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Toepassingsveld:  

Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten 

Samenvatting/Doelstelling: 

Deze mededeling heeft tot doel om de betrokken vennootschappen te informeren over de 
mogelijkheid om de toepassing van het Europees Uniform Elektronisch Formaat met een jaar uit te 
stellen.  

Vanaf 20211 moeten emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten hun jaarlijkse financiële verslagen opstellen en openbaar maken in het ESEF-
verslaggevingsformaat (European Single Electronic Format)2.  
 
Op 11 december 2020 beslisten het Europees Parlement en de Raad evenwel dat de lidstaten de 
toepassing van de ESEF-vereisten voor de jaarlijkse financiële verslagen van genoteerde 
vennootschappen met een jaar mogen uitstellen3. Deze optie zou worden geformaliseerd in de 
komende maanden in een aanpassing aan de Transparantierichtlijn4.  
 
Na overleg met de minister van Financiën en in afwachting van de formele invoering, in de 
transparantierichtlijn, van de mogelijkheid om de invoering van ESEF met een jaar uit te stellen en van 
de formele lichting door België van deze mogelijkheid deelt de FSMA mee dat ze geen stappen zal 
nemen tegen vennootschappen omdat ze ESEF niet toepassen voor het boekjaar 2020.  

Genoteerde vennootschappen die hun jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2020 al in het 
ESEF-verslaggevingsformaat openbaar willen maken, kunnen dat natuurlijk. 

                                                           
1 Art. 4 (7) van de Transparantierichtlijn (Richtlijn 2004/109/EG van 15 december 2004) en artikel 8 van 
Verordening 2019/815. Het gaat meer bepaald om jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor 
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020. 
2 Ook genoteerde vennootschappen die geen geconsolideerde jaarrekening openbaar maken, moeten hun 
jaarlijks financieel verslag in XHTML-formaat opstellen (art. 3, Gedelegeerde verordening (EU) 2019/815). 
3 Mededeling van 11/11/2020 van de Europese Commissie getiteld « Coronavirus: EU agrees to rules to make 
it easier for firms to raise capital through the ‘EU Recovery Prospectus' » 
4 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 
2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries and 
Directive 2004/109/EC as regards the use of the single electronic reporting format for annual financial reports, 
to help the recovery from the COVID-19 pandemic. (zie considerans 12a en artikel 1a) 
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