (8) 
XI. Financiele kosten (8) 
XII. Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening v66r 

belasting van de geconsolideerde ondernemingen 
XIII. Uitzonderlijke opbrengsten (8) 
XIV. Uitzonderlijke kosten (8) 

Winst (verlies) van het boekjaar v66r belasting van de 
geconsolideerde ondernemingen 

XV. Belastingen op het resultaat (8) 
XVI. Winst (verlies) van de geconsolideerde ondernerningen 
XVII. Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop 

vermogensmutatie is toegepast 
A. Winstresultaten 
B. Verliesresultaten 

XVIII.Geconsolideerde winst (geconsolideerd verlies) 
XIX. Aandeel van derden in het resultaat 
XX. Aandeel van de groep in het resultaat 

C) Kosten die niet zijn opgenomen onder II, IV, V en VI. 
(8) Uitgesplitst zoals bedoeld in hoofdstuk I, deel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, onver
rninderd de artikelen 52, § 1, derde lid en 63, § 5. 
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Kapitaal: 

c. Omschrijving van sommige posten 
van de geconsolideerde jaarrekening. 

Deze post bevat uitsluitend het kapitaal van de consolide
rende onderneming. 

Uitgiftepremie : 

Deze post bevat uitsluitend de uitgiftepremie van de consoli
derende onderneming. 

Herwaarderingsmeerwaarden : 

Deze post bevat de herwaarderingsmeerwaarden van de 
consoliderende onderneming en de herwaarderingsmeerwaar
den op materiele en financiele vaste activa van de in de conso
lidatie opgenomen dochterondernemingen, die sinds hun opne
ming in de consolidatie zijn geboekt. 

Reserves: 

Deze post bevat de reserves (inc1usief het overgedragen resul
taat) van de consoliderende onderneming v66r de eerste conso
lidatie, verhoogd met het aandeel van de groep in de geconso
lideerde resultaten na aftrek van de verrichte uitkeringen. 

De reserves mogen slechts worden gestijfd via be stemming 
van het geconsolideerde resultaat. 

Kosten van verkopen : 

De kosten van verkopen omvatten all~ produktiekosten, 
inc1usief de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzie
ningen voor risico's en kosten die slaan op de verkopen van de 
periode. 

Commerciele en administratieve kosten : 

De commerciele en administratieve kosten omvatten alle 
kosten inc1usief de afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico's en kosten die verband houden met 
respectievelijk de handelsfunctie en de administratieve functie. 
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 6 maart 
1990. 

Gegeven te Brussel, 6 maart 1990. 

Van Koningswege : 

De Minister van Economische Zaken en het Plan, 
W. CLAES. 

De Minister van lustitie en van Middenstand, 
M. WATHELET. 

De Minister van Financien, 
Ph. MAYSTADT. 

De Staatssecretaris voor Middenstand en 
voor de Oorlogsslachtoffers, 

P. MAINIL. 
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