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COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2020/XX – Mogelijkheid tot uitstel van de gewone algemene vergadering, 
van de goedkeuring van de jaarrekening en van de neerlegging van de jaarrekening1 

Ontwerpadvies van 27 mei 2020 

 

1. Krachtens Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-
eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 
pandemie2 (hierna: KB nr. 4), kan in volgende situaties de gewone algemene vergadering van 
vennoten door het bestuursorgaan worden uitgesteld tot een later tijdstip: 

- de vergadering moet worden gehouden of had moeten worden gehouden tussen 1 maart en 
30 juni 2020 op grond van een wettelijke of statutaire regel; hiermee worden de 
vergaderingen bedoeld die niet kunnen of konden worden gehouden omdat men 
bijvoorbeeld niet wist hoe de vergadering veilig te houden3; 

- de algemene vergadering werd of had moeten worden bijeengeroepen tussen 1 maart en 30 
juni 2020 ; in dit geval is het van geen belang dat de algemene vergadering na 30 juni 2020 
zou worden gehouden4,5. 

2. Indien het bestuursorgaan gebruik maakt van deze mogelijkheid, worden volgende termijnen 
met 10 weken verlengd6: 

- de termijn van zes maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar, 
waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering7. 
Deze vergadering wordt hierdoor uiterlijk op 8 september 2020 gehouden voor boekjaren 
eindigend op 31 december 2019; 

- de termijn van zeven maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar, 
waarbinnen de neerlegging van de jaarrekening moet gebeuren bij de Nationale Bank van 
België (hierna: NBB), alsook de neerlegging van alle andere documenten die tegelijk met deze 
jaarrekening moeten worden neergelegd8,9,10. De neerlegging gebeurt hierdoor uiterlijk op 9 

                                                           
1 Art. 3:35 WVV. De geconsolideerde jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening worden ter 
beschikking gesteld van de vennoten of aandeelhouders van de consoliderende vennootschap onder dezelfde 
voorwaarden en binnen dezelfde termijnen als de jaarrekening. Op grond hiervan geldt de mogelijkheid tot uitstel 
van goedkeuring en neerlegging van de jaarrekening ook voor de geconsolideerde jaarrekening. 
2 BS, 9 april 2020. 
3 Artikel 4 van KB nr. 4 zoals gewijzigd door artikel 2 van het Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot verlenging van 
de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake 
mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 
pandemie, BS, 28 april 2020. Zie ook de bespreking van dit artikel in het Verslag aan de Koning. 
4 Ibidem. 
5 Artikel 9 KB nr.4. 
6 Artikel 7, § 2, eerste lid, 1° KB nr. 4. 
7 Artikel 3:1, § 1, tweede lid WVV. 
8 Hiermee worden onder meer bedoeld, in voorkomend geval: het jaarverslag, het verslag van de commissaris, een 
lijst van vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming bezit zoals bepaald in artikel 1:22 WVV, de 
sociale balans en een renumeratieverslag (cf. artikel 3:12, § 1, 1° tot 10° WVV ). 
9 Artikelen 3:10, tweede lid en 3:12, § 1 WVV. 
10 Hetzelfde geldt voor een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap, een naamloze vennootschap, 

een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap in vereffening in toepassing van art. 2:99, 
tweede lid WVV. Dit geldt ook voor de verplichting bij vrijstelling van sub-consolidatie met betrekking tot de 
geconsolideerde jaarrekening van de betrokken moedervennootschap conform art. 3:26, § 2, 4°, a) WVV. 
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oktober 2020 voor boekjaren eindigend op 31 december 2019; 
- de termijn na afloop waarvan de neerlegging van de jaarrekening en geconsolideerde 

jaarrekening en de stukken die eraan moeten worden toegevoegd als laattijdig wordt 
beschouwd en die aanleiding geeft tot betaling van de bijdrage zoals bepaald in artikel 3:13, 
derde lid WVV11. Voor boekjaren eindigend op 31 december 2019 impliceert dit 10 november 
2020. 

 

3. Dit uitstel geldt niet in geval van toepassing van de alarmbelprocedure overeenkomstig de 
bepalingen die naargelang de vorm van de betrokken vennootschap12 van toepassing zijn, of in geval 
van bijeenroeping op verzoek van 10 procent van de aandeelhouders of van de commissaris13. 

4. De Commissie wenst de gevolgen te benadrukken van deze maatregelen op de 
aansprakelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap indien de jaarrekening niet tijdig aan 
de algemene vergadering is voorgelegd14 of indien deze jaarrekening niet tijdig werd neergelegd15, 
alsook de stukken die eraan moeten worden toegevoegd16. Aangezien er een vergelijkbare 
aansprakelijkheid verbonden is aan het overschrijden van de termijn van zes maanden zoals bepaald 
in artikel 3:1, § 1, tweede lid WVV of van zeven maanden na afsluiting van het boekjaar zoals bepaald 
in artikelen 3:10, tweede lid en 3:12, § 1 WVV, kan het bestuursorgaan enkel aansprakelijk worden 
gesteld na het verstrijken van de rechtsgeldig verlengde termijnen. 

5. Neem bij wijze van voorbeeld een vennootschap die op 31 december haar jaarrekening afsluit. 
De gewone algemene vergadering die gehouden wordt ter goedkeuring van de jaarrekening van 
2019 moet volgens de statuten van de vennootschap plaatsvinden op maandag 20 juni 2020. 
Overeenkomstig artikel 3:12, § 1 WVV diende de jaarrekening dertig dagen na goedkeuring ervan (d.i. 
op 20 juli 2020) te worden neergelegd bij de NBB. Gelet op de verlenging zoals bepaald in het KB nr. 
4, moet de jaarrekening uiterlijk op 29 augustus 2020 (d.i. 10 weken na de datum waarop de algemene 
vergadering statutair was voorzien) worden goedgekeurd, terwijl de uiterste datum van neerlegging 
van de jaarrekening bij de NBB wordt verschoven naar woensdag 28 september 2020 (d.i. dertig 
dagen na de nieuwe datum van de uitgestelde algemene vergadering). 

Na deze datum kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld.  

De forfaitaire toeslag voor laattijdige neerlegging van de jaarrekening is verschuldigd vanaf 10 
november 2020 in plaats van 1 september 2020. 

 
 

                                                           
Evenzeer is dit van toepassing wanneer de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten op een ander tijdstip 
dan de jaarrekening van de consoliderende vennootschap om rekening te houden met de balansdatum van de 
meeste of van de belangrijkste van de in de consolidatie opgenomen vennootschappen zoals bepaald door art. 
3:35, tweede lid, in fine WVV. 
11 Deze bijdrage bedraagt 400, 600 of 1200 euro naargelang de jaarrekening werd neergelegd respectievelijk 
tijdens de negende, vanaf de tiende of vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar. 
12 Zie artikelen 5:153 WVV (besloten vennootschappen), 6:119 (coöperatieve vennootschappen) en 7:228 (naamloze 
vennootschappen). 
13 Artikelen 5:83, 6:70, § 1 en 7:126 WVV. 
14 Artikel 3:1, § 1, derde lid WVV. 
15 Artikel 3:10, derde lid WVV. 
16 Artikel 3:12, § 3 WVV. 
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