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Editoriaal van de 
Voorzitter van het IBR

VISIE, LEF, MOED EN 
VASTBERADENHEID

Op 28 februari jl. heeft de Kamer op 
het einde van de vergadering het 
wetsontwerp tot invoering van het 
Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en houdende diverse 
bepalingen, aangenomen. Deze 
stemming kan worden beschouwd 
als het slotakkoord van een uitgebreid 
project tot hervorming van ons 
vennootschaps- en verenigingsrecht, 
zoals nog nauwelijks bekend sinds de 
oorsprong van deze rechtstak van het 
Belgisch recht, die vorm kreeg in het 
laatste deel van de negentiende eeuw, 
toen de wet van 18 mei  
1873 in Boek I van het 
Wetboek van Koophandel, 
een Titel IX, simpelweg 
getiteld “Vennootschap-
pen”, invoerde.

Men moest vooruitziend 
zijn om, uitgaande 
van de vaststelling dat 
talrijke bepalingen van 
ons vennootschaps- en  
verenigingsrecht inconsis- 
tent, archaïsch of verou-
derd zijn, een ambitieuze 
en grondige hervorming 

Editorial du  
Président de l’IRE

VISION, AUDACE, 
COURAGE ET 
OBSTINATION

La Chambre a adopté le 28 février 
dernier, en fin de séance, le projet de loi 
introduisant le Code des sociétés et des 
associations et portant des dispositions 
diverses. Ce vote met un point d’orgue 
d’une ample œuvre de réforme de notre 
droit des sociétés et des associations, 
telle qu’on n’en avait guère connue 
depuis les prémices de cette branche 
du droit belge, qui se concrétisa dans la 
dernière partie du dix-neuvième siècle, 
lorsque la loi du 18 mai 1873 inséra un 
titre IX dans le Livre 1er du Code de 
commerce, intitulé sobrement «  Des 

sociétés ».

Il fallait être visionnaire 
pour, partant d’un con stat 
d’incohérence, d’archaïs-
me ou d’obsolescence 
de nombreuses règles de 
notre droit des sociétés et 
de celui des associations, 
concevoir une réforme 
ambitieuse, profonde, 
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bousculant bien des habitudes 
profondément ancrées, mais surtout 
susceptible de conférer à notre pays un 
instrument moteur de l’économie qui 
soit moderne, souple et efficace tout 
en maintenant une protection suffisante 
des actionnaires et des créanciers, outil 
qui sera ainsi de nature à promouvoir 
notre position concurrentielle dans le 
concert des pays développés.

Il en fallut, de l’audace, pour concevoir 
une réforme, au demeurant bien 
plus large que celle du seul droit des 
sociétés et associations, qui bouleverse 
fondamentalement le régime de la 
SPRL et de la société coopérative, qui 
supprime nombre de formes de sociétés 
devenues obsolètes au point, pour 
certaines d’entre elles, de n’être utilisées 
qu’anecdotiquement, qui modernise la 
société anonyme là où le droit européen 
le permet, qui rend ses vraies valeurs à 
la société coopérative, et qui rapproche 
à ce point le régime des sociétés de 
celui des associations et fondations que 
désormais, un seul concept les sépare 
réellement – la distribution du bénéfice –,  
de sorte que bien des freins à l’activité 
de ces associations et fondations 
s’évaporeront.

Il en fallut, du courage, pour convaincre 
toutes les composantes concernées de 
notre pays de la justesse et de l’intérêt de 
cette réforme, ainsi que de la formidable 
opportunité qu’elle pourrait présenter 
pour notre économie, et pour faire la 
part entre les réactions constructives et 

te ontwerpen die heel wat vastgeroeste 
gewoonten omvergooit, maar vooral 
ons land kan voorzien van een modern, 
flexibel en efficiënt instrument als 
drijvende kracht achter de economie – 
dit alles met behoud van een adequate 
bescherming van de aandeelhouders en 
schuldeisers –, een tool die van aard zal 
zijn om onze concurrentiepositie binnen 
de groep van de ontwikkelde landen te 
bevorderen.

Er was lef voor nodig om een hervorming 
te ontwerpen, die overigens veel verder 
reikt dan enkel het vennootschaps- 
en verenigingsrecht, die de regeling 
voor de BVBA en de coöperatieve 
vennootschap radicaal verandert, die 
een aantal vennootschapsvormen 
afschaft die dermate achterhaald zijn 
dat sommige van hen enkel nog als 
anekdote worden gebruikt, die de 
naamloze vennootschap moderniseert 
daar waar het Europees recht dit 
mogelijk maakt, die de echte waarden 
van de coöperatieve vennootschap 
weergeeft, en die de regeling voor de 
vennootschappen zodanig afstemt op 
die voor de verenigingen en stichtingen 
dat ze voortaan daadwerkelijk worden 
onderscheiden door één enkel begrip 
– de winstuitkering –, zodat heel wat 
belemmeringen voor de activiteiten van 
deze verenigingen en stichtingen zullen 
verdwijnen.

Er was moed voor nodig om alle 
betrokken componenten van ons land te 
overtuigen van de adequaatheid en het 
belang van deze hervorming, alsook van 
de uitgelezen kans voor economische 
groei, en om het onderscheid te maken 
tussen enerzijds de constructieve en 
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celles exagérément conservatrices ou 
partisanes.

La masse d’énergies mises en œuvre 
pour la réalisation de cette réforme fut 
impressionnante : déjà, lors la gestation 
de la réforme au sein du Centre belge 
du droit des sociétés – dont notre 
Ministre de la Justice Koen Geens fut 
l’un des fondateurs au même titre 
que de nombreux autres professeurs 
renommés du droit des sociétés 
provenant de toutes les universités 
belges ; puis dans de nombreux caucus 
où furent exposés les fondements et 
les objectifs de la réforme ; puis encore 
pour la rédaction du premier projet 
de textes par quatre des professeurs 
d’université – dont Hans De Wulf qui 
signe dans la présente livraison du TAA 
une importante analyse de la réforme – 
provenant du Centre belge du droit des 
sociétés en coordination avec le cabinet 
du Ministre de la Justice, en s’appuyant, 
le cas échéant sur des avis d’experts à 
propos de situations particulières.

Il en fallut également, de l’obstination et 
de l’opiniâtreté pour faire aboutir un texte 
déjà bien construit, d’abord au niveau 
du Conseil des ministres, puis, au niveau 
du Parlement. C’est que de nombreux 
obstacles durent être franchis – on nous 
parlait de « vents contraires » : exigence 
d’une loi fiscale d’accompagnement, de 
très nombreux (544  !) amendements, 
dont plusieurs de la majorité, avis du 
Conseil d’Etat, passages en commissions 
parlementaires, etc.  Certains obstacles 
faillirent être fatals au projet : l’exigence 

anderzijds de overdreven conservatieve 
of partijdige reacties.

Voor het verwezenlijken van deze 
hervorming werden indrukwekkend 
veel inspanningen geleverd. Dit begon 
al bij de uitwerking van de hervorming 
binnen het Belgisch Centrum voor 
Vennootschapsrecht, waarvan onze 
minister van Justitie Koen Geens 
één van de oprichters was samen 
met vele andere bekende docenten 
vennootschapsrecht uit alle Belgische 
universiteiten. Vervolgens waren er de 
inspanningen in het kader van de vele 
bijeenkomsten waar de grondslagen 
en doelstellingen van de hervorming 
werden uiteengezet en voor de redactie 
van de eerste ontwerpteksten door 
vier hoogleraren – waaronder Hans De 
Wulf die in deze uitgave van TAA een 
belangrijke analyse van de hervorming 
maakt – verbonden aan het Belgisch 
Centrum voor Vennootschapsrecht, in 
samenspraak met het kabinet van de 
minister van Justitie en, in voorkomend 
geval, steunend op adviezen van 
deskundigen over specifieke gevallen.

Er was ook vastberadenheid en 
volharding nodig om een al goed 
uitgewerkte tekst af te ronden, eerst in 
de ministerraad en vervolgens in het 
Parlement. Er moesten immers vele 
hindernissen – zijnde “tegenwind” – 
worden overwonnen: vereiste van een 
fiscale begeleidingswet, zeer talrijke 
(544!) amendementen, waaronder 
verschillende van de meerderheid, advies 
van de Raad van State, besprekingen 
in parlementaire commissies, enz. 
Bepaalde hindernissen waren bijna fataal 
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déjà mentionnée d’une loi fiscale 
d’accompagnement, avis du Conseil 
d’Etat requis sur des amendements de 
l’opposition, chute du gouvernement, 
etc., mais rien n’y fit  : l’obstination 
et l’opiniâtreté, vernies d’une solide 
couche de concertation politique pleine 
d’entregent, permirent au Ministre de la 
Justice Koen Geens de surmonter tous 
les obstacles avec succès.

L’Institut des Réviseurs d’Entreprises 
a soutenu ce projet sans réserve et l’a 
accompagné de manière engagée et 
résolue, car il le jugeait bénéfique à 
l’intérêt général et à l’économie. Il y a 
consacré d’importantes ressources. 
Déjà, en 2015, le conseil de l’IRE 
accueillait lors d’une de ses réunions 
périodiques huit des membres du 
Centre belge du droit des sociétés 
venus exposer et discuter les grandes 
lignes de leurs réflexions. Plus tard, en 
commun avec les deux autres instituts 
de professions économiques, un 
support fut prodigué sur le contenu du 
plan financier afin d’éviter la vacuité des 
prescriptions anciennes en la matière. 
L’IRE fut également amené à participer 
activement à la task force mise en place 
par la FEB pour réagir aux premiers 
projets de textes, task force qui fut, en 
pratique, le seul réel canal de réaction du 
monde des affaires. Plusieurs échanges 
eurent lieu par la suite entre l’IRE et le 
cabinet du Ministre de la Justice, qui 
permirent, notamment, de parfaire et de 
rendre davantage cohérent le libellé des 
différentes missions qui sont confiées 
par le nouveau code aux réviseurs 
d’entreprises.

voor het project: de voormelde vereiste 
van een fiscale begeleidingswet, het 
vereiste advies van de Raad van State 
over amendementen van de oppositie, 
de regeringsval, enz. Maar niettemin 
is het de minister van Justitie Koen 
Geens, dankzij zijn vastberadenheid en 
volharding, in combinatie met een sterk 
en tactvol politiek overleg, gelukt om alle 
hindernissen succesvol te overwinnen.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
heeft dit hervormingsproject ten volle 
gesteund en met volledige inzet en 
vastberadenheid begeleid omdat hij 
het gunstig achtte voor het algemeen 
belang en de economie. Het Instituut 
heeft hiervoor aanzienlijke middelen 
uitgetrokken. Reeds in 2015 heeft 
de Raad van het IBR op één van 
zijn periodieke vergaderingen acht 
leden van het Belgisch Centrum voor 
Vennootschapsrecht verwelkomd 
met het oog op een uiteenzetting en 
bespreking van de krachtlijnen van 
hun overwegingen. Later werd, samen 
met de twee andere Instituten van de 
economische beroepen, ondersteuning 
verleend over de inhoud van het 
financieel plan om het gebrek aan 
inhoud van oude voorschriften terzake 
te vermijden. Het IBR werd ook verzocht 
om actief deel te nemen aan de door 
het VBO opgezette taskforce om te 
reageren op de eerste ontwerpteksten, 
een taskforce die in de praktijk het 
enige echte reactiekanaal van het 
bedrijfsleven vormde. Vervolgens 
vonden verscheidene uitwisselingen 
plaats tussen het IBR en het kabinet 
van de minister van Justitie, die het 
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Tout au long du processus, l’IRE a analysé 
dans le détail chaque version des textes, 
afin de vérifier qu’aucune nouvelle 
règle ne risquait d’être impraticable 
ou invérifiable, que toute modification 
aux missions confiées aux réviseurs 
d’entreprises était justifiée et cohérente, 
et, bien entendu, que la sphère d’activité 
des réviseurs d’entreprises était, dans 
la mesure du possible, à tout le moins 
maintenue. Les 544 amendements 
durent également être parcourus, voire, 
le cas échéant, analysés en profondeur.

Inutile de taire que le nouveau code 
supprime une mission couramment 
remplie par les réviseurs d’entreprises  : 
les quasi-apports dans les SRL ne 
devront plus en effet, à partir du 1er mai 
2019 pour les SRL créées à partir de cette 
date et à partir du janvier 2020 pour les 
SPRL existantes, faire l’objet d’un rapport 
de réviseur d’entreprises. Cette règle 
subsiste uniquement pour les sociétés 
anonymes. L’IRE a attiré l’attention du 
Ministre et des autres intervenants sur le 
fait que cette suppression augmentera 
notamment le risque de blanchiment, 
car les quasi-apports peuvent 
relativement facilement être utilisés à cet 
effet, et qu’il aurait indiqué de maintenir 

meer bepaald mogelijk hebben 
gemaakt om de formulering van de 
verschillende door het nieuwe Wetboek 
aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde 
opdrachten te verbeteren en 
samenhangender te maken.

Gedurende het hele proces heeft het IBR 
alle tekstversies grondig geanalyseerd 
om zich ervan te vergewissen dat geen 
enkele nieuwe regel onwerkbaar of 
oncontroleerbaar zou kunnen zijn, dat 
elke wijziging met betrekking tot de 
aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde 
opdrachten verantwoord en consistent 
was, en, uiteraard, dat het werkterrein 
van de bedrijfsrevisoren, in de 
mate van het mogelijke, ten minste 
behouden bleef. Verder dienden de 544 
amendementen te worden overlopen 
en, in voorkomend geval, zelfs grondig 
te worden onderzocht.

Het heeft geen zin om te verzwijgen 
dat het nieuw Wetboek een courant 
door de bedrijfsrevisoren uitgevoerde 
opdracht heeft afgeschaft: de quasi-
inbrengen in de BV’s zullen immers niet 
langer het voorwerp van een verslag 
van de bedrijfsrevisor moeten uitmaken 
en dit vanaf 1 mei 2019 voor de vanaf 
die datum opgerichte BV’s en vanaf 
januari 2020 voor de bestaande BV’s. 
Deze regel blijft enkel behouden voor 
de naamloze vennootschappen. Het IBR 
heeft de aandacht van de minister en 
de andere actoren gevestigd op het feit 
dat deze afschaffing meer bepaald het 
witwasrisico zal verhogen omdat het 
relatief eenvoudig is om quasi-inbrengen 
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l’intervention du réviseur pour les quasi-
apports dépassant un certain montant. 
Il a cependant été estimé que les 
règles en matière de conflit d’intérêt – 
légèrement renforcées en l’occurrence 
– étaient suffisantes à cet égard.

Mais d’autres missions ont été confiées 
aux réviseurs d’entreprises, et certaines 
autres ont été étendues  : rapport du 
commissaire sur les tests d’actif net et 
de liquidité au sein des SRL, rapport en 
cas de modification des droits attachés 
aux actions ou d’émissions de nouvelles 
actions, etc. Certaines de ces missions 
méritent une analyse approfondie tant 
les concepts sont nouveaux ou modifiés, 
par exemple lorsqu’il convient de se 
prononcer sur la valeur d’un apport en 
industrie, ou sur les tests d’actif net et 
de liquidité, ou encore sur un rapport 
de l’organe de gestion justifiant le prix 
d’émission d’une action – ce qui se 
rapproche d’une fairness opinion.

De nombreux aspects de cette réforme 
ont par ailleurs été explorés lors d’une 
soirée organisée en novembre dernier 
à laquelle les réviseurs d’entreprises 
avaient l’occasion de convier certains de 
leurs clients, soirée au cours de laquelle 
le Ministre de la Justice Koen Geens nous 
fit l’honneur de prendre la parole.

te gebruiken voor witwaspraktijken en 
dat het aangewezen zou zijn om de 
tussenkomst van te bedrijfsrevisor te 
handhaven voor de quasi-inbrengen 
die een bepaald bedrag overschrijden. 
Er werd evenwel aangenomen dat de 
in dit geval enigszins verscherpte regels 
inzake belangenconflicten in dit opzicht 
toereikend waren.

Maar er werden nieuwe opdrachten 
toevertrouwd aan de bedrijfsrevisoren 
en bepaalde andere opdrachten werden 
uitgebreid: commissarisverslag over de 
nettoactief- en de liquiditeitstesten in de 
BV’s, verslag in geval van wijziging van de 
rechten verbonden aan aandelen of van 
uitgiftes van nieuwe aandelen, enz. Een 
aantal van deze opdrachten vereisen een 
grondige analyse omdat de begrippen 
zodanig vernieuwd of gewijzigd zijn, 
bijvoorbeeld wanneer men zich dient 
uit te spreken over de waarde van een 
inbreng in nijverheid, over de nettoactief- 
en de liquiditeitstesten, of nog over 
een verslag van het bestuursorgaan 
ter verantwoording van de uitgifteprijs 
van een aandeel – hetgeen lijkt op een 
fairness opinion.

Talrijke aspecten van deze hervorming 
werden overigens onderzocht op een 
in november 2018 georganiseerde 
avondontmoeting waarop de 
bedrijfsrevisoren de gelegenheid 
hadden om een aantal van hun cliënten 
uit te nodigen en waarop de minister 
van Justitie Koen Geens het woord heeft 
genomen.



TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY

MAART/MARS 2019 7

Dans les mois qui viennent, un travail 
important attend l’IRE, notamment en 
matière d’information à ses membres sur 
les aspects de la réforme qui concernent 
l’exécution de leurs missions, de 
formation, de mise à leur disposition 
d’une documentation efficace sur le 
nouveau code et les nouvelles missions, 
d’édiction de normes d’exercice 
professionnel sur ces nouvelles missions, 
et de reformulation de celles relatives 
aux missions existantes, et d’adaptation 
des outils et manuels d’audit.

Soyez assurés qu’il s’y investira de 
manière résolue et y consacrera les 
ressources nécessaires.

Thierry Dupont

Président IRE

In de komende maanden is hier een 
belangrijke rol weggelegd voor het 
IBR, meer bepaald het informeren 
van zijn leden over de aspecten van 
de hervorming in verband met de 
uitoefening van hun opdrachten, het 
aanbieden van een vorming hieromtrent 
alsook van een doeltreffende 
documentatie over het nieuwe 
Wetboek en de nieuwe opdrachten, 
het uitvaardigen van normen voor de 
beroepsuitoefening over deze nieuwe 
opdrachten en het herformuleren van 
de normen betreffende de bestaande 
opdrachten, alsook het aanpassen van 
de controletools en -handleidingen.

U kunt erop vertrouwen dat het IBR 
deze rol vastberaden op zich zal nemen 
en hiervoor de nodige middelen zal 
uittrekken.

Thierry Dupont

Voorzitter IBR
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DE IMPLICATIES VAN HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VOOR 
DE OPDRACHTEN VAN DE COMMISSARIS BIJ 
VENNOOTSCHAPPEN: ENKELE OPMERKINGEN

Inleiding

Het is niet de bedoeling geweest om naar 
aanleiding van de invoering van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen 
(WVV) diep in te grijpen in de opdrachten 
van het revisoraat of van de commissaris 
in vennootschapscontext1. Maar vooral het 
afschaffen van het kapitaal bij de BV heeft toch 
een aantal belangrijke implicaties. Te denken 
is bv. aan de invoering van een liquiditeitstest 
waarbij het bestuur van een BV bij elke 
dividenduitkering een schriftelijk verslag zal 
moeten opmaken om te motiveren dat de 

1 Het Wetboek van vennootschapen en verenigingen is op 
28  februari 2019 door de plenaire Kamer goedgekeurd en zal 
normaal gezien vanaf 1 mei 2019 in werking treden en dus op 
vanaf die datum opgerichte vennootschappen van toepassing 
zijn, en vanaf 1 januari 2020 op bestaande vennootschappen 
(dat wil zeggen vennootschapen die voor 1 mei 2019 opgericht 
werden, wat voor vennootschapen met rechtspersoonlijkheid 
betekend dat zij voor die dag rechtspersoonlijkheid hadden 
verworven door neerlegging van hun oprichtingsakte op de 
griffie van de ondernemingsrechtbank). De inwerkingtreding op 
1 mei 2019 veronderstelt dat tegen dan het KB ter uitvoering 
van het Wetboek gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Dit 
KB is in de eerste week van maart 2019 door de ministerraad 
goedgekeurd en naar de Raad van State verzonden. Indien 
wegens “vertraging” bij het verlenen van dit advies of bij 
publicatie in het Belgisch Staatsblad de wet niet in werking kan 
treden op 1 mei 2019, is het de bedoeling via een bijzondere 
wetsbepaling de inwerkingtreding op 1 juni 2019 te laten ingaan.

geplande uitkering verantwoord is in het licht 
van de liquiditeitspositie van de vennootschap, 
en waarbij de commissaris, indien er één is, dit 
verslag zal moeten beoordelen (art. 5:142 WVV). 
De afschaffing van het kapitaal leidt er ook toe 
dat inbrengen van nijverheid onbeperkt mogelijk 
worden in de BV2, zodat de bedrijfsrevisor een 
verslag over de waardering daarvan zal moeten 
opstellen – al zou het wel eens kunnen dat 
de mogelijkheid tot inbreng in nijverheid in de 
praktijk dode letter blijft, omdat de fiscale wet 
die naar aanleiding van het WVV is aangenomen 
(onder meer om het WIB aan te passen aan 
de afschaffing van het kapitaalconcept bij 
BV en CV), er lijkt op aan te sturen de waarde 
van dergelijke inbreng als winst te belasten in 
hoofde van de vennootschap, in plaats van haar 
met gestort kapitaal gelijk te stellen3.

Voor de BV werden daarenboven enerzijds 
de regels over quasi-inbreng afgeschaft en 
daarmee ook een bron van inkomsten voor 
het revisoraat. Anderzijds zal voortaan bij elke 
uitgifte van aandelen in de BV, NV of CV een 

2 Zie art. 1:8, § 3, 3e lid, j° en 5:7 WVV.
3 Zie Parl.St. Kamer 2018-19, 3367/005 voor de tekst van deze 

wet zoals op 28 februari 2019 goedgekeurd door de plenaire 
vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Zie 
in het bijzonder art. 2, 8° van deze wet (tot wijziging van art. 2, 
§ 1, 6° a) 2) WIB) en art. 23 (tot wijziging van art. 184 WIB).

HANS DE WULF
Professor, Financial Law Institute, UGent
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bestuursverslag moeten worden opgemaakt 
waarin, in de eerste plaats, de uitgifteprijs wordt 
verantwoord, en indien er een commissaris 
is, zal die nazicht moeten uitoefenen op de 
financiële en boekhoudkundige gegevens in 
dat verslag (art. 5:121, § 1 WVV).

Verder is de formulering van de “nazichtstaak” 
van de revisor hier en daar in het Wetboek 
anders geformuleerd dan onder het W. Venn. 
het geval was. Deze formuleringswijzigingen 
werden voor een groot stuk in overleg met 
het IBR doorgevoerd. De bedoeling is telkens 
geweest om de formulering van de Belgische 
wet preciezer en consistenter te maken, en 
daardoor meer te doen aansluiten bij de 
toepasselijke internationale normen (ISA’s en 
aanverwanten).

Enkele van deze nieuwigheden worden in deze 
bijdrage verder toegelicht, met name de rol 
van de commissaris bij de liquiditeitstest en de 
taak van de commissaris bij het nazicht van het 
bestuursverslag dat bij elke aandelenuitgifte 
verplicht zal zijn, tenzij de aandeelhouders 
hebben beslist ervan af te zien. Verder zullen 
enkele woorden worden gezegd over de 
verduidelijkingen die de wet heeft aangebracht 
inzake de controle op de inbreng in natura.

Het zou evenwel te ver hebben geleid een 
exhaustief overzicht te geven van alle wijzigingen 
in de opdrachten van de commissaris. Met name 
de problematiek van de inbreng van nijverheid 
vraagt om een aparte bijdrage. Het probleem 
is daarbij niet zozeer de omschrijving van de 
opdracht van de commissaris: die is dezelfde als 
bij elke andere inbreng in natura. Het probleem is 
veeleer dat het revisoraat het duidelijk moelijker 
vindt om te bepalen volgens welke methodes 
men de “waarderingscontrole” op een inbreng 
van nijverheid (toekomstige prestaties) moet 
organiseren dan hoe men die controle op 
pakweg de inbreng van een onroerend goed 
of een bedrijfstak moet organiseren. Het artikel 
gaat evenmin in op de rol van de revisor in de 
non-profitsector (verenigingen en stichtingen), 
noch op de (heel beperkte) wijzigingen in het 

jaarrekeningenrecht als dusdanig – hoewel 
er terloops wel op mag worden gewezen dat 
België met het WVV voor het eerst een wettelijk 
bepaalde procedure krijgt voor “restatements”, 
dat wil zeggen om fouten andere dan louter 
materiële vergissingen in de jaarrekening 
officieel recht te zetten door het goedkeuren 
van een correcte jaarrekening (zie art. 3:19 
WVV).

Bij de voorbereiding van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (WVV) is 
op geen enkel moment overwogen radicale 
veranderingen door te voeren met betrekking tot 
de opdrachten of verantwoordelijkheden van de 
economische beroepen zoals de bedrijfsrevisor, 
de accountant of de boekhouder-fiscalist.

Toch bevatten de allereerste ontwerpteksten 
die aan minister Geens werden bezorgd door 
de expertencommissie die met de opstelling 
daarvan werd belast, enkele ingrepen in de 
taakverdeling tussen de “cijferberoepers”. 
Met name speelden de experten met het 
idee om aan bedrijfsrevisoren de exclusieve 
bevoegdheid te geven om tussen te komen 
bij herstructureringen (fusies, splitsing, enz.) in 
de zin van Boek XIII van het W. Venn., terwijl 
volgens het oude recht ook accountants 
hierbij mogen optreden. De experten waren 
van oordeel dat dit een logische ingreep zou 
zijn geweest, nu de wetgever steeds alleen 
revisoren, met uitsluiting van accountants, heeft 
laten tussenkomen bij de controle op inbrengen 
in natura. Bij nagenoeg alle herstructureringen 
is het hart van de transactie het vastleggen van 

HET IS NOOIT DE BEDOELING 

VAN DE HERVORMING 

GEWEEST IN TE GRIJPEN IN DE 

TAAKVERDELING TUSSEN DE 

VERSCHILLENDE ECONOMISCHE 

BEROEPEN
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de ruilverhouding (hoeveel aandelen krijgen 
de aandeelhouders van de overdragende 
vennootschap, of van die vennootschap 
zelf, vanwege de inbrengontvangende 
vennootschap?), en daarbij gaat het misschien 
niet juridisch maar wel economisch gezien 
om een verrichting die goed lijkt op een 
inbreng in natura, met dien verstande dat de 
evaluaties die de cijferberoeper moet maken 
bij een herstructurering ongetwijfeld soms 
ingewikkelder en meestal belangrijker zijn dan 
bij een standaard inbreng in natura. Vandaar 
dus de gedachte bij de experten dat het 
aangewezen was om de controlebevoegdheid 
bij herstructureringen aan revisoren voor te 
behouden.

Een tweede gedachte die bij de experten 
speelde was dat voor sommige “non-
core”-tussenkomsten van cijferberoepers 
die in het W.  Venn. zijn voorzien, er geen 
goede beleidsmatige redenen zijn die een 
neutrale, academische observator zouden 
kunnen overtuigen om die opdrachten voor 
te behouden aan een bepaalde categorie 
van economische beroepen, of zelfs aan 
de economische beroepen überhaupt. Te 
denken valt daarbij bijvoorbeeld in de eerste 
plaats aan het onderzoek naar de boeken dat 
een aandeelhouder zelf kan doorvoeren in 
een vennootschap waar geen commissaris 
is benoemd. Het W. Venn. bepaalt dat de 
aandeelhouder zich kan laten bijstaan door een 
accountant – en dus bv. niet door een revisor4. 
Voor een academicus is onduidelijk waarom de 
wet überhaupt moet bepalen welke deskundige 
bijstand kan verlenen, laat staan dat duidelijk is 
waarom dat een accountant zou moeten zijn.

Niettemin werd al vlug aan de experten, 
die het voorontwerp van wet schreven dat 
tot het WVV zou leiden, duidelijk gemaakt 
dat het niet wenselijk was naar aanleiding 
van deze hervorming te raken aan de in de 
wet vastgelegde taakverdeling tussen de 
verschillende cijferberoepen. De hierboven 

4 Zie art. 166 W. Venn.

vermelde ideeën zijn derhalve niet terug te 
vinden in het Wetsontwerp dat de Kamer op 
6 juni 2018 in behandeling nam.

Terminologie die beter aansluit bij de 
internationale standaarden5

De commissaris is als revisor in toenemende 
mate onderworpen aan een internationaal 
regelgevend kader. Hoewel België getrouw de 
Europese richtlijnen over audit en financiële 
verslaggeving omzet6, was de terminologie 
van het Wetboek van vennootschappen 
over revisorale en commissarisopdrachten 
niet steeds aangepast aan de concepten die 
in de internationale standaarden zoals de 
ISA’s (International Standards on Auditing) 
en ISRE (International Standards on Review 
Engagement) worden gehanteerd.

Het WVV heeft geprobeerd daarin verandering 
te brengen, bv. door een poging tot consistent 
gebruik van de woorden “beoordeling” en 
“beoordelen” waar die passend waren om 
de aard en intensiteit van de opdracht van de 
commissaris te beschrijven. Zo kunnen uit het 

5 De inhoud van deze afdeling zal nogal vanzelfsprekend zijn 
voor revisoren, maar deze bijdrage wil ook nuttig zijn voor 
juristen, die vaak een beperktere kennis hebben van deze 
materie. Wanneer bedrijfsrevisoren controleopdrachten (audit) 
uitvoeren zijn zij onderworpen aan de verplichtingen opgelegd 
door de International Standards on Auditing (ISA’s). Voor een 
overzicht van de ISA-standaarden, zie: https://doc.ibr-ire.be/
nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-
en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/OVERZICHT-ISA-
STANDAARDEN-versie-18-december-2009.pdf.

 Wanneer bedrijfsrevisoren beoordelingsopdrachten (review) 
uitvoeren zijn zij onderworpen aan de verplichtingen opgelegd 
door de International Standards on Review Engagements. 
Zie bv.: https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-
en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/
clarified-ISA-s/ISA%20update%202015/b011-2010-iaasb-
handbook-isre-2410.pdf.

6 Zie bv. de Wet 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 en 83/349/EEG 
van de Raad, BS 30 december 2015 en de Wet van 7 december 
2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht 
op de bedrijfsrevisoren, BS 13 december 2016.

https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/OVERZICHT-ISA-STANDAARDEN-versie-18-december-2009.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/OVERZICHT-ISA-STANDAARDEN-versie-18-december-2009.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/OVERZICHT-ISA-STANDAARDEN-versie-18-december-2009.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/OVERZICHT-ISA-STANDAARDEN-versie-18-december-2009.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/ISA update 2015/b011-2010-iaasb-handbook-isre-2410.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/ISA update 2015/b011-2010-iaasb-handbook-isre-2410.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/ISA update 2015/b011-2010-iaasb-handbook-isre-2410.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/ISA-s/clarified-ISA-s/ISA update 2015/b011-2010-iaasb-handbook-isre-2410.pdf
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internationaal kader drie grote categorieën van 
dienstverlening door revisoren worden afgeleid: 
assurance-opdrachten, aanverwante diensten, 
en andere opdrachten of diensten, welke laatste 
categorie neerkomt op allerlei adviesopdrachten 
die een revisor aanvaardt maar die veeleer 
commercieel van aard zijn, zonder dat een wet 
of ander regelgevend instrument de revisor 
opdraagt tussen te komen bij een verrichting. 
Bij de voor een vennootschapswetgever 
belangrijkste categorie, de assurance-
opdrachten, kan men een onderscheid maken 
tussen controle (audit) en beoordeling (review) 
van historische financiële informatie en overige 
assurance-opdrachten, met name assurance-
opdrachten die betrekking hebben op niet-
financiële informatie of die niet op historische 
financiële informatie slaan. Revisoren 
vervullen ook “non-assurance”-taken, zoals 
samenstellingsopdrachten. Bij een assurance-
opdracht verleent de revisor een zekere mate 
van zekerheid (vandaar trouwens het woord 
“assurance”).

De in het WVV bedoelde commissaris heeft in de 
eerste plaats een controleopdracht (audit) van 
de jaarrekening of bepaalde andere financiële 
stukken. Soms zal een revisor – de commissaris 
of een andere revisor als er geen commissaris 
is – evenwel een “beoordelingsopdracht”, nl. 
een review engagement hebben. Voorbeelden 
zijn de tussenkomst van de commissaris bij het 
nazicht van de staat waarop de uitkering van 
interimdividenden is gebaseerd, of het nazicht 
bij de nieuwe liquiditeitstest (zie verder). Op 
die review engagements is een International 
Standard on Review Engagements van 
toepassing, terwijl op de audit engagements 
uiteraard de ISA’s van toepassing zijn7. Het 
verschil tussen een audit- en een review-
opdracht bestaat er onder meer in dat, ook al 
zijn beide assurance-opdrachten, een review 
op een beperkter nazicht is gesteund en een 

7 https://www.accountingtools.com/articles/2018/3/7/the-
difference-between-an-audit-a-review-and-a-compilation 
voor een goed kort overzicht “voor beginners” van de verschillen 
tussen een audit (controle), review (beoordeling) en compilation 
(samenstelling) opdracht.

mindere mate van zekerheid (“assurance”) geeft 
dan een audit: “redelijke zekerheid” voor een 
controleopdracht (audit), slechts “beperkte 
zekerheid” voor een beoordelingsopdracht 
(review).

Zoals gezegd, probeert het WVV enerzijds 
consistent “beoordeling” te gebruiken als 
opdrachtomschrijving waar een review-
procedure is bedoeld, terwijl “controle” wordt 
voorbehouden voor auditopdrachten waarbij de 
commissaris verder onderzoek moet doen om 
de gegevens die het bestuur en management 
aanleveren te corroboreren en hij zich ook, in 
tegenstelling tot bij een beoordelingsopdracht, 
moet vergewissen van de kwaliteit van de 
interne controle.

Anderzijds moet men vermijden dat de 
Belgische wetgever zich geremd voelt in 
het opdragen van een nazichtsopdracht aan 
revisoren of commissarissen omdat de taak 
waarvan de Belgische wetgever het opportuun 
vindt dat de commissaris die zou waarnemen, 
moeilijk mooi kan worden ingepast in de 
terminologie uit de internationale normen. 
De Belgische wetgever is in wezen vrij om te 
bepalen wat hij van een commissaris verwacht, 
en hoeft zich niet te laten afschrikken door het 
feit dat alleen revisoren, d.w.z. externe auditors, 
de commissaristaak kunnen uitoefenen en deze 
beroepsgroep nu eenmaal aan internationale 
normen is onderworpen. Er zijn dan ook 

DE AFSCHAFFING VAN DE 

REVISORALE TUSSENKOMST 

BIJ QUASI-INBRENG IN 

DE BV WORDT MEER DAN 

GECOMPENSEERD DOOR 

DE NIEUWE OPDRACHTEN 

INZAKE LIQUIDTEITSTEST EN 

UITGIFTEVERSLAG

https://www.accountingtools.com/articles/2018/3/7/the-difference-between-an-audit-a-review-and-a-compilation
https://www.accountingtools.com/articles/2018/3/7/the-difference-between-an-audit-a-review-and-a-compilation
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zeker nog plaatsen in het WVV te vinden 
waar een veeleer “hybride” opdracht aan de 
commissaris wordt gegeven (bv. om in het 
kader van de liquiditeitstest zowel historische als 
prospectieve informatie te evalueren) of waarin 
niet-standaard terminologie wordt gebruikt om 
de nazichtsopdracht en de intensiteit ervan te 
omschrijven.

Inbrengen: in natura en de afschaffing 
van de quasi-inbreng in de BV

Het WVV wijzigt niets wezenlijks aan de 
tussenkomst van de commissaris (of de revisor 
waar er geen commissaris is) bij inbrengen in 
natura. Bij de BV moest de opdrachtomschrijving 
uiteraard wel wat anders dan voorheen worden 
geformuleerd, omdat bij die vennootschap geen 
kapitaalconcept meer zal bestaan, en aandelen 
bijgevolg geen kapitaalvertegenwoordigende 
waarde (fractiewaarde of nominale waarde) 
meer kunnen hebben.

De verwijzing naar die concepten is vervangen 
door het onderzoek naar de vraag of de 
waarden waartoe de waarderingsmethodes 
leiden, ten minste overeenkomen met waarde 
van de inbreng die in de akte wordt vermeld. 
Ook al stelt de wet nu uitdrukkelijk dat de 
revisor ook “de toegepaste waardering”, en niet 
alleen de toegepaste waarderingsmethodes 
onderzoekt – een verwijzing die in het 
vroegere artikel 219 W. Venn. niet voorkwam 
– een inhoudelijke wijziging aan de taak van 
de revisor moet men daarachter niet zoeken. 
Ook onder het oude recht, waar de formulering 
meer de nadruk legde op de vergelijking 
tussen de waarde van de inbreng als gevolg 
van de toegepaste waarderingsmethodes en 
het aantal en de kapitaalvertegenwoordigende 
waarde van de uitgegeven aandelen, moest de 
revisor noodgedwongen rekening houden met 
de vraag of de waardering van de inbreng als 
dusdanig acceptabel was.

