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Correspondent  Onze referte    Datum 
jur@ibr-ire.be   EV/jv     09.11.2020 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Nieuwe definitie van nettoactief in het Wetboek van vennootschappen 

en verenigingen  
 
Het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) hanteerde twee definities van het 
begrip nettoactief: 

- voor de toepassing van de alarmbelprocedure werd de algemene definitie 
gehanteerd, met name het balanstotaal, verminderd met de voorzieningen 
en schulden; en 
 

- voor de uitkering van dividenden en tantièmes gold een strengere definitie, 
met name het balanstotaal, verminderd met de voorzieningen en schulden, 
met de nog niet afgeschreven bedragen van de kosten van oprichting en van 
de kosten van onderzoek en ontwikkeling (behoudens motivering in de 
toelichting). 

 
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft geopteerd voor 
één enkele definitie van het begrip nettoactief: “het totaalbedrag van de activa, 
verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke 
gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog 
niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten 
voor onderzoek en ontwikkeling.” (art. 5:142, derde lid (BV), art. 6:115, derde lid 
(CV) en art. 7:212, tweede lid (NV) WVV). 
 
De wijziging van definitie heeft een impact op de alarmbelprocedure, waarvoor 
voortaan een strengere definitie van toepassing is.  

 
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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Het moge duidelijk zijn dat op deze wijze de toepassingscriteria voor de 
alarmbelprocedure werden verstrengd. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 

 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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