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1.
Artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn
2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse
financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van
bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad heeft een wijziging1 aangebracht
aan artikel 67 KB W.Venn.
2.
Deze aanpassing had tot doel een einde te stellen aan de achterhaalde praktijk van de
toepassing van de vereenvoudigde methode om vorderingen en schulden die in termijnen worden
betaald of afbetaald en waarvan de rente of het lastenpercentage gedurende de gehele contractduur
wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van de financiering of van de lening, te boeken op de
balans inclusief interest en dus niet voor hun nominale waarde.2
3.
Voortaan zullen dus alle3 vorderingen en schulden in de boekhouding worden opgenomen
voor hun nominale waarde.4 Dit neemt echter niet weg dat
a. een waardevermindering moet worden toegepast zo er voor het geheel of een
gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de
vervaldag;5
b. op de vorderingen waardeverminderingen mogen worden toegepast wanneer hun
realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun nominale waarde.6
4.
Voor vorderingen betekent dit concreet dat voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016
de praktijk zal stoppen om een vordering op het actief te boeken inclusief de interest om die interest
vervolgens te compenseren met een over te dragen opbrengst op het passief om ten slotte het bedrag
vermeld op deze overlopende rekening pro rata temporis in resultaat te nemen gedurende de looptijd
van de vordering. Dit houdt in dat voor de bestaande vorderingen die aldus werden geboekt tijdens
boekjaren die startten vóór 1 januari 2016, een tegenboeking zal gebeuren van het resterende bedrag
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Deze wijzing is van toepassing op de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 (artikel 57, eerste lid van het voormelde
KB van 18 december 2015).
2 Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni
2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad.
3 Abstractie makend van de vastrentende effecten.
4 In toepassing van de artikelen 67, § 1 en 77 KB W.Venn.
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Eerste zin van artikel 68 KB W.Venn.
6 Tweede zin van artikel 68 KB W.Venn.
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van overlopende rekening van het passief ten opzichte van de vordering op het actief van de balans
zodat de vordering voortaan gepresenteerd wordt exclusief interesten.
5.
Mutatis mutandis betekent dit voor schulden concreet dat, voor boekjaren die starten vanaf 1
januari 2016 de praktijk zal stoppen om een schuld op het passief te boeken inclusief de interest om
die interest vervolgens te compenseren met een over te dragen kost op het actief om ten slotte het
bedrag vermeld op deze overlopende rekening pro rata temporis in resultaat te nemen gedurende de
looptijd van de schuld. Dit houdt in dat voor de bestaande schulden die aldus werden geboekt tijdens
boekjaren die startten vóór 1 januari 2016, een tegenboeking zal gebeuren van het resterende bedrag
van overlopende rekening van het actief ten opzichte van de schuld op het passief van de balans zodat
de schuld voortaan gepresenteerd wordt exclusief interesten.
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