Onder het nieuwe recht vindt men voor de BV 
(art. 5:7 WVV) evenmin een verwijzing naar de 
verhouding tussen de waarde van de inbreng 

en het aantal uitgegeven aandelen, terwijl 
de verwijzing naar het aantal aandelen in de 
NV (art. 7:7 WVV) wel behouden is gebleven. 
Ook dit wijst wellicht niet op een wijziging in 
de opdracht van de commissaris, maar lijkt 
ons uit twee elementen voort te vloeien: 
enerzijds heeft de wetgever voor de NV niet 
willen raken aan de op de Europese richtlijn 
geïnspireerde formulering. Maar daarnaast 
speelt ook dat bij een BV, precies wegens het 
gebrek aan kapitaalvertegenwoordigende 
waarde gekoppeld aan de bijna grenzeloze 
vrijheid om de rechten verbonden aan de 
aandelen te bepalen, er werkelijk geen enkel 
zelfs maar louter theoretisch of conceptueel 
verband meer bestaat tussen de waarde van 
een inbreng en het aantal aandelen dat in ruil 
ervoor wordt uitgegeven. Bij een NV hoeft men 
onder het nieuwe recht evenmin de gelijkheid 
tussen aandeelhouders te respecteren 
(gelijke inbrengen kunnen dus tot zowel een 
verschillend aantal aandelen als verschillende 
rechten per aandeel leiden), maar moet men 
wel nog steeds rekening houden met de 
kapitaalwaarde van de aandelen.

Verder is de nieuwe wet logischer geformuleerd, 
doordat zij begint met voor te schrijven dat de 
oprichters eerst een oprichtersverslag moeten 
opmaken, en dan pas de tussenkomst van de 
revisor beschrijft: de oprichters maken eerst een 
ontwerp van verslag, leggen dat aan de revisor 
voor, en finaliseren vervolgens hun verslag 
waarbij ze eventueel gemotiveerd afwijken 
van de conclusies van het revisoraal verslag. 
De omgekeerde volgorde uit het W.  Venn. 
verhinderde uiteraard niet dat de praktijk al lang 
de nu beschreven volgorde toepaste.

In de BV is de regeling inzake quasi-inbreng 
afgeschaft. Dit lag in het logische verlengde 
van de afschaffing van het kapitaal, al is het 
waar dat de revisorale controle op inbrengen in 
natura niet is afgeschaft, en de regeling inzake 
quasi-inbreng net bedoeld is om omzeiling 
van de regels inzake inbreng in natura tegen 
te gaan. Er kan niet worden ontkend dat het 
hier om een compromis gaat: enerzijds vond 
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de wetgever het nuttig om, vooral met het 
oog op bescherming van schuldeisers tegen 
overwaardering, de revisorale tussenkomst bij 
inbrengen in natura te behouden, anderzijds 
zou het te ver zijn gegaan om ook de quasi-
inbreng te behouden.

Vertegenwoordigers van het IBR hebben 
tijdens het wetgevend proces gepoogd de 
wetgever ervan te overtuigen de regels inzake 
quasi-inbreng te behouden met het argument 
dat die nuttig zouden zijn in de strijd tegen 
witwaspraktijken. Naast het feit dat niet 
onmiddellijk duidelijk is hoe dit het geval zou 
zijn, kan de revisor in elk geval slechts een rol 
spelen op dit vlak voor zover zijn tussenkomst 
wordt gevraagd, en bij praktijkjuristen leeft de 
overtuiging dat vandaag in heel veel gevallen 
waar de regels over quasi-inbreng zouden 
moeten worden toegepast, zij niet worden 
toegepast, wellicht doorgaans te goeder trouw, 
gewoon omdat de betrokken partijen die regels 
niet kennen. Wellicht is dit evenzeer het geval 
in vennootschappen waar een commissaris is 
benoemd die het bestuur zou kunnen wijzen op 
de verplichting om de wet na te leven. Dit is anders 
bij een gewone inbreng in natura bij oprichting 
of aandelenemissie waar doorgaans verplicht 
een notaris moet  tussenkomen (omdat het om 
een statutenwijziging gaat), zodat er daar reeds 
een onafhankelijke externe deskundige is die de 
witwascontrole kan doen. Hoe dan ook, zoals 
de memorie van toelichting vermeldt8, worden 
de problemen waartoe quasi-inbreng kan leiden 
grotendeels ondervangen door de regels over 
belangenconflicten van bestuurders. Dat klopt 
weliswaar vooral wanneer de tegenpartij van 
de vennootschap een bestuurder is en wellicht 
minder wanneer het een aandeelhouder is 
die niet tegelijk bestuurder is, maar dan nog 
zouden de regels over behoorlijk bestuur (het 
bestuur moet een correcte waardering van het 
te verwerven goed hanteren) moeten volstaan 
om misbruiken tegen te gaan.

8 Zie de Memorie van Toelichting bij art. 5:7 in fine, Memorie, Parl.
St. Kamer 54 3119/001, p. 131.

Voor de NV worden de regels inzake 
quasi-inbreng behouden, nu daar ook het 
kapitaalconcept blijft behouden en die regels 
overigens aan België worden opgelegd 
door de voormalige Tweede Europese 
vennootschapsrichtlijn9.

Liquiditeitstest10

A. Algemeen

Bij het opstellen van het WVV was een 
bezorgdheid dat het afschaffen van het 
kapitaal bij de BV tot een verzwakking van de 
bescherming van vennootschapsschuldeisers 
zou kunnen leiden. Eén van de maatregelen die 
in dat verband werd genomen is de invoering van 
een wettelijke liquiditeitstest in de BV. Die test, 
bepaald in artikel 5:143 WVV, houdt in dat een 
beslissing tot winstuitkering door de algemene 
vergadering van aandeelhouders “slechts 
uitwerking (heeft) nadat het bestuursorgaan 
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens 
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, 
na de uitkering in staat zal blijven haar schulden 
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden 
over een periode van minstens twaalf maanden 
te rekenen van de datum van uitkering”. Het 
besluit van het bestuursorgaan moet worden 
gereflecteerd in een schriftelijk verslag. Dit 
verslag wordt niet neergelegd ter griffie van 
de ondernemingsrechtbank en evenmin op 
enige andere wijze openbaar gemaakt. De 
vennootschap zal het archiveren.

De wet bepaalt: “In de vennootschappen waar 
een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de 
historische en prospectieve boekhoudkundige 
en financiële gegevens van dit verslag. 

9 Zie art. 7:8 WVV.
10 D. Bruloot, Vennootschapskapitaal en Schuldeisers, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 673-726; D. Bruloot en H. Culot, “La SRL Sans 
Capital - De Kapitaalloze BV” in Le Projet De Nouveau Code 
Des Sociétés Et Associations - Het Ontwerp Wetboek Van 
Vennootschappen En Verenigingen, Brussel, Larcier, 2018, 93-
118; J. riCkforD, “Legal approaches to restricting distributions 
to shareholders: balance sheet tests and solvency tests”, EBOR 
2006, 135-179 en W. sChön, “Balance sheet tests or solvency 
tests – or both?”, EBOR 2006, 181-198.
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De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks 
controleverslag dat hij deze opdracht heeft 
uitgevoerd.”

Er is dus alleen een tussenkomst van een 
bedrijfsrevisor waar er een commissaris is 
benoemd (het speelt geen rol of de commissaris 
verplicht is benoemd, dan wel, bij een kleine 
BV, vrijwillig). Indien er geen commissaris is 
benoemd, moet geen revisor (of andere expert) 
worden ingeschakeld om de liquiditeitstest te 
beoordelen.

B. Toepassingsgebied van de liquiditeitstest

Het is opvallend dat de wetgever de 
liquiditeitstest alleen bij de BV en de CV heeft 
voorgeschreven. Het zou nuttig geweest 
zijn de test voor alle vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid, en dus ook bij de 
NV, te voorzien. Bij de CV is in artikel 6:116 
WVV dezelfde liquiditeitstest als bij de BV 
voorgeschreven. Bij de NV is de nood aan 
schuldeisersbescherming even groot als bij BV 
en CV.

Dat de liquiditeitstest niet bij de NV is ingeschre-
ven, is evenwel ongetwijfeld een bewuste keuze 
geweest, die is ingegeven door de vaststelling 
dat de NV nog steeds is onderworpen aan de 
kapitaalbeschermingsregels en daardoor aan 
een iets strengere balanstest dan de BV, zodat 
het niet nodig was, in een wet die flexibilisering 
en vereenvoudiging hoog in het vaandel 
voert, een nieuwe verplichting in te voeren 
in de NV. Nochtans kan men ook omgekeerd 
argumenteren dat de wetgever hiermee een 
andere hoofdbedoeling van de wet ondergraaft, 
nl. de BV aantrekkelijk maken en promoten als 
de vennootschap bij uitstek, zodat alleen de 
allergrootste vennootschappen nog voor de 
NV opteren. Reeds meer dan één praktizijn 
heeft de auteur van dit stuk gecontacteerd 
om te laten weten dat hij ongelukkig is met 
de liquiditeitstest, en dat aan cliënten zal 
worden meegedeeld dat winstuitkeringen bij 
een BV door de wetgever moeilijker worden 
gemaakt dan bij een NV. Strikt genomen is 

dat niet waar, nu de goede rechtsleer al sinds 
jaar en dag aanneemt dat het bestuur van elke 
vennootschap bij elke vennootschapsvorm de 
plicht heeft om na te gaan of een geplande 
winstuitkering verantwoord is in het licht van de 
liquiditeitspositie van de vennootschap11. Mijn 
persoonlijke opvatting blijft daarom dat het te 
betreuren is dat de wetgever de liquiditeitstest 
ook niet bij de NV heeft ingevoerd12.

Merk op dat de liquiditeitstest bij elke uitkering in 
een BV moet worden toegepast en steeds moet 
worden verantwoord in een schriftelijk verslag 
(dat het verslag schriftelijk moet zijn staat niet 
letterlijk in de wet, maar volgt niet alleen uit 
de gewone betekenis van het woord “verslag” 
in vennootschapswetgeving, maar bovendien 
onomstotelijk uit de vermelding dat het verslag 
niet moet worden neergelegd).

De wet voorziet niet in de mogelijkheid voor 
de aandeelhouders om, bij de beslissing tot 
winstuitkering, unaniem af te zien van de 
noodzaak tot het opstellen van een verslag, 
of van de verplichting van de commissaris om 
tussen te komen. Dergelijke “afstand” door de 
aandeelhouders is dan ook niet mogelijk, nu 
de verplichting om het verslag op te stellen 
niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats de 
belangen van de aandeelhouders beoogt te 
beschermen, maar wel die van de huidige 
en zelfs toekomstige schuldeisers van de 
vennootschap (inclusief eventuele werknemers). 
Het gaat dus om een dwingende wetsbepaling 
die niet alleen de aandeelhouders beschermt. 

11 K. Van hulle, “Wettelijke beperkingen inzake winstuitkeringen”, 
in Het gewijzigde vennootschapsrecht, bijzonder nummer TBH 
1984, (73) 77, nr. 6.; zie ook H. De Wulf, “Moet de mogelijkheid 
tot winstuitkering volgens artikel 617 W.Venn. steeds aan de 
hand van de laatste jaarrekening berekend worden?” (noot 
onder Antwerpen 8 mei 2003), TBH 2005, afl. 4, (393) 399, nr. 21.

12 Andere potentiële voordelen van een NV tegenover de nieuwe 
BV zijn dat alleen bij de NV een duaal bestuur is toegelaten, 
en vooral dat het in NV’s voor bestuurders gemakkelijker te 
beoordelen is of zij de alarmbelprocedure moeten toepassen 
– nl. op basis van de puur “mathematische” test of het netto-
actief minder dan 50 % van het kapitaal bedraagt – dan in 
BV’s, waar de procedure moet worden toegepast van zodra er 
liquiditeitsbedreiging is of het netto-actief negatief “dreigt” te 
worden, wat een zekere evaluatie vanwege het bestuur vraagt.
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Dat is een opvallend verschil met het verslag 
dat voortaan bij elke BV, NV en CV in beginsel 
verplicht moet worden opgesteld bij de uitgifte 
van nieuwe aandelen, vooral om de uitgifteprijs 
te verantwoorden. Daarover bepaalt de wet wél 
uitdrukkelijk dat de aandeelhouders unaniem 
kunnen beslissen dat dergelijk verslag bij een 
bepaalde uitgifte niet hoeft te worden opgesteld, 
en dat de cijfergegevens erin dan ook niet door 
de commissaris hoeven te worden beoordeeld13. 
Dat ligt in het verlengde van het inzicht van 
de wetgever dat dit uitgifteverslag enkel de 
belangen van de aandeelhouders beschermt, in 
tegenstelling dus tot het liquiditeitsverslag.

Het liquiditeitsverslag is enerzijds vereist bij 
alle uitkeringen in de zin van de artikelen 
5:141 en 5:142 WVV. De wet bepaalt dit niet 
uitdrukkelijk maar men mag het uit de structuur 
van de wet afleiden. Aangezien onrechtstreekse 
uitkeringen in de zin van artikel 1:4 WVV niet 
als zulke uitkeringen te beschouwen zijn, 
worden zij niet gevat door artikel 5:143 WVV 
– kort gezegd gaat het om transacties tussen 
de vennootschap en een aandeelhouder, 
bestuurder of derde waarbij de transactie in het 

13 Zie art. 5:121, § 2 WVV voor de BV en art. 7:179, § 3 voor de NV.

nadeel van de vennootschap niet tegen arm’s 
length-voorwaarden gebeurt en er daarom 
een uitkering gebeurt ten belope van het 
vermogensnadeel dat aan de vennootschap 
wordt berokkend.

Anderzijds kan niet worden betwijfeld dat de 
liquiditeitstest niet alleen bij uitkeringen die door 
de algemene vergaderingen worden beslist, 
moet worden toegepast, maar ook wanneer 
het bestuur op basis van de delegatie bedoeld 
in artikel 5:141, tweede lid WVV zelfstandig 
tot een winstuitkering beslist. Het gaat hier 
om de uitkering van interim- of tussentijdse 
dividenden14. Ook dan zal de commissaris 
moeten tussenkomen.

Hetzelfde geldt wanneer de wet zelf 
uitdrukkelijk naar de toepasselijkheid van 
artikel 5:143 WVV verwijst voor bepaalde 
verrichtingen die economisch gezien op een 
uitkering neerkomen, in die zin dat net als 
bij een klassieke dividenduitkering geld de 
vennootschap richting aandeelhouders verlaat. 
Wij denken hierbij in de eerste plaats natuurlijk 
aan de inkoop van eigen aandelen waarvoor 
artikel 5:41, tweede lid, 2° WVV bepaalt dat 
alleen bedragen mogen worden gebruikt die 

14 De nieuwe wetgeving schaft het onderscheid tussen interim- 
en tussentijdse dividenden de facto af. Onder het oude recht 
maakte men een onderscheid tussen beide. Interimdividenden 
waren alleen in de NV mogelijk en daar wettelijk geregeld; het 
woord sloeg op de uitkering door de raad van bestuur van 
winst uit het lopende boekjaar of overgedragen winst, en de 
wet bevatte periodiciteitsregels (men kon geen interimdividend 
uitkeren de eerste zes maanden van het boekjaar, en daarna 
ook niet een onbeperkt aantal keren). “Tussentijdse dividenden” 
was een concept dat niet in de wet voorkwam, maar werd in de 
praktijk gebruikt om dividenduitkeringen uit de winst van vorige 
boekjaren aan te duiden, beslist door de algemene vergadering, 
maar op een ander moment dan de gewone jaarlijkse algemene 
vergadering. De nieuwe wet – bv. art. 5:141 WVV – maakt nu 
duidelijk dat de algemene vergadering van zowel de NV als de 
BV op elk moment van het boekjaar winst mag uitkeren, hetzij 
(normale geval) winst uit vorige boekjaren, hetzij winst van het 
lopende boekjaar. Het bestuursorgaan kan dezelfde bevoegdheid 
krijgen op basis van een statutaire delegatie, met die bijkomende 
beperking dat het bestuursorgaan (uiteraard) niet mag ingaan 
tegen/terugkomen op een goedgekeurde jaarrekening, 
reden waarom de wet bepaalt dat het bestuursorgaan winst 
uit afgesloten boekjaren alleen kan uitkeren, indien er over 
het relevante boekjaar nog geen goedgekeurde jaarrekening 
bestaat.

DE COMMISSARIS MOET IN 

ZIJN CONTROLEVERSLAG 

VERMELDEN DAT HIJ DE 

TOEPASSING VAN DE 

LIQUIDITEITSTEST HEEFT 

BEOORDEELD, MAAR DE 

WET BEPAALT NIET DAT 

HIJ HET RESULTAAT VAN 

ZIJN ONDERZOEK IN HET 

CONTROLEVERSLAG MAG 

MEEDELEN
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overeenkomstig de balans- en liquiditeitstest 
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV uitkeerbaar 
zijn. Ook in geval van “financial assistance” 
(financiering door de vennootschap door 
voorschotten of zekerheden van de verkrijging 
van haar aandelen of certificaten door een 
derde) bepaalt de wet (art. 5:152, § 1, tweede lid, 
3° WVV) uitdrukkelijk dat het voor die verrichting 
uitgetrokken bedrag overeenkomstig de 
artikelen 5:142 en 5:143 WVV uitkeerbaar moet 
zijn. In beide gevallen impliceert de verwijzing 
naar de liquiditeitstest ook dat de commissaris 
moet tussenkomen om het liquiditeitsverslag te 
controleren.

C. Oordelen van het bestuur die de commissaris 
moet beoordelen

Om de opdracht die de wetgever aan de 
commissaris heeft willen geven juist te kunnen 
inschatten, is het noodzakelijk eerst even te 
kijken naar de stappen die het bestuur zelf moet 
ondernemen om de liquiditeitstest correct toe 
te passen.

De wet bepaalt dat het uitkeringsbesluit van 
de algemene vergadering “slechts uitwerking” 
heeft nadat het bestuur de liquiditeitstest met 
positief gevolg heeft doorgevoerd. Dit laat er 
geen twijfel over bestaan dat het bestuur een 
zelfstandige plicht heeft inzake uitkeringen: ook 
al heeft de algemene vergadering tot uitkering 
beslist, het bestuur zal moeten weigeren tot 
uitkering over te gaan indien de liquiditeitstest 
negatief uitvalt.

In het meest standaard scenario, nl. een 
winstuitkering waartoe door de algemene 
vergadering wordt beslist als onderdeel van de 
goedkeuring van de jaarrekening, waarin ook 
de bestemming van de winst van het boekjaar 
vervat ligt, komt het bestuur op twee momenten 
tussen. Het ontwerp van jaarrekening moet 
immers door het bestuur worden vastgesteld, 
en de algemene vergadering kan vervolgens 
dat ontwerp alleen goed- of afkeuren. De 
algemene vergadering heeft daarbij geen 
amenderingsrecht, want dergelijk recht zou 

erop neerkomen dat de aandeelhouders 
tussenkomen in de exclusieve bevoegdheid van 
het bestuur om het ontwerp van jaarrekening 
vast te stellen. Het bestuur zal, bij het opmaken 
van het voorstel van winstbestemming als 
onderdeel van de resultatenrekening, reeds 
over de liquiditeitspositie van de vennootschap 
moeten nadenken. Indien het bestuur had 
moeten weten dat een uitkering van de winst 
onverantwoord is, omdat de vennootschap 
in de voorzienbare toekomst (minstens twaalf 
maanden) met betalingsverplichtingen zou 
worden geconfronteerd die zij wellicht niet zou 
kunnen honoreren indien de winst (volledig) 
wordt uitgekeerd, dan zal het bestuur zijn taak 
onbehoorlijk vervullen door een (te hoge) 
winstuitkering in plaats van reservering voor te 
stellen.

In feite moet het bestuur dus reeds in deze fase 
een liquiditeitstest toepassen. Dit moest reeds 
onder het oude recht worden aangenomen, 
en geldt voortaan des te meer nu de wet zelf 
de gedachte tot uitdrukking brengt dat op het 
bestuur en continue plicht tot bewaking van 
de liquiditeitspositie van de vennootschap 
rust, door in artikel 2:50 WVV te bepalen dat 
wanneer gewichtige en overeenstemmende 
feiten de continuïteit van de onderneming in 
het gedrang kunnen brengen, het bestuur moet 
beraadslagen over de maatregelen die kunnen 
worden genomen om te garanderen dat de 
vennootschap haar economische activiteit nog 
twaalf maanden kan voortzetten.

Nochtans moet het bestuur in de fase van 
voorbereiding van de jaarrekening geen 
schriftelijk verslag over de liquiditeitstest 
opstellen en moet bijgevolg de commissaris 
evenmin een dergelijk verslag beoordelen. In 
het algemeen mag inderdaad worden gesteld 
dat de commissaris slechts formeel moet 
tussenkomen in die gevallen waar het bestuur 
formeel gezien, dus in toepassing van artikel 
5:143 WVV, de liquiditeitstest moet toepassen 
en daarover dus een schriftelijk verslag heeft 
opgesteld.
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Dat het bestuur in de fase van de voorbereiding 
van de algemene vergadering geen formele 
liquiditeitstest15 moet doorvoeren, blijkt uit 
de bewoordingen van artikel 5:143 WVV. 
Daarin wordt gezegd dat het besluit van de 
algemene vergadering slechts uitwerking 
heeft na toepassing door het bestuur van de 
liquiditeitstest. Er moet dus in beginsel eerst 
een beslissing van de algemene vergadering 
zijn (zie evenwel verder voor gevallen waar in 
het bestuur zelf tot uitkering beslist) en pas dan 
komt de beslissing van het bestuur.

Een en ander neemt niet weg dat de commissaris, 
net zoals het bestuur, ook bij de voorbereiding 
van de jaarvergadering die over de jaarrekening 
en daarin vervatte uitkeringsbeslissingen beslist, 
reeds zijn normale functie moet vervullen. 
Zoals men weet, moet de commissaris die 
naar aanleiding van de uitoefening van zijn 
werkzaamheden gewichtige feiten vaststelt die 
de continuïteit van de onderneming bedreigen, 
het bestuur daarover inlichten en om een 
reactie vragen16. Uiteraard moet de commissaris 
dit beginsel ook ter harte nemen bij de controle 
van het ontwerp van jaarrekening. Net zoals 
het bestuur de liquiditeitspositie van de 
vennootschap in overweging moet nemen bij 
het opstellen van het ontwerp van jaarrekening, 
moet de commissaris dit doen bij de controle 
van het ontwerp van jaarrekening.

Maar zoals gezegd: de liquiditeitstest moet 
pas formeel achteraf worden toegepast. Er 
wordt aangenomen – ook al bepalen noch 
het W.  Venn. noch het WVV daar iets over – 
dat het bestuur beschikt over twaalf maanden 
om een door de algemene vergadering beslist 
dividend daadwerkelijk uit te betalen17. Indien 
bijvoorbeeld de algemene vergadering in mei 
een winstuitkering goedkeurt, maar het bestuur 

15 Met formele liquiditeitstest bedoelen wij de test zoals 
voorgeschreven in artikel 5:143 WVV en die dus in toepassing 
van dat artikel wordt doorgevoerd, inclusief het schriftelijk 
verslag.

16 Zie art. 3:69 WVV.
17 C. resteau, Traité des sociétés anonymes, Brussel, Polydore Pée, 

1933, III, nr. 1572; L. freDeriCq, Traité de droit commercial belge, 
Gent, Fecheyr, 1950, p. 776, nr. 546.

pas in september tot uitbetaling wil overgaan, 
dan zal het bestuur net voor die uitbetaling in 
september de liquiditeitstest moeten toepassen.

De wet bevat geen specifieke termijnen en 
legt evenmin uit hoe de verhouding tussen 
het bestuursverslag en de interventie van de 
commissaris precies moet worden gezien. 
Het zou zijn aangewezen dat de beslissing tot 
uitbetaling en de datum van het definitieve 
bestuursverslag dezelfde zijn. Het bestuur zal  
dus de liquiditeit verifiëren en aan het einde  
van dat proces zijn beslissing tot al dan 
niet uitbetaling nemen. De diensten van 
de vennootschap zullen dan tot uitbetaling 
overgaan, waarbij die uitbetaling (in de zin 
van creditering van de rekening van de 
begunstigden) natuurlijk soms enkele dagen 
later dan de beslissing van het bestuur kan vallen. 
Ook al bevat de wet geen termijnen, het doel 
van de liquiditeitstest zou worden ondergraven, 
indien er twee of drie maanden zouden liggen 
tussen datum van het bestuursverslag en de 
uitbetaling. Die termijn wordt best zo beperkt 
mogelijk gehouden en zou m.i. nooit twee 
weken mogen overschrijden.

D. Omschrijving van de opdracht van 
commissaris

De commissaris dient de historische en 
prospectieve gegevens uit het bestuursverslag 
te beoordelen. Hij moet vervolgens in zijn 
jaarlijks controleverslag vermelden dat hij 
deze opdracht heeft uitgevoerd. De wet bevat 
geen procedure die, analoog met wat de wet 
wel bepaalt over inbrengen in natura, voorziet 
dat het ontwerp van verslag van het bestuur 
aan de commissaris wordt voorgelegd, die 
het beoordeelt, daarover verslag opmaakt, 
waarop het bestuur dan zijn definitieve verslag 
vaststelt, eventueel met gemotiveerde uitleg 
over waarom het bestuur de bevindingen van 
de commissaris niet wenst mee te nemen bij 
het waarderen van de inbreng in natura. Het 
ontbreken van een gelijkaardige wettekst voor 
de liquiditeitstest verhindert m.i. nochtans niet 
dat het bestuur en de commissaris overleg 



18

plegen over de wenselijkheid van de uitbetaling 
van het dividend in de fase waarin het bestuur zijn 
verslag nog aan het redigeren is. Integendeel, dit 
zou getuigen van een behoorlijk functioneren 
van de commissaris en het bestuur. Maar 
formeel is de wettekst duidelijk: de commissaris 
beoordeelt de financiële en boekhoudkundige 
gegevens in het bestuursverslag, zodat er 
weinig twijfel kan bestaan dat de commissaris 
zijn taak slechts kan finaliseren – dat wil zeggen 
zich een oordeel kan vormen – op basis van het 
definitief verslag.

Wat is precies de opdrachtomschrijving voor 
de commissaris? Hij moet “de historische en 
prospectieve boekhoudkundige en financiële 
gegevens in het verslag beoordelen”.

Daaruit mag men meteen besluiten dat 
de commissaris strikt genomen niet de 
liquiditeitstest moet overdoen, en dus niet 
dezelfde in wezen prospectieve beoordeling 
als het bestuur moet maken, toch niet op basis 
van de wettekst van artikel 5:143 WVV. Het 
bestuur heeft een meer “evaluatieve” taak dan 
de commissaris. Het bestuur moet nagaan of 
de vennootschap, volgens de redelijkerwijze te 
verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven 
haar schulden te voldoen naarmate deze 
opeisbaar worden, en dit over een periode van 
“ten minste” twaalf maanden “te rekenen van de 
datum van uitkering.” Volgens mij is de wettekst 
ietwat ongelukkig geformuleerd waar hij 
verwijst naar de datum van uitkering. Men had 
moeten verwijzen naar het voorziene/geplande 
moment van uitbetaling. De liquiditeitstest is 
immers ook bedoeld voor die situaties waarin 
er, zoals in de praktijk regelmatig voorkomt, 
meerdere maanden liggen tussen het moment 
van uitkering, zijnde het moment van beslissing 
om uit te keren, en de eigenlijke uitbetaling 
van de uitkering. “Uitkering” moet hier daarom 
worden gelezen niet als “beslissing tot uitkering” 
maar als “uitbetaling”18. De oefening van het 

18 Bv.: Indien de algemene vergadering in mei 2021 tot uitkering 
beslist, maar pas in december van dat jaar tot uitbetaling 
overgaat, moet het bestuur de liquiditeit overschouwen voor 

bestuur is enerzijds noodzakelijk gebaseerd 
op historische cijfers, d.w.z. de cijfers die 
beschikbaar zijn op het moment van doorvoeren 
van de liquiditeitstest, maar is anderzijds tegelijk 
noodzakelijk toekomstgericht: zal men de 
komende twaalf maanden (minstens) in staat 
blijven de opeisbaar wordende schulden te 
betalen?

Het gebruik van het woord “beoordelen” bij de 
omschrijving van de commissarisopdracht duidt 
erop dat het gaat om een beoordelingsopdracht 
(“review”), met andere woorden om een 
“beperkt nazicht”. Wat dit dan precies inhoudt, 
kan moeilijk nader anders worden gedefinieerd 
dan door naar de normen van het IBR – die 
de internationale normen zijn – voor zulke 
opdrachten te verwijzen. Bij een review-
procedure is het de bedoeling “moderate 
assurance” te geven. De beoordeling wordt wel 
eens “negative assurance” genoemd, nl. dat het 
onderzoek van de revisor voldoende moet zijn 
om te kunnen aangeven dat geen (materiële) 
wijzigingen nodig zijn aan de onderzochte 
financiële gegevens.

De wet geeft geen bijkomende indicaties. 
Wel is duidelijk dat de commissaris niet 
alleen de historische gegevens in het 
bestuursverslag moet beoordelen, maar 
ook de prospectieve gegevens, en dat hij 
niet alleen de boekhoudkundige, maar ook 
de financiële gegevens moet beoordelen. 
Een “traditionele” “assurance”-opdracht 
beperkt zich normalerwijze tot de controle of 
beoordeling van historische gegevens, maar 
er zijn wel degelijk “assurance”-opdrachten 
mogelijk waarbij ook prospectieve elementen 
moeten worden beoordeeld. Dit is er dus 
zo één. De andere dan boekhoudkundige 
financiële gegevens waarover de wet het heeft, 
zouden precies kunnen slaan op financiële 
projecties, bv. over kasstromen, die het bestuur 
heeft gemaakt om het vermogen in te schatten 
van de vennootschap om in de toekomst haar 

een periode van minstens 12 maanden beginnend in december 
2021 en niet vanaf mei 2021.
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opeisbare schulden te betalen. Het bestuur 
zal de liquiditeitstest, buiten de banaalste 
gevallen waarin een blik op de kaspositie van de 
vennootschap volstaat, aan de hand van quick 
/acid of current ratio’s19 kunnen analyseren, 
maar meer verfijnde analyse zullen vaak 
zijn aangewezen. Cijferberoepers of interne 
financiële afdelingen kunnen het bestuur daarin 
bijstaan, maar de commissaris zal, zoals gezegd, 
de liquiditeitstest zelf niet doorvoeren.

Wat de wet wel volkomen duidelijk maakt, 
is dat de commissaris niet het werk van het 
bestuur moet of mag overdoen. Hij heeft niet 
de opdracht zelf een liquiditeitstest door te 
voeren om te bepalen of de vennootschap 
nog in staat zal zijn haar opeisbare schulden te 
betalen. De memorie bij de wet is duidelijk20: 
“De commissaris mag zich evenwel niet in 
de plaats van het bestuursorgaan stellen: 
zijn rol wordt beperkt tot het nazicht van de 
boekhoudkundige en financiële gegevens die 
aan de beslissing van het bestuursorgaan ten 
grondslag liggen”. Dat betekent niet dat de 
commissaris zich ertoe moet beperken om na 
te gaan of de gegevens uit het bestuursverslag 
“correct” zijn. De commissaris zal, zoals steeds, 
zelfcontrole moeten vermijden: niet hij maar 
het bestuur voert de test door, eventueel 
bijgestaan door een andere financiële expert 
dan de commissaris (bv. bij een vennootschap 
die enerzijds duidelijk in een financieel lastiger 
positie zit dan zij gewend is, zonder dat voor het 
bestuur anderzijds de continuïteitsbedreiging 
manifest is).

Dat verhindert niet dat de commissaris, waar 
gepast, in dialoog treedt met het bestuur 
om het bestuur erop te wijzen dat het geen 
zeer solide methodes heeft gebruikt om de 
liquiditeitspositie te beoordelen – bv. om 

19 De quick of acid ratio geeft de verhouding weer tussen de 
vlottende activa zonder de voorraden en de korte termijn-
schulden van de vennootschap, terwijl in de current ratio men 
de voorraden niet aftrekt van de vlottende activa. Aangezien 
voorraden niet altijd heel vlug in cash kunnen worden omgezet, 
biedt een redelijke current ratio minder geruststelling dan een 
redelijke quick ratio (van bv. 1).

20 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 3119/001, p. 180.

het bestuur mee te delen dat, volgens de 
commissaris, een verfijndere analyse van de 
toekomstige kasstromen zich opdringt. Niet in 
het minst om de “expectations gap” niet al te wijd 
te laten worden, zal de commissaris dergelijke 
constructief-helpende houding aannemen. Het 
eindoordeel over de liquiditeit ligt evenwel bij 
het bestuur, en de commissaris heeft niet veel 
mogelijkheden om zijn eventueel afwijkende 
mening – met name dat de vennootschap geen 
going concern meer zal zijn indien het bestuur 
de voorgenomen uitbetaling laat gebeuren 
– naar buiten te brengen. Men mag evenwel 
nooit de algemene plicht van de commissaris 
uit het oog verliezen om, indien hij een ernstige 
continuïteitsbedreiging vaststelt, daarover met 
het bestuur te communiceren en na te gaan 
of het bestuur passend reageert en zo niet, 
eventueel, als hij dat gepast acht, de voorzitter 
van de ondernemingsrechtbank te vatten21.

E. Hoe en wanneer brengt de commissaris 
verslag uit?

De wet bepaalt nergens dat de commissaris 
tegenover het bestuur onmiddellijk verslag 
over zijn onderzoek moet uitbrengen. Daaruit 
kan men veilig afleiden dat de commissaris 
geen verplichting heeft om een formeel 
schriftelijk verslag uit te brengen – wat 
uiteraard geen afbreuk doet aan de verplichting 
zijn werkzaamheden te documenteren. 
Men mag even veilig aannemen dat de 
wetgever heeft afgezien van een uitdrukkelijke 
schriftelijke rapporteringsplicht tegenover het 
bestuursorgaan, omdat hij het vanzelfsprekend 
vond dat de commissaris wel contact zou 
nemen met het bestuur over zijn bevindingen.

De wet bepaalt wel dat de commissaris in 
zijn jaarlijks controleverslag vermeldt “dat 
hij deze opdracht heeft uitgevoerd”. Het is 
merkwaardig, en zonder meer een gebrek 
in de wettekst, dat deze niet voorschrijft dat 
het resultaat van de werkzaamheden van de 
revisor, dus zijn oordeel, in het controleverslag 

21 Art. 3:69 WVV en art. XX.23, § 3 WER.
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moet worden weergegeven. Nu ik deel heb 
uitgemaakt van het expertencomité dat de 
wettekst heeft voorbereid, mag ik wel even uit 
de biecht klappen en zeggen dat deze tekst, die 
ik dus zelf bij nader inzien gebrekkig vind, zo 
voorzichtig geformuleerd is omdat de experten 
er als de dood voor waren dat Belgische KMO’s, 
over wie in vergelijkend perspectief al heel wat 
financiële informatie naar buiten moet worden 
gebracht, zouden worden gedwongen om, 
door bekendmaking van de resultaten van 
de liquiditeitstest, meer precieze informatie 
over hun financiële toestand naar buiten te 
brengen dan op basis van andere wettelijke 
of reglementaire bepalingen reeds verplicht 
is. Vandaar dat geen openbaarmaking van 
het bestuursverslag over de liquiditeitstest is 
voorgeschreven, en vandaar ook de iets té 
vage omschrijving van de verslagplicht van 
de commissaris. In elk geval, ook al zullen 
sommige commissarissen dit betreuren in het 
kader van “expectations gap management”, op 
basis van artikel 5:143 WVV moet én mag de 
commissaris de resultaten van zijn beoordeling 
niet met de buitenwereld delen – ook niet met 
de algemene vergadering van aandeelhouders 
– maar moet hij zich beperken tot de 
bevestiging dat hij de beoordeling heeft gedaan 
– wat alleen kan, indien het bestuur de test 
daadwerkelijk heeft doorgevoerd en erover een 
verslag heeft gemaakt – is dat niet gebeurd, dan 
zal de commissaris dat wel mogen en moeten 
melden, zowel op basis van artikel 5:143 WVV 
als op basis van zijn plicht om schendingen van 
de vennootschapswetgeving waarvan hij kennis 
heeft gekregen in zijn controleverslag mee te 
delen.

Dit alles maakt nog niet duidelijk in welk 
controleverslag de commissaris precies 
moet melden dat hij zijn beoordeling van 
de liquiditeitstest heeft uitgevoerd. Nu zoals 
uitgelegd, moet worden aangenomen dat 
de liquiditeitstest door het bestuur pas moet 
worden uitgevoerd op het moment van 
uitbetaling van de uitkering, kan het in de regel 
(zie zo dadelijk voor de uitzondering) alleen maar 
gaan om het controleverslag bij de jaarrekening 

van het boekjaar volgend op het boekjaar 
waarin de jaarrekening werd goedgekeurd 
waarop de uitkering was gebaseerd. Indien in 
de in mei 2021 goedgekeurde jaarrekening een 
uitkering wordt goedgekeurd die in september 
2021 wordt uitbetaald, zal de liquiditeitstest in 
september 2021 worden doorgevoerd, zal de 
commissaris informeel (zie hierboven) meteen 
verslag kunnen uitbrengen aan het bestuur, 
maar zal de door de wet vereiste vermelding 
pas kunnen plaatsvinden in het controleverslag 
dat aan de jaarlijkse algemene vergadering van 
mei 2022 wordt voorgelegd.

Tot nog toe werd in ons verhaal steeds 
aangenomen dat de liquiditeitstest betrekking 
had op een uitkering die op de jaarlijkse 
algemene vergadering werd goedgekeurd, 
maar waarvan de uitbetaling pas geruime tijd 
(laten we zeggen: meer dan een maand) later 
zou gebeuren.

In werkelijkheid kunnen ook interim- en 
tussentijdse dividenden worden uitbetaald (zie 
verder) of kan het gebeuren dat het bestuur dat 
het ontwerp van jaarrekening opstelt, al weet 
dat, indien de voorgestelde uitkeringen door de 
algemene vergadering worden goedgekeurd, 
het bestuur bijna onmiddellijk (binnen de 
maand) tot uitbetaling zal overgaan. In dat 
laatste geval lijkt het mij meer aangewezen dat 
het bestuur reeds in aanloop naar de algemene 
vergadering de liquiditeitstest formeel toepast 
en zijn verslag daarover aan de commissaris 
voorlegt, zodat deze nog in zijn controleverslag 
aan de algemene vergadering die over de 
uitkering moet beslissen, kan meedelen of die 
test werd uitgevoerd. Tegen die werkwijze kan 
men inbrengen dat zij onzekerheid met zich 
meebrengt, omdat de verslaggeving nu eens in 
jaar 0 en dan weer in jaar +1 moet plaatsvinden, 
en dat er al gauw bijna drie maanden dreigen 
te zitten tussen het moment van doorvoering 
van de test en uitbetaling kort na de algemene 
vergadering: het bestuur zou de test (bij niet-
genoteerde vennootschapen) bv. ongeveer 
een maand voor de algemene vergadering 
kunnen uitvoeren en vervolgens zijn verslag 
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aan de commissaris voorleggen, die dan moet 
zorgen dat hij zijn beoordeling voldoende snel 
doorvoert om de het controleverslag met de 
relevante vermelding tijdig klaar te hebben voor 
de oproeping van de algemene vergadering, 
die minstens 15 dagen vóór de dag van de 
algemene vergadering moet plaatsvinden, 
waarna het bestuur dan misschien pas twee, 
drie weken later tot uitkering overgaat.

De voorgestelde werkwijze zou nochtans 
het volgens ons doorslaggevende voordeel 
hebben dat het de liquiditeitstest, en vooral 
de beoordeling ervan door de commissaris, 
nuttiger maakt en daarom beter aansluit bij de 
functie van artikel 5:143 WVV. De liquiditeitstest 
wil in de eerste plaats de belangen van de 
vennootschapsschuldeisers beschermen (en 
heel onrechtstreeks die van de bestuurders, 
die door het doorvoeren van een behoorlijke 
liquiditeitstest zich kunnen indekken tegen 
het verwijt onterecht een uitkering te hebben 
laten gebeuren, wanneer de vennootschap 
achteraf betalingsmoeilijkheden ondervindt). 
Ook al worden de schuldeisers ten gevolge 
van de extreem voorzichtige aanpak van de 
wetgever niet ingelicht over de resultaten van 
de liquiditeitstest, zij hebben er toch duidelijk 
belang bij dat reeds op het moment van de 
beslissing tot uitkering, voor zover een betaling 
van die uitkering dan al nakend is, door de 
commissaris wordt nagegaan of de test op 
basis van enigszins betrouwbare gegevens is 

doorgevoerd, en dat via het controleverslag, 
dat zij achteraf kunnen inzien, een mededeling 
daarover gebeurt tegenover de buitenwereld. 
Ook de aandeelhouders – van wie onterecht 
uitgekeerde dividenden voortaan in een BV 
kunnen worden teruggevorderd ook wanneer 
die aandeelhouders te goeder trouw waren22 
– hebben er belang bij om reeds op het 
moment dat hen gevraagd wordt de uitkering 
goed te keuren, te weten of de liquiditeitstest is 
toegepast en of hij gebaseerd was op ernstige 
cijfers.

Indien de algemene vergadering tussentijds, 
dat wil zeggen op een ander moment dan de 
jaarlijkse algemene vergadering, overgaat tot 
uitkering van een dividend, zal op dat moment, 
vlak voor de uitkering, de liquiditeitstest moeten 
worden toegepast. De wet schrijft nergens 
voor dat dergelijke tussentijdse uitkering door 
het bestuur op een tussentijdse staat moet zijn 
gebaseerd, maar de facto zal het bestuur voor 
grotere uitkeringen bij grotere vennootschappen 
geen andere keuze hebben: de mogelijkheid 
uit artikel 5:142, tweede lid WVV om zich voor 
de toepassing van de balanstest te baseren op 
een recentere staat dan de laatst goedgekeurde 
jaarrekening zal, op basis van de algemene 
zorgvuldigheidsplicht van het bestuur, worden 
omgevormd tot een plicht, in elk geval voor niet-
banale uitkeringen zoals de slagers-BV waarin 
de slager zichzelf een kleine som wil uitkeren; 
en het valt te verwachten dat de commissaris 
van het bestuur zal verlangen dat het zich op 
recente boekhoudkundige gegevens baseert 
om tot de uitkering te beslissen.

Dezelfde redenering kan worden gehanteerd 
voor wat men traditioneel interimdividenden 
noemt, nl. uitkeringen door het daartoe statutair 
gemachtigde bestuursorgaan uit de winst van 
het lopende boekjaar, of overgedragen winst 
uit het vorige boekjaar. Deze techniek wordt nu 
ook in de BV mogelijk gemaakt23 , maar voor de 

22 Zie art. 5:144, tweede lid WVV.
23 Zie art. 5:141, tweede lid WVV. Terwijl deze onder het oude recht 

(W.Venn.) alleen bij de NV mogelijk waren, nu alleen bij de NV 
een wettelijke grondslag voorhanden was. Er was wel rechtsleer 
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BV gebruikt de wet het woord “interimdividend” 
niet. Dit heeft er mee te maken dat de wetgever 
niet alleen de regels over interimdividenden in 
zowel NV als BV heeft versoepeld 24, maar ook 
meteen het onderscheid tussen tussentijdse en 
interimdividenden in elk geval bij de BV heeft 
afgeschaft: de algemene vergadering kan op 
elk moment winst uitkeren – dat wordt niet 
uitdrukkelijk gezegd, maar lijdt geen twijfel25 
– en zowel het bestuur als de algemene 
vergadering kunnen winsten van het lopende 
jaar of overgedragen winsten uitkeren, maar het 
bestuur kan dit enkel mits machtiging en voor 
zover over het relevante boekjaar nog geen 
jaarrekening is goedgekeurd (zodat het bestuur 
niet kan ingaan tegen een goedgekeurde 
jaarrekening door daarin gereserveerde winsten 
alsnog uit te keren).

Bij de tussentijdse uitkering en het 
interimdividend zal de liquiditeitstest vlak vóór 
de beslissing en de onmiddellijk daaropvolgende 
uitbetaling gebeuren, zodat de vermelding 
door de commissaris kan gebeuren in het 
controleverslag bij de jaarrekening die slaat op 
het boekjaar waarin de uitbetaling is gebeurd.

Opvallend is dat de wetgever weliswaar 
ook bij de BV interimdividenden heeft 
mogelijk gemaakt, maar niet alle procedurele 
waarborgen die van oudsher voor de uitkering 
daarvan bij de NV waren voorzien, voor de BV 
uit het NV-recht kopieert, in elk geval niet op 
letterlijke en daardoor transparante wijze. Nu is 

die verdedigde dat ook bij de BVBA interimdividenden konden 
worden uitgekeerd (zie M. Bonne en H. Verstraete, “Wachten hoeft 
niet. Over uitkeerbare winsten en voorschotten op dividend in 
BVBA en CVBA”, TRV 2007, afl. 2, 115-137), maar deze strekking 
vertegenwoordigde een kleine minderheid.

24 Vooral door de regels die het aantal keren dat een interimdividend 
kon worden uitgekeerd, beperkten, af te schaffen.

25 Zie ook Cass. 23 januari 2003, TBH 2003, 836, noot D. heenen, 
“L’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2003 – Le terme 
d’une éphémère controverse”, TRV 2003, 541, noot R. tas, “Een 
dividend voor elk seizoen, over de mogelijkheid van tussentijdse 
dividenduitkeringen”, 497, RCJB 2003, 571, noot D. Willermain 
en JT 2004, 155, noot A. BertranD, “Distribution de dividende en 
cours d’exercice: consécration d’une pratique admise”; L. simont 
en P.A. foriers, “La distribution de réserves disponibles en cours 
d’exercice”, in Liber Amicorum J.P. De Bandt, Brussel, Bruylant, 
2004, 597.

het een zeer bewuste keuze van de wetgever 
geweest om de beperkingen die in de NV 
bestonden op het aantal keer per jaar dat men 
een interimdividend kon uitkeren, ook voor de 
NV af te schaffen, en is het dus normaal dat 
men ook bij de BV geen dergelijke beperkingen 
in de wet terugvindt. Maar voor de NV bepaalt 
artikel 7:213 WVV26 zoals voorheen het W. Venn. 
dat het interimdividend slechts mag worden 
uitgekeerd “nadat het bestuursorgaan aan de 
hand van een staat van activa en passiva die 
de commissaris beoordeelt” heeft vastgesteld 
dat er voldoende uitkeerbare winst is. Die staat 
mag niet ouder dan twee maanden zijn” op het 
moment dat het bestuur tot uitkering van het 
interimdividend beslist.

Voor de BV bevat de wetgeving geen  
gelijkaardige verplichting tot het opstellen van 
een staat van activa en passiva, niet ouder 
dan twee maanden. Wij zijn niet zeker dat 
dat een bewuste keuze van de wetgever is 
geweest, maar wellicht valt het ontbreken 
van een corresponderende BV-bepaling te 
verklaren, doordat enerzijds bij een BV geen 
kapitaalbescherming geldt en daarom ook 
bedragen die geen winst zijn, kunnen worden 
uitgekeerd, maar anderzijds vooral doordat de 
algemene draagwijdte van de artikelen 5:142 
en 5:143 WVV tot gevolg hebben dat er toch 
een staat zal moeten worden opgemaakt (zie 
zo dadelijk). Inderdaad, ook bij een BV zal een 
dergelijke staat moeten worden opgesteld, 
en worden beoordeeld door de commissaris 
zo de vennootschap een commissaris heeft 
benoemd – alleen geldt geen wettelijke termijn 
van twee maanden vanaf de datum van die staat 
waarbinnen de uitkering dan moet gebeuren.

Vooreerst zou men reeds op basis van de 
algemene plicht van het bestuur om de 
vennootschap te besturen tot de conclusie 

26 Dat het uitdrukkelijk over interimdividenden heeft, terwijl dat 
woord in Boek 5 WVV als dusdanig niet voorkomt. Maar elke 
uitkering door het daartoe statutair gemachtigde bestuur van 
een BV uit winst van het vorige boekjaar of uit de overgedragen 
winst zou men praktisch gezien als interimdividend kunnen 
aanduiden.
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moeten komen dat het bestuur geen 
winstuitkering kan doen zonder vast te stellen, 
op basis van een boekhoudkundige staat, dat 
die winst ook aanwezig is. Maar daarenboven 
gelden de balans- en liquiditeitstest voor elke 
winstuitkering zoals bedoeld in artikel 5:141 
WVV, dus inclusief de winstuitkering door het 
bestuursorgaan op basis van een statutaire 
delegatie, zoals bedoeld in artikel 5:141, tweede 
lid WVV. Welnu, artikel 5:142 WVV over de 
balanstest bepaalt in het tweede lid dat het 
netto-actief van de vennootschap wordt 
bepaald op basis van de laatst goedgekeurde 
jaarrekening of van een recentere staat van 
activa of passiva. Nergens staat dat de staat 
niet ouder mag zijn dan twee maanden op het 
moment van uitkering, maar het is duidelijk dat 
een functionele interpretatie – de enige goede 
interpretatiemethode bij juridische teksten – 
dwingt tot het opstellen van een staat die zo 
dicht mogelijk bij het moment van de uitkering 
ligt. Hetzelfde artikel 5:142, tweede lid WVV 
bepaalt (voor gewone dividenduitkeringen 
in wezen zoals reeds onder het W. Venn.) dat 
de staat van activa en passiva dient te worden 
beoordeeld door de commissaris, zo er één is 
en dat de commissaris dit verslag voegt bij zijn 
jaarlijks controleverslag.

De aansprakelijkheid van aandeelhouders 
en bestuurders voor onterecht uitgekeerde 
dividenden is voor de BV geregeld in artikel 
5:144 WVV, waarbij een opvallende vernieuwing 
is dat aandeelhouders in de BV voortaan ook tot 
terugbetaling van het dividend kunnen worden 
aangesproken wanneer zij het te goeder trouw 
(dus zonder kennis over het onterechte karakter) 
hebben ontvangen. Het moet duidelijk zijn dat 
zowel de bestuurders als de commissaris een 
zelfstandige taak hebben. Uiteraard zal het 
bestuur zich niet kunnen wegsteken achter 
de beoordelingstaak van de commissaris, die 
immers pas achteraf tussenkomt en geen 
advies over de uitkering als dusdanig geeft, om 
aan aansprakelijkheid te ontsnappen. Maar de 
commissaris heeft omgekeerd een zelfstandige 
verplichting om de continuïteit te bewaken in 

het kader van de uitoefening van zijn functie27, 
zodat ook hij zich niet kan verstoppen achter 
het argument dat het het bestuur is dat de 
liquiditeitstest moet doorvoeren.

Verslag bij uitgifte nieuwe aandelen

Een belangrijke nieuwe verplichting die het WVV 
invoert bij elke uitgifte van nieuwe aandelen 
in een BV of NV is de verplichting om een 
uitgifteverslag op te stellen28. Dit verslag moet 
door het bestuursorgaan worden opgesteld, 
en moet de uitgifteprijs verantwoorden, en 
de gevolgen beschrijven van de verrichting 
voor zowel de vermogensrechten als de 
lidmaatschapsrechten (en dus de machtspositie) 
van de aandeelhouders. De aanleiding om 
dit verslag in te voeren is geweest dat onder 
het nieuwe recht, vennootschappen veel 
meer vrijheid zullen hebben om de aan de 
aandelen verbonden rechten te bepalen, 
los van de inbreng die per aandeel gebeurt 
en los van de kapitaalvertegenwoordigende 
waarde (nominale of fractiewaarde) van het 
aandeel, ook in de NV en a fortiori in de BV 
waar het kapitaalbegrip niet meer zal bestaan. 
Het wordt dus nog belangrijker dan vroeger 
om de aandeelhouders over de (eventueel 
verwaterende) vermogens- en machtsimpact 
van een aandelenemissie in te lichten.

De wet bepaalt: “In vennootschappen waar 
een commissaris werd aangesteld, stelt hij een 
verslag op waarin hij beoordeelt of de in het 
verslag van het bestuursorgaan opgenomen 
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle 
van materieel belang zijnde opzichten getrouw 
en voldoende zijn om de algemene vergadering 
die over het voorstel moet stemmen, voor te 
lichten.”

Het bestuurs- en commissarisverslag zijn beiden 
op straffe van nietigheid voorgeschreven29. Dit 
voorschrift is er duidelijk ter bescherming van 

27 Het reeds genoemde art. 3:69 WVV.
28 Art. 5:121 (BV) en 7: 179 (NV) WVV.
29 Bv. voor de BV: art. 5:121, § 1, laatste lid WVV.
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de aandeelhouders die over de aandelenemissie 
moeten stemmen en alleen van hen. Men 
kan argumenteren dat ook de eventueel 
externe nieuwe investeerders in de aandelen 
bescherming behoeven, maar nog afgezien van 
het feit dat die bescherming bij een openbare 
uitgifte via het emissieprospectus zal worden 
georganiseerd, is het uitgifteverslag zoals 
geregeld in het WVV duidelijk enkel bedoeld 
voor de algemene vergadering die over de 
emissie beslist. Het is dan ook consequent dat 
de wet bepaalt dat van het verslag, en bijgevolg 
ook van het bijhorend commissarisverslag, kan 
worden afgezien door de aandeelhouders, mits 
eenparig besluit (wat alleen haalbaar is, indien 
er slechts een handvol aandeelhouders zijn)30. 
Althans wanneer er geen inbreng in natura 
gebeurt, want de controle op een inbreng in 
natura gebeurt niet enkel in het belang van de 
aandeelhouders, maar ook in het belang van 
de schuldeisers, die bv. overwaardering kunnen 
vrezen.

De opdracht die hier aan de commissaris 
wordt gegeven, is enigszins atypisch. Het is 
een beoordelingsopdracht, waarin dus slechts 
een beperkte mate van zekerheid kan worden 
geboden, na een onderzoek dat minder 
diepgaand is dan bij een controleopdracht. 
De beoordeling is beperkt tot de financiële 
en boekhoudkundige gegevens uit het 
bestuursverslag. Tot daar niks ongebruikelijks. 
Maar de commissaris zal niet alleen moeten 
beoordelen of de gegevens in alle materiële 
opzichten getrouw zijn, maar ook of zij 
voldoende zijn om de aandeelhouders voor 
te lichten, zodat die met kennis van zaken hun 
houding (stemgedrag) kunnen bepalen. De 
commissaris zal zich bijgevolg moeten afvragen 
over welke financiële en boekhoudkundige 
gegevens een rationele investeerder wezenlijk 
zou willen beschikken om zich een oordeel 
te vormen over de wenselijkheid van de 
aandelenemissie, in het licht van de prijs ervan 
en in het licht van de te verwachten (al dan niet) 
verwaterende impact ervan. De commissaris 

30 Zie bv. art. 5:121, § 2 WVV.

zal daarbij niet alleen nagaan of er voldoende 
gegevens werden verschaft, maar ook als het 
ware marginaal toetsen of zij op een voldoende 
informatieve wijze werden voorgesteld. Indien 
de commissaris vaststelt dat het bestuursverslag 
geen enkele poging doet om de mogelijke 
financiële of machtsverwatering van de 
emissie te beschrijven en uit te leggen aan de 
aandeelhouders, zal hij moeten besluiten dat 
het bestuursverslag onvoldoende gegevens 
bevat om de aandeelhouders voor te lichten31.

Onze indruk is dat investment banking-
afdelingen van financiële instellingen doorgaans 
meer ervaring hebben met de hier gevraagde 
tussenkomst dan het traditionele revisoraat. 
Maar de commissaris is een onafhankelijke 
expert die het belang van de vennootschap 
en haar stakeholders, in casu haar bestaande 
aandeelhouders, voor ogen moet hebben 
en is daarom ten minste vanuit zijn algemene 
functieomschrijving bekeken het best geplaatst 
om deze opdracht uit te voeren. Dezelfde nieuwe 
formulering van de opdracht van de commissaris 
vindt men overigens in de wetsbepalingen 
over wijziging van de rechten verbonden aan 
een specifieke soort van aandelen (art. 5:102 
WVV), uitgifte van converteerbare obligaties of 
inschrijvingsrechten (warrants) (art. 5:122 WVV) 
en beperking of opheffing van voorkeurrecht 
(art. 5:130, § 3 WVV).

In elk geval hebben commissarissen en 
revisoren in het algemeen al ervaring met 
deze verslaggeving opgedaan, nu in het oude 
Wetboek van vennootschappen ook al een 
aantal wetsbepalingen, zoals de artikelen 582 
en 596 W. Venn.32, de commissaris opdroegen 
na te gaan of het bestuursverslag de algemene 
vergadering voldoende voorlichtte. Op basis van 

31 Dergelijke conclusie betekent niet dat de beslissing van de 
algemene vergadering, gebaseerd op dergelijk inadequaat 
bestuursverslag, nietig is. De nietigheid kan slechts worden 
gevorderd, indien het bestuursverslag ontbreekt, wellicht ook 
wanneer er formeel een bestuursverslag is maar dit helemaal 
geen relevante gegevens bevat, maar dat de gegevens en uitleg 
onvoldoende zijn, is duidelijk geen nietigheidsgrond.

32 Uitgifte van nieuwe aandelen onder pari; beperking van 
voorkeurrecht.
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een zeer onwetenschappelijke steekproef van 
zulke verslagen die men op het internet vindt, 
ontstaat de indruk dat de commissaris er zich 
doorgaans toe beperkt de relevante passages 
uit het bestuursverslag over te nemen en 
vervolgens via de geijkte formule aangeeft dat hij 
die heeft beoordeeld. Een uitgeschreven analyse 
vindt men niet, maar dat heeft ongetwijfeld 
te maken met de door de controlenormen 
opgelegde standaardisering van de uitdrukking 
van het oordeel van de commissaris. Het zou 
voor aandeelhouders nuttiger zijn indien 
de commissaris een meer communicatieve, 
dialogerende houding aannam, maar dat is in 
het hedendaagse commissariaat helaas niet zijn 
wettelijke opdracht, al kunnen aandeelhouders 
dergelijke dialoog natuurlijk wel uitlokken door 
aan de commissaris vragen over zijn verslag te 
stellen op de algemene vergadering waaraan 
het wordt voorgelegd.

Conclusie

De belangrijkste wijzigingen die het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen aanbrengt 
aan het takenpakket van de commissaris 
zijn ongetwijfeld dat de commissaris zal 
moeten tussenkomen om twee soorten 
bestuursverslagen te beoordelen die onder het 
oude recht niet bestonden: het bestuursverslag 
bij de uitgifte van nieuwe aandelen, en het 
bestuursverslag over de liquiditeitstest bij 
winstuitkeringen. Bij de bespreking van 
deze innovaties is dit artikel tot de conclusie 
gekomen dat de wetgever misschien wat te 
voorzichtig is geweest in het omschrijven 
van de opdracht van de commissaris bij de 
liquiditeitstest, zodat aandeelhouders, laat staan 
de ruimere buitenwereld (zoals schuldeisers), 
niet zullen worden ingelicht over de resultaten 

van de revisorale beoordeling. Dit dreigt niet 
bevorderlijk te zijn voor het verkleinen van de 
bekende “expectations gap”. Wat het verslag 
bij uitgifte van nieuwe aandelen betreft, viel op 
dat de omschrijving van de opdracht van de 
commissaris op een minder gebruikelijke manier 
is gebeurd: hij moet onder meer beoordelen of 
de financiële en boekhoudkundige gegevens 
in het verslag voldoende zijn om de algemene 
vergadering voor te lichten. Dit zal van de 
commissaris een evaluatie vragen die voor hem 
niet alledaags is.

In globo denken we dat de hervormingen die 
hier werden besproken te begroeten zijn. Als we 
de zaken bekijken vanuit het zakenmodel van de 
revisor, moet worden vastgesteld dat de twee 
nieuwe opdrachten die zojuist werden vermeld, 
de afschaffing van de quasi-inbreng bij de BV 
ruimschoots zullen compenseren. Voor alle 
bij vennootschappen betrokken stakeholders, 
inclusief commissarissen zelf, is het positief 
dat de taken van de commissaris in de mate 
van het mogelijke worden beschreven aan de 
hand van een meer consistente terminologie, 
die meer geënt is op de toepasselijke 
(internationale) controlenormen. Voor het 
IBR is de taak weggelegd om tegenover zijn 
leden verder te verduidelijken hoe zij met 
de nieuwe opdrachten moeten omgaan. 
Persoonlijk hoop ik daarbij dat dit, wegens de 
toegenomen populariteit, ook nodig zal blijken 
voor de waarderingscontrole bij inbrengen 
van nijverheid, die nu vennootschapsrechtelijk 
onbeperkt mogelijk zullen worden in BV’s, maar 
zoals in de inleiding al aangeven, valt het te 
vrezen dat die dode letter zal blijven ten gevolge 
van de fiscale behandeling van de waarde van 
zulke inbrengen als winst.
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Summary

The Companies and Associations Code does 
not intend to bring about a radical change 
in the assignments of the statutory auditor, 
nor does it aim at changing the existing 
distribution of assignments between auditors 
and the other economic professions. 

Nevertheless, three important new 
assignments can be determined for the 
statutory auditor: the assessment of the 
report that the board of a private limited 
company (“BV/SRL”) will henceforth have to 
establish on the new so-called liquidity test 
for each distribution, the assessment of the 
figures from the report which will henceforth 
be compulsory with every new issue of 
shares, and the intervention in in-kind 
contributions of labor that become possible 
for the private limited company (“BV/SRL”). 
The first two of these changes are analyzed 
in this contribution, the in-kind contribution 
of labor will have to wait for another 
contribution. These new interventions will 
provide the statutory auditor with much more 
new work than is lost due to the abolition of 
the regulation of the quasi-contribution in 
the private limited company (“BV/SRL”) (and 
thus also of the intervention of the statutory 
auditor). In addition, brief attention is paid 
to the attempts of the legislator to better 
align the terms used in the assignment 
descriptions with the concepts derived from 
the international standards (such as ISAs 
and ISRE) and in particular the distinction 
between limited review assignments and 
audit engagements. The latter type of 
intervention has been implemented by the 
legislator in consultation with the Belgian 
Institute of Registered Auditors (“IBR-IRE”).

Résumé

Le Code des sociétés et des associations ne 
vise absolument pas à créer une révolution 
radicale des missions du commissaire et 
encore moins à opérer une répartition des 
missions entre les réviseurs d’entreprises 
et les autres professions économiques, 
différente de celle qui existe actuellement.

Néanmoins, on peut constater trois 
nouvelles missions importantes: le rapport 
sur le nouveau test de liquidité que l’organe 
d’administration d’une SRL devra dorénavant 
rédiger lors de chaque répartition, 
l’évaluation des données chiffrées provenant 
du rapport qui sera obligatoire lors de chaque 
nouvelle émission d’actions, et l’intervention 
lors d’un apport en industrie qui devient 
possible pour la SRL. Les deux premières 
modifications sont analysées dans cette 
contribution, l’apport en industrie sera, quant 
à lui, abordé dans une prochaine publication. 
Ces nouvelles interventions du commissaire 
compenseront amplement la perte de travail 
générée par la suppression des dispositions 
concernant le quasi-apport dans les SRL 
(et donc également la suppression de 
l’intervention du commissaire y relative). En 
outre, les tentatives du législateur d’aligner 
le vocabulaire utilisé dans les descriptions 
des missions sur les concepts provenant des 
normes internationales (comme les normes 
ISA et ISRE) sont brièvement abordées, en 
particulier en ce qui concerne la distinction 
entre les missions d’évaluation et les missions 
de contrôle. Ce dernier type d’intervention 
a été mis en œuvre par le législateur en 
concertation avec l’IRE.
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EVOLUTION OF SME AUDIT IN EUROPE FROM THE 
PERSPECTIVE OF LEGISLATION AND AUDITING STANDARDS

Legislation on the audit of SMEs in 
Europe

Up to the introduction of the 2013 Accounting 
Directive1, there had always been a European 
Union (EU) requirement to have a statutory 
audit of ‘small undertakings’. However, Member 
States had been allowed to exempt all or part of 
their small companies, as defined locally, from 
a statutory audit, but within the confines of the 
EU legislation (see below). At the time of the 
development of the 2013 Accounting Directive, 
this was known as the ‘opt-out’ Member State 
option.

Nowadays, following the transposition of the 
2013 Accounting Directive, companiesdefined 
as ‘small undertakings’ are no longer required 
to have a statutory audit based on the EU 
legislation. Nevertheless, Member States can 
impose an audit on all or part of their small 
undertakings, also referred to as the ‘opt-in’ 
regime.

This decision to opt-in is usually driven by the 
conditions of these small companies and the 
needs of the users of their accounts. Indeed, 
the size of a country’s economy as well as the 

1 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the 
Council of 26  June 2013 on the annual financial statements, 
consolidated financial statements and related reports of certain 
types of undertakings; available at https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034.

HILDE BLOMME
Deputy CEO Accountancy Europe,  
Registered Auditor IRE-IBR

size of its individual entities might be taken 
into consideration. The need for certainty to 
banks, suppliers, shareholders and especially 
tax authorities might equally play a role in this 
decision.

For instance, the rumour goes that in Finland, 
audit exemption thresholds for small entities 
are so low (see below) because the average 
frequency of a corporate tax inspection in 
Finland is every 100 years. Over the last ten 
years, Finnish audit exemption thresholds were 
actually doubled, but as overall corporate tax 
revenues started to decline, it was decided to 
go back to the lower thresholds. This was due 
to the consideration that there is a need for an 
independent eye also on very small companies 
at least once a year, in this case a statutory audit 
by an independent, external auditor.

For the sake of completeness, it needs to be 
pointed out that the 2013 Accounting Directive, 
however, still requires an audit for the following 
categories of companies at European level:

•	 Public Interest Entities (PIEs).

 Broadly, PIEs are those traded on a regulated 
market, credit and insurance institutions 
and those specifically designated as such at 
national level by Member States;

•	 Large and medium-sized undertakings.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034
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A. Audit exemption thresholds

The 2013 Accounting Directive defines small 
undertakings as those which, on their balance 
sheet date for two consecutive years, do not 
exceed the limits of at least two of the three 
following criteria:
a) Balance sheet total: EUR 4,000,000
b) Net turnover: EUR 8,000,000
c) Average number of employees during the 

financial year: 50

The first two limits are slightly lower than those 
of the 2006 amendment to the Fourth EU 
Company Law Directive on the annual accounts 
of certain types of companies:
a) Balance sheet total: EUR 4,400,000
b) Net turnover: EUR 8,800,000
c) Average number of employees during the 

financial year: 50

It should, however, be noted that Member States 
are now permitted to increase the thresholds 
for a) and b) to a level not exceeding:
a) Balance sheet total: EUR 6,000,000
b) Net turnover: EUR 12,000,000

In addition, they are allowed to increase or 
decrease the Euro thresholds by up to 5% 
to allow conversion into a possible national 
currency at a round sum amount.

B. Development of thresholds applicable for 
small undertakings in Europe

The two tables below give a good picture of 
how the audit exemption thresholds developed 
in Europe over the last twelve years. The first 
table provides an overview of the current audit 
exemption thresholds applicable in European 
countries in 2019, the second one looks at the 
percentage change of the thresholds between 
2006 and early 2019.

Audit exemption thresholds in 28 EU Member States, Norway, Iceland and Switzerland in 20192

Country
Balance sheet total 

(EUR)
Net turnover

(EUR)
Number of 
employees

Austria 5,000,000 10,000,000 50

Belgium3 4,500,000 9,000,000 50

Bulgaria 1,000,000 2,000,000 50

Croatia 2,000,000 4,000,000 25

Cyprus4 0 0 0

Czech Republic 1,500,000 3,000,000 50

2 Data obtained from Member bodies of Accountancy Europe. Figures in currencies other than EUR were converted to EUR at the time when 
the data was obtained.

 For more information on thresholds applicable in individual countries, please refer to Accountancy Europe’s publication Audit exemption 
thresholds in Europe (2019) available at https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-exemption-thresholds-in-europe/.

3 Thresholds are determined on a consolidated basis for groups, which leads to mandatory statutory audit for smaller entities in the group 
although individually they fall under the thresholds.

4 Cyprus has abolished all audit exemption thresholds, making audit mandatory for all companies as of 16 September 2016. Until that date, 
the Companies Law in Cyprus exempted the small companies from the audit requirement (the thresholds were EUR 3,400,000 for balance 
sheet total, EUR 7,000,000 for net turnover and 50 for the number of employees at the time). However, since the Cyprus tax laws require 
audited financial statements regardless of the size, the exemption was in fact not used by companies. The abolition of the audit exemption 
thresholds was made to eliminate the discrepancies between the Cypriot laws without any actual change in practice.
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Denmark5 6,000,000 12,000,000 50

Estonia6 2,000,000 4,000,000 50

Finland 100,000 200,000 3

France7 1,550,000 3,100,000 50

Germany 6,000,000 12,000,000 50

Greece 4,000,000 8,000,000 50

Hungary Not applicable 965,000 50

Iceland 1,400,000 2,800,000 50

Ireland 6,000,000 12,000,000 50

Italy8 2,000,000 2,000,000 10

Latvia 800,000 1,600,000 50

Lithuania 1,800,000 3,500,000 50

Luxembourg 4,400,000 8,800,000 50

Malta9 46,600 93,000 2

Netherlands 6,000,000 12,000,000 50

Norway10 2,500,000 625,000 10

Poland11 2,500,000 5,000,000 50

Portugal 1,500,000 3,000,000 50

Romania 3,650,000 7,300,000 50

Slovakia 1,000,000 2,000,000 30

Slovenia 4,000,000 8,000,000 50

Spain 2,850,000 5,700,000 50

Sweden 150,000 300,000 3

Switzerland12 18,203,000 36,405,000 250

United Kingdom 6,541,000 13,082,000 50

5 Above the following thresholds, there is a choice between extended review or audit: Balance sheet total EUR 537,000; Net turnover EUR 
1,075,000; Number of employees 12.

6 Thresholds applicable for statutory review: Balance sheet total EUR 800,000; Net turnover EUR 1,600,000; Number of employees 24.
7 Different thresholds apply for certain kinds of entities. Please note that France is currently in the legislative process of amending the 

thresholds, i.e. increasing them.
8 New Insolvency Law was approved by the Council of Ministers on 10 January 2019. After 30 days of the publication in the Italian Official 

Journal (expected in February 2019), the entities will have nine months to nominate the external auditor or the Board of Statutory Auditors 
(collegio sindacale).

 For non-PIEs, the new Insolvency Law defines that the audit is mandatory after an entity has exceeded one of the three thresholds for two 
consecutive years. The audit is not mandatory when an entity has not exceeded any of the three thresholds for three consecutive years.

9 No audit exemption threshold for tax purposes.
10 Limited-liability companies exempt from statutory audit if all three limits are not exceeded.
11 Exemption does not apply if an entity prepares its financial statements under IFRS.
12 Shareholders of entities with no more than ten employees can decide to opt out of any audit or review obligation.
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However, there have been significant changes 
over time, namely in the national thresholds 
set for the balance sheet and net turnover 

amounts. Therefore, in the following table, we 
have compared these number to determine the 
percentage changes between 2006 and now.

Change in audit exemption thresholds between 2006 and 2019

Country

Balance sheet total Net turnover

Threshold 
2019 (EUR)

Threshold 
2006 (EUR)

Change %
Threshold 
2019 (EUR)

Threshold 
2006 (EUR)

Change %

Austria 5,000,000 3,650,000 37% 10,000,000 7,300,000 37%

Belgium 4,500,000 3,650,000 23% 9,000,000 7,300,000 23%

Bulgaria 1,000,000 500,000 100% 2,000,000 1,000,000 100%

Croatia 2,000,000
Information 
not available

Not 
applicable

4,000,000
Information 
not available

Not 
applicable

Cyprus 0 3,400,000 -100% 0 7,000,000 -100%

Czech 
Republic

1,500,000 1,350,000 11% 3,000,000 2,700,000 11%

Denmark 6,000,000 200,000 2,900% 12,000,000 400,000 2,900%

Estonia 2,000,000 320,000 525% 4,000,000 640,000 525%

Finland 100,000 0
Not 

applicable
200,000 0

Not 
applicable

France 1,550,000 1,550,000 0% 3,100,000 3,100,000 0%

Germany 6,000,000 4,015,000 49% 12,000,000 8,030,000 49%

Greece 4,000,000 1,500,000 167% 8,000,000 3,000,000 167%

Hungary
Not 

applicable
Not 

applicable
Not 

applicable
965,000

Not 
applicable

Not 
applicable

Iceland 1,400,000
Information 
not available

Not 
applicable

2,800,000
Information 
not available

Not 
applicable

Ireland 6,000,000 1,905,000 215% 12,000,000 1,500,000 700%

Italy13 2,000,000 3,125,000 -36% 2,000,000 6,250,000 -68%

Latvia 800,000 140,000 471% 1,600,000 280,000 471%

Lithuania 1,800,000 1,450,000 24% 3,500,000 2,900,000 21%

Luxembourg 4,400,000 3,125,000 41% 8,800,000 6,250,000 41%

Malta 46,600 46,600 0% 93,000 93,000 0%

13 With the expected lower thresholds in Italy, the changes will be the following: balance sheet total threshold will decrease by 36% and net 
turnover threshold will decrease by 68%.
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Netherlands 6,000,000 3,650,000 64% 12,000,000 7,300,000 64%

Norway 2,500,000
Not 

applicable
Not 

applicable
625,000

Not 
applicable

Not 
applicable

Poland 2,500,000 2,500,000 0% 5,000,000 5,000,000 0%

Portugal 1,500,000 1,500,000 0% 3,000,000 3,000,000 0%

Romania 3,650,000 3,650,000 0% 7,300,000 7,300,000 0%

Slovakia 1,000,000 500,000 100% 2,000,000 1,000,000 100%

Slovenia 4,000,000 3,650,000 10% 8,000,000 7,300,000 10%

Spain 2,850,000 2,374,000 20% 5,700,000 4,748,000 20%

Sweden 150,000 0
Not 

applicable
300,000 0

Not 
applicable

Switzerland 18,203,000 0
Not 

applicable
36,405,000 0

Not 
applicable

United 
Kingdom

6,541,000 4,100,000 60% 13,082,000 8,200,000 60%

Based on the available information, the 
thresholds for balance sheet as well as net 
turnover amount have decreased in two 
countries, remained the same in five countries 
while they have increased in 20 countries. In 
addition, out of these 20 countries, five EU 
Member States (Denmark, Germany, Ireland, 
the Netherlands and the United Kingdom) have 
adopted the maximum allowed thresholds.

C. Value of SME audit14

In this context, it is important to highlight that 
there are many positives associated with an 
audit of smaller entities. SMEs are the backbone 
of the European economy. Therefore, it is in 

14 For more details refer to Accountancy Europe’s publication 
Rediscovering the value of SME audit; available at https://www.
accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-
audit/.

the public interest to have high quality services 
that instil confidence and trust also in this part 
of the economy. Audit is one such service as 
auditors check if historical financial information 
is reliable, which is crucial for the functioning 
of the economy and its growth. For this reason, 
finding an efficient way to deal with smaller 
entity audits is of great importance.

The positives of SME audit have recently 
become even more obvious in certain European 
countries.

D. Sweden: Combating accounting errors and 
economic crime through audit

In 2010, Sweden abolished a regulatory 
requirement for audit of all small limited liability 
companies. In December 2017, the Swedish 
National Audit Office (NAO), an independent 
body of the Swedish Parliament15, published 
a report Abolition of audit obligation for small 

15 The Swedish National Audit Office is an independent agency 
charged with the audit of government institutions and 
the oversight of the state finances through financial and 
performance-based audits of state agencies, state-owned 
companies and the Government of Sweden. It operates directly 
under the Swedish Parliament (Riksdag) and is independent 
of political or other stakeholder interests. More information is 
available at https://www.riksrevisionen.se/en/Start/About-us/.

OVER THE LAST DECADE, 

THE AUDIT EXEMPTION 

THRESHOLDS HAVE INCREASED 

IN 20 EUROPEAN COUNTRIES

https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
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limited companies – a reform where costs 
outweigh benefits16 that put this abolition into 
question.

The report demonstrates through an impact 
assessment that audit of small entities is valuable 
to both SMEs and the public good. Specifically, 
exempting SMEs from audit increases a number 
of risks to the economy. The Swedish report has 
highlighted in particular the risk of accounting 
errors, tax evasion and economic crime.

Based on these findings, it was decided not to 
further raise the audit thresholds in Sweden.

E. Italy: Preventing business insolvency with 
the help of audit

In parallel, Italy has recently significantly 
lowered the audit exemption thresholds as 
part of a business insolvency legislation reform 
approved in October 2017. The main issue that 
led to this change was the recognition that 
smaller companies which were not subject to 
any audit or control system were the first to 
become insolvent. It was also acknowledged 
that a certain level of controls and early-
warning mechanisms could be useful to avoid 
business failure.

Legislation on auditing standards in 
Europe

At global level, an increasingly complex 
regulatory environment has resulted in very 
detailed International Standards for Auditing 
(ISAs) dealing with regulatory issues related to 
listed and public interest entities (PIEs). As a 
result, the ISAs have become over-engineered 
for smaller entities.

In countries where the ISAs are used for 
all statutory audits, some argue that this is 

16 A summary of the report in English and a full report in Swedish 
are available at https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/
audit-reports/2017/abolition-of-audit-obligation-for-small-
limited-companies---a-reform-where-costs-outweigh-
benefits.html.

excessively burdensome in audits of smaller 
entities. Therefore, this argument is sometimes 
used to exempt small entities from the audit 
requirement.

A. Status of adoption of clarified ISAs in Europe

The 2014 European audit legislation17 confirmed 
the empowerment since 2006 of the European 
Commission (EC) to mandate the ISAs for all 
statutory audits in the EU. However, the EC has 
not excercised this competence until now.

Nevertheless, in recent years, almost all 
European countries have voluntarily adopted 
the ISAs. France and Germany are the only EU 
countries which have not yet adopted them. 
However, in January 2018, Germany announced 
a change in German standard-setting from 
transposition of the ISAs to their adoption. This 
project was due to be completed by the end of 
2018.

17 Audit Directive 2014/56/EU on statutory audit of all entities 
available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32014L0056 and Audit Regulation (EU) 
537/2014 on statutory audit of public interest entities; 
available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32014R0537.

AS FROM 2019, ALL EUROPEAN 

UNION COUNTRIES BUT FRANCE 

WILL HAVE ADOPTED THE 

INTERNATIONAL STANDARDS 

ON AUDITING (ISAS) FOR ALL 

THEIR AUDITS

https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2017/abolition-of-audit-obligation-for-small-limited-companies---a-reform-where-costs-outweigh-benefits.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2017/abolition-of-audit-obligation-for-small-limited-companies---a-reform-where-costs-outweigh-benefits.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2017/abolition-of-audit-obligation-for-small-limited-companies---a-reform-where-costs-outweigh-benefits.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2017/abolition-of-audit-obligation-for-small-limited-companies---a-reform-where-costs-outweigh-benefits.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0537
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0537
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Map 1: Status of adoption of clarified ISAs in 
28 EU Members States, Norway, Iceland and 
Switzerland in 2019

*ISAs will be adopted shortly

Map 2: Status of adoption of clarified ISAs in 
28 EU Member States, Norway, Iceland and 
Switzerland in 2011

B. Conflicting pressures

As previously mentioned, the ISAs are becoming 
more complex, with many requirements 
addressing the increasing complexity in the audit 
of large organisations in a global environment. 
However, at the same time, the ISAs should 
be scalable and applicable in a proportionate 
manner so they do not lose the ability to be 
effectively applied in small or non-complex 
entities’ audits. These conflicting pressures are 
challenging to reconcile.

Policy-makers seem to focus on audits of large 
or listed companies rather than Small and 
Medium-sized Entities (SMEs). However, since 
SMEs are major contributors to growth, policy 
makers and standard setters must not overlook 
this part of the economy when dealing with 
auditing standards. If the use of the ISAs is 
perceived as excessively burdensome for audits 
of smaller entities, with too much focus on 
compliance aspects, this could be further used 
as an argument to exempt small entities from 
the statutory audit requirement. Given the value 
of audit, this is not a desirable development.

C. Difficulties in applying the ISAs in smaller or 
non-complex entity environment18

The auditor can often encounter the following 
difficulties:

•	 Voluminous maze of requirements and 
application material

 The ISAs have become increasingly complex 
and lengthy. They have moved further away 
from the long desired ‘think small first’ 
approach and are rather perceived as based 
on a ‘checklist’ approach.

•	 Limited scalability and proportionality in 
practice

18 For more details, see publication Simplifying auditing standards 
for small or non-complex entities: Exploring possible solutions; 
available at https://www.accountancyeurope.eu/publications/
simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/.

https://www.accountancyeurope.eu/publications/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/
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This is mainly due to the following:

o Onerous level of documentation

 Where the audited entity is not a complex 
one, the audit documentation can be 
reduced but it is still quite onerous given 
the amount of ISA requirements to be 
applied. Practitioners often mention 
the fact that they spend a lot of time 
explaining why they have not carried out 
certain procedures.

o Over-engineered risk analysis

 Following the ISAs, the risk analysis 
is very complex to perform and does 
not necessarily result in detecting the 
real risks efficiently in a non-complex 
environment.

o Excessively burdensome extent of work 
on internal controls

 According to the ISAs, the auditor must 
understand internal controls based 
on the five-component Committee 
of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) model19. 
The extent of work that must be 
undertaken and documented to evidence 
the understanding of the internal controls 
according to this model is often seen as 
excessively burdensome and not efficient 
in small or non-complex environments.

•	 IAASB’s current strategy drives scaling up the 
ISAs, but not scaling them down

 In the current projects undertaken, a lot of 
the ISAs are scaled up – for instance ISA 540 
to deal with IFRS 9 – but to date, there is little 
evidence of scaling down any ISA.

19 https://www.coso.org/Pages/default.aspx

•	 Hidden value of the audit

 The audit approach that the ISAs generate 
tends to be directed towards compliance20 
with the standards themselves rather than 
towards the use of professional judgement 
in the work that is needed to ensure that the 
financial information is correct. However, 
the practitioner can bring much more than 
compliance with auditing standards when 
conducting an audit.

These difficulties demonstrate that the ISAs 
have become less fit for purpose for small 
or non-complex entity audits. In the section 
below, we outline how national standard setters 
try to deal with this.

D. Applying the ISAs in SME audits: National 
approaches

The 2014 Audit Directive embedded the principle 
of proportionality of auditing standards: 
Member States that require the statutory audit 
of small undertakings may ensure proportionate 
application of the auditing standards in this 
environment.

Most European countries have translated the 
International Federation of Accountants (IFAC’s) 
Guide to Using ISAs in the Audits of SMEs21 and 
Guide to Quality Control for Small and Medium-
sized Practitioners (SMPs)22 to help practitioners 
apply the ISAs proportionately.

20 More on this topic can be found, for example, in the article 
From compliance to value-added auditing – experiences from 
Swedish ISO 9001:2000 certified organisations (2006), Bozena 
poksinska, Jens Jörn DahlGaarD & Jörgen A. EklunD, available at 
10.1080/14783360600595294.

21 Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits 
of Small- and Medium-Sized Entities; available at https://www.
ifac.org/publications-resources/guide-using-international-
standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-18.

 This includes links to the Guide’s translations in Finnish, Latvian, 
Lithuanian and Portuguese.

22 Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices; 
available at https://www.ifac.org/publications-resources/guide-
quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-
edition-0.

 This includes links to the Guide’s translations in Bulgarian, 
Croatian, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Lithuanian, 
Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian and 
Spanish.

https://www.coso.org/Pages/default.aspx
https://doi.org/10.1080/14783360600595294
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-18
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-18
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-18
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
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In addition, to deal with the difficulties of 
applying the ISAs in smaller entity audits, 
national standard setters across Europe are 
adapting the ISAs and producing guidance or 
specific standards for SMEs.

National guidance and IT tools for SME audit

Namely, we see an upward trend in developing 
national guidance and IT tools for applying the 
ISAs proportionately.

Year Number of European countries 
with national guidance

Number of European countries 
with IT tool

2015 7 4

2018 823 1024

Specific standards for SME audit

France is the only country that has a specific 
standard for audits of small entities. This standard 
has been endorsed by the French Ministry of 
Justice. It preserves all basic principles and 
essential procedures of auditing and provides 
auditors with implementation guidance tailored 
to audit of SMEs. It adapts the procedures of the 
professional standards based on professional 
judgment to the specific context of SME audits. 
It focuses on direct communication with 
management, the control environment and 
later timing of the audit with more account 
balances and transactions precisely known 
because they have been settled.

The Nordic countries have also developed a 
standalone standard SASE for audits of small 
entities, but it is not in use.

In Belgium, the High Council for Economic 
Professions (Conseil Supérieur des Professions 
Economiques/Hoge Raad voor Economische 
Beroepen (CSPE-HREB)) approved a draft 
standard for audits or small entities including 

23 Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Hungary, Italy, Slovak 
Republic and Switzerland. This is based on the 28 EU Member 
States, Iceland, Norway and Switzerland.

24 IT tools provided by national bodies in these countries: Belgium, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Latvia 
(IT tool used in Latvia was developed by the Estonian Auditors’ 
Association), Norway and Switzerland. This is based on the 
28 EU Member States, Iceland, Norway and Switzerland.

the notion of proportionality which is awaiting 
ministerial approval.25

E. Looking for solutions

As the difficulties of applying the ISAs in a 
SME environment become more apparent, it 
is obvious that the status quo is not an option. 
National adaptations may help ensure that the 
ISAs are applied in a proportionate manner. 
However, they are insufficient to tackle the 
issues at global level.

Accountancy Europe’s 
recent Cogito26 
publication27 explores 
different solutions to 
stimulate this debate 
and help the IAASB 
find an efficient way 
to deal with smaller 
entity audits. In the 
publication, we argue 
that any solution 
must:

•	 be global to allow for comparability and 
mutual recognition internationally;

25 The notion of proportionality is included in article 31, paragraph 
5 of the law of 7 December 2016.

26 ‘Cogito’ means ‘I think’ and it is Accountancy Europe’s thought 
leadership series of publications.

27 Simplifying auditing standards for small or non-complex 
entities: Exploring possible solutions; available at https://www.
accountancyeurope.eu/publications/simplifying-auditing-
standards-small-non-complex-entities/.
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communication with management, the control environment and later timing of the audit with 
more account balances and transactions known precisely known because they have been 
settled. 

The Nordic countries have also developed a standalone standard SASE for audits of small 
entities, but it is not in use. 

In Belgium, the High Council for Economic 
Professions (Conseil Supérieur des Professions 
Economiques/Hoge Raad voor Economische 
Beroepen (CSPE-HREB)) approved a draft 
standard for audits or small entities including the notion of proportionality which is 
awaiting ministerial approval.25 

E. Looking for solutions 
As the difficulties of applying the ISAs in a SME environment 
become more apparent, it is obvious that the status quo is not 
an option. National adaptations may help ensure that the ISAs 
are applied in a proportionate manner. However, they are 
insufficient to tackle the issues at global level. 

Accountancy Europe’s recent Cogito26 publication27 explores 
different solutions to stimulate this debate and help the IAASB 
find an efficient way to deal with smaller entity audits. In the 
publication, we argue that any solution must: 

• be global to allow for comparability and mutual 
recognition internationally 

• provide a 
consistent audit comfort and assurance level to 
ensure consistency in audit quality 

• be technology oriented to enable practitioners to 
audit in an efficient way 

 

We explored the following solutions including their pros and cons: 

1. Solutions built within the ISAs 

a) developing guidance to help apply the ISAs 

b) revising the ISAs to apply a ‘think small first’ approach 

c) revising the ISAs to deal with language complexity 

                                                             
25 The notion of proportionality is included in article 31, paragraph 5 of the law of 7 December 2016. 
26 ‘Cogito’ means ‘I think’ and it is Accountancy Europe’s thought leadership series of publications. 
27 Simplifying auditing standards for small or non-complex entities: Exploring possible solutions; available at 
https://www.accountancyeurope.eu/publications/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/. 

There is a need for an international standard 
which is proportional for smaller entity audits.” 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/
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•	 provide a consistent audit comfort and 
assurance level to ensure consistency in 
audit quality;

•	 be technology oriented to enable 
practitioners to audit in an efficient way.

We explored the following solutions including 
their pros and cons:

1. Solutions built within the ISAs:

a) developing guidance to help apply the 
ISAs

b) revising the ISAs to apply a ‘think small 
first’ approach

c) revising the ISAs to deal with language 
complexity

d) applying information technology to the 
ISAs;

2. Developing a standalone standard – 
alongside ISAs or not;

3. Other, more out of the box routes such as 
including a direct engagement dimension to 
audit or making full use of data analytics in 
audit.

Following the publication, on 30 May 2018, 
Accountancy Europe’s Event28 brought together 
practitioners, IAASB representatives and other 
stakeholders to debate the future of auditing 
standards for small or non-complex entities.

28 See https://www.accountancyeurope.eu/events/simplifying-
auditing-standards-small-non-complex-entities/.

Currently, the IAASB is looking into how best 
to respond to the calls for change. It plans 
to launch a public consultation to obtain 
stakeholder views on matters related to issues 
and challenges when auditing non-complex 
entities as well as presenting possible actions for 
the IAASB to address these. At their September 
2018 meeting29, the IAASB strongly supported 

work in this area, in particular to further 
understand the issues and challenges that have 
been identified and to develop appropriate 
responses to address them. It is expected that 
the discussion paper for public consultation will 
be presented for discussion by the IAASB at its 
March 2019 meeting.

29 Highlights of the meeting are available at http://www.iaasb.org/
system/files/meetings/files/IAASB-September-2018-Meeting-
Highlights-Final.pdf.

“IF WE DO NOT RESPOND 

APPROPRIATELY TO CALLS FOR 

CHANGE, THERE IS A RISK OF 

CONSIGNING SME AUDITS, OR 

EVEN AUDITS MORE WIDELY, TO 

THE HISTORY BOOKS.”

KATHARINE BAGSHAW, IFAC SMP 

COMMITTEE

“I AM VERY CONVINCED 

THAT THERE ARE A LOT OF 

POSSIBILITIES FOR APPLYING 

TECHNOLOGIES ALSO 

IN AN SME/SMP/SIMPLE 

ENVIRONMENT AND SO THAT 

SHOULD BE A VERY IMPORTANT 

PART OF THAT [IAASB’S] WORK 

AS WELL.”

ARNOLD SCHILDER, IAASB

https://www.accountancyeurope.eu/events/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/
https://www.accountancyeurope.eu/events/simplifying-auditing-standards-small-non-complex-entities/
http://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/IAASB-September-2018-Meeting-Highlights-Final.pdf
http://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/IAASB-September-2018-Meeting-Highlights-Final.pdf
http://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/IAASB-September-2018-Meeting-Highlights-Final.pdf
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Conclusion

Over the last decade, the requirement to 
audit small entities has disappeared from EU 
legislation and has also diminished in a lot of 
European countries. This happened against 
the backdrop of questions around the value of 
audit for small entities, which are the backbone 
of the European economy, a part of the market 
which equally needs to have confidence and 

Samenvatting

In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd 
wat de controle van kleinere entiteiten in 
Europa betreft. Onder de EU-wetgeving 
hoeven kleine entiteiten niet langer aan een 
audit te worden onderworpen. Bovendien 
hebben de meeste Europese landen hun 
controledrempels tijdens deze periode 
verhoogd, waardoor steeds meer kleine 
entiteiten vrijgesteld zijn van controle. 
Daarnaast is er ook steeds meer vraag naar 
wijzigingen in de controlestandaarden om 
deze beter geschikt te maken voor controles 
van kleine entiteiten.

Wettelijke controles hebben een positieve 
impact op zowel gecontroleerde entiteiten 
als op de economie in het algemeen.31 
Rekening houdend met deze impact van de 
controle op het algemeen belang, zouden 
beleidsmakers en opstellers van standaarden, 
zoals de International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB), zich ervan moeten 
verzekeren dat de controle van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo) niet als 
een administratieve last wordt gezien en dat 
deze relevant en gevraagd blijft.

31 Voor meer informatie, zie de publicatie van Accountancy Europe: 
Rediscovering the value of SME audit; beschikbaar op https://
www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-
value-sme-audit/.

trust instilled. At the same time, more and more 
European countries have voluntary adopted 
the ISAs as their auditing standards, also for 
their small entity audits. Some countries have 
realised that the very detailed and complex 
ISAs might not always be suitable for small 
audits. Therefore, a quest for a – preferably 
international – solution for this issue has taken 
off.

Résumé

Au cours de la dernière décennie, nous avons 
assisté à de nombreux changements en 
matière d’audit des petites entités en Europe. 
Sous la législation de l’UE, les petites entités 
ne doivent plus être soumises à un contrôle. 
En outre, la plupart des pays européens ont 
relevé leurs seuils d’audit au cours de cette 
période, exemptant de plus en plus de petites 
entités de l’audit. De plus, des voix s’élèvent 
pour changer les normes d’audit afin qu’elles 
soient mieux adaptées aux contrôles des 
petites entités.

Le contrôle légal a un impact positif tant sur 
les entités contrôlées que sur l’économie en 
général.30 Compte tenu de cette fonction 
d’intérêt public de l’audit, les décideurs 
et les organismes de normalisation tels 
que l’International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) devraient veiller 
à ce que l’audit des petites et moyennes 
entreprises (PME) ne soit pas perçu comme 
une charge administrative et qu’il reste 
pertinent et demandé.

30 Pour plus de détails, consultez la publication de Accountancy 
Europe: Rediscovering the value of SME audit; disponible 
sur https://www.accountancyeurope.eu/publications/
rediscovering-value-sme-audit/.

https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/rediscovering-value-sme-audit/
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REVUE DES AVIS DE LA COMMISSION DES NORMES 
COMPTABLES DE 2017 (II)1

OVERZICHT VAN DE ADVIEZEN VAN DE COMMISSIE VOOR 
BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN 2017 (II)1

Introduction

La présente contribution vise à présenter, de 
manière nécessairement succincte, différents 
avis émis par la Commission des Normes 
Comptables (ci-après «  CNC  ») au cours 
de l’année 2017. Elle constitue la suite de la 
contribution publiée dans TAA 61/20182.

Droit des comptes annuels

Avis CNC 2017/05 – Importation  : 
droits de douane et TVA avec report de 
paiement

Cet avis a pour objectif de déterminer le 
traitement comptable des droits de douane et 
de la TVA à l’importation acquittée avec report 
de paiement.

1 Cette contribution ne reflète que l’opinion personnelle de 
l’auteur et non l’opinion des entités avec lesquelles l’auteur 
collabore.

2 Pour un autre commentaire de ces avis, accompagné dans 
certains cas de considérations fiscales, voy. la chronique de 
droit comptable de notre estimé collègue, le professeur S. Van 
CromBruGGe in TRV-RPS, 2017, p. 847 pour la période courant de 
mai 2016 à avril 2017 et TRV-RPS, 2018, p. 707 pour la période 
courant de mai 2017 à avril 2018.

YVAN STEMPNIERWSKY
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg 
(Arentd & Medernach)
Maître de Conférences à l’Université Catholique de 
Louvain
Advocaat aan de Balie van Brussel en de Balie van 
Luxemburg (Arentd & Medernach)
Lector aan de Université catholique de Louvain

Inleiding

Dit artikel heeft als doel een – noodzakelijkerwijs 
beknopt – overzicht te geven van diverse 
adviezen die in de loop van 2017 werden 
uitgebracht door de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen (hierna “CBN”). Het 
is een vervolg op het artikel verschenen in TAA 
61/20182.

Jaarrekeningenrecht

CBN-advies 2017/05 – Invoer: 
douanerechten en verlegging van de 
heffing van de btw

Dit advies is bedoeld ter bepaling van 
de boekhoudkundige verwerking van 
douanerechten en van de btw wanneer het 
stelsel van verlegging van de heffing wordt 
toegepast bij invoer.

1 Dit artikel geeft enkel het persoonlijk standpunt van de auteur 
weer en niet het standpunt van de entiteiten waarmee de auteur 
samenwerkt.

2 Voor een andere commentaar op deze adviezen, in sommige 
gevallen vergezeld van fiscale overwegingen, zie Kroniek 
boekhoudrecht van onze gewaardeerde collega professor S. Van 
CromBruGGe in TRV-RPS 2017, p. 847 voor de periode van mei 
2016 tot april 2017 en TRV-RPS 2018, p. 707 voor de periode van 
mei 2017 tot april 2018.



TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY

MAART/MARS 2019 39

S’agissant de la comptabilisation de la TVA 
avec report de paiement, la CNC rappelle 
que le régime de report de paiement permet 
aux assujettis qui déposent les déclarations 
périodiques TVA de ne pas payer la TVA due 
à l’importation de biens au moment de la 
déclaration pour la consommation, lorsqu’ils 
sont titulaires de l’autorisation ad hoc délivrée 
par le Ministre des Finances ou son délégué et 
pour autant que cette taxe soit comprise à titre 
de taxe due dans les déclarations périodiques 
susvisées. Elle préconise ensuite les écritures 
suivantes au moment de l’importation :

4111 TVA sur achats 21.000
604 Achats de marchandises 100.000
  à 440 Fournisseurs 100.000
    451X TVA sur importations avec report de paiement 21.000

4111 Btw op aankopen 21.000  
604 Aankoop van handelsgoederen 100.000  
  aan 440 Leveranciers   100.000
    451X BTW op invoer met verlegging van de heffing   21.000

En fin de période TVA, la TVA sur importations 
avec report de paiement sera simplement 
débitée à l’occasion du regroupement des 
sous-comptes TVA.

S’agissant de la comptabilisation des droits de 
douane, la CNC préconise les écritures ci-après 
par application de l’article 36, al. 1er de l’AR C. 
Soc. et de son avis 126/1 :

4110 TVA sur achats
604 Achats de marchandises
  à 440 Fournisseurs
    451X TVA sur importations avec report de paiement
    452X Autres impôts et taxes belges

4110 Btw op aankopen
604 Aankoop van handelsgoederen
  aan 440 Leveranciers
    451X BTW op invoer met verlegging van de heffing
    452X Andere Belgische belastingen

Wat betreft de boeking van de btw met 
verlegging van de heffing, herinnert de CBN 
er eerst aan dat het stelsel van verlegging 
van de heffing aan de belastingplichtigen 
die periodieke btw-aangiften indienen de 
mogelijkheid biedt om de btw bij invoer van 
goederen niet te voldoen op het tijdstip van de 
aangifte ten verbruik, indien zij houder zijn van 
een ad hoc-vergunning die is verleend door de 
minister van Financiën of zijn gemachtigde en 
mits die belasting als verschuldigde belasting 
wordt opgenomen in de bovenbedoelde 
periodieke aangiften. Vervolgens beveelt zij bij 
de invoer de volgende boeking aan:

Aan het einde van de btw-periode wordt de 
btw op invoer met verlegging van de heffing 
eenvoudigweg gedebiteerd naar aanleiding van 
de saldering van de subrekeningen voor btw.

Wat betreft de boeking van douanerechten, 
beveelt de CBN de hierna volgende boeking 
aan, in toepassing van artikel 36, eerste lid van 
het KB W.Venn. en van haar advies 126/1:
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Dans la mesure où les biens importés sont 
destinés à être portés à l’actif et comptabilisés 
comme biens d’investissement, la CNC fait 
référence aux recommandations de l’avis 126/1 
en ce qui concerne les modalités et le rythme 
d’amortissement de ces frais accessoires.

La CNC rappelle en outre que si d’un point de 
vue économique, il est logique d’amortir ces 
frais selon les mêmes modalités et les mêmes 
rythmes que le principal, il est cependant 
admissible, conformément aux dispositions 
fiscales en la matière, de procéder à un 
amortissement intégral de ces frais pendant 
l’exercice au cours duquel ils sont exposés ou 
à un amortissement à un taux dépassant le taux 
d’amortissement appliqué au prix en principal.

Avis CNC 2017/11 – Traitement 
des immobilisations financières 
comptabilisées à un montant supérieur 
à leur juste valeur dans l’annexe des 
comptes annuels

L’avis vise à préciser les informations à fournir 
dans l’annexe des comptes annuels relativement 
aux immobilisations financières dont la juste 
valeur est inférieure à la valeur comptable, les 
raisons pour lesquelles la valeur comptable 
n’a pas été réduite et enfin les éléments qui 
permettent de supposer que la valeur comptable 
sera recouvrée (art. 91, XX, al. 2 de l’AR C. Soc. 
et annexe C6.17). Il complète ainsi l’avis 2013/16 
relatif aux indications à publier dans l’annexe en 
cas de non-utilisation des règles de l’évaluation 
à la juste valeur pour les instruments financiers 
(art. 91, XX, al. 1er de l’AR C. Soc.).

Après avoir rappelé la définition de la juste 
valeur donnée par l’article 97, B de l’AR C. Soc., 
la CNC considère que la lecture conjointe de 
l’article 97, B de l’AR C. Soc. et des principes 
énoncés à l’avis 2010/12 relatif aux principes 
comptables généraux applicables aux 
instruments financiers dérivés permet de 

Voor zover de ingevoerde goederen zijn 
bestemd om als activa te worden geboekt als 
investeringsgoederen, verwijst de CBN naar de 
aanbevelingen van advies 126/1 voor wat betreft 
de modaliteiten en het afschrijvingsritme van 
deze bijkomende kosten.

Verder herinnert de CBN eraan dat hoewel 
het economisch bekeken logisch voorkomt 
de bijkomende kosten af te schrijven op 
dezelfde wijze en volgens hetzelfde ritme als 
de hoofdsom, het echter is toegelaten om, 
overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, 
de bijkomende kosten volledig af te schrijven 
tijdens het boekjaar waarin ze werden gemaakt 
of tegen een hoger afschrijvingspercentage dan 
het percentage toegepast op de hoofdsom.

CBN-advies 2017/11 – Opname van 
financiële vaste activa geboekt tegen 
een hoger bedrag dan hun reële waarde 
in de toelichting van de jaarrekening

Het advies is bedoeld ter verduidelijking van de 
informatie die in de toelichting bij de jaarrekening 
dient te worden verstrekt met betrekking tot de 
financiële vaste activa waarvan de reële waarde 
lager is dan de respectievelijke boekwaarde, van 
de redenen waarom de boekwaarde niet werd 
verminderd en ten slotte van de elementen die 
toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde 
zal worden gerealiseerd (art. 91, XX, tweede 
lid KB W.Venn. en toelichting VOL 6.17). Dit 
advies is dus een aanvulling op advies 2013/16 
betreffende de toelichting omtrent het niet-
gebruik van de waarderingsregels op basis van 
de waarde in het economisch verkeer voor de 
financiële instrumenten (art. 91, XX, eerste lid 
KB W.Venn.).

Na de definitie van het begrip reële waarde 
gegeven in artikel 97, B van het KB W.Venn. 
te hebben herhaald, stelt de CBN dat de 
samenlezing van artikel 97, B KB W.Venn. 
en de beginselen van advies 2010/12 
betreffende de toepassing van de algemene 
boekhoudprincipes op afgeleide financiële 
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conclure qu’une immobilisation financière 
ne répond pas à la définition d’un instrument 
financier conformément au droit comptable 
belge et en tire pour conclusions a) que les 
principes de l’article 97, B de l’AR C. Soc. 
concernant l’acception de la notion de juste 
valeur ne s’appliquent dès lors pas aux exigences 
relatives aux mentions à prévoir dans l’annexe 
fixées par l’article 91, XX, al. 2 de l’AR C. Soc. et 
b) qu’il n’existe pas de définition conceptuelle 
de la notion de juste valeur dans le cadre des 
exigences relatives à l’annexe fixées par l’article 
91, XX, al. 2 de l’AR C. Soc.

En l’absence d’une telle définition conceptuelle, 
la CNC estime que la hiérarchie des justes 

instrumenten doen besluiten dat een financieel 
vast activum niet valt onder de definitie van een 
financieel instrument conform het Belgische 
boekhoudrecht en trekt hieruit de conclusies 
a) dat de beginselen van artikel 97, B KB 
W.Venn. omtrent de invulling van het begrip 
reële waarde geen toepassing kennen voor de 
toelichtingsvereisten uit artikel 91, XX, tweede 
lid KB W. Venn; en b) dat er geen conceptuele 
definitie is voor de invulling van het begrip reële 
waarde specifiek voor de toelichtingsvereisten 
onder artikel 91, XX, tweede lid KB W.Venn.

Bij gebrek aan dergelijke conceptuele invulling, 
is de CBN van oordeel dat de reëlewaarde-
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valeurs prévue à l’article 97, B de l’AR C. Soc. 
peut servir de référence dans le cadre des 
exigences relatives à l’annexe de l’article 91, XX, 
al. 2 de l’AR C. Soc., même si l’immobilisation 
financière ne répond pas à la description d’un 
instrument financier conformément à l’avis 
2010/12 susvisé.

On notera enfin qu’en note infraginale 12, la 
CNC, s’inspirant explicitement de la norme IFRS 
13 Evaluation à la juste valeur qui ne propose 
qu’une seule définition du concept de juste 
valeur, relève qu’à défaut d’une définition 
spécifique de la notion de juste valeur dans 
le cadre des exigences relatives à l’annexe 
fixées par l’article 91, XX, al. 2 de l’AR C. Soc., 
il est judicieux d’étendre les principes existants 
relatifs à la juste valeur au contexte des 
exigences relatives à l’annexe susmentionnées.

Avis CNC 2017/13 – Traitement 
comptable de la rémunération d’une 
caution liée au financement d’un 
immeuble destiné à la vente

La CNC a été interrogée sur le traitement 
comptable de la rémunération d’une caution 
octroyée par un tiers et liée au financement de 
l’acquisition d’un terrain et de la construction 
d’un immeuble destiné à la vente.

Dans son avis, la CNC indique que la 
rémunération que la société paie au tiers 
pour qu’il se porte caution envers la banque 
ne peut être traitée comptablement d’une 
manière analogue aux intérêts intercalaires, 
l’article 38 de l’AR C. Soc. visant uniquement 
les « charges d’ intérêt afférentes aux capitaux 
empruntés  » et non toute charge financière 
liée aux capitaux empruntés. En raison de son 
caractère d’exception, cette disposition doit 
être interprétée restrictivement.

La CNC conclut son avis en notant que 
conformément à l’article 33, al. 2 de l’AR C. 
Soc., la société doit par conséquent prendre 

hiërarchie van artikel 97, B KB W.Venn. een 
leidraad kan zijn voor de toelichtingsvereisten 
onder artikel 91, XX, tweede lid KB W.Venn.; ook 
al voldoet een financieel vast actief niet aan 
de omschrijving van een financieel instrument 
overeenkomstig bovenbedoeld advies 2010/12.

Ten slotte dient te worden vermeld dat de CBN 
in voetnoot 12 – waarbij zij zich uitdrukkelijk laat 
inspireren door IFRS 13 Fair value measurement 
waar er slechts sprake is van één reële waarde 
model voor de invulling van het begrip reële 
waarde – opmerkt dat het, bij gebrek aan een 
specifieke invulling van het begrip reële waarde 
voor de toelichtingsvereisten onder artikel 91, 
XX, tweede lid KB W.Venn., raadzaam is om de 
bestaande beginselen rond reële waarde uit te 
breiden naar de invulling van bovenvermelde 
toelichtingsvereisten.

CBN-advies 2017/13 – Boekhoudkundige 
verwerking van de vergoeding voor een 
borg in het kader van de financiering van 
een voor verkoop bestemd onroerend 
goed

De CBN werd bevraagd over de 
boekhoudkundige verwerking van de 
vergoeding voor een borg verleend door een 
derde in het kader van de financiering van de 
aankoop van een terrein en van de bouw van 
een voor verkoop bestemd onroerend goed.

In haar advies stelt de CBN dat de vergoeding die 
de vennootschap betaalt aan de derde om zich 
borg te stellen ten opzichte van de bank niet op 
overeenkomstige wijze kan worden geboekt als 
de intercalaire interesten, aangezien in artikel 
38 van het KB W.Venn. uitsluitend de “rente 
op vreemd vermogen” wordt beoogd en niet 
elke financiële kost die is verbonden aan het 
vreemd vermogen. Aangezien deze bepaling 
een uitzondering betreft, moet deze beperkend 
worden geïnterpreteerd.

De CBN concludeert in haar advies dat de 
vennootschap overeenkomstig artikel 33, 
tweede lid KB W.Venn. de aan de derde betaalde 
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en résultat la rémunération payée au tiers au 
cours de l’exercice auquel elle se rapporte et 
ne peut pas l’inclure dans le coût de revient de 
l’Immeuble.

Elle renvoie pour le surplus à ses avis 2015/8 
relatif au traitement comptable de l’acquisition 
d’un bien immeuble destiné à la vente, 132/7 
relatif à la comptabilisation et la valorisation des 
stocks et 2015/9 relatif au traitement comptable 
des intérêts intercalaires portés à l’actif.

Avis CNC 2017/18 – Amortissements des 
immobilisations corporelles en cours et 
des acomptes versés - Prise en résultat 
des subsides en capital

L’avis de la CNC porte sur le traitement comptable 
de l’opération suivante : une entreprise décide 
de faire construire un bâtiment pour un montant 
d’investissement total de 800.000 euros 
(l’immeuble). L’immeuble sera amorti sur 33 ans. 
Au 31 décembre 20X0, 120.000 euros de travaux 
sont déjà facturés, soit 15 % du montant total 
de l’investissement. A cet égard, l’entreprise est 
éligible à l’obtention de subsides accordés par 
le Fonds flamand de l’infrastructure affectée 
aux matières personnalisables (VIPA), pour un 
montant total de 500.000 euros. Une première 
tranche de 125.000 euros est reçue en 20X0, 
soit 25 % du montant total des subsides qui 
seront éventuellement accordés par le VIPA.

L’avis porte plus particulièrement sur le 
traitement comptable de la partie déjà facturée 
des travaux et la prise en résultat du subside 
reçu en 20X0.

La CNC est d’avis que :

- Lors de la réception du subside de 125.000 
euros, l’entreprise doit le comptabiliser sous 
le compte 15 Subsides en capital ;

vergoeding bijgevolg in resultaat dient te nemen 
gedurende het boekjaar waarop de vergoeding 
betrekking heeft en deze vergoeding niet mag 
worden opgenomen in de vervaardigingsprijs 
van het onroerend goed.

Voor het overige verwijst zij naar haar adviezen 
2015/8 over de boekhoudkundige verwerking 
van de aankoop van een voor verkoop bestemd 
onroerend goed, 132/7 over de boeking en 
waardering van voorraden en 2015/9 over de 
boekhoudkundige verwerking van geactiveerde 
intercalaire interesten.

CBN-advies 2017/18 – Afschrijving van 
materiële vaste activa in aanbouw en 
vooruitbetalingen - Inresultaatname 
van kapitaalsubsidies

Het CBN-advies heeft betrekking op de 
boekhoudkundige verwerking van de volgende 
verrichting: een onderneming beslist een 
gebouw te laten bouwen voor een totaal 
investeringsbedrag van 800.000 euro (het 
gebouw). Het gebouw zal over 33 jaar worden 
afgeschreven. Op 31 december 20X0 werden 
er reeds werken gefactureerd ten bedrage 
van 120.000 euro, namelijk 15 % van het totaal 
investeringsbedrag. De onderneming komt 
hiervoor in aanmerking voor een subsidie van een 
totaalbedrag van 500.000 euro bij het Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA). Een eerste schijf 
van 125.000 euro werd uitbetaald in 20X0, i.e. 
25 % van het totaalbedrag van de subsidie die 
eventueel zal worden toegekend door het VIPA.

Het advies heeft meer in het bijzonder 
betrekking op de boekhoudkundige verwerking 
van het reeds gefactureerd gedeelte van de 
werken, alsook op de inresultaatname van de 
subsidieschijf ontvangen in 20X0.

De CBN is van mening dat:

- bij ontvangst van de subsidie van 125.000 
euro de onderneming dit bedrag dient op te 
nemen op rekening 15 Kapitaalsubsidies;
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- A la date de clôture de l’exercice 20X0, 
l’entreprise doit enregistrer les travaux 
inachevés mais déjà facturés au cours de 
l’exercice (120.000 euros) sous le compte 
27 Immobilisations corporelles en cours et 
acomptes versés3 ;

- Lors de la clôture de l’exercice 20X0, 
l’entreprise doit prendre en résultat le 
subside à concurrence de 568 euros (3.788 
euros [= 125.000 euros divisés par 33 ans] 
multipliés par 15 %) car l’entreprise doit 
prendre en résultat le subside au rythme de 
la prise en charge des amortissements, soit 
sur une durée de 33 ans, mais également en 
proportion de ce que représente le montant 
comptabilisé en compte 27 par rapport à 
l’investissement total, soit 15 % (120.000 
divisés par 800.000).

L’avis de la CNC repose d’une part sur l’article 
95, § 2, VI., alinéa 2, de l’AR C. Soc. qui prévoit 
expressément que le subside doit être pris en 
résultat au rythme de la prise en charge des 
amortissements afférents à l’immobilisation 
pour l’acquisition de laquelle il a été obtenu4, 
d’autre part sur la ratio legis de cette disposition 
qui montre que la prise en résultat progressive 
du subside ne peut excéder le montant des 
amortissements actés sur l’immobilisation pour 
l’acquisition de laquelle il a été obtenu et enfin 
sur la considération selon laquelle la prise en 
résultat proportionnelle permet aux comptes 
annuels de l’exercice 20X0 de donner «  une 
image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière ainsi que du résultat de [l’entreprise] » 

3 Comme l’indique la CNC, à la clôture de l’exercice 20X0, le 
subside reçu (125.000 euros) est donc supérieur au montant 
de l’investissement comptabilisé (120.000 euros). Toutefois, 
lorsque la totalité du subside sera reçue (500.000 euros) et la 
totalité de l’investissement réalisée (800.000 euros), le subside 
ne représentera que 62,5 % de la valeur d’acquisition de 
l’immobilisation pour laquelle il a été obtenu (l’immeuble).

4 En l’espèce, le subside a été octroyé pour l’acquisition de 
l’immeuble, une immobilisation d’une valeur de 800.000 euros, 
et non pour l’acquisition d’une immobilisation en cours d’une 
valeur de 120.000 euros.

- op de afsluitingsdatum van boekjaar 20X0 
de onderneming de onvoltooide werken 
die reeds werden gefactureerd tijdens het 
boekjaar (120.000 euro) moet boeken op 
rekening 27 Vaste activa in aanbouw en 
vooruitbetalingen3;

- bij de afsluiting van boekjaar 20X0 de 
onderneming de subsidie in resultaat dient 
te nemen ten belope van 568 euro (15 % 
van 3.788 euro [= 125.000 euro gedeeld 
door 33 jaar]) aangezien de onderneming de 
subsidie in resultaat dient te nemen volgens 
hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de 
vaste activa, namelijk over een periode van 
33 jaar, evenwel rekening houdende met 
de verhouding van het bedrag dat werd 
geboekt op rekening 27 ten opzichte van het 
totale bedrag van de investering, namelijk 
15 % (120.000 gedeeld door 800.000).

Het advies van de CBN berust enerzijds op 
artikel 95, § 2, VI, tweede lid KB W.Venn. dat 
uitdrukkelijk bepaalt dat de subsidie in resultaat 
moet worden genomen volgens hetzelfde ritme 
als de afschrijvingen op de vaste activa voor 
de verwerving waarvan ze werden verkregen4, 
anderzijds op de ratio legis van deze bepaling 
waaruit blijkt dat de geleidelijke inresultaatname 
van de subsidie niet hoger mag zijn dan het 
bedrag van de geboekte afschrijvingen op 
de vaste activa voor de verwerving waarvan 
ze werden verkregen, en ten slotte op de 
overweging dat dankzij de evenredige 
inresultaatname de jaarrekening van boekjaar 
20X0 toelaat om “een getrouw beeld [te] geven 
van het vermogen, de financiële positie en het 
resultaat van de [onderneming]” en te voldoen 

3 Zoals aangegeven door de CBN, ligt de ontvangen subsidie 
(125.000 euro) bij de afsluiting van boekjaar 20X0 dus hoger 
dan het geboekte investeringsbedrag (120.000 euro). Op het 
ogenblik dat de subsidie volledig zal zijn ontvangen (500.000 
euro) en dat de investering volledig is uitgevoerd (800.000 
euro), zal de subsidie echter slechts 62,5 % vertegenwoordigen 
van de totale aanschaffingswaarde van de vaste activa waarvoor 
de subsidie werd ontvangen (het gebouw).

4 In casu werd de subsidie toegekend voor de verwerving van 
vaste activa ter waarde van 800.000 euro (het gebouw), en niet 
voor de verwerving van vaste activa in aanbouw ter waarde van 
120.000 euro.
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et de respecter les principes de matching et de 
prudence.

Par ailleurs, si l’entreprise achève l’immeuble en 
20X1, elle procédera aux écritures suivantes :

a. Lors de l’achèvement des travaux, facturation 
du solde des travaux

2210 Constructions – valeur d’acquisition 680.000  
  à 440 Fournisseurs   680.000

2210 Gebouwen – aanschaffingswaarde 680.000  
  aan 440 Leveranciers   680.000

b. Transfert de l’immobilisation corporelle en 
cours et de l’amortissement acté

2210 Constructions – valeur d’acquisition 120.000  
279 Immobilisations corporelles en cours – amortissements actés 3.636  
  à 270 Immobilisations corporelles en cours – valeur d’acquisition   120.000
    2219 Constructions – amortissements actés   3.636

2210 Gebouwen – aanschaffingswaarde 120.000  
279 Materiële vaste activa in aanbouw – geboekte afschrijvingen 3.636  
  aan 270 Materiële vaste activa in aanbouw – aanschaffingswaarde   120.000
    2219 Gebouwen – geboekte afschrijvingen   3.636

Cette solution doit être approuvée5.

La CNC renvoie pour le surplus à ses avis 
2011/13 relatif aux subsides des pouvoirs publics 
et 2009/3 relatif au traitement comptable 
des subsides en capital dont l’octroi et/ou le 
paiement sont échelonnés sur plusieurs années.

5 Sur les autres traitements possibles et le caractère adéquat de 
la solution retenue par la CNC, voy. aussi P. lonGerstaey, « Projet 
d’avis sur les amortissements des immobilisations corporelles en 
cours et des acomptes versés - Prise en résultat des subsides en 
capital », Actualité comptable, n° 18, 2017, p. 5.

aan de beginselen van overeenstemming en 
voorzichtigheid.

Indien de onderneming het gebouw 
bovendien afwerkt in 20X1, zal zij het volgende 
neerschrijven:

a. Bij de voltooiing van de werken, facturatie 
van het saldo van de werken

b. Overboeking van de materiële vaste activa in 
aanbouw en van de geboekte afschrijving

Deze oplossing moet worden ondersteund5.

Voor het overige verwijst de CBN naar haar 
adviezen 2011/13 over overheidssubsidies en 
2009/3 over de boekhoudkundige verwerking 
van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning 
en/of de uitbetaling over verschillende jaren 
wordt gespreid.

5 Voor de andere mogelijke verwerkingen en de toereikendheid 
van de door de CBN weerhouden oplossing, zie ook P. 
lonGerstaey, “Ontwerpadvies over de afschrijving van materiële 
vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen - Inresultaatname 
van kapitaalsubsidies”, Accountancy Actualiteit, nr. 18, 2017, p. 5.
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CBN-advies 2017/07 – Niet in de balans 
opgenomen rechten en verplichtingen

Het advies heeft tot doel advies 3/2 van de 
CBN te verduidelijken en aan te vullen voor wat 
betreft de niet in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen.

De CBN rechtvaardigt het uitbrengen van 
dit advies enerzijds door de wijzigingen 
aangebracht door het koninklijk besluit van 18 
december 2015 tot omzetting van de Europese 
boekhoudrichtlijn 2013/34/EU, door de toename 
van het aantal verrichtingen en de verhoogde 
complexiteit van deze verrichtingen die wellicht 
zullen moeten worden gespecificeerd in de 
toelichting bij de jaarrekening, en anderzijds 
door de toenemende maatschappelijke vraag 
naar meer duidelijkheid omtrent de rechten 
en verplichtingen die niet in de balans van de 
ondernemingen zijn opgenomen.

Vreemd genoeg verwijst de CBN in de 
preambule van haar advies (punt 4) enkel naar 
het doel van de jaarrekening, zijnde het geven 
van een getrouw beeld. Het zou ons logisch 
hebben geleken om ook te verwijzen naar het 
principe van de volledigheid van de jaarrekening 
waarvan artikel 25, § 3 van het KB W.Venn., dat 
specifiek betrekking heeft op de niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen, 
een toepassingsgeval is.

Hoewel het geen ingrijpend advies is, bevat 
het naast een aantal aandachtspunten inzake 
het wetgevend en reglementair kader, ook een 
aantal interessante overwegingen6.

Zo brengt het advies in de eerste plaats in 
herinnering dat het materialiteitsbeginsel 
van artikel 82, § 3/1, tweede lid van het KB 
W.Venn., waarvan de beoordeling onder de 
bevoegdheid van het bestuursorgaan valt, als 
beslissingscriterium geldt om te oordelen over 
de noodzaak om rechten en verplichtingen 
effectief op te nemen in de toelichting.

6 In dezelfde zin, S. Van CromBruGGe, l.c., p. 873.

Avis CNC 2017/07 – Droits et 
engagements hors bilan

L’avis a pour objet d’apporter des précisions et 
développements complémentaires à l’avis 3/2 
de la CNC concernant les droits et engagements 
hors bilan.

La CNC justifie l’émission de cet avis d’une part 
par les modifications apportées par l’arrêté 
royal du 18 décembre 2015 transposant la 
directive comptable unique 2013/34/UE, 
par l’augmentation et la complexification 
des opérations susceptibles de devoir être 
détaillées à l’annexe des comptes annuels et 
par l’exigence sociale croissante pour une clarté 
accrue apportée aux droits et engagements 
non comptabilisés au bilan des entreprises.

Curieusement, la CNC ne fait référence dans 
le préambule à son avis (point 4) qu’à l’objectif 
de l’image fidèle assigné aux comptes. Il nous 
aurait semblé logique de se référer en outre au 
principe d’exhaustivité des comptes annuels 
dont l’article 25, § 3 de l’AR C. Soc. qui vise 
spécifiquement les droits et engagements hors 
bilan est un cas d’application.

Si l’avis n’a rien de spectaculaire, il contient 
néanmoins, au-delà du rappel du cadre 
législatif et réglementaire, quelques réflexions 
intéressantes6.

Il rappelle ainsi et tout d’abord que le principe 
d’importance relative désormais défini à 
l’article 82, § 3/1, alinéa 2 de l’AR C. Soc. et dont 
l’appréciation ressortit de la compétence de 
l’organe de gestion s’impose comme critère 
de décision déterminant la nécessité de reprise 
effective de droits et engagements à l’annexe.

6 Dans le même sens, S. Van CromBruGGe, op. cit., p. 873.
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Verder wijst het advies erop dat de in de artikelen 
91 en 94 van het KB W.Venn.7 opgesomde 
rechten en verplichtingen die moeten worden 
opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening, 
geen exhaustieve lijst vormen, alsmede dat 
zowel de praktijk van de CBN als de rechtsleer 
aantonen dat rechten en verplichtingen die van 
heel uiteenlopende aard kunnen zijn en die niet 
specifiek door deze twee bepalingen worden 
beoogd, ook in de toelichting moeten worden 
opgenomen.

Het spreekt voor zich dat enkel de rechten en 
verplichtingen die nog niet zijn opgenomen 
in de balans (subsidiariteitsbeginsel) in de 
toelichting moeten worden vermeld (punt  16 
van het advies). Zo zullen, op grond van 
deze subsidiariteitslogica, verplichtingen 
die weliswaar materieel zijn, maar waarvan 
de waarschijnlijkheid van voorkomen 
onvoldoende is om hiervoor een voorziening te 
boeken, worden geboekt als niet in de balans 
opgenomen verplichtingen (punt 20 van het 
advies).

Ten slotte behandelt de CBN de boeking van 
rechten en verplichtingen onder de rekeningen 
van de “klasse 0” waarbij zij er allereerst op 
wijst dat de rekeningen van de klasse 0, met 
inbegrip van de talrijke subrekeningen die zijn 
opgenomen in de minimumindeling van het 
algemeen rekeningenstelsel, een aanzienlijke 
lijst bevatten van rechten en verplichtingen 
waarvan de bewoording niet systematisch 
overeenstemt met de bewoording van de 
rechten en verplichtingen die zijn opgesomd 
in de voormelde artikelen 91 en 94 van het KB 
W.Venn.

Bovendien is de Commissie van mening dat de 
rekening 09 Diverse rechten en verplichtingen 
als aanvullende categorie moet dienen 
waardoor eventuele belangrijke rechten en 
verplichtingen kunnen worden geboekt die niet 
vervat zitten in de rekeningen 00 tot 07, zodat 

7 Zie ook punt 17 van het advies dat nader ingaat op de door het 
KB van 18 december 2015 aangebrachte wijzigingen aan deze 
bepalingen.

Il indique ensuite que les droits et engagements 
qui sont énumérés aux articles 91 et 94 de l’AR 
C. Soc.7 pour être repris à l’annexe des comptes 
annuels, le sont à titre non exhaustif et que tant 
la pratique de la CNC que la doctrine illustre 
que des droits et engagements qui peuvent 
être de nature très variée et qui ne sont pas 
spécifiquement mentionnés par ces deux 
dispositions doivent aussi être mentionnés à 
l’annexe.

Ne doivent évidemment être mentionnés à 
l’annexe que les droits et engagements non 
déjà repris au bilan (principe de subsidiarité) 
(point 16 de l’avis). Cette logique conduira ainsi 
à reprendre au titre d’engagements hors bilan, 
des engagements certes matériels mais dont la 
probabilité de survenance est insuffisante pour 
requérir la comptabilisation d’une provision 
(point 20 de l’avis).

La CNC explicite enfin la comptabilisation des 
droits et engagements en comptes de « classe 
0 » en constatant tout d’abord que les comptes 
de classe 0, en ce compris leurs nombreux sous-
comptes repris au plan comptable minimum 
normalisé, reprennent une liste importante 
de droits et engagements dont le libellé ne 
correspond pas systématiquement à celui des 
droits et engagements énumérés aux articles 91 
et 94 précités de l’AR C. Soc.

La Commission est en outre d’avis que le 
compte 09 Droits et engagements divers doit 
servir de catégorie subsidiaire permettant la 
comptabilisation des droits et engagements 
matériels éventuels qui ne seraient pas 
compris dans les comptes nos 00 à 07 de sorte 

7 Voy. par ailleurs le point 17 de l’avis qui s’attarde sur les 
modifications apportées à ces dispositions par l’AR du 
18 décembre 2015.
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onder de voormelde rekening 09 de rechten 
en verplichtingen moeten worden geboekt die 
gelijkaardig zijn aan de rechten en verplichtingen 
die zijn opgesomd in de rekeningen 00 tot 07, 
namelijk rechten en verplichtingen die door 
hun aard berekenbaar zijn en die voornamelijk 
betrekking hebben op de gestelde of ontvangen 
persoonlijke of zakelijke zekerheden.

De andere rechten en verplichtingen moeten 
worden opgenomen in de toelichting met 
desgevallend een vermelding over de financiële 
impact ervan, onafhankelijk van de opname van 
deze rechten en verplichtingen in de klasse 0 
naar aanleiding van de inventaris.

De CBN besluit haar advies met een analyse van 
twee bijzondere gevallen: het geval waarbij de 
onderneming door een derde gewaarborgde 
verplichtingen heeft en het geval waarbij de 
onderneming hoofdelijk aansprakelijk is met de 
al dan niet verbonden derde partijen.

In beide gevallen is de Commissie van mening 
dat de onderneming de verplichtingen moet 
boeken voor het totaalbedrag waarvoor de 
onderneming aansprakelijk kan worden gesteld.

CBN-advies 2017/16 – Onbeperkt 
aansprakelijke vennoot: vermeldingen 
in de jaarrekening

In dit advies specificeert de CBN de financiële 
verslaggevingsverplichtingen van een 
vennootschap die onbeperkt aansprakelijke 
vennoot is in een andere al dan niet Belgische 
vennootschap.

Hoewel het grotendeels om een loutere 
compilatie van de relevante bepalingen gaat (in 
het bijzonder art. 97, 100 en 103 W.Venn. en art. 
91, A, V.B KB W.Venn.), is het advies toch van 
belang in die zin dat het analyseert op welke 
wijze de jaarrekening in het apart document of 
in de toelichting moet worden gepresenteerd 
en het in dit verband de volgende aanbevelingen 
formuleert, zodat de jaarrekening van de 
onbeperkt aansprakelijke vennoot volledig is 
en een getrouw beeld geeft van het vermogen, 

que doivent être comptabilisés au compte 
09 précité, les droits et engagements d’une 
nature similaire à ceux énumérés aux comptes 
nos 00 à 07, à savoir des droits et engagements 
chiffrables de par leur nature s’agissant pour 
l’essentiel de garanties personnelles ou réelles 
constituées ou reçues.

Les droits et engagements d’une autre nature 
seront à reprendre à l’annexe avec, le cas 
échéant, une indication de leur impact financier 
indépendamment de l’inscription de ces 
droits et engagements en classe 0 en termes 
d’inventaire.

La CNC conclut son avis par l’examen de 
deux situations particulières  : l’hypothèse 
où l’entreprise a des engagements garantis 
par un tiers et l’hypothèse où l’entreprise est 
solidairement tenue avec des parties tierces 
liées ou non.

Dans les deux cas, la CNC est d’avis que 
l’entreprise doit comptabiliser les engagements 
pour la totalité du montant pour lequel elle est 
susceptible d’être engagée.

Avis CNC 2017/16 – Associé indéfiniment 
responsable : mentions dans les comptes 
annuels

Dans cet avis, la CNC précise les obligations 
en matière de rapportage financier auxquelles 
une société est tenue lorsqu’elle assume une 
responsabilité illimitée en qualité d’associé dans 
une autre société de droit belge ou non.

S’il s’agit, dans l’ensemble, d’une simple 
compilation des dispositions applicables (en 
particulier les art. 97, 100 et 103 du C. Soc. 
et l’art. 91, A V.B., AR C. Soc.), l’avis présente 
néanmoins un intérêt en ce qu’il traite de la 
méthode de présentation des comptes annuels 
dans le document distinct ou dans l’annexe 
et formule à cet égard les recommandations 
suivantes afin que les comptes annuels de 
l’associé indéfiniment responsable soient 
complets et donnent une image fidèle du 



TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY

MAART/MARS 2019 49

de financiële positie en het resultaat van de 
onderneming:

- als algemene regel geldt dat in de gevallen 
waarin geen publicatie heeft plaatsgevonden 
van de jaarrekening van de onderneming 
met onbeperkte aansprakelijkheid conform 
artikel 98 W.Venn. of geen openbaarmaking 
in het buitenland, op passende wijze een 
stuk moet worden toegevoegd aan de 
jaarrekening van de onbeperkt aansprakelijke 
vennoot waardoor aan bovenstaande 
principes is voldaan;

- desgevallend moeten, bijkomend, passende 
vermeldingen worden gemaakt onder 
de niet in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen van de onbeperkt 
aansprakelijke vennoot;

- desgevallend moet, bijkomend, een 
passende voorziening worden geboekt 
in de jaarrekening van de onbeperkt 
aansprakelijke vennoot (i.e. wanneer een 
schuld waarschijnlijk is geworden of zelfs 
zeker, maar zonder dat het bedrag al gekend 
is), waarbij een inschatting wordt gemaakt 
van de uiteindelijke kost in hoofde van 
de onbeperkt (hoofdelijk) aansprakelijke 
vennoot;

- een schuld moet worden geboekt wanneer 
deze zeker en vaststaand is geworden.

Verder wordt een nuttige aanbeveling 
geformuleerd met betrekking tot de 
waarderingsregels. De CBN merkt immers 
op dat voor wat betreft de waarderingsregels 
die van toepassing zijn op de jaarrekening 
van de onderneming met onbeperkte 
aansprakelijkheid, er geen verplichting 
bestaat om de waarderingsregels van het KB 
W.Venn. toe te passen op deze toe te voegen 
jaarrekening, indien deze onderneming zelf die 
waarderingsregels niet moet toepassen (kleine 
VOF, Comm. V. en CVOA). In dit geval beveelt 
de Commissie aan dat in de gevallen waarin 
de waarderingsregels van het KB W.Venn. 
niet worden toegepast, hiervan expliciet 

patrimoine, de la situation financière et des 
résultats de l’entreprise :

- que la règle générale veut que, dans les 
cas où l’entreprise à responsabilité illimitée 
n’a pas publié ses comptes annuels soit 
conformément à l’article 98 du C. Soc. 
soit en l’absence de publicité requise à 
l’étranger, une pièce soit ajoutée de manière 
appropriée aux comptes annuels de l’associé 
indéfiniment responsable, permettant ainsi 
de satisfaire aux principes susmentionnés ;

- que le cas échéant, une mention appropriée 
soit insérée sous les droits et engagements 
hors bilan de l’associé indéfiniment 
responsable ;

- que le cas échéant, une provision appropriée 
soit constituée dans les comptes annuels 
de l’associé indéfiniment responsable 
(lorsqu’une dette acquiert un caractère 
probable voire certain, sans que le montant 
ne soit connu), intégrant une estimation du 
coût final pour l’associé indéfiniment (et 
solidairement) responsable ;

- qu’une dette soit actée une fois qu’elle a 
acquis un caractère certain et liquide.

Une autre recommandation utile est formulée 
relativement aux règles d’évaluation. La CNC 
note en effet qu’en ce qui concerne les règles 
d’évaluation applicables aux comptes annuels 
de l’entreprise à responsabilité illimitée, 
il n’existe aucune obligation d’appliquer 
les règles d’évaluation de l’AR C. Soc. aux 
comptes susvisés à intégrer, si la société en 
question n’est pas tenue de les appliquer (SNC, 
SCS et SCRI de petite taille). Dans ce cas, la 
Commission recommande que lorsque les 
règles d’évaluation de l’AR C. Soc. n’ont pas été 
appliquées, l’associé indéfiniment responsable 
le mentionne de façon explicite.
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melding wordt gemaakt door de onbeperkt 
aansprakelijke vennoot.

Een illustratief voorbeeld sluit het advies op 
zeer passende wijze af.

Geconsolideerde jaarrekeningenrecht

CBN-advies 2017/06 – Consolidatie bij 
de horizontale groep (consortium)

Het advies gaat in eerste instantie in op de 
definitie van de begrippen “consortium” en 
“wettelijke vermoedens van centrale leiding”. 
Het is immers bekend dat het consortium wordt 
gekenmerkt door het begrip “centrale leiding”, 
dat staat tegenover het begrip “controle”, en 
dat bij gebrek aan een definitie, er in bepaalde 
gevallen sprake is van een onweerlegbaar 
wettelijk vermoeden van centrale leiding 
(art. 10, § 2 W.Venn.) en in andere gevallen van 
een “weerlegbaar” vermoeden, meer bepaald 
wanneer de meerderheid van de aandelen 
van de vennootschappen die het consortium 
kunnen vormen, worden gehouden door 
dezelfde personen (art. 10, § 3 W.Venn.).

Verder behandelt het advies ook de 
consolidatieverplichting en vrijstelling van 
consolidatie, de consolidatiemethode, de 
belangen van derden en het bezit van eigen 
aandelen.

Bij onderzoek van het advies blijkt dat het, 
althans conceptueel, niet veel toevoegt ten 
opzichte van de wet- en regelgeving en de 
bestaande rechtsleer8.

8 Zie meer bepaald G. GelDers, «  La proposition de septième 
directive de la CEE relative aux comptes consolidés » in Aspects 
juridiques des comptes consolidés, Antwerpen, Kluwer, 1982, 
p. 224; S. De maGht en J.-P. serVais, «  La consolidation des 
groupes horizontaux : un domaine en friche » in Revue de droit 
comptable 1993-3, p. 23-65  ; H. oliVier, «  Commentaire de 
l’article 10 C. Soc. » in CSCS en van dezelfde auteur, « La notion 
de consortium » in Bulletin d’information IRE 3/91, pp. 1-4; K. 
Van hulle, N. lyBaert en J.-P. maes, Handboek boekhoud- en 
jaarrekeningrecht, Brugge, die Keure, 2010, p. 651; J.-P. maes en 
Y. stempnierWsky, « La transposition en droit belge de la septième 
directive du Conseil des Communautés Européennes relative 
aux comptes consolidés », TBH 1990, p. 460-520.

Un exemple illustratif conclut fort adéquatement 
l’avis.

Droit des comptes consolidés

Avis CNC 2017/06 – Consolidation d’un 
groupe horizontal (consortium)

L’avis traite tout d’abord de la définition du 
consortium et des présomptions légales 
de direction unique. On sait en effet que le 
consortium se caractérise par le concept de 
direction unique par opposition à celui de 
contrôle et qu’à défaut de définition, la direction 
unique est légalement présumée dans certains 
cas de manière irréfragable (art. 10, § 2 C. Soc.) 
et dans d’autres cas de manière « réfragable », 
notamment lorsque la majorité des actions 
des sociétés susceptibles de constituer le 
consortium sont détenues par les mêmes 
personnes (art. 10, § 3 C. Soc.).

L’avis traite en outre de l’obligation de 
consolidation et des exemptions, de la méthode 
de consolidation, des intérêts de tiers et de la 
détention d’actions propres.

A l’examen, l’avis n’apporte, au plan conceptuel 
du moins, que peu de choses par rapport aux 
dispositions légales et réglementaires et à la 
doctrine existante8.

8 Voy. notamment G. GelDers, «  La proposition de septième 
directive de la CEE relative aux comptes consolidés  », in 
Aspects juridiques des comptes consolidés, Anvers, Kluwer, 
1982, p. 224 ; S. De maGht et J.-P. serVais, « La consolidation des 
groupes horizontaux : un domaine en friche », in Revue de droit 
comptable, 1993-3, pp. 23-65  ; H. oliVier, «  Commentaire de 
l’article 10 C. Soc. » in CSCS   et du même auteur, « La notion 
de consortium  », Bulletin d’information IRE 3/91, pp. 1-4; K. 
Van hulle, N. lyBaert et J.-P. maes, Handboek boekhoud- en 
jaarrekeningrecht, Brugge, die Keure, 2010, p. 651 ; J.-P. maes et 
Y. stempnierWsky, « La transposition en droit belge de la septième 
directive du Conseil des Communautés Européennes relative 
aux comptes consolidés, R.D.C., 1990, pp. 460-520.
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Het advies:

- legt de nadruk op het feit dat de beoordeling 
van de aanwezigheid van een centrale 
leiding moet plaatsvinden op balansdatum, 
hetgeen niet uitdrukkelijk bij wet is voorzien, 
maar door de CBN wordt afgeleid naar 
analogie met artikel 15 W.Venn.9;

- beklemtoont dat bij het opstellen van de 
enkelvoudige jaarrekening en meer in het 
bijzonder van de rubrieken met betrekking 
tot de verbonden ondernemingen (cf. art. 11, 
1°, c) W.Venn.), rekening dient te worden 
gehouden met het begrip consortium;

- brengt in herinnering dat de verplichting 
tot consolidatie en neerlegging van de 
geconsolideerde jaarrekening gezamenlijk 
rust bij de vennootschappen die het 
consortium vormen (art. 111 W.Venn.). 
Zij worden immers allen beschouwd als 
consoliderende vennootschappen. Dit 
verklaart waarom de geconsolideerde 
jaarrekening van het consortium moet worden 
gecontroleerd door de commissaris(sen) 
van ten minste één van de (Belgische of 
buitenlandse) vennootschappen van het 
consortium (art. 146, tweede lid W.Venn.);

- stelt enerzijds dat natuurlijke personen, vzw’s, 
ivzw’s en stichtingen geen deel uitmaken 
van de consolidatiekring en anderzijds dat 
een vennootschap die tot het consortium 
behoort niet buiten de consolidatie kan 
worden gehouden. Deze laatste conclusie 
lijkt ons voort te vloeien uit artikel 111 
W.Venn. krachtens hetwelk elk van deze 
vennootschappen als een consoliderende 
vennootschap wordt beschouwd en dat 
enkel dochterondernemingen buiten de 
consolidatie mogen worden gelaten;

9 Artikel 4 van Verordening nr. 1606/2002 betreffende de 
toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen 
pleit voor een identieke regeling.

Ainsi, l’avis :

- met en exergue que la détermination de 
la présence d’une direction unique doit 
s’effectuer à la date de clôture du bilan, ce 
qui n’est pas explicitement prévu par la loi 
mais que la CNC déduit par analogie de 
l’article 15 du C. Soc.9 ;

- souligne que le concept de consortium doit 
être pris en compte pour l’établissement des 
comptes statutaires et plus particulièrement 
des rubriques relatives aux entreprises liées 
(cf. art. 11, 1°, c) C. Soc.) ;

- rappelle que l’obligation de consolidation et 
de dépôt des comptes pèse conjointement 
sur les sociétés formant le consortium 
(art. 111 C. Soc.). Elles sont en effet 
chacune considérées comme des sociétés 
consolidantes. Cela explique que les 
comptes consolidés du consortium doivent 
être contrôlés par le ou les commissaires d’au 
moins une des sociétés, belge ou étrangère, 
membres du consortium (art. 146, al. 2 C. 
Soc.) ;

- indique d’une part que les personnes 
physiques, ASBL, AISBL et fondations sont 
exclues du périmètre de consolidation et 
d’autre part qu’une société membre du 
consortium ne peut être exclue du périmètre 
de consolidation. Cette dernière conclusion 
nous paraît découler de l’article 111 C. Soc 
en vertu duquel chacune de ces sociétés est 
considérée comme une société consolidante 
et que seules des filiales peuvent être exclues 
du périmètre de consolidation ;

9 L’article 4 du règlement 1606/2002 sur l’application des normes 
comptables internationales plaide en faveur d’une solution 
identique.
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- vermeldt dat het consortium gebruik 
kan maken van de consolidatievrijstelling 
wanneer er sprake is van een groep van 
beperkte omvang (art. 112 en 16 W.Venn.) 
en dat een moedervennootschap (aan 
het hoofd van een verticale groep) die 
deel uitmaakt van een consortium, in 
voorkomend geval, het feit kan aanhalen dat 
voor het consortium een geconsolideerde 
jaarrekening wordt opgesteld en openbaar 
gemaakt, om te worden vrijgesteld van 
de consolidatieverplichting (art. 113, § 4 
W.Venn.);

- herinnert eraan dat in geval van consolidatie 
bij een consortium de geconsolideerde 
jaarrekening mag worden opgesteld volgens 
de wetgeving en in de nationale munt van 
het land van een buitenlandse vennootschap 
die tot het consortium behoort, wanneer 
het hoofdbedrijf van het consortium in die 
vennootschap is gelokaliseerd dan wel 
geschiedt in de munt van het land waar 
zij haar zetel heeft. In dergelijk geval mag 
de geconsolideerde jaarrekening worden 
gecontroleerd door de persoon belast 
met de controle van deze buitenlandse 
vennootschap (art. 117, § 2 W.Venn.).

Het valt in dit verband vooral te betreuren dat de 
CBN niet alles in het werk heeft gesteld om het 
begrip “centrale leiding” te definiëren in relatie 
tot de begrippen “controle”, “gezamenlijke 
controle” en “invloed van betekenis” en dit meer 
bepaald op basis van de in dit opzicht bijzonder 
heldere rechtsleer van professor E. WymeersCh 
waarnaar hier wordt verwezen10.

Dit is des te verrassender aangezien de CBN 
terecht stelt dat er “uiteraard ook sprake [kan] 
zijn van een centrale leiding zonder dat deze 
wettelijke vermoedens aanwezig zijn”11 en 

10 E. WymeersCh, “Inleiding, Algemene begrippen, Kapitaalvorming” 
in H. BraeCkmans en E. WymeersCh, Het Gewijzigde 
Vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, p. 3-142 en 
in casu p. 77-78 waar de auteur meer bepaald vermeldt dat een 
centrale leiding een geïntegreerd beheer vereist.

11 Advies 2017/06, punt 3 en idem in advies 2017/01, punt 3.

- fait état de ce que le consortium peut faire 
usage de l’exemption de consolidation pour 
cause de groupe de taille réduite (art. 112 
et 16 C. Soc.) et qu’une société mère (à la 
tête d’un groupe vertical) faisant partie d’un 
consortium peut, le cas échéant, invoquer 
l’établissement et la publication des comptes 
du consortium pour échapper à l’obligation 
de consolidation (art. 113, § 4 C. Soc.) ;

- rappelle qu’en cas de consolidation au sein 
d’un consortium, les comptes consolidés 
peuvent être établis selon la législation 
et dans la monnaie du pays d’une société 
étrangère membre du consortium, si la 
majeure partie des activités du consortium 
sont effectuées par cette société ou dans 
la monnaie du pays dans lequel elle a son 
siège. Dans ce cas, les comptes consolidés 
peuvent être contrôlés par la personne 
en charge du contrôle de cette société 
étrangère (art. 117, § 2 C. Soc.).

On regrettera principalement que la CNC 
ne se soit pas attachée à tenter de définir le 
concept de direction unique par rapport aux 
concepts de contrôle, de contrôle conjoint et 
d’influence notable en se basant notamment 
sur la doctrine particulièrement lumineuse à cet 
égard du professeur E. WymeersCh à laquelle il 
est ici renvoyé10.

C’est d’autant plus surprenant qu’à juste titre, la 
CNC indique que « De toute évidence, l’absence 
de ces présomptions légales n’empêche pas de 
constater la présence effective d’une direction 

10 E. WymeersCh, “Inleiding, Algemene begrippen, Kapitaalvorming” 
in H. BraeCkmans et E. WymeersCh, Het Gewijzigde 
Vennootschapsrecht 1991, Anvers, Maklu, 1992, pp. 3-142 et 
sp. pp. 77-78 où l’auteur indique notamment qu’une direction 
unique requiert une gestion intégrée.
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dat het weerleggen van het “weerlegbaar” 
vermoeden veronderstelt dat wordt aangetoond 
dat er geen centrale leiding wordt uitgeoefend 
ook al wordt de meerderheid van de aandelen 
door dezelfde personen gehouden.

Het zijn dus uiteindelijk de punten I.E. 
(voorbeelden), III en IV met betrekking tot de 
consolidatiemethode (globale integratie)12 
en punt V met betrekking tot het bezit van 
eigen aandelen die, naar onze mening, het 
meest relevant zijn. Ten aanzien van dit laatste 
punt neemt de CBN het standpunt in dat in 
geval van een consortium, waarbij elk van de 
vennootschappen die het consortium vormen, 
wordt beschouwd als een consoliderende 
vennootschap, de aandelen in het kapitaal 
van alle vennootschappen die het consortium 
vormen en die worden aangehouden door 
een lid van het consortium of door een 
dochtervennootschap van een lid van het 
consortium moeten worden opgenomen in 
de geconsolideerde balans in de actiefpost IX. 
Geldbeleggingen.

CBN-advies 2017/01 – Consortium: 
lidmaatschapsrechten (art. 1401, § 1, 5. 
BW)

In dit advies onderzoekt de CBN de mogelijke 
impact van de bepaling van artikel 1401, § 1, 5. 
van het Burgerlijk Wetboek op de beoordeling 
of er sprake is van een consortium.

Deze bepaling luidt als volgt: “Eigen 
zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging 
de lidmaatschapsrechten verbonden 
aan gemeenschappelijke aandelen in 
vennootschappen waarin alle aandelen op 
naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of 
ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot 
alleen.”13

12 Zie in dit verband ook S. De maGht en J.-P. serVais, l.c., in casu 
p. 48 e.v.

13 De tekst van deze bepaling werd gewijzigd door art. 14 van de 
wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht 
betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging 

unique  »11 et que renverser la présomption 
«  réfragable  » suppose de démontrer qu’il n’y 
a pas direction unique nonobstant la détention 
de la majorité des actions par les mêmes 
personnes.

Ce sont donc finalement les points I.E. 
(exemples), III et IV relatifs à la méthode de 
consolidation (intégration globale)12 et le point 
V relatif à la détention d’actions propres qui 
présentent, à notre estime, le plus grand intérêt. 
Sur ce dernier point, la CNC retient comme 
position qu’en cas de consortium, chacune 
des sociétés formant le consortium étant 
considérée comme une société consolidante, 
les actions dans le capital de chacune des 
sociétés formant le consortium, détenues par 
un de ses membres ou par une société filiale 
d’un de ses membres, doivent être portées 
sous la rubrique IX. de l’actif Placements de 
trésorerie.

Avis CNC 2017/01 – Consortium : 
droits résultant de la qualité d’associé  
(art. 1401, § 1er, 5 C. Civ.)

Dans cet avis, la CNC examine l’impact que 
l’article 1401, § 1er, 5 du Code civil peut avoir sur 
la détermination de l’existence d’un consortium.

Cette disposition prévoit que «  Sont propres, 
quel que soit le moment de l’acquisition : [ ... ] les 
droits résultant de la qualité d’associé liés à des 
parts ou actions sociales communes dans des 
sociétés où toutes les parts ou actions sociales 
sont nominatives, si celles-ci sont attribuées à 
un seul conjoint ou inscrites à son nom. »13

11 Avis 2017/06, point 3 et idem dans l’avis 2017/01, point 3.
12 Voy. aussi à ce sujet, S. De maGht et J.-P. serVais, op.cit., sp. p. 48 

et seq.
13 Le libellé de cette disposition a été modifié par l’art. 14 de la 

loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres 
dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et 
modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui 
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses 
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Au terme d’un bref avis, heureusement illustré 
d’un exemple, la CNC considère que compte 
tenu de la présomption « réfragable » de l’article 
10, § 3 du C. Soc., l’article 1401, § 1er, 5 du Code 
civil peut effectivement exercer une influence 
décisive sur l’appréciation de l’existence d’un 
consortium14. Cette conclusion peut être suivie.

On s’étonnera en revanche de la référence 
faite par la CNC dans le point 515 au concept de 
contrôle qui est pourtant étranger, comme on 
le sait, à la notion de consortium basée sur le 
concept de direction unique.

Associations et fondations

Avis CNC 2017/14 – Associations 
et fondations – Acquisition par 
l’emphytéote de l’immeuble grevé du 
droit d’emphytéose (acquisition du 
tréfonds) – Reconstitution de la pleine 
propriété

L’avis précise le traitement comptable de 
l’acquisition par une association ou fondation 
d’un immeuble grevé d’un droit d’emphytéose à 
son profit de sorte qu’en acquérant le tréfonds, 
l’association ou la fondation emphytéote 
devient le plein propriétaire de l’immeuble.

autres dispositions en cette matière. Ce nouveau libellé n’affecte 
pas la validité de l’avis de la CNC. Pour un commentaire plus 
approfondi de l’art. 1401, § 1er, 5 du Code civil, voy. J.-P. VinCke, 
« La communauté de biens et la détention d’actions », Actualité 
comptable n° 2, 21 au 27 janvier 2019, p. 4.

14 Voy. aussi D. roos, “’T Amendement – Naar een uniforme toets 
bij het vaststellen van verbondenheid tussen vennootschappen”, 
TRV-RPS, 2018, p. 433.

15 « Toutefois, étant donné que pour l’évaluation de la notion de 
contrôle conformément au droit des sociétés, l’accent est mis 
sur le contrôle par le pouvoir en non par la propriété, il va de soi 
que pour l’évaluation du pouvoir de contrôle, la détention des 
droits de vote prime sur la détention des actions. C’est pourquoi 
la présomption de contrôle précitée est une présomption 
réfragable. »

De CBN besluit haar kort advies, aan de hand 
van een voorbeeld, met de overweging dat, 
rekening houdend met het “weerlegbaar” 
vermoeden van artikel 10, § 3 W.Venn., artikel 
1401, § 1, 5. van het Burgerlijk Wetboek 
daadwerkelijk een beslissende invloed kan 
uitoefenen op de beoordeling of er sprake 
is van een consortium14. Deze conclusie kan 
worden gevolgd.

Het is echter verrassend dat de CBN in 
punt  515 verwijst naar het controlebegrip dat 
evenwel, zoals we weten, vreemd is aan het 
consortiumbegrip dat gebaseerd is op het 
begrip “centrale leiding”.

Verenigingen en stichtingen

CBN-advies 2017/14 – Verenigingen 
en Stichtingen – Verwerving door 
de erfpachthouder van het met een 
erfpacht bezwaard onroerend goed 
(verwerving tréfonds) – Hereniging van 
het eigendomsrecht

Het advies verduidelijkt de boekhoudkundige 
verwerking van de verwerving door een 
vereniging of stichting van een onroerend 
goed waarop een erfpachtrecht is gevestigd 
ten gunste van deze vereniging of stichting 
zodat ingevolge de verwerving van de tréfonds 
de vereniging- of stichting-erfpachthouder de 
volle eigenaar van het onroerend goed wordt.

van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 
en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake. Deze nieuwe 
tekst heeft geen invloed op de geldigheid van het CBN-advies. 
Voor een grondige bespreking van art. 1401, § 1, 5 van het 
Burgerlijk Wetboek, zie J.-P. VinCke, “La communauté de biens 
et la détention d’actions”, Actualité comptable n° 2, 21 tot 27 
januari 2019, p. 4.

14 Zie ook D. roos, “’T Amendement – Naar een uniforme toets 
bij het vaststellen van verbondenheid tussen vennootschappen”, 
TRV-RPS 2018, p. 433.

15 “Aangezien echter voor de beoordeling van het 
vennootschapsrechtelijk controlebegrip de klemtoon 
wordt gelegd op controle via zeggenschap en niet via het 
eigendomsrecht, spreekt het voor zich dat voor de beoordeling 
van de controlebevoegdheid, het bezit van de stemrechten meer 
van belang is dan het houden van de aandelen zelf. Vandaar dat 
voormeld vermoeden van controle een weerlegbaar vermoeden 
is.”
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Cet avis complète donc les avis émis 
précédemment par la CNC relativement 
au traitement comptable des contrats 
emphytéotiques auprès d’entreprises ou 
d’associations et fondations (2015/5 et NFP/2).

Après avoir rappelé le cadre légal et 
réglementaire des obligations comptables 
des grandes et très grandes associations et 
fondations (AR 19 décembre 2003) et plus 
particulièrement les règles spécifiques relatives 
à l’évaluation des dons et legs en nature, la CNC 
développe les règles comptables appliquées à 
l’acquisition du tréfonds, à savoir l’impact du 
contrat emphytéotique préexistant conclu pour 
une valeur symbolique ou inférieure à la valeur 
du marché sur l’évaluation du tréfonds acquis, 
l’acquisition du tréfonds aux conditions du 
marché et l’acquisition du tréfonds moyennant 
une contrepartie symbolique.

Sur ce dernier point en particulier, la CNC est 
d’avis que ce transfert, lorsqu’il a pour but 
d’avantager l’association ou la fondation, s’opère 
généralement avec charge et correspond donc, 
sous l’angle du droit civil, à une «  donation 
avec charge » avec pour conséquence que si le 
tréfonds est affecté à l’activité de l’association 
ou de la fondation, le tréfonds est évalué, 
au moment de son acquisition, à sa valeur 
de marché ou, à défaut, à sa valeur d’usage, 
par application de l’article 8, § 1er de l’AR du 
19 décembre 2003 susmentionné.

La CNC a judicieusement ajouté à l’avis une 
note infrapaginale 13 par rapport à son projet 
d’avis de manière à préciser que l’avis n’affecte 
en rien l’avis NFP/2 qui traite d’une situation où 
il n’est pas question de donation avec charge.

S’agissant des constructions érigées par 
l’emphytéote, la CNC est d’avis que dans la 

Dit advies is dus een aanvulling op de 
eerder uitgebrachte adviezen van de CBN 
met betrekking tot de boekhoudkundige 
verwerking van erfpachtovereenkomsten 
bij ondernemingen of bij verenigingen en 
stichtingen (2015/5 en NFP/2).

Na te hebben herinnerd aan het wettelijk en 
regelgevend kader van de boekhoudkundige 
verplichtingen van de grote en zeer grote 
verenigingen en stichtingen (KB 19 december 
2003) en meer in het bijzonder de specifieke 
regels betreffende de waardering van 
schenkingen en legaten in natura, ontwikkelt 
de CBN de boekhoudkundige regels 
toegepast op de verwerving van de tréfonds, 
namelijk de invloed van de vooraf bestaande 
erfpachtovereenkomst die is afgesloten voor 
een symbolische waarde of voor een waarde die 
lager is dan de marktwaarde op de waardering 
van de verworven tréfonds, de verwerving van 
de tréfonds tegen marktconforme voorwaarden 
en de verwerving van de tréfonds tegen een 
symbolische vergoeding.

Meer in het bijzonder ten aanzien van dit laatste 
punt is de CBN van mening dat deze overdracht, 
wanneer hij tot doel heeft de vereniging of de 
stichting te bevoordelen, doorgaans plaatsvindt 
onder last en dus burgerrechtelijk overeenstemt 
met een “schenking met last”, met als gevolg 
dat indien de tréfonds bestemd wordt voor 
de activiteit van de vereniging of de stichting, 
de tréfonds bij de verwerving gewaardeerd 
wordt tegen marktwaarde of, bij ontstentenis, 
tegen de gebruikswaarde van de tréfonds, 
met toepassing van artikel 8, § 1 van voormeld  
KB van 19 december 2003.

De CBN heeft ten opzichte van haar 
ontwerpadvies aan het advies wijselijk een 
voetnoot 13 toegevoegd ter verduidelijking dat 
het advies geen afbreuk doet aan het advies 
NFP/2 dat handelt over de situatie waarbij geen 
sprake is van een schenking onder last.

Met betrekking tot gebouwen opgericht door 
de erfpachthouder is de CBN van mening dat, 
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mesure où le tréfonds est transféré en cours 
de contrat d’emphytéose et sous réserve 
d’une analyse de dispositions contractuelles 
spécifiques qui justifieraient une approche 
différente, la valeur desdites constructions 
érigées par l’emphytéote ne devra en 
principe pas être prise en considération pour 
l’évaluation du tréfonds. En revanche, les 
constructions préexistantes à la conclusion 
du contrat d’emphytéose devront, de l’avis de 
la Commission, faire partie de l’évaluation du 
tréfonds à sa valeur de marché ou, à défaut, sa 
valeur d’usage.

L’avis se conclut par trois exemples. L’exemple 2 
suscite deux réflexions pour ce qui concerne 
les écritures lors de l’acquisition du tréfonds 
dans la mesure où la CNC estime qu’il s’impose 
de procéder, à l’issue de la reconstitution, à la 
reprise des amortissements antérieurement 
actés sur le droit d’emphytéose, soit au titre 
d’un produit exceptionnel, soit au titre d’une 
plus-value de réévaluation16 :

- l’exemple devrait être adapté formellement 
en ce que le concept de «  produit 
exceptionnel  » a été supprimé par l’arrêté 
royal du 18 décembre 2015, conformément 
à la directive comptable unique 2013/34/
UE ;

- pour justifier l’option de reprise des 
amortissements antérieurement actés au 
titre de plus-value de réévaluation, la CNC 
fait référence à l’article 100 de l’AR C. Soc. 
Cette disposition ne traite pourtant pas de 
reprises d’amortissements17. Le professeur 

16 Dans le même sens, S. Van CromBruGGe, op. cit., in TRV-RPS, 
2018, p. 750.

17 L’article 100 prévoit que «  Peuvent être portées 
directement à la rubrique III du passif «  Plus-values de 
réévaluation  » et y être maintenues jusqu’à la date de 
réalisation des biens auxquels elles sont afférentes  : 
1° les reprises de réductions de valeur actées sur les 
participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 
1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l’exercice ne coïncide 
pas avec l’année civile, avant le début de l’exercice clôturé en 
1977 ;

 2° les reprises de réductions de valeur actées sur les 
immobilisations incorporelles et sur les immobilisations 
corporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps. »

in de mate dat de overdracht van de tréfonds 
plaatsvindt tijdens de looptijd van de erfpacht 
en behoudens een analyse van specifieke 
contractuele bepalingen een andere aanpak 
zou rechtvaardigen, de waarde van dergelijke 
door de erfpachthouder opgerichte gebouwen 
in principe niet in aanmerking moet worden 
genomen voor de waardering van de tréfonds. 
De gebouwen die daarentegen reeds bestonden 
bij de afsluiting van de erfpachtovereenkomst 
maken volgens de Commissie wel deel uit van de 
waardering van de tréfonds tegen marktwaarde, 
of bij ontstentenis hiervan, de gebruikswaarde.

Het advies wordt afgesloten met drie 
voorbeelden. Voorbeeld 2 roept twee 
overwegingen op voor wat betreft boekingen 
bij de verwerving van de tréfonds aangezien 
de CBN van mening is dat na de hereniging 
de voorheen geboekte afschrijvingen op het 
erfpachtrecht moeten worden teruggenomen, 
hetzij als uitzonderlijke opbrengst, hetzij als 
herwaarderingsmeerwaarde16:

- het voorbeeld zou formeel moeten 
worden aangepast aangezien het begrip 
“uitzonderlijke opbrengst” door het 
koninklijk besluit van 18 december 2015 
werd geschrapt, conform de Europese 
boekhoudrichtlijn 2013/34/EU;

- ter verantwoording van de optie 
van terugneming van de voorheen 
geboekte afschrijvingen als 
herwaarderingsmeerwaarde, verwijst de 
CBN naar artikel 100 van het KB W.Venn. 
Deze bepaling handelt echter niet over de 
terugneming van afschrijvingen17. Professor 
Van CromBruGGe is echter van mening dat 

16 In dezelfde zin, S. Van CromBruGGe, l.c., in TRV-RPS 2018, p. 750.
17 Artikel 100 bepaalt het volgende: “Onder post III van 

de passiefzijde “Herwaarderingsmeerwaarden” mogen 
rechtstreeks worden geboekt en gehandhaafd tot op het 
ogenblik waarop de betrokken goederen gerealiseerd zijn: 
1° de terugneming van waardeverminderingen op deelnemingen, 
effecten en andere in portefeuille gehouden waardepapieren, 
voor zover deze waardeverminderingen werden geboekt vóór 
1 januari 1976 of, indien de vennootschap het boekjaar anders 
dan per 31 december afsluit, vóór het begin van het boekjaar 
afgesloten in de loop van 1977;
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Van CromBruGGe estime cependant que 
nonobstant le fait qu’elle soit contraire à la 
lettre de l’article 100 AR C. Soc., la position de 
la CNC doit être totalement approuvée et ce, 
pour des raisons touchant à la hiérarchie des 
normes et au droit fiscal18. Nous partageons 
ce point de vue.

Note technique CNC 2017/01 NT – 
Définitions d’EBIT/EBITDA après la 
transposition de la directive comptable 
2013/34/UE19

On se rappellera que, dans le but louable de 
définir ces notions sur la base des comptes 
annuels afin de limiter les problèmes 
d’interprétation que ces critères de performance 
soulèvent pour des entreprises non cotées, 
la CNC avait publié en septembre 2010 une 
première note technique sur les définitions de 
l’EBIT et de l’EBITDA.

18 Voy. in TRV-RPS, 2018, p. 750.
19 Cette note technique remplace la note technique 2010/1.

het standpunt van de CBN volkomen moet 
worden ondersteund, ondanks het feit 
dat het in strijd is met de bewoordingen 
van artikel 100 van het KB W.Venn., en dit 
om redenen die verband houden met de 
normenhiërarchie en het fiscaal recht18. Wij 
delen dit standpunt.

Technische nota CBN 2017/01 TN 
– Definiëring van EBIT / EBITDA na 
omzetting van de accountingrichtlijn 
2013/34/EU19

Wij brengen in herinnering dat, vanuit de 
lovenswaardige bedoeling om deze concepten 
te definiëren op basis van de jaarrekening 
teneinde de interpretatieproblematiek van 
dergelijke performantiemaatstaven te reduceren 
voor wat betreft de niet-beursgenoteerde 
ondernemingen, de CBN in september 2010 

 2° de terugneming van waardeverminderingen geboekt op 
immateriële vaste activa en op materiële vaste activa zonder 
beperkte gebruiksduur.”.

18 Zie in TRV-RPS 2018, p. 750.
19 Deze technische nota vervangt de technische nota 2010/1.
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Celle-ci avait suscité différents commentaires 
de la doctrine.

Il avait notamment été mis en exergue d’une 
part le fait que l’émission d’une telle note 
semblait sortir des compétences de la CNC 
dans la mesure où les notions d’EBIT et 
d’EBITDA n’apparaissent pas dans le droit 
comptable belge, et d’autre part que le calcul 
proposé s’écartait des calculs déjà proposés 
depuis de nombreuses années par la meilleure 
doctrine belge, en la matière, à savoir celle 
des professeurs ooGhe et Van WymeersCh dans 
leur célèbre traité d’analyse financière qui, de 
surcroît, avait été adoptée tant par l’IRE que par 
la Banque Nationale de Belgique20.

La note technique CNC 2017/01 a exclusivement 
pour objectif de mettre à jour, en la remplaçant, 
la note technique 2010/1 pour tenir compte 
de la transposition de la nouvelle directive 
comptable unique 2013/34/UE21 opérée par 
l’AR du 18 décembre 2015.

20 Voy. notamment D. BernarD, « EBIT/EBITDA à la sauce belge », 
Optimum finances, n° 19, semaines du 1 et 8 novembre 2010, 
p. 1. Voy. en outre Accountancy & fiscalité, n° 35, 21 octobre 
2010, p. 3 et S. Van CromBruGGe, « EBIT et EBITDA et les comptes 
annuels belges », Bilan, 31 octobre 2010/617, p. 4.

21 Pour un commentaire du projet de nouvelle note technique et 
sa mise en perspective (US GAAP et réglementation SEC, IFRS et 
recommandations de l’ESMA), voy. P. lonGerstaey, « Commission 
des Normes comptables – Note technique 2017/XX – 
définitions de EBIT/EBITDA après la transposition de la directive 
2013/34/UE », RGFCP, 2017/6, p. 35 et « Mesures alternatives 
de performance – Définitions de l’EBIT et de l’EBITDA  », ACE 
(Luxembourg), 2017/8, p. 2. L’auteur souligne que la formule de 
calcul prévue par le projet s’écarte de la pratique courante en 
la matière. Voy. aussi P. miChel, « EBITDA et EBIT : vagabondage 
comptable », Actualité comptable, n° 12, 2017/12, p. 1.

een eerste technische nota had gepubliceerd 
over de omschrijving van EBIT en EBITDA.

Deze initiële nota had aanleiding gegeven tot 
diverse commentaren in de rechtsleer.

Er werd in het bijzonder gewezen op het feit, 
enerzijds, dat de CBN haar bevoegdheid leek 
te overschrijden met de uitgifte van dergelijke 
nota, vermits het EBIT / EBITDA-concept niet in 
het Belgisch jaarrekeningrecht is opgenomen 
en, anderzijds, dat de voorgestelde berekening 
afweek van de berekeningen zoals reeds sinds 
jaren voorgesteld door de beste Belgische 
rechtsleer ter zake, namelijk die van professoren 
ooGhe en Van WymeersCh in hun gerenommeerd 
Handboek Financiële analyse, die daarenboven 
was aangenomen door zowel het IBR als de 
Nationale Bank van België20.

De technische nota CBN 2017/01 is uitsluitend 
bedoeld om de technische nota 2010/1 bij 
te werken door deze te vervangen, teneinde 
rekening te houden met de omzetting van de 
nieuwe Europese boekhoudrichtlijn 2013/34/
EU21 door het KB van 18 december 2015.

20 Zie meer bepaald D. BernarD, “EBIT/EBITDA à la sauce belge”, 
Optimum finances 2010/19, week van 1 en 8 november 2010, 
p. 1. Zie ook Accountancy & fiscaliteit 2010/35, p. 3 en S. Van 
CromBruGGe, “EBIT en EBITDA: bekeken vanuit de Belgische 
jaarrekening”, Balans 31 oktober 2010/617, p. 4.

21 Voor een commentaar bij het ontwerp van nieuwe technische 
nota en de achtergrond hiervan (US GAAP en SEC-regelgeving, 
IFRS en aanbevelingen van de ESMA), zie P. lonGerstaey, 
«  Commission des Normes comptables – Note technique 
2017/XX – définitions de EBIT/EBITDA après la transposition de 
la directive 2013/34/UE  », RGFCP 2017/6, p. 35 en «  Mesures 
alternatives de performance – Définitions de l’EBIT et de 
l’EBITDA », ACE (Luxemburg) 2017/8, p. 2. De auteur beklemtoont 
dat de in het ontwerp vastgestelde berekeningsformule afwijkt 
van de gangbare praktijk ter zake. Zie ook P. miChel, « EBITDA et 
EBIT : vagabondage comptable », Actualité comptable 2017/12, 
p. 1.
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Summary

This contribution aims to briefly comment 
some of the opinions issued by the Belgian 
Accounting Standards Commission (CNC-
CBN) in 2017 and follows on from the 
comments published in TAA 61/2018.These 
opinions deal with the annual accounts 
law (e.g. depreciation of fixed assets under 
construction and of advance payments, 
inclusion of investment grants in the profit and 
loss account, rights and commitments not 
reflected in the balance sheet, partners with 
unlimited liability: disclosures in the annual 
accounts, etc.), the consolidated accounts 
law (e.g. consolidation of a consortium) 
and the accounting requirements for 
associations and foundations (e.g. acquisition 
by the emphyteutic lessee of the immovable 
property encumbered by the emphyteusis 
right – acquisition of the residual rights).

From a general point of view, all these 
opinions may be supported. Some of them 
may however raise questions.
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IFRS 16 LEASES – IMPLEMENTATION CONSIDERATIONS IN 
A BELGIAN CONTEXT – FOCUS ON CAR AND REAL ESTATE 
LEASES

After a very long and controversial standard-
setting process on lease accounting, 2019 is the 
first year IFRS 16 – Leases becomes mandatorily 
effective for entities reporting under IFRS. With 
this new standard, the International Accounting 
Standards Board ensure that significant rights 
and obligations resulting from lease contracts 
are properly reported in the financial statements 
of the lessee, which also allows a meaningful 
comparison between companies that have 
different practices with respect to the funding 
of their fixed assets.

The purpose of this article is to share some 
common interpretation and implementation 
challenges observed on the Belgian market in 
the (initial) application of IFRS 16.

After a short overview of the IFRS 16 
requirements together with the main transition 
alternatives, we will further elaborate on the 
most significant judgements in the application 
of the new standard in order to finally focus on 
two lease agreements that are most commonly 
and significantly impacting Belgian entities: 
company cars and real estate leases.

The article is not meant to cover all potential 
aspects of IFRS 161 and focuses on the situation 
of the lessee2.

1 The purpose of this article is thus not to provide a detailed 
and exhaustive description of the IFRS 16 requirements. In that 
respect, we refer to the article published in TAA n° 55 of June 
2017 by Ignace BoGaert.

2 With respect to the lessor, the IFRS treatment is substantially 
unchanged by IFRS 16 as the distinction between an operating 
lease and a financial lease remains applicable. In the case 
of an operating lease, the lessor recognises the leased asset 

THOMAS CARLIER
Partner, head of the Brussels IFRS Centre of Excellence 
– Deloitte
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Director, member of the Brussels IFRS Centre of 
Excellence – Deloitte
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IFRS 16 in a nutshell

Under the old lease standard (IAS 17), a distinction 
needed to be made between operating leases 
(off-balance sheet of the lessee) and finance 
leases (on balance sheet of the lessee) based on 
an assessment of whether substantially all of the 
risks and rewards incidental to the ownership of 
the underlying asset were transferred from the 
lessor to the lessee.

Under IFRS 16, most leases will have to be 
recorded on the balance sheet as a lease liability 
(representing the present value of future lease 
payments) and a right-of-use asset. The IFRS 16 
treatment is thus similar to the finance lease 
accounting under IAS 17. The balance sheet total 
will increase and more importantly, the gearing 
ratio (debt/equity) and related indicators will 
deteriorate as liability is increasing while equity 
remains essentially stable. This could potentially 
lead to breach of debt covenants in existing 
financing agreements.

Not only will the balance sheet presentation 
changes, but also the income statement 
classification. While operating leases were 
recorded as a straight line operating expense 
under IAS 17, the IFRS 16 related expenses will 
be presented as depreciation (on the right-of-
use asset) and interest expense (on the lease 
liability). This will significantly change the 

consistently with its nature, which is typically an item of property, 
plant and equipment that is depreciated over its useful life. In the 
case of a finance lease, the leased asset is conceptually sold and 
a receivable is recognised by the lessor for the capital portion of 
the lease payments to be made by the lessee.

structure of the income statement for some 
entities and lead to an improvement in key 
performance indicators such as the EBITDA.

Similarly, the operating cash flow will improve as 
lease liabilities are part of the financing activities 
under IAS 7 – Statement of Cash Flows, so the 
capital reimbursements are to be presented 
as financing cash out, rather than operating 
cash flow for operating leases under IAS 17. 
The interests paid are presented as operating 
or financing cash out flow depending on the 
existing accounting policy under IAS 7.33.

There are two optional recognition exemptions 
where IFRS 16 does not have to be applied (IFRS 
16.5):

- Short term leases (equal to or less than 
12 months). This option is to be applied by 
asset class.

- Low value leases (assets with a value of less 
than USD 5,000)3. This option can be applied 
on individual asset basis.

Though we observe in practice that most 
entities are planning to use both exemptions 
to simplify the IFRS 16 implementation, some 
entities may have an incentive not to use these 
exemptions (e.g. to improve EBITDA).

Lease payments (i.e. payments made by the 
lessee to the lessor relating to the right to 
use the underlying asset) to be included in 
the measurement of the lease liability mainly 
encompass fixed payments and variable lease 

3 This threshold is explicitly mentioned in the Basis of Conclusions 
to IFRS 16 (BC100). It is unique under IFRS that there is a 
monetary threshold implicitly included in a standard. This was 
actually part of the convergence effort with the equivalent US 
GAAP requirement. Note that this is not a materiality threshold 
as such. The low value exemption can be applied for each asset 
individually if the value of one asset is below the threshold. E.g. 
if a service company leases 1,000 laptops of 1,500 EUR each, it 
can still apply the exemption even though the total lease liability 
could be material. In addition, the general materiality judgements 
remain applicable and shall be shared with the auditors using 
appropriate guidance e.g. IFRS Practice Statement 2 issued in 
September 2017: Making Materiality Judgements.

IFRS 16 WILL SIGNIFICANTLY 

CHANGE THE STRUCTURE OF 

THE BALANCE SHEET, INCOME 

STATEMENT AND STATEMENT OF 

CASH FLOWS
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payments that depend on an index or a rate 
(see further guidance below).

As a result, other variable lease payments 
and non-lease components, such as services 
charged by the lessor to the lessee under 
the lease contract, are not included in the 
measurement of the lease liability. However, 
IFRS 16.15 allows including (fixed) non-lease 
components in the measurement of the lease 
liability. This option is available by class of 
underlying asset and can be interesting to avoid 
splitting up invoices between lease and non-
lease components and/or to further improve 
factors like the EBITDA. However, we see in 
practice that most entities are making the effort 
to split up the contract to avoid further increase 
in the lease liabilities.

As there is no change in lease accounting 
principles under Belgian GAAP, Belgian 
companies will treat operating leases differently 
for statutory and tax purposes (off-balance 
sheet) compared to consolidated financial 
statements under IFRS (on balance sheet). 
In accordance with IAS 12 – Income Taxes, 
deferred taxes shall in principle be recognised 
on the related temporary differences arising 
from this IFRS adjustment4. In a typical lease 
contract, a (net) deferred tax asset is to be 
recognised, as the lease liability is higher than 
the right-of-use asset.

An evolution of Belgian GAAP towards the 
principles of IFRS 16 is to our knowledge not 
at the agenda of the Belgian standard-setter, 
knowing that such a change would require an 
amendment of the accounting Royal Decree 
dated 30 January 2001. In that respect, it shall be 

4 It shall however be noted that the so-called “initial recognition 
exemption” in IAS 12 (see IAS 12.15(b) and IAS 12.24) applies to 
the extent temporary differences are considered separately for 
the lease liability and the right-of-use asset. However, the IFRS 
interpretation Committee decided in June 2018 to propose 
amendments to IAS 12 in order to remove the possibility to apply 
the initial recognition exemption for leases. This proposition was 
further discussed in the IASB meeting of 24 October 2018, in 
which the IASB supported the proposal of the Interpretation 
Committee. Hence, it is expected that recognition of deferred 
taxes on leases will be required even if temporary differences are 
considered separately.

noted that a lease is classified as a finance lease 
under Belgian GAAP only if the sum of the lease 
payments (excluding interests) represents the 
entire value of the leased asset. In other words, 
many leases that are financing transactions in 
substance are kept off-balance sheet of the 
lessee under Belgian GAAP, which is a concern 
in terms of true and fair view. As a first step in 
the modernisation of lease accounting under 
Belgian GAAP, it seems thus appropriate to 
further elaborate the lease classification criteria 
in order to treat such financing transactions as 
finance leases on-balance sheet. Advice 2015/4 
of the Accounting Standards Commission (CNC/
CBN) is an attempt in that direction but without 
amending the principle of the accounting Royal 
Decree, the latitude is too limited.

Overview of transition options

Appendix C of IFRS 16 outlines the different 
transition options when implementing IFRS 16. 
As for IFRS 9 and IFRS 15, the choice is available 
between a full retrospective method and a so-
called “modified retrospective method”. Under 
the full retrospective method, the comparative 
figures (of 2018) have to be adjusted as if 
IFRS 16 had always been applicable. We 
observe that there is very little appetite for this 
transition method as it requires going back to 
the commencement of all lease contracts in 
order to reconstitute the carrying amount of 
lease assets and liabilities as if the standard had 
always been applied.

It is therefore expected that nearly all Belgian 
entities will apply the modified retrospective 
approach. Under this method, for leases 

THE SELECTION OF THE 

TRANSITION OPTION DOES NOT 

ONLY IMPACT THE TRANSITION 

EFFORTS, BUT ALSO THE 

FUTURE P/L
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previously classified as operating leases under 
IAS 17:

- Comparative information (2018) is not 
adjusted;

- At the date of initial application (i.e. typically 
1 January 2019), the lease liability is measured 
at the present value of the remaining lease 
payments (IFRS 16.C8(a))

- At the same date, the right-of-use asset can 
be measured on a lease-by-lease basis at 
either (IFRS 16.C8(b)):
o its carrying amount as if IFRS 16 had been 

applied since the commencement date 
of the lease (so-called “Modified A”); or

o an amount equal to the lease liability as 
measured above, adjusted by the amount 
of any prepaid or accrued lease payments 
(so-called “Modified B”).

The net impact of IFRS 16 (if any) is recorded 
in the opening equity at the date of initial 
application (1 January 2019). The Modified A 
approach requires more effort and typically 
result in a net negative impact on equity (as 
asset < liability) but future depreciation will also 
be lower. This option is sometimes considered 
by entities who are focused on their future net 
profit.

It is however expected that most entities will 
apply the Modified B method, as this is the 
easiest to apply. The higher future depreciation 
under this method is not really a concern 
for entities with EBITDA as key performance 
indicator. If this transition method is selected, 
the impact on the opening equity 2019 is 
expected to be low, if not nil.

Significant judgements in the applica-
tion of IFRS 16

The application of IFRS 16 requires several 
judgements to be made by management with 
some of them having the potential to materially 
impact the financial statements. These 
significant judgements are commented below 
with a focus on real estate and car leases.

A. Lease definition

A lease is defined as a contract, or part of a 
contract, that conveys the right to use an asset 
(the underlying asset) for a period of time in 
exchange for consideration (IFRS 16, appendix 
A). The decision tree developed in IFRS 16.B31 
summarizes the different steps to be analysed 
when assessing whether a contract is or 
contains a lease.

In some cases, assessing whether a contract 
is a lease or a service-type agreement can 
be very judgmental knowing that the direct 
consequence is that the related commitments 
are or not recognised on the balance sheet.

For the two typical leases analysed further in this 
article, it is however generally straightforward 
to conclude whether a contract is or contains a 
lease. Some attention points however need to 
be highlighted:

- Most lease contracts include protective 
clauses that restrict the use of the underlying 
asset (e.g. car cannot be used outside 
Europe, building can only be used as office 
building, and retail shop can only be opened 
during the opening hours of the shopping 
mall). This type of clauses are generally 
considered protective for the lessor and do 
not prevent meeting the lease definition.

- If the asset is not identified or if there is a 
substantive substitution right allowing the 
lessor to replace the asset during the lease 
term, the standard clarifies that there is no 
lease. This will for example be the case in the 
following 2 scenarios:
o Lessee leases a limited number of 

parking spots that are not identified in 
the contract (e.g. 10 spots in a parking of 
100). The cars can be parked anywhere in 
the parking. In this example, it will not be 
a lease. If however substantially all of the 
capacity of the parking (typically around 
90%) would be leased, then it would still 
qualify as a lease (IFRS 16.B20).
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o A retailer leases a surface in a shopping 
centre and only requires limited 
leasehold improvements to sell its 
goods. The contract states that the 
lessor can replace the surface by a store 
with similar characteristics in the same 
shopping centre. If the conditions in IFRS 
16.B14 (practical ability and economic 
benefit for the lessor) are fulfilled, the 
substitution right would be substantive 
and consequently there is no identified 
asset and so no lease. On the contrary, 
when the lessee has to agree to change 
location, the substitution right is deemed 
not to be substantive.

- In our Belgian ports, long-term rights of use 
on land are common practice, sometimes 
contractually referred to as “concession 
rights”. Although IFRS 16.3(c) scopes out 
service concession arrangements that are 
within the scope of IFRIC 12, the related 
long-term rights are typically not meeting 
the notion of a concession as elaborated in 
IFRIC 125 and generally qualify as a lease in 
the scope of IFRS 16.

B. Lease term

The lease term consists of the non-cancellable 
period of a lease, together with periods covered 
by an option to:

- extend the lease if the lessee is reasonably 
certain to exercise that option; and

- terminate the lease if the lessee is reasonably 
certain not to exercise that option (IFRS 
16.18).

Significant judgement is required in assessing 
whether these options will be exercised or not 

5 IFRIC 12 is rarely applied in Belgium and relates to public-private 
partnerships whereby the grantor (land owner) controls or 
regulates what services the operator (lessee) must provide with 
the infrastructure, to whom it must provide them, and at what 
price; and the grantor controls – trough ownership, beneficial 
entitlement or otherwise – any significant residual interest in the 
infrastructure at the end of the term of the arrangement (IFRIC 
12.5). This is usually not the case for the long-term land leases 
referred to as “concession agreements”.

knowing that ‘reasonably certain’ is generally 
interpreted as a high threshold of probability. 
IFRS 16.B37-40 includes factors to consider in 
order to evaluate whether there is an economic 
incentive (not) to exercise the options, e.g. if 
significant leasehold improvements were done, 
it will increase the likelihood that the extension 
option will be exercised.

For real estate contracts, assessing the lease 
term is the judgment that has the most 
significant impact on the outcome of the IFRS 
16 implementation to this type of contract. See 
below for further considerations on typical 
Belgian real estate leases.

C. Measurement of the lease liability – 
Components of lease contracts

For a contract that is or contains a lease IFRS 
16.12 requires accounting for each lease 
component within the contract as a lease 
separately from non-lease components of the 
contract.

As mentioned above, the lessee can however 
decide on a class-by-class basis to account for 
(fixed) non-lease components similarly as lease 
components in the measurement of the lease 
liability under the practical expedient of IFRS 
16.15.

Considering other guidance in IFRS 16.B32-33,  
this leads to four possible categories of 
components within a lease contract:

1. Lease components that firstly include lease 
payments defined as payments under the lease 
contract made from the lessee to the lessor for 
the right to use the underlying asset during the 
lease term comprising the following:

- fixed payments (including in-substance 
fixed payments), less any lease incentives;
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- variable lease payments that depend on an 
index or a rate6;

- the exercise price of a purchase option if the 
lessee is reasonably certain to exercise that 
option; and

- payments of penalties for terminating the 
lease, if the lease term reflects the lessee 
exercising an option to terminate the lease.

For the lessee, lease payments also include 
amounts expected to be payable by the lessee 
under residual value guarantees (IFRS 16, 
appendix A).

As mentioned above, only variable lease 
payments that depend on an index or a rate 
are included in the lease liability. Other variable 
lease payments, for example lease payments 
that depend on the turnover generated in a 
shop in the retail sector, are not part of the 
lease liability. As a result, such variable lease 
payments are expensed as incurred as part of 
the operating activities, which negatively affects 
the EBITDA of the lessee.

2. Non-lease components are not defined as 
such in the standard, but represent payments 
for services or goods transferred from the 
lessor to the lessee in addition to the right to 
use the underlying asset, e.g. maintenance, 
cleaning and security services. These are not 
included in the lease liability unless the lessee 
elects to combine non-lease components with 
a lease component and to account for them as 

6 Typically, these are inflation adjustments included in the 
contract. This is very common in real estate contracts, which are 
e.g. indexed every year based on the evolution of the Consumer 
Price Index (CPI). The initial measurement of the lease liability is 
done with the index at commencement date of the lease. Each 
time the cash flow changes as result of an indexation, the entire 
remaining lease liability has to be adjusted assuming that the 
new index will apply till the end of the lease. Hence, there is 
no estimation of future indexation but the adjustment is only 
done once the index is known and the same index is kept till 
the end of the lease. In case of a positive index, this will lead to 
an increase in the lease liability and a corresponding increase 
in the right-of-use asset. Consequently, the amortization tables 
have to be adjusted on a prospective basis as well. This complex 
accounting requirements make it very challenging to account 
for these type of leases in a spreadsheet. There are specific lease 
software tools on the market that are better suited for this.

a single lease component (IFRS 16.15). The latter 
is however only possible for fixed payments 
(and e.g. not for utilities such as electricity, 
gas, water and fuel which are based on actual 
consumption – even if fixed advances are paid 
and then a periodic settlement is made).

3. So-called non-components that are 
payments by the lessee to the lessor for activities 
or costs that do not transfer a good or service 
to the lessee (IFRS 16.B33), e.g. administrative 
charges. Such payments do not give rise to a 
separate component of-the contract. These 
are to be allocated between the lease and the 
non-lease component based on the relative 
stand-alone prices (materiality to consider) 
and accounted for consistently with these 
components.

4. Levies (IFRIC 21) are taxes (other than 
income taxes and fines) for which the lessee is 
the primary taxpayer although the lessor may 
act as an agent of the authorities to collect the 
tax. A typical example is the non-recoverable 
VAT (see further below).

D. Measurement of lease liability – Discount 
rate

The discount rate to be used is:

- the interest rate implicit in the lease if that 
rate can be readily determined – this will 
often not be the case for the lessee because 
the computation of that rate requires inputs 
about the residual value of the underlying 
asset, its fair value and the initial direct costs 
of the lessor; otherwise;

- the lessee’s incremental borrowing rate 
(IBR), which is the rate of interest that a 
lessee would have to pay to borrow over 
a similar term, and with a similar security, 
the funds necessary to obtain an asset of a 
similar value to the right-of-use asset in a 
similar economic environment.

It is expected that most lessees will use the 
IBR, which is also a requirement in the context 
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of the transition if the modified retrospective 
method is applied (see above). Although the 
standard is not explicit on this point and thus 
it is an accounting policy choice to be made, 
it is generally expected that most entities will 
use the IBR at the date of initial application (i.e. 
1  January 2019) that reflects the remaining 
lease term at transition date rather than the full 
lease term as from the commencement date of 
the lease.

Even if the interest rate in the contract is known 
(e.g. for car leases some lessors communicate 
an interest rate), it will generally be inappropriate 
to use this rate at transition because the rate 
in the contract does not reflect a borrowing 
conditions at transition date. In addition, this 
contractual rate may comprise other factors 
that the ones that shall be considered in the IBR 
under IFRS 16, such as administrative costs of 
the lessor.

Without going into too much detail, a possible 
way to calculate the IBR is using these three 
layers7:

- Risk free rate: in practice most commonly 
used are Interest Rate Swaps (IRS) yield curves 
per currency or government bonds. As these 
benchmarks are references for bullet-type 
of loans with repayment at maturity date, it 

7 Based on the publication “A guide to the Incremental Borrowing 
Rate” published by Deloitte (available on https://www.iasplus.
com/en/publications/global/guides/ifrs-16-discount-rates).

is recommended to adjust the duration to 
the weighted average outstanding capital 
of the lease agreement, which will typically 
have periodic instalments. Therefore, for 
a 10-year lease, a 10-year benchmark rate 
shall not be used, but rather 5 to 6 years 
benchmark as the average outstanding 
capital is around 50-60%.

- Credit spread: should be entity specific and 
reflect the creditworthiness of the lessee. 
Several inputs can be useful here: existing 
external debt but care is needed to assess 
whether these borrowing rates are still 
relevant at commencement date of the 
leases; external credit ratings and related 
credit spreads on the market; financial 
strength of the different entities within a 
group. Unless there is a central financing 
mechanism with a financial guarantee from 
the parent, it will generally be inappropriate 
to apply the same credit spread for all entities 
of the same group.

- Lease specific adjustments. This is typically 
the layer where most entities are struggling 
with and which seems to be often neglected 
in practice on materiality ground. The 
objective of this layer is to come to an IBR 
which is reflecting a) a secured borrowing 
rate (because the lease is secured by the 
underlying asset which is to be returned if 
the lessee cannot pay the lease payments 
anymore) and b) the liquidity of the 
underlying asset (for example a car may 
be easier to sell/transfer than industrial 
machinery).

In the next two chapters of this article, we 
will share practical considerations on the 
application of the above principles to the two 
most common leases in Belgium: company 
cars and real estate leases.

Company car leases

Although not necessarily the most significant 
source of IFRS 16 adjustments, the lease of 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/ifrs-16-discount-rates
https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/ifrs-16-discount-rates
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company cars is a very widespread practice in 
Belgium for obvious tax reasons. Such leases are 
typically classified as operating leases under IAS 
17 (off-balance sheet of the lessee) and do not 
meet the short-term and low value exemptions 
under IFRS 16.

Based on our experience, the most common 
accounting judgement in the application of 
IFRS 16 to leases of company cars relates to the 
appropriate classification of each component of 
the lease contract into the appropriate category, 
which directly affects the amount of the lease 
liability to be recognised on the balance sheet 
(see section 3.3 above).

If we refer to the different components 
elaborated under section 3.3 above to a typical 
car lease contract, we would disaggregate the 
payments made by the lessee to the lessor as 
follows:

- Lease component: payments for the use 
of the car itself (capital and interest). We 
observe that in many lease contracts the 
monthly lease payment is based on an 
estimated usage (number of kilometres). 
Depending on the contract, the lease 
payments are adjusted either periodically 
during the lease term (increase/decrease) or 
at the end of the lease term (penalty/bonus) 
(mileage adjustments). This type of clause 
makes the lease payment partially variable 
and this variability is not depending on a rate 
or index. As a result, from a theoretical point 
of view, the lease payments to be included 
in the measurement of the lease liability is 
limited to the required lease payments under 
the assumption that the car is not used at 
all, even if this is very unlikely. It shall also 
be noted that this treatment is independent 
from the way mileage adjustments are 
settled (periodically or at the end) and IFRS 
16 does not include an option to voluntarily 
include variable lease payments in the lease 
liability.

In practice however, the maximum amount 
of the mileage adjustment (i.e. under the 
assumption the car is not used at all) is usually 
capped contractually and rather limited 
compared to the (fixed) leased payments to 
be made in all circumstances by the lessee. 
In that case, it can be argued that including 
the implicitly variable lease payments in the 
measurement of the lease liability is not 
materially affecting the presentation of the 
financial statements.

- Non-lease components: lease of company 
cars often includes a whole range of other 
services and consumables such as:
o repair and maintenance;
o summer/winter tyres;
o fuel and insurance of the lessee: typically 

outside the lease contract (with another 
vendor). If it would be included, payments 
would most likely be variable anyway.

For the non-lease components that are 
fixed the lessee can decide to apply the 
practical expedient under IFRS 16.15 
to all leases of company cars and treat 
non-lease components similarly to fixed 
lease payments. In all other cases, such 
components shall be expensed as incurred.

- Non-components: some payments do not 
transfer a good or service from the lessor to 
the lessee and are also not payments for the 
use of the car, such as:
o initial registration tax and yearly traffic 

tax due if the lessor is the taxpayer but 
recharges it to lessee; and

o administration costs of the lessor.

Although in principle these amounts 
have to be split on a proportionate basis 
between lease component and non-lease 
components and treated accordingly, it 
usually represents small amounts.

- Levies: value added tax (VAT) on car lease 
expenses is partly (or fully depending on the 
tax status of the lessee) non-deductible in 
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Belgium. This VAT is due by the lessee and 
triggered by the issue of the periodic lease 
invoices of the lessor (i.e. VAT is not due by 
the signing of the car lease contract). The 
lessor actually acts as an agent for the tax 
authorities and just collects the VAT through 
the monthly lease invoice, but the VAT is 
not part of the lease payments as such. 
Therefore, the common view is to consider 
VAT to be in the scope of IFRIC 21 – Levies for 
the lessee, which means that it should only 
be recognised (expensed) at the moment 
the invoice is issued and not to be included 
in the lease liability.

Beyond the above accounting judgements, 
the application of IFRS to leases of company 
cars also raises a number of operational 
considerations, including with respect to data 
sourcing. In that respect we observe that many 
entities succeed in getting the list of all the 
necessary data inputs to periodically calculate 
the lease liability (sometimes even including the 
IBR). Although in theory a portfolio approach 
as described in IFRS 16.B1 could be used for 
company cars by aggregating car leases with 
similar characteristics as one right-of-use 
asset, we see little appetite for this in practice. 
When a lease software is used, it seems easier 
to request an updated file of all open contracts 
at the end of each reporting period and upload 
this list into the lease tool, which will compare 
the list to the previous month and make the 
necessary calculations. This “mass upload” 
avoids or at least reduces reconciliation issues 
with the underlying invoices or when e.g. one 
car in a portfolio is to be removed because of 
an accident. For larger portfolios of very similar 
assets (e.g. railcars), the portfolio approach 
seems to be more frequently used in practice.

Real estate leases

Real estate leases may relate to various types 
of land and buildings such as office buildings, 
retail space (shops), specified spots in a car park 
or residential property.

For most groups and especially those having 
a retail activity, leases of property is the most 
significant source of IFRS 16 adjustment 
considering the value of the underlying assets, 
the length of related contracts, and the fact that 
such leases are usually classified as operating 
leases under IAS 17.

Although many other contractual particularities 
may require specific accounting judgements, 
the main technical challenge in the application 
of IFRS 16 to real estate leases is the 
determination of the lease term, which has a 
direct multiplication effect on the amount of 
the lease liability.

The most popular type of real estate lease 
in Belgium is the so-called 3/6/9 contract 
or commercial lease agreement, which is 
regulated by the law of 30 May 19518. This law 
is quite protective for the lessee. Due to the 
protective nature of this law, most dispositions 
are compulsory so that parties cannot deviate 
contractually from the law.

The typical clauses of real estate lease agreed 
in that context can be summarised as follows:

- the duration of the contract is 9 years;
- lessee can terminate the contract every 3 

years without penalty provide a six month 
notice is communicated to the lessor;

- after 9 years, the lessee has the right (but no 
obligation) to renew the lease. The lessor 
can only refuse the renewal in specific 
circumstances, including if the lessor:
o has received an offer from another party 

to lease the property at a higher rent;
o wants to directly occupy the building;
o wants to give another destination to the 

building; and
o wants to refurbish / reconstruct the 

building.

8 h t t p : / / w w w. e j u s t i c e . j u s t . f g o v . b e / c g i _ l o i / c h a n g e _
lg.pl?language=nl&la=N&cn=1951043030&table_name=wet

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1951043030&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1951043030&table_name=wet
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If the lessor would refuse the renewal of the 
lease for another reason, the lessor is required 
to pay a significant penalty to the lessee.

The question about the lease term for this type 
of contract is twofold:

- Is there a maximum lease term? The 
question is in fact about the enforceability 
of the extension right by the lessee after 9 
years. In that respect IFRS 16.B34 states that 
a lease is no longer enforceable when the 
lessee and the lessor each has the right to 
terminate the lease without permission 
from the other party with no more than 
an insignificant penalty. In the fact pattern 
outlined above, it seems appropriate 
to consider that the lessor also has the 
unilateral right to terminate the lease after 
9 years without penalty and so that the 
lease is not enforceable beyond that period. 
Although this is judgmental and needs to 
be assessed based on the specific facts, the 
circumstances under which the lessor can 
terminate the contract after 9 years are so 
wide, including a better financial offer from 
another tenant, that we do not contemplate 
a rational basis for the lessor not to renew 
outside those circumstances. In other words, 
the circumstances foreseen in the law for 
the lessor to terminate after 9 years are 
sufficiently substantive to take the view that 
the lessee has no unilateral enforceable right 
to extend the lease beyond 9 years. Under 
that view, 9 years is the maximum lease term 
for this type of lease contract. This view is 
also consistent with the one expressed by 
the French accounting standard setter (ANC) 
for 3/6/9 lease contract under French law9.

9 http://www.anc.gouv.fr/cms/news/releve-de-conclusions-de-
lanc-relatif-aux-baux-commerciaux-en-france

 It shall however be noted that under French law, an indemnity 
is due to the lessee if the lessor refuses to renew the lease after 
9 years even under circumstances similar to the ones described 
above, which is not the case under Belgian law. This element 
clearly reinforces the view that Belgian leases described above 
are not enforceable beyond 9 years under IFRS 16.

- Is the lease term then 3, 6 or 9 years? The 
fact that the lease is not enforceable beyond 
9 years does not mean all such contracts 
have a lease term of 9 years considering that 
the lessee has the unilateral right to cancel 
the agreement after 3 or 6 years. The optional 
periods should only be included in the lease 
term when it is reasonably certain that the 
termination options will not be exercised 
by the lessee. This assessment will depend 
on various factors described in IFRS 16.B37-
40. It is clear that significant judgement may 
be required and proper documentation of 
the reasoning followed needs to be drafted 
and disclosed. In a large group, central 
oversight on this is needed to ensure that 
the assessment is done consistently for all 
similar leases.

In addition to the lease term assessment, real 
estate leases also raise a number of questions 
on the proper classification of each component 
of the lease into the appropriate category. 
Applying the principles developed under 
section 3.3 above, we would disaggregate the 
payments made to the lessor as follows:

- Lease components: include the periodic 
rent (including the interests) for the use of the 
property to the extent it is a fixed payment or 
a variable lease payment that depend on an 
index or a rate.

In the retail sector, it can occur that all 
lease payments are depending e.g. on the 
turnover of the shop or on the number of 
visitors. If that is the case, the lease liability 
is nil at initial recognition and the variable 
lease payment is expensed as incurred. IFRS 
16 does not require making any estimation 
of future sales/visitors. However, some 
contracts include a floor or minimum lease 
payment that can take various forms:

o in case of lease payments linked to 
turnover, there can be minimum amounts 
payable (e.g. 1% of turnover with a 
minimum of 10,00 EUR per year). In that 

http://www.anc.gouv.fr/cms/news/releve-de-conclusions-de-lanc-relatif-aux-baux-commerciaux-en-france
http://www.anc.gouv.fr/cms/news/releve-de-conclusions-de-lanc-relatif-aux-baux-commerciaux-en-france
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case, only the 10,00 EUR per year is to be 
included in the lease liability;

o in case of indexation, instead of referring 
to the CPI, the contract could e.g. state 
that the lease payment is indexed with 
2% per year or with a CPI but with a 
minimum of 2% per year. In both cases, 
the lease liability at commencement date 
will include the annual increases of 2% as 
they are unavoidable/fix in the future.

- Non-lease components:

o Services such as cleaning, security guard 
and maintenance.

o Utilities such as water, gas, electricity, 
telecommunication costs: usually 
variable even if fixed advances are to be 
paid.

For the non-lease components that are 
fixed, the lessee can decide to apply the 
practical expedient under IFRS 16.15 to all 
real estate leases and treat them similarly 
to fixed lease payments. In all other cases, 
such components shall be expensed as 
incurred.

- Non-components:
o Property withholding tax due by the 

lessor (as owner of the building) and 
recharged as such to the lessee. Such 
taxes are not in the scope of IFRIC 
21 on levies as the lessee is not the 
taxpayer. Although this is a judgemental 
assessment, there are arguments 
to consider the Belgian property 
withholding tax recharged to the lessee 
as a variable payment not depending on 
an index or a rate10, in which case the tax 
is excluded in the measurement of the 
lease liability and is expensed as incurred. 
Note that this assumes that the amount of 

10 The property tax reflects a certain percentage on the “assessed” 
value of the property. Different governments can decide at 
irregular moments on the value of the properties and on the 
percentage of tax that is imposed (e.g. considering budgetary 
constraints).

property withholding tax is transparently 
recharged as such by the lessor to the 
lessee. If the rent would be all-in and 
the lessee does not know separately the 
amount of the property tax, it would 
implicitly be included in the lease liability.

o Insurance of the building rebilled by the 
lessor to the lessee in case the lessor 
is the insured party: depending on the 
specific terms of the insurance contract, 
the related premium can also be viewed 
as a variable payment not depending on 
an index or a rate.

With respect to real estate lease, attention 
shall finally, be given to sublease contracts as 
the requirements have changed compared to 
IAS 17. Although the lease classification rules 
for lessors have essentially not changed in 
general (with the distinction between operating 
and finance lease maintained for lessors), the 
sublease shall be classified by reference to the 
right-of-use asset arising from the head lease, 
rather than by reference to the underlying asset 
itself (IFRS 16.B58). This means that in case of 
back-to-back leases, most likely significantly 
all risks and rewards of the head lease will be 
transferred to the sublessee and the sublease 
will qualify as a finance sublease. In this case, 
the right-of-use asset will be replaced by a 
lease receivable. The liability for the head lease 
is not adjusted and also not offset with the lease 
receivable.

NON-DEDUCTIBLE VAT 

AND PROPERTY TAXES ARE 

EXCLUDED FROM THE LEASE 

LIABILITY
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Résumé

L’application de l’IFRS 16 introduit des 
changements et des défis importants pour 
de nombreuses sociétés, non seulement 
en termes d’information financière, mais 
également d’un point de vue opérationnel. 
A partir du 1er janvier 2019, la nouvelle 
norme sur les contrats de location exige de 
comptabiliser la quasi-totalité des contrats 
de location au bilan du preneur.

Cet article fournit d’abord un résumé 
général des principes clés de l’IFRS 16, puis 
il développe les considérations comptables 
importantes qui doivent être prises en 
compte lors de l’application de l’IFRS 16 
(à savoir l’identification des contrats de 
location et des composantes du contrat de 
location, l’évaluation de la durée du contrat 
de location, et l’évaluation de l’obligation 
locative) et finalement, il expose des 
considérations et interprétations pratiques 
concernant l’application de cette nouvelle 
norme aux contrats de location les plus 
courants et importants rencontrés en 
Belgique: les contrats de location de voitures 
et de biens immobiliers.

Samenvatting

De toepassing van IFRS 16 brengt voor veel 
ondernemingen belangrijke veranderingen 
en uitdagingen met zich mee, niet alleen op 
het gebied van financiële verslaggeving, maar 
ook vanuit een operationeel perspectief. 
Vanaf 1 januari 2019 geldt de nieuwe lease-
standaard waarin vereist wordt dat bijna alle 
leaseovereenkomsten op de balans van de 
lessee worden verantwoord.

Dit artikel geeft eerst een algemene 
samenvatting van de belangrijkste principes 
van IFRS 16, gaat vervolgens verder in 
op de belangrijke boekhoudkundige 
overwegingen die gemaakt moeten worden 
bij de toepassing van IFRS 16 (namelijk de 
identificatie van leaseovereenkomsten en 
leasecomponenten, de beoordeling van 
de leasetermijn, en de waardering van 
de leaseverplichting) en deelt ten slotte 
praktische overwegingen en interpretaties 
voor de toepassing van deze nieuwe 
standaard op de meest voorkomende en 
belangrijkste leaseovereenkomsten in België: 
leaseovereenkomsten voor bedrijfswagens 
en voor vastgoed.
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TAA – IFRS – JANUARI 2018 – DECEMBER 2018

IASB

1. 07/02/2018 – Amendements d’IAS 19

L’IASB a publié en février 2018 des amendements 
à IAS 19 concernant la modification, la  
réduction ou la liquidation d’un régime.

1 Les textes repris dans cette publication sont pour compte des 
auteurs et ne représentent pas des opinions de la FSMA.

THOMAS CARLIER
Deloitte Brussels IFRS Centre of Excellence

VÉRONIQUE WEETS
FSMA1

FOUAD ELOUCH
IFRS and Reporting Expert

IASB

1. 07/02/2018 – Wijzigingen van IAS 19

Het IASB heeft “Plan Amendment, Curtailment 
or Settlement (Amendments to IAS 19)” 
gepubliceerd.

1 De in deze publicatie opgenomen teksten ziijn voor rekening 
van de auteur en vertegenwoordigen niet de standpunten van 
de FSMA.
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Ainsi, les amendements stipulent qu’en cas de 
modifications, réductions ou liquidations, une 
entité doit déterminer les intérêts nets et le coût 
des services rendus au cours de la période sur 
la base des hypothèses actuarielles utilisées 
pour la réévaluation du passif net au titre des 
prestations définies.

Outre ces amendements, l’effet de la 
modification, réduction ou liquidation d’un 
régime sur le plafond de l’actif est clarifié.

Ces amendements entrent en vigueur pour 
les exercices à compter du 1er janvier 2019. 
Une application anticipée est autorisée. Ces 
amendements ne sont pas encore adoptés au 
niveau européen.

2. 27/03/2018 – Amendements 
proposés à IAS 8

L’exposé-sondage «  ED/2018/1 – Accounting 
Policy Changes (Proposed amendments 
to IAS 8)  » traite de la comptabilisation des 
changements de méthodes comptables à la 
suite de décisions de l’IFRS Interpretations 
Committee (IFRS IC).

Conformément à IAS 8, une société ne peut 
modifier des méthodes comptables que si elle 
est imposée par une norme ou interprétation ou 
si la modification résulte en des états financiers 
fournissant une information fiable et plus 
pertinente. Néanmoins, des sociétés indiquent 
régulièrement avoir modifié les méthodes 
comptables à la suite de décisions de l’IFRS IC.

Afin de simplifier les modifications volontaires 
de méthodes comptables à la suite de 
décisions de l’IFRS IC, l’IASB propose d’ajuster 
le seuil de faisabilité concernant l’application 
rétrospective.

Bij een afwikkeling, inperking of wijziging 
van een plan moet de entiteit de nettorente 
en de pensioenkosten die aan het dienstjaar 
worden toegerekend (current service costs) 
bepalen op basis van de veronderstellingen die 
werden gebruikt voor de herwaardering van de 
nettoverplichting (het nettoactief).

Daarnaast wordt de impact van een afwikkeling, 
inperking of wijziging van een plan op het 
actiefplafond verduidelijkt.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op 
jaarrekeningen die beginnen op of na 1 januari 
2019. Vervroegde toepassing is toegelaten, 
maar moet vermeld worden.

2. 27/03/2018 – Voorstel tot wijziging 
van IAS 8

ED/2018/1 – Accounting Policy Changes 
(Proposed amendments to IAS 8), gaat 
over de verwerking van wijzigingen aan de 
grondslagen voor financiële verslaggeving als 
gevolg van agendabeslissingen van het IFRS 
Interpretatiecommittee (IFRS IC).

In overeenstemming met IAS 8 – 
Grondslagen voor financiële verslaggeving, 
schattingswijzigingen en fouten mag een entiteit 
een grondslag voor financiële verslaggeving 
alleen wijzigingen indien die wijziging door een 
IFRS wordt voorgeschreven, dan wel leidt tot een 
jaarrekening die betrouwbare en meer relevante 
informatie verstrekt. Toch wordt geregeld 
aangegeven dat een entiteit zijn grondslagen 
wijzigt als gevolg van agendabeslissingen van 
het IFRS IC.

Om vrijwillige wijzigingen van de grondslagen 
voor financiële verslaggeving als gevolg van 
beslissingen van het IFRS IC te vereenvoudigen, 
stelt het IASB voor om de haalbaarheidsdrempel 
met betrekking tot retroactieve toepassing aan 
te passen.
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La base des amendements proposés est une 
analyse des coûts-avantages :

- Pour modifier une méthode comptable à la 
suite d’une décision de l’IFRS IC, l’entité doit 
effectuer une analyse coûts-avantages. Une 
nouvelle méthode comptable ne devrait 
pas être appliquée de façon rétrospective 
si le coût pour déterminer les effets du 
changement spécifiques à un exercice ou 
l’effet cumulé du changement excèdent 
les avantages pour les utilisateurs des états 
financiers.

- Des dispositions additionnelles pour 
l’analyse des coûts-avantages.

3. 29/03/2018 – Nouveau cadre 
conceptuel de l’information financière

Le 29 mars 2018, l’IASB a publié son Cadre 
conceptuel de l’ information financière révisé, 
qui renferme des définitions révisées d’un actif 
et d’un passif ainsi que de nouvelles indications 
sur l’évaluation, la décomptabilisation, la 
présentation et les informations à fournir.

Le nouveau Cadre conceptuel ne constitue 
pas une refonte substantielle comme le voulait 
initialement le projet entrepris en 2004 ; l’IASB 
a plutôt mis l’accent sur les sujets qui n’y étaient 
pas abordés ou qui comportaient des lacunes 
évidentes à combler.

Résumé du nouveau Cadre conceptuel

Statut et objet du cadre conceptuel

Dans la première partie, le Cadre décrit qu’il a 
pour objet d’aider :

- l’IASB à élaborer des normes qui reposent 
sur des concepts cohérents ;

- les préparateurs à élaborer des méthodes 
comptables cohérentes lorsqu’aucune 
norme ne s’applique à une transaction ou à 
un autre événement donné, ou lorsqu’une 

De basis voor de voorgestelde wijzigingen is 
een kosten-batenanalyse:

- Een entiteit die een grondslag voor 
financiële verslaggeving wijzigt als gevolg 
van een agendabeslissing van het IFRS IC, 
moet een kosten-batenanalyse doen. Een 
nieuwe grondslag moet niet retrospectief 
worden toegepast indien de kost van het 
bepalen van de periodegebonden gevolgen 
of het cumulatieve effect van de wijziging, 
hoger is dan de verwachte voordelen voor 
de gebruikers van de jaarrekening.

- Bijkomende leidraden voor de kosten-
batenanalyse.

3. 29/03/2018 – Nieuw raamwerk voor 
financiële verslaggeving

Het IASB heeft een nieuw Raamwerk voor 
financiële verslaggeving gepubliceerd. In het 
Raamwerk staan nieuwe definities van activa 
en verplichtingen alsook nieuwe richtlijnen 
voor waardering, opname, presentatie en 
informatieverschaffing.

Het nieuwe Raamwerk werd een project 
waarvan het doel niet langer een substantiële 
herziening van het raamwerk was, zoals initieel 
voorzien in 2004. Er werd nu gefocust op de 
onderwerpen die nog niet werden behandeld, 
of de onderwerpen waar er ernstige problemen 
mee waren.

Samenvatting van het nieuwe Raamwerk

Status en doel van het Raamwerk

In het eerste deel wordt aangegeven dat het 
Raamwerk:

- het IASB moet helpen bij de ontwikkeling en 
aanpassing van standaarden gebaseerd op 
consistente concepten;

- opstellers van de jaarrekening moet 
helpen bij het ontwikkelen van consistente 
grondslagen voor financiële verslaggeving 
bij gebrek aan standaard of wanneer er 
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norme permet un choix de méthode 
comptable ;

- toutes les parties à comprendre et à 
interpréter les normes.

Si l’IASB décide de publier une norme en conflit 
avec le cadre conceptuel, ce fait sera rapporté 
ainsi que les justifications de la dérogation.

Chapitre 1 – Objectif de l’information financière 
à usage général

L’objectif de l’information financière à usage 
général est de fournir des informations utiles 
concernant l’entité qui la présente (l’entité 
comptable) aux investisseurs, prêteurs et autres 
créanciers actuels et potentiels aux fins de prise 
de décisions sur la fourniture de ressources à 
l’entité. Les informations à fournir concernent 
les ressources économiques de l’entité et les 
créances sur l’entité, ainsi que les variations 
sur ces ressources économiques et créances à 
la suite de transactions et autres événements. 
Le Cadre introduit également la notion de 
responsabilité des dirigeants (stewardship).

Chapitre 2 – Caractéristiques qualitatives de 
l’information financière utile

Ce chapitre clarifie tant les caractéristiques 
qualitatives essentielles (pertinence et 
fidélité) que les caractéristiques qualitatives 
auxiliaires (comparabilité, vérifiabilité, rapidité 
et compréhensibilité). De plus, la contrainte 
du coût pesant sur l’information financière est 
également décrite. La matérialité (significativité) 
est désignée comme un aspect spécifique de la 
pertinence.

Le chapitre réfère à nouveau à la prudence 
et mentionne que la prudence soutient la 
neutralité. La prudence est définie comme 

een keuze van grondslag voor financiële 
verslaggeving mogelijk is, en

- alle partijen moet te helpen bij het begrijpen 
en interpreteren van IFRS.

Indien het IASB beslist om een nieuwe of 
herziene richtlijn te publiceren die niet in 
overeenstemming is met het Raamwerk, zal 
het IASB dit verschil aanduiden en de redenen 
voor het conflict uitleggen in de basis voor 
beslissingen.

Hoofdstuk 1 – Doel van algemene financiële 
rapportering

Het doel van algemene financiële rapportering 
is het verstrekken van financiële informatie 
over de rapporterende entiteit die nuttig is 
voor bestaande en potentiele investeerders 
en kredietverstrekkers bij het nemen van 
beslissingen over het verlenen van middelen 
aan de entiteit. Er moet informatie worden 
gegeven over de economische bronnen en 
verplichtingen van de entiteit alsook over de 
impact van transacties en andere gebeurtenissen 
die de economische bronnen en verplichtingen 
wijzigen. Nieuw is de nadruk op het verstrekken 
van informatie over het rentmeesterschap 
(stewardship) van de managers.

Hoofdstuk 2 – Kwalitatieve eigenschappen van 
nuttige informatie

In dit hoofdstuk worden de fundamentele 
kwalitatieve karakteristieken (relevantie en 
getrouwe weergave) alsook de versterkende 
kwalitatieve karakteristieken (vergelijkbaarheid, 
controleerbaarheid, tijdigheid en 
begrijpbaarheid) uitgelegd. Ook komt de 
beperking met betrekking tot de kostprijs 
van nuttige financiële verslaggeving aan bod. 
Materialiteit wordt aangemerkt als een specifiek 
aspect van relevantie.

Er wordt opnieuw gerefereerd naar 
voorzichtigheid en er wordt aangegeven dat 
voorzichtigheid de neutraliteit ondersteund. 
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l’usage de circonspection dans l’exercice du 
jugement en situation d’incertitude.

Le Cadre clarifie également qu’une 
représentation fidèle retrace la substance d’une 
transaction plutôt que seulement sa forme 
juridique.

Chapitre 3 – Les états financiers et l’entité 
comptable

L’objectif des états financiers est de fournir 
à leurs utilisateurs, au sujet des actifs, passifs, 
capitaux propres, produits et charges de l’entité 
comptable, des informations financières utiles à 
l’appréciation de ses perspectives de flux futures 
de trésorerie et de la gestion de ses ressources 
économiques par la direction.

Seuls l’état de la situation financière et l’(les) 
état(s) de la performance financière (compte de 
résultats et autres éléments du résultat global) 
sont mentionnés explicitement ; le reste sont 
d’autres états et des notes.

Les états financiers sont établis pour un 
intervalle de temps spécifié, comprennent des 
informations comparatives et dans certains cas 
des informations prospectives.

L’entité comptable est une entité qui, par 
obligation ou par choix, prépare des états 
financiers. Elle peut être constituée d’une seule 
entité, d’une partie d’une entité ou de plusieurs 
entités.

L’IASB estime que les états financiers 
consolidés contiennent vraisemblablement 
plus d’information utile aux lecteurs par rapport 
aux états financiers individuels.

Chapitre 4 – Les éléments des états financiers

Ce chapitre comprend la définition d’un actif, 
d’un passif, des capitaux propres, des produits 
et des charges.

Voorzichtigheid wordt gedefinieerd als het 
gebruik van omzichtigheid (caution) bij 
oordeelsvorming in geval van onzekerheid.

Er wordt ook verduidelijkt dat een getrouwe 
weergave staat voor het getrouw representeren 
van de substantie van een economische 
gebeurtenis en niet voor het louter weergeven 
van de wettelijke vorm.

Hoofdstuk 3 – De jaarrekening en de 
rapporterende entiteit

Het doel van de jaarrekening is het verstrekken 
van informatie over de activa, verplichtingen, 
eigen vermogen, baten en lasten die nuttig 
is voor gebruikers bij het inschatten van de 
toekomstige kasstromen van de entiteit en 
bij het beoordelen van het rentmeesterschap 
(stewardship) van het management over de 
middelen van de entiteit.

Er worden slechts twee overzichten expliciet 
vermeld: het overzicht van de financiële positie 
en het overzicht van de financiële prestaties, de 
rest zijn “andere overzichten en toelichtingen”.

De jaarrekening wordt opgesteld voor een 
specifieke periode in de tijd, bevat vergelijkende 
informatie en in bepaalde gevallen ook 
voorspellende informatie.

Een rapporterende entiteit is een entiteit die 
verplicht is of ervoor kiest om een jaarrekening 
op te stellen. De rapporterende entiteit kan een 
enkele entiteit zijn, kan een deel van een entiteit 
zijn of kan bestaan uit verschillende entiteiten.

Het IASB gaat ervan uit dat de geconsolideerde 
jaarrekening meer nuttige informatie bevat dan 
de niet-geconsolideerde jaarrekening.

Hoofdstuk 4 – Elementen van de jaarrekening

Dit hoofdstuk omvat de definities voor een 
actief, een verplichting, eigen vermogen, baten 
en lasten.
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Le remplacement des “ressources” par 
“ressources économiques” dans la définition des 
actifs et passifs indique que l’IASB ne considère 
plus un actif comme un objet physique, mais 
comme un droit. De plus, il n’y a plus de 
référence vers des avantages économiques 
futurs attendus, mais seulement vers le potentiel 
de produire des avantages économiques.

La différence entre les capitaux propres et 
dettes ne fait pas partie du Cadre, et sera traitée 
séparément au sein du projet de recherche 
de l’IASB sur les instruments financiers à 
caractéristiques de capitaux propres.

Chapitre 5 – Comptabilisation et 
décomptabilisation

Seuls les éléments répondant à la définition 
d’un actif, d’un passif ou de capitaux propres 
sont comptabilisés dans l’état de la situation 
financière, et seuls les éléments répondant 
à la définition de produits et charges sont 
comptabilisés dans l’état de la performance 
financière.

La comptabilisation de ces éléments dépend de 
deux critères  : la comptabilisation fournit aux 
utilisateurs d’états financiers (1) de l’information 
pertinente au sujet de ces éléments ; et (2) une 
image fidèle de ces éléments.

Le Cadre comprend également une contrainte 
du coût.

Les actifs et passifs conservés après une 
transaction ou tout autre événement qui 
mène à une décomptabilisation de certains 
(ou certaines parties d’) éléments doivent être 
présentés de façon fidèle et doivent donner 
une image fidèle des changements dans les 
actifs et passifs de l’entité comme résultat d’une 
transaction ou d’autre événement.

De vervanging van “bronnen” door 
“economische middelen” in de nieuwe definitie 
van activa en verplichtingen geeft aan dat 
het IASB activa niet langer beschouwd als 
fysische objecten maar als verzameling van 
rechten. Er is niet langer een verwijzing naar 
verwachte instromen of uitstromen, enkel een 
mogelijkheid om economische voordelen te 
produceren of over te dragen.

Het verschil tussen eigen vermogen en vreemd 
vermogen maakt geen deel uit van het nieuwe 
Raamwerk, en wordt afzonderlijk behandeld 
in het onderzoeksproject van het IASB over 
financiële instrumenten met karakteristieken 
van eigen vermogen.

Hoofdstuk 5 – Opnemen en niet langer 
opnemen

Enkel elementen die voldoen aan de definitie 
van een actief, verplichting, baten of lasten 
worden opgenomen in het overzicht van 
de financiële positie en het overzicht van de 
financiële prestaties.

De opname van deze elementen hangt af van 
twee criteria: de opname geeft gebruikers van 
de jaarrekening (1) relevante informatie over 
deze elementen; en (2) een getrouwe weergave 
van deze elementen.

Het Raamwerk bevat ook een kostenbeperking.

Elementen die in de overzichten opgenomen 
blijven na een transactie of andere gebeurtenis 
die heeft geleid tot het niet langer opnemen 
van bepaalde (delen van) elementen moeten 
getrouw worden weergegeven en moeten 
een getrouwe weergave zijn van de wijziging 
in activa en verplichtingen als gevolg van de 
transactie of andere gebeurtenis.
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Chapitre 6 – Evaluation

Ce chapitre décrit différentes bases d’évaluation 
(coût historique et valeur actuelle, juste valeur, 
valeur d’utilité, valeur de remboursement et 
coût actuel), les informations produites par ces 
différentes bases d’évaluation et leurs avantages 
et désavantages.

Un tableau résume l’information donnée par 
chaque base d’évaluation.

Le chapitre détaille également les facteurs 
importants dans la détermination de la base 
d’évaluation (pertinence, représentation fidèle, 
caractéristiques qualitatives auxiliaires et la 
contrainte du coût et des facteurs spécifiques à 
l’évaluation initiale), et précise que ces facteurs 
peuvent conduire à des bases d’évaluation 
différentes pour différents actifs, passifs, 
produits et charges.

Chapitre 7 – Présentation et informations à 
fournir

Le chapitre inclut des dispositions sur la 
présentation et les informations à fournir, 
notamment sur la façon de présenter la 
performance financière. Le compte de résultats 
et l’état des autres éléments du résultat global 
sont désormais appelé « état de la performance 
financière  », mais le Cadre ne précise pas s’il 
peut être composé de deux parties distinctes. 
Il est seulement précisé qu’un total ou un sous-
total pour les pertes et profits doit être présenté. 
Les pertes et profits ne sont pas définis.

Chapitre 8 – Concepts de capital et de maintien 
du capital

Ces concepts ont été repris du cadre existant 
avec des changements mineurs liés à la 
cohérence dans la terminologie.

Hoofdstuk 6 – Waardering

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van 
de verschillende waarderingsgrondslagen 
(historische kostprijs en huidige waarde (reële 
waarde (fair value), bedrijfswaarde (value in 
use), afwikkelingswaarde (fulfilment value) en 
huidige kost (current cost)), de informatie die de 
grondslagen geven en hun voor- en nadelen.

Een tabel geeft een overzicht van de 
informatieverschaffing door de verschillende 
grondslagen.

In het Raamwerk worden de factoren opgesomd 
die in aanmerking komen bij de keuze van 
een waarderingsgrondslag (relevantie, 
getrouwe weergave, versterkende kwalitatieve 
eigenschappen en de kostenbeperking, 
elementen die specifiek zijn voor de eerste 
waardering alsook het gebruik van meer dan één 
waarderingsgrondslag). Deze factoren zorgen 
waarschijnlijk voor de keuze van verschillende 
waarderingsgrondslagen voor verschillende 
activa, verplichtingen, baten en lasten.

Hoofdstuk 7 – Presentatie en 
informatieverschaffing

Dit hoofdstuk omvat richtlijnen met betrekking 
tot de informatie die moet worden opgenomen 
in de jaarrekening en hoe deze informatie 
moet worden gepresenteerd en verschaft. 
Het overzicht van de winst of het verlies en 
de overige onderdelen van het totaalresultaat 
(Statement of comprehensive income) wordt 
aangemerkt als Overzicht van de financiële 
prestaties (Statement of financial performance), 
maar het Raamwerk vermeld niet of dit 
overzicht 1 of 2 overzichten bevat. Er wordt 
enkel aangegeven dat er een subtotaal moet 
gemaakt worden voor winst-of verlies. Winst of 
verlies wordt niet gedefinieerd.

Hoofdstuk 8 – Concepten van kapitaal en 
beheer van kapitaal

Dit onderdeel werd ongewijzigd overgenomen 
uit het bestaande Raamwerk.
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Le Cadre ne comprend pas de date d’entrée en 
vigueur et l’IASB applique immédiatement les 
notions de ce nouveau Cadre.

Références relatives au Cadre conceptuel

En plus du Cadre conceptuel révisé, l’IASB a 
également publié le document Amendements 
aux références au Cadre conceptuel dans les 
normes IFRS, qui comporte des amendements 
à IFRS 2, d’IFRS 3, d’IFRS 6, d’IFRS 14, d’IAS 1, 
d’IAS 8, d’IAS 34, d’IAS 37, d’IAS 38, d’IFRIC 12, 
d’IFRIC 19, d’IFRIC 20, d’IFRIC 22 et de SIC-32. 
Certaines modifications sont uniquement des 
mises à jour pour indiquer la version du Cadre 
qu’elles mentionnent (le Cadre de l’IASC adopté 
par l’IASB en 2001, le Cadre de l’IASB en 2010 
ou le nouveau Cadre révisé de 2018) ou pour 
indiquer que les définitions dans la norme n’ont 
pas été mises à jour pour refléter les nouvelles 
définitions élaborées dans le Cadre conceptuel 
révisé.

Les amendements s’appliquent aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2020.

4. 22/10/2018 – Publication finale de la 
nouvelle définition d’une “entreprise”

En octobre 2018, l’IASB a publié des 
modifications d’IFRS 3 sur la définition d’une 
entreprise pour aider les entités à déterminer 
si les activités et les actifs qu’elles ont acquis 
constituent une entreprise ou simplement un 
groupe d’actifs. Les amendements peuvent être 
résumés comme suit :

- Pour être considéré comme une entreprise, 
un ensemble d’activités et d’actifs acquis doit 
inclure au moins une entrée et un processus 
substantiel qui, ensemble, ont la capacité de 
contribuer substantiellement à la création de 
sorties (biens ou services).

- La portée des définitions d’une entreprise 
et d’une sortie a été limitée aux biens et aux 
services fournis aux clients, et la référence 

Het Raamwerk bevat geen ingangsdatum en het 
IASB zal onmiddellijk starten met de toepassing 
van het nieuwe Raamwerk.

Referenties naar het Conceptuele Raamwerk

Samen met de publicatie van het Raamwerk 
heeft het IASB ook Amendments to References 
to the Conceptual Framework in IFRS Standards 
gepubliceerd. Dit document bevat wijzigingen 
aan IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, 
IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 
20, IFRIC 22, en SIC-32. Bepaalde aanpassingen 
vermelden een versie van het Raamwerk 
waarnaar wordt verwezen (Het IASC Raamwerk 
van 2001, het IASB Raamwerk van 2010, of het 
nieuwe Raamwerk van 2018). Soms wordt er 
aangegeven dat de definities in de standaard 
niet werden aangepast aan de definities in het 
nieuwe Raamwerk.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op 
jaarrekeningen over periodes die starten op of 
na 1 januari 2020.

4. 22/10/2018 – Finale publicatie van 
nieuwe definitie van “business”

Het IASB heeft Definition of a Business 
(Amendments to IFRS 3) gepubliceerd om de 
tegemoet te komen aan de moeilijkheden die 
entiteiten ondervinden om te bepalen of ze een 
bedrijf (business) dan wel een groep van activa 
verwerven. De wijzigingen kunnen als volgt 
samengevat worden:

- Om te voldoen aan de definitie van een 
bedrijf moet een verworven verzameling van 
activiteiten en activa ten minste een input en 
een substantief proces omvatten die samen 
significant bijdragen aan de mogelijkheden 
om outputs te creëren.

- Voor de definitie van een bedrijf en van 
outputs wordt enkel gekeken naar goederen 
en diensten die worden verstrekt aan klanten. 
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à la capacité de réduire les coûts a été 
supprimée.

- Des directives et exemples supplémentaires 
ont été ajoutées afin d’aider les entités à 
déterminer si un processus substantiel a été 
acquis.

- L’IASB a supprimé l’évaluation de la capacité 
des intervenants du marché de remplacer 
les entrées et les processus manquants, le 
cas échéant, et de continuer à produire des 
sorties.

- Un test de concentration facultatif est ajouté 
afin de permettre d’évaluer plus facilement 
si un ensemble d’activités et d’actifs acquis 
constitue une entreprise ou non.

Les amendements s’appliquent aux 
regroupements d’entreprises effectués à 
compter du 1er janvier 2020. Une application 
anticipée est autorisée.

5. 31/10/2018 – Amendements à IAS 1 et 
IAS 8 concernant la définition du terme 
“significatif”

L’IASB a publié des amendements sur la définition 
du terme « significatif » (amendements à IAS 1 
et IAS 8), afin de clarifier cette définition et de 
l’harmoniser avec celle utilisée dans le Cadre 
conceptuel et les normes elles-mêmes.

Les modifications portent sur la nouvelle 
définition du terme « significatif » :

L’ information est significative si on peut 
raisonnablement s’attendre à ce que 
son omission, son inexactitude ou son 
obscurcissement influence les décisions 
que prennent les principaux utilisateurs des 
états financiers à usage général d’une entité 
comptable donnée sur la base de ces états 
financiers.

Soulignons trois nouveautés dans cette 
définition :

De verwijzing naar de mogelijkheden om 
kosten te verminderen werd verwijderd.

- Bijkomende richtlijnen en voorbeelden om 
entiteiten te helpen bij de analyses of er een 
substantief proces werd verworven.

- Entiteiten moeten niet meer nagaan of 
marktdeelnemers de mogelijkheid hebben 
om ontbrekende inputs en processen te 
vervangen en om verder te gaan met de 
productie van outputs.

- Er is een nieuwe vrijwillige concentratietoets 
die een vereenvoudigde analyse toelaten om 
uit te sluiten dat een verworven verzameling 
van activiteiten en activa een bedrijf zijn.

De wijzigingen zijn van toepassing op 
bedrijfscombinaties die zich voordoen in 
jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 
2020. Vervroegde toepassing is toegelaten.

5. 31/10/2018 – Wijzigingen aan IAS 1 
en IAS 8 met betrekking tot de definitie 
van materialiteit

Het IASB heeft Definition of Material 
(Amendments to IAS 1 and IAS 8) gepubliceerd 
om de definitie van materialiteit te verduidelijken 
en om de definitie in deze standaarden af te 
stemmen met de definitie in het Conceptueel 
Raamwerk en in de andere standaarden.

De wijzigingen houden verband met de 
volgende nieuwe definitie van materialiteit:

Informatie is materieel indien redelijkerwijs 
kan verwacht worden dat het weglaten, het 
verkeerd voorstellen of het versluieren van deze 
informatie, de beslissingen kan beïnvloeden die 
door de belangrijkste gebruikers op basis van 
de jaarrekening worden genomen.

Er zijn drie nieuwe aspecten in deze definitie:
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- Obscurcissement. La définition existante 
mentionne uniquement l’omission ou 
l’inexactitude des informations  ; l’IASB a 
toutefois conclu que l’obscurcissement 
d’informations matérielles par de 
l’information non matérielle peut avoir un 
effet semblable. Même si ce concept est 
nouveau dans la définition, il est déjà abordé 
dans IAS 1 (IAS 1.30A).

- Il est raisonnable de s’attendre à ce que 
[...] puisse influencer. L’attente que les 
décisions des utilisateurs des états financiers 
pourraient être influencées, est suffisante 
pour considérer que l’information est 
matérielle.

- Principaux utilisateurs. La définition existante 
mentionne uniquement les « utilisateurs » ; 
l’IASB craint également que cela soit 
interprété de façon trop large en tenant 
compte de tous les utilisateurs possibles des 
états financiers au moment de décider des 
informations à fournir.

Cinq cas sont présentés où l’information 
significative pourrait être obscurcie :

- l’information concernant un élément, 
une transaction ou tout autre événement 
significatif est formulée en termes nébuleux ;

- l’information concernant un élément, 
une transaction ou tout autre événement 
significatif est dispersée dans les états 
financiers ;

- des éléments, des transactions ou d’autres 
événements dissemblables sont regroupés 
alors que ce n’est pas approprié ;

- des éléments, des transactions ou d’autres 
événements semblables sont ventilés alors 
que ce n’est pas approprié ;

- des informations non significatives 
dissimulent les informations significatives, 
empêchant les principaux utilisateurs 
des états financiers de les distinguer, la 
compréhensibilité des états financiers s’en 
trouvant ainsi diminuée.

-	 Versluieren (obscure): de bestaande definitie 
vermeldde enkel “weglaten” en “verkeerd 
voorstellen”. Het IASB besloot dat het 
versluieren van materiële informatie met 
informatie die weggelaten kan worden, 
hetzelfde effect kan hebben. Het woord 
‘versluieren’ is nieuw in deze definitie, maar 
was al deel van IAS 1 (IAS 1.30A).

-	 Redelijkerwijs kan verwacht worden te 
beïnvloeden (reasonably expected to 
influence): de oorspronkelijke definitie 
bevatte de bewoording “kan beïnvloeden”. 
Dit werd aangepast omdat in principe alle 
informatie de beslissingen van gebruikers van 
de jaarrekening zou kunnen beïnvloeden, 
zelfs als de kans daarop klein is.

-	 Belangrijkste gebruikers (primary users): 
de vorige versie verwees naar “gebruikers”. 
Het IASB vond deze groep te breed om te 
kunnen achterhalen welke informatie moet 
verschaft worden.

Vijf voorbeelden van versluiering van materiële 
informatie worden gegeven:

- vaag of onduidelijk taalgebruik;

- gefragmenteerd weergeven van informatie 
in verschillende toelichtingen in de 
jaarrekening;

- onjuiste samenvoeging van elementen, 
transacties of andere gebeurtenissen 
met een verschillend karakter of met een 
verschillende functie;

- onjuiste opsplitsing van gelijkaardige 
elementen, transacties of andere 
gebeurtenissen;

- verbergen van materiele informatie door het 
verstrekken van niet materiële informatie 
zodanig dat het onduidelijk wordt wat er 
materieel is.
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La nouvelle définition de matérialité est reprise 
dans IAS 1 – Présentation des états financiers. La 
définition dans IAS 8 – Méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables et 
erreurs a été remplacée par une référence à 
IAS 1.

Les amendements entrent en vigueur pour 
les périodes annuelles ouvertes à compter du 
1er janvier 2020. Une application anticipée est 
permise.

6. 14/11/2018 – Décision provisoire de 
reporter l’application d’IFRS 17

À sa réunion du 14 novembre 2018, l’IASB a 
provisoirement décidé de reporter d’un an la 
date d’entrée en vigueur d’IFRS 17, c’est-à-dire 
que les entités devront maintenant appliquer 
IFRS 17 pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2022.

En même temps, il a été décidé provisoirement 
de reporter également l’application d’IFRS  9 
– Instruments financiers pour les sociétés 
d’assurance à compter du 1er janvier 2022.

Le plan de l’IASB d’apporter certaines 
modifications à IFRS 17 crée de l’incertitude, ce 
qui justifierait le report.

7. 13/12/2018 – Amendements proposés 
à IAS 37 liés aux contrats déficitaires

Le 13 décembre 2018, l’IASB a publié 
l’exposé-sondage «  Contrats déficitaires – 
coût d’exécution du contrat (amendements 
proposés à IAS 37) », qui traite des coûts qu’une 
entité devrait inclure dans les coûts d’exécution 
d’un contrat lorsqu’elle détermine si ce contrat 
est déficitaire.

Les modifications suivantes à IAS 37 sont 
proposées :

De nieuwe definitie van materialiteit en de 
begeleidende uitleg werden opgenomen in 
IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening. De 
definitie in IAS 8 – Grondslagen voor financiële 
verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten 
werd vervangen door een referentie naar IAS 1.

De wijzigingen zijn van toepassing op 
jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 
2020. Vervroegde toepassing is toegelaten.

6. 14/11/2018 – Voorlopige beslissing 
om de ingangsdatum van IFRS 17 te 
verschuiven

Tijdens de vergadering van het IASB in november 
werd voorlopig beslist om de ingangsdatum 
van IFRS 17 – Verzekeringscontracten te 
verschuiven naar 1 januari 2022.

Er werd gelijktijdig ook voorlopig beslist om de 
mogelijkheid voor verzekeringsondernemingen 
om de toepassing van IFRS 9 uit te stellen ook 
toe te laten tot 1 januari 2022.

Het plan van het IASB om bepaalde 
aanpassingen aan IFRS 17 te overwegen zorgt 
voor onzekerheid, waardoor een uitstel wordt 
verantwoord.

7. 13/12/2018 – Voorstel om IAS 37 
te wijzigen met betrekking tot 
verlieslatende contracten

Het IASB heeft ED/2018/2 – Onerous contracts 
– Cost of fulfilling a contract gepubliceerd, 
waarin wordt verduidelijkt met welke kosten 
een entiteit rekening houden moet om te 
bepalen of een contract verlieslatend is.

Volgende wijzigingen aan IAS 37 worden 
voorgesteld:
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- les « coûts d’exécution » d’un contrat dont 
il est question au paragraphe  69 d’IAS  37 
comprennent les coûts directement liés au 
contrat ;

- des exemples additionnels de coûts qui 
sont directement liés à un contrat visant la 
fourniture de biens ou de services ainsi que 
des exemples de coûts qui ne le sont pas.

L’exposé-sondage ne comprend pas de date 
d’entrée en vigueur. L’application anticipée 
serait permise.

Les entités qui présentent déjà leurs états 
financiers selon les normes IFRS devraient, en 
principe, appliquer les modifications proposées 
aux contrats existants à la date d’ouverture 
de l’exercice pour lequel l’entité applique 
les modifications pour la première fois, sans 
retraiter les chiffres des périodes antérieures. 
Aucune disposition transitoire précise n’est 
prévue pour les entités qui appliquent les 
normes IFRS pour la première fois.

EUROPE

1. Normes et interprétations adoptées 
en 2018

Améliorations annuelles des IFRS 2014-2016 
(Journal Officiel de l’Union européenne du 
8 février 2018)

Amendements à IFRS 2 – Classification et 
évaluation des transactions de paiements 
fondés sur des actions (Journal Officiel de 
l’Union européenne du 27 février 2018)

Amendements à IAS 40 – Transferts 
d’ immeubles de placement (Journal Officiel de 
l’Union européenne du 15 mars 2018)

Amendements à IFRS 9 – Clauses de 
remboursement anticipé prévoyant une 
compensation négative (Journal Officiel de 
l’Union européenne du 26 mars 2018)

- de “onvermijdelijke kosten die nodig zijn 
om de verplichtingen uit hoofde van het 
contract na te komen” in paragraaf 69 van 
IAS 37 omvatten de kosten die direct verband 
houden met het contract omvatten; en

- bijkomende voorbeelden van kosten die 
wel en niet direct verband houden met 
het contract om goederen of diensten te 
leveren.

Het voorstel van standaard bevat geen 
ingangsdatum, vervroegde toepassing zou 
worden toegelaten.

Entiteiten die hun jaarrekening reeds opstellen 
in overeenstemming met IFRS zouden de 
voorgestelde wijzigingen moeten toepassen 
aan het begin van de jaarperiode waarin de 
entiteit de wijzigingen voor het eerst toepast. 
Vergelijkende cijfers worden niet aangepast. 
Er zijn geen specifieke overgangsmaatregelen 
voorzien voor entiteiten die voor het eerst IFRS 
toepassen.

EUROPA

1. Standaarden en interpretaties die in 
2018 werden goedgekeurd

Jaarlijkse verbeteringen in International 
Financial Reporting Standards cyclus (2014-
2016) (Publicatieblad van de Europese Unie van 
8 februari 2018)

Wijzigen aan IFRS 2 – Classificatie en 
waardering van op aandelen gebaseerde 
betalingstransacties (Publicatieblad van de 
Europese Unie van 27 februari 2018)

Wijzigingen aan IAS 40 – Herclassificaties van 
vastgoedbeleggingen (Publicatieblad van de 
Europese Unie van 15 maart 2018)

Wijzigingen aan IFRS 9 – Kenmerken van 
vervroegde terugbetaling met negatieve 
compensatie (Publicatieblad van de Europese 
Unie van 26 maart 2018)
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IFRIC 22 – Transactions en monnaies étrangères 
et contrepartie payée d’avance (Journal Officiel 
de l’Union européenne du 3 avril 2018)

IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements 
fiscaux (Journal Officiel de l’Union européenne 
du 24 octobre 2018)

ESMA

1. 20/04/2018 – Publication des 
décisions prises par l’ESMA

L’ESMA a publié le 22ème extrait de sa base de 
données reprenant les décisions prises par 
les régulateurs nationaux européens quant à 
l’application du référentiel IFRS.

La publication de ces décisions vise à informer 
les participants du marché sur les traitements 
comptables que les autorités nationales 
considèrent comme étant conformes aux 
principes IFRS. Selon l’ESMA, la publication 
de ces décisions contribue à l’application 
cohérente des IFRS à travers l’Europe.

Normes Sujet
IFRS 5 – Actifs non courants détenus 
en vue de la vente et activités 
abandonnées

Classement d’un actif dont la cession n’est attendue dans 
le délai d’un an

IAS 7 – Tableau des flux de trésorerie
Présentation et informations à fournir sur les restrictions 
affectant la trésorerie

IAS 32 – Instruments financiers  : 
Présentation

Classement en capitaux propres/dettes d’un emprunt 
perpétuel

IAS 1 – Présentation des états 
financiers

IAS 36 – Dépréciation d’actifs

Informations quantitatives sur les hypothèses de prix 
de matières premières porteuses de risques significatifs 
d’ajustement des valeurs comptables

IFRS 3 – Regroupements d’entreprises

IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur

IAS 38 – Immobilisations incorporelles

Affectation du prix d’achat à un groupe d’actifs

IFRIC 17 – Distributions d’actifs hors 
trésorerie aux propriétaires

Scission/distribution d’un secteur opérationnel aux 
actionnaires

IAS 1 – Présentation des états 
financiers

Présentation de pertes de réévaluation

IFRS 10 – Etats financiers consolidés
Prise de contrôle d’une entité dans le contexte d’une offre 
de rachat

IFRIC 22 – Transacties in vreemde valuta 
en vooruitbetalingen (Publicatieblad van de 
Europese Unie van 3 april 2018)

IFRIC 23 – Onzekerheid over fiscale 
behandelingen van inkomsten (Publicatieblad 
van de Europese Unie van 24 oktober 2018)

ESMA

1. 20/04/2018 – ESMA publiceert 
beslissingen van marktauthoriteiten

De Europese beursregulator (ESMA) heeft 
voor de 22ste keer een aantal beslissingen 
van nationale marktautoriteiten uit haar 
confidentiële databank gepubliceerd.

De publicatie van een deel van deze beslissingen 
heeft tot doel marktdeelnemers te informeren 
over grondslagen die volgens de Europese 
regelgevers in overeenstemming zijn met IFRS. 
Volgens ESMA bevordert de publicatie van deze 
beslissingen samen met de reden voor deze 
beslissingen de consistente toepassing van IFRS 
binnen Europa.
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IAS 8 – Méthodes comptables, 
changements d’estimations 
comptables et erreurs

IAS 21 – Effets des variations des cours 
des monnaies étrangères

IAS 29 – Information financière dans 
les économies hyperinflationnistes

Insuffisance de convertibilité d’une devise et hyperinflation

IAS 38 – Immobilisations incorporelles
Amortissement des actifs de contenu relatifs à des films et 
des programmes télévisuels

Standaard Onderwerp
IFRS 5 – Vaste activa aangehouden 
voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

Classificatie van een actief waarvoor de verkoop niet binnen 
het jaar wordt verwacht

IAS 7 – Het kasstroomoverzicht Presentatie van en informatieverschaffing over geblokkeerde 
gelden

IAS 32 – Financiële instrumenten: 
Presentatie

Perpetuele instrumenten die worden geclassificeerd als 
financiële verplichtingen

IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening; 
en

IAS 36 – Bijzondere 
waardevermindering vaste activa

Informatieverschaffing over veronderstellingen in verband 
met grondstoffenprijzen waarvoor een belangrijk risico op 
materiële wijzigingen van de boekwaarde bestaat

IFRS 3 – Bedrijfscombinaties;

IFRS 13 – Waardering tegen reële 
waarde; en

IAS 38 – Immateriële activa

Toewijzing van de aankoopprijs van een groep van 
verworven activa

IFRIC 17 – Uitkering van activa in 
natura aan eigenaars

Afsplitsing en uitkering van een segment aan de 
aandeelhouders van de emittent

IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening Presentatie van herwaarderingsverliezen van activa die 
worden gebruikt bij de operationele activiteiten

IFRS 10 – Geconsolideerde 
jaarrekening

Verwerving van zeggenschap over een investeerder na een 
overnamebod

IAS 8 – Grondslagen voor financiële 
verslaggeving, schattingswijzigingen 
en fouten;

IAS 21 – De gevolgen van 
wisselkoerswijzigingen; en

IAS 29 – Financiële verslaggeving in 
economieën met hyperinflatie

Gebrek aan ruilmogelijkheden en hyperinflatie

IAS 38 – Immateriële activa Afschrijving van inhoudrechten voor films en 
televisieprogramma’s
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Le rapport complet est disponible sur le lien 
suivant  : https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-publishes-22nd-
extract-eecs-database

2. 27/10/2018 – Publication des 
priorités de l’ESMA pour la clôture 2018

L’ESMA a décidé que les priorités quant à 
l’examen des états financiers 2018 des sociétés 
cotées portent sur les sujets suivants :

- première adoption d’IFRS 9 – Instruments 
financiers et IFRS 15 – Produits tirés de 
contrats avec des clients; et

- informations sur l’application et les impacts 
attendus d’IFRS 16 – Contrats de location.

Les priorités soulignent les obligations de 
fournir des informations non financières, avec 
un accent sur les aspects environnementaux 
et les dispositions spécifiques compris dans 
les directives ESMA sur les mesures de 
performance alternatives. Outre ces éléments, 
l’ESMA souligne l’importance de fournir des 
informations pertinentes sur les conséquences 
potentielles du Brexit.

L’ESMA et les autorités nationales continueront 
à veiller à la bonne application du référentiel 
IFRS, en particulier quant aux sujets mentionnés 
ci-dessus. Ainsi, les régulateurs nationaux 
incorporeront ces priorités dans leurs contrôles 
et prendront, si nécessaire, des actions 
correctives.

De volledige documenten vindt u op volgende 
website: https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-publishes-22nd-
extract-eecs-database

2. 27/10/2018 – ESMA publiceert 
enforcement prioriteiten

ESMA heeft beslist dat bij de controles van de 
jaarrekeningen over 2018 bijzondere aandacht 
zal gaan naar de:

- eerste toepassing van IFRS 9 – Financiële 
instrumenten en IFRS 15 – Opbrengsten van 
contracten met klanten, en

- informatie over de toepassing en de 
verwachte gevolgen van IFRS 16 – Lease-
overeenkomsten.

De prioriteiten benadrukken daarnaast 
de verplichtingen om niet-financiële 
informatie te verstrekken, met een focus op 
milieuaspecten en specifieke bepalingen 
in de ESMA Richtsnoeren over Alternatieve 
prestatiemaatstaven. ESMA merkt ook het 
belang op van informatieverschaffing over de 
mogelijke gevolgen van het Verenigd Koninkrijk 
om de Europese Unie te verlaten.

ESMA en de nationale regelgevers zullen 
waken over de toepassing van IFRS op deze 
onderwerpen, de nationale regelgevers zullen 
deze prioriteiten opnemen in hun controles en 
zullen indien nodig corrigerende maatregelen 
nemen. ESMA zal informatie verzamelen over 
hoe Europese entiteiten de prioriteiten hebben 
toegepast en de bevindingen zullen in een 
afzonderlijk rapport worden gepubliceerd.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-22nd-extract-eecs-database
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-22nd-extract-eecs-database
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-22nd-extract-eecs-database
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-22nd-extract-eecs-database
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-22nd-extract-eecs-database
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-22nd-extract-eecs-database


TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY

MAART/MARS 2019 87

Mot du Rédacteur en chef

LE NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS : 
AMBITIEUX ET PROPHÉTIQUE ?

Woord van de Hoofdredacteur

HET NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN 
VERENIGINGEN: AMBITIEUS EN VISIONAIR?

Le Code des sociétés et des associations, qui 
encadrera de larges pans de la vie sociale 
et économique à partir du 1er mai 2019, ne 
constitue pas une simple recodification avec 
quelques changements à la marge, comme 
l’était son prédécesseur, le Code des (seules) 
sociétés.

Les votes finaux intervenus à la Chambre à 
propos de l’un et de l’autre le montrent à 
suffisance. Le 1er avril 1999 (à quelques semaines 
aussi des élections, fixées cette année-là le 
13 juin), le Code des sociétés était approuvé 
à l’unanimité (129 voix pour, pas d’abstention 
ni de vote négatif). Le 28 février 2019, avec 
les élections du 26 mai en vue, la Chambre a 
adopté le Code des sociétés et des associations 
par 68 pour, 27 non et 21 abstentions, et cela 
au terme de trois examens en commission 
de droit commercial et économique, deux 
passages au Conseil d’Etat et la discussion de 
544 propositions d’amendement.

Jusqu’à la dernière minute, le professeur 
ministre Koen Geens a dû défendre plusieurs des 
innovations majeures du projet. Relevons en 
quatre.

La limitation de la responsabilité des 
administrateurs

S’il est bien un changement qui a suscité de 
l’enthousiasme d’un côté et de l’opposition 
irréductible de l’autre, c’est bien celui-là. D’une 
part, on soulignait que cette limitation favorisera 
la prise de risque entrepreneurial, de même que 
l’assurabilité de la responsabilité résiduelle. De 
l’autre, on craignait que la limitation ne nuise 

Het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, dat vanaf 1 mei 2019 grote delen 
van het maatschappelijk en bedrijfsleven zal 
reguleren, is niet een loutere nieuwe codificatie 
met een aantal marginale wijzigingen zoals zijn 
voorganger, het Wetboek van (uitsluitend de) 
vennootschappen.

Dit blijkt voldoende uit de eindstemmingen in 
de Kamer. Op 1 april 1999 (enkele weken voor de 
op 13 juni van dat jaar vastgestelde verkiezingen) 
werd het Wetboek van vennootschappen 
unaniem goedgekeurd (129 stemmen vóór, 
geen onthouding en geen tegenstem). Op  
28 februari 2019, met de verkiezingen van  
26 mei in het vooruitzicht, heeft de Kamer het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
aangenomen met 68 stemmen vóór,  
27 stemmen tegen en 21 onthoudingen, en dat 
na drie besprekingen in de Commissie Handels- 
en Economisch recht, twee voorleggingen 
aan de Raad van State en de bespreking van  
544 voorstellen van amendement.

Tot de laatste minuut diende professor minister 
Koen Geens een aantal van de belangrijkste 
vernieuwingen van het wetsontwerp te 
verdedigen. Laten we er vier van identificeren.

Beperking van de bestuurders-
aansprakelijkheid

Deze wijziging heeft zowel enthousiasme 
als onbuigzame weerstand opgewekt. 
Voorstanders beklemtoonden dat deze 
beperking het nemen van ondernemersrisico’s, 
alsook de verzekerbaarheid van de residuele 
aansprakelijkheid zal bevorderen. Tegenstanders 
vreesden dat de beperking schadelijk zou zijn 
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aux victimes des dommages causés par la faute 
des administrateurs, qu’ils soient travailleurs, 
créanciers ou même actionnaires minoritaires.

Force est cependant de constater que si le 
principe de la limitation constitue un acquis du 
nouveau code, son application concrète restera 
assez … limitée. En effet, elle ne jouera pas dans 
une série d’hypothèses, notamment «  en cas 
d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire » 
dans le chef des administrateurs, mais pas non 
plus, à la suite d’un amendement adopté in 
extremis, en cas de «  faute légère présentant 
dans leur chef un caractère habituel plutôt 
qu’accidentel  » ni en cas de «  faute grave  »  
(art. 2:57, § 3, 1° CSA).

Le plafonnement, quand il pourra opérer, 
s’échelonnera entre 125.000 et 12.000.000 
d’euros, en fonction de la dimension de la 
société ou de l’association.

La suppression de la notion même de 
capital minimum dans le chef de la SRL

La forme de société qui succédera notamment 
à la SPRL, à savoir la société à responsabilité 
limitée (SRL – en néerlandais  : BV, besloten 
vennootschap), ne devra plus être constituée 
avec quelque capital minimum que ce soit 
(pas même un euro, comme dans l’ancienne 
SPRL starter). Est ainsi définitivement sacrifié le 
vieux théorème de la responsabilité limitée, qui 
imposait aux personnes (physiques) désireuses 
d’éviter de soumettre leur patrimoine personnel 
au risque, d’y substituer un patrimoine social 
présentant au départ la consistance minimale 
prévue par le droit des sociétés.

D’aucuns auraient voulu qu’on aille exactement 
en sens contraire, en renforçant les exigences 
de capital. Ils tiraient argument de la cause 
bien connue de faillite rapide que provoque la 
sous-capitalisation initiale ; ils invoquaient aussi 
la déresponsabilisation qu’impliqueraient les 
sociétés à responsabilité limitée sans capital.

Le Code des sociétés et des associations entend 
répondre à ces objections en modernisant 

voor de slachtoffers van schade veroorzaakt 
door de schuld van de bestuurders, 
ongeacht of het werknemers, schuldeisers of 
minderheidsaandeelhouders betreft.

Er moet echter worden opgemerkt dat hoewel 
het beperkingsbeginsel een verworvenheid van 
het nieuw Wetboek is, de praktische toepassing 
ervan vrij beperkt zal blijven. De aansprakelijk-
heidsbeperking geldt immers niet in een aantal 
gevallen, meer bepaald “in geval van bedrieglijk 
opzet of oogmerk om te schaden” in hoofde 
van de bestuurders, en, als gevolg van een in 
extremis aangenomen amendement, ook niet 
in geval van “lichte fout die eerder gewoonlijk 
dan toevallig voorkomt” of in geval van “zware 
fout” (art. 2:57, § 3, 1° WVV).

In geval van aansprakelijkheidsbeperking liggen 
de grensbedragen tussen 125.000 en 12 miljoen 
euro volgens de grootte van de vennootschap 
of de vereniging.

Afschaffing van het begrip 
“minimumkapitaal” in de BV

Voor de oprichting van de vennootschapsvorm 
die meer bepaald de BVBA vervangt, namelijk de 
besloten vennootschap (BV – in het Frans: SRL, 
société à responsabilité limitée), is niet langer 
een minimumkapitaal vereist (zelfs géén euro, 
zoals in de voormalige BVBA-starter). Zo wordt 
definitief afgestapt van de oude stelling van de 
beperkte aansprakelijkheid op grond waarvan 
(natuurlijke) personen die hun privévermogen 
wilden beschermen, bij oprichting van 
de vennootschap een maatschappelijk 
minimumkapitaal moesten inbrengen zoals 
voorgeschreven door het vennootschapsrecht.

Sommigen hadden precies in tegengestelde 
richting willen gaan door het versterken van de 
kapitaalvereisten. Ze hanteerden het argument 
van het ontoereikend startkapitaal als bekende 
oorzaak van snel faillissement en beriepen 
zich ook op het feit dat vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid zonder kapitaal het 
ontnemen van verantwoordelijkheid inhouden.

Het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen wil aan deze bezwaren tegemoet-
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le plan financier préalable à la constitution, 
et en fixant de nouveaux tests quant au droit 
d’une SRL à distribuer des dividendes ou des 
tantièmes. Ces distributions ne peuvent en effet 
provoquer ou aggraver un actif net négatif, et 
l’organe d’administration devra constater « qu’à 
la suite de la distribution, la société pourra, en 
fonction des développements auxquels on 
peut raisonnablement s’attendre, continuer 
à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure 
de leur échéance pendant une période d’au 
moins douze mois à compter de la date de la 
distribution » (art. 5:143).

L’intégration des ASBL dans le Code

Dans le fil de l’abrogation par la loi du 15 avril 
2018 de la summa divisio entre activités civiles 
et commerciales, le nouveau Code rassemble 
sous un toit commun les sociétés et les 
associations, tout en modifiant la définition 
même de l’ASBL. Celle-ci n’exclut désormais 
plus que l’ASBL ait un objet même principal 
d’ordre lucratif (c’est-à-dire commercial 
comme le prohibait la loi du 27 juin 1921)  : 
l’association «  poursuit un but désintéressé 
dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs 
activités déterminées qui constituent son objet. 
Elle ne peut distribuer ni procurer directement 
ou indirectement un quelconque avantage 
patrimonial à ses fondateurs, ses membres, 
ses administrateurs ni à toute autre personne 
sauf dans le but désintéressé déterminé par les 
statuts » (art. 1:2).

Ici, ce qui a fait l’objet des plus âpres discussions, 
est la complexification de la gestion des plus 
petites ASBL. Celles-ci basculeront en effet 
de la courte loi de 1921 vers l’énorme Code 
des sociétés et des associations, avec ses 
règles techniques détaillées, rapprochées 
voire communes avec celles applicables aux 
sociétés, comme en matière de responsabilité 
des administrateurs et de liquidation.

komen door het moderniseren van het financieel 
plan dat vóór de oprichting van de vennootschap 
moet worden overhandigd, en door het invoeren 
van nieuwe testen met betrekking tot het recht 
van een BV om dividenden of tantièmes uit te 
keren. Deze uitkeringen mogen immers geen 
negatief nettoactief veroorzaken of bevorderen 
en het bestuursorgaan zal moeten vaststellen 
dat “de vennootschap, volgens de redelijkerwijs 
te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering 
in staat zal blijven haar schulden te voldoen 
naarmate deze opeisbaar worden over een 
periode van ten minste twaalf maanden 
te rekenen van de datum van de uitkering”  
(art. 5:143).

Integratie van de VZW’s in het Wetboek

In lijn met de opheffing door de wet van  
15 april 2018 van het duidelijk onderscheid 
tussen burgerlijke en handelsactiviteiten, brengt 
het nieuw Wetboek de vennootschappen 
en verenigingen samen onder een 
gemeenschappelijk dak, maar met wijziging van 
de definitie van de VZW. Deze definitie verbiedt 
voortaan niet meer dat de VZW (hoofdzakelijk) 
een winstoogmerk nastreeft (zijnde een 
handelsoogmerk zoals verboden was door de 
wet van 27 juni 1921): de vereniging “streeft een 
belangeloos doel na in het kader van één of meer 
welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp 
heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks 
enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen 
aan de oprichters, de leden, de bestuurders of 
enig andere persoon behalve voor het in de 
statuten bepaald belangeloos doel.” (art. 1:2).

De meest verhitte debatten hieromtrent werden 
gevoerd met betrekking tot de toenemende 
complexiteit van het beheer van de kleinste 
VZW’s. Deze VZW’s zullen immers moeten 
overgaan van de beknopte wet van 1921 op 
het enorm Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen, met zijn gedetailleerde 
vaktechnische voorschriften die nauw aansluiten 
bij of zelfs gemeenschappelijk zijn met die van 
toepassing op de vennootschappen, zoals met 
betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid en 
vereffening.
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Le ministre de la Justice a cependant promis 
l’édition officieuse d’un mini-code reprenant 
les seules dispositions applicables aux 
associations. Par ailleurs, aucune modification 
n’a été apportée aux critères d’assujettissement 
à l’impôt des personnes morales.

La théorie du siège d’incorporation

Du point de vue du droit belge, la « nationalité » 
d’une société ou d’une association ne sera plus 
déterminée par la localisation de son siège 
effectif, mais par celle de son siège statutaire, 
correspondant en principe à son siège initial 
d’incorporation (art. 2:146). Cette révolution 
vise à rendre la Belgique plus attractive pour 
la constitution de sociétés, puisqu’on pourra y 
créer des sociétés qui ne développent aucune 
activité en Belgique.

Ceci a fait craindre à divers opposants que 
la Belgique favorise ainsi sur son territoire la 
constitution d’entités «  boîtes aux lettres  », 
qui pourraient se livrer à diverses manœuvres 
d’évasion fiscale, ou autres abus.

Rappelons toutefois qu’en matière fiscale, le 
critère d’assujettissement à l’impôt belge des 
sociétés reste celui du lieu du siège effectif ou 
réel. Le changement en droit privé a du reste dû 
s’accompagner de l’adoption parallèle, le même 
28 février 2019, d’un projet de loi d’adaptation 
du Code des impôts sur les revenus : celui-ci ne 
peut plus partir du postulat que toute société 
assujettie à l’impôt belge des sociétés sera 
encore régie par le droit belge des sociétés.

Conclusion

Voilà quatre points que le nouveau Code 
modifie, tranche, voire révolutionne.

De minister van Justitie heeft echter de 
officieuze editie van een mini-Wetboek beloofd 
waarin enkel de op de verenigingen van 
toepassing zijnde bepalingen zullen worden 
opgenomen. Er werden overigens geen 
wijzigingen aangebracht aan de criteria voor de 
onderwerping aan de rechtspersonenbelasting.

Leer van de zetel van incorporatie

Vanuit het oogpunt van het Belgisch recht zal 
de “nationaliteit” van een vennootschap of een 
vereniging niet langer worden bepaald door de 
locatie van haar feitelijke zetel, maar door die 
van haar statutaire zetel, hetgeen in principe 
overeenstemt met haar oorspronkelijke 
zetel van incorporatie (art.  2:146). Het 
doel van deze radicale wijziging is België 
aantrekkelijker te maken voor de oprichting van 
vennootschappen, aangezien het mogelijk zal 
zijn om er vennootschappen op te richten die 
geen activiteiten in België ontplooien.

Dit heeft geleid tot bezorgdheid bij diverse 
tegenstanders over het feit dat België 
op zijn grondgebied zo de oprichting 
bevordert van “brievenbusentiteiten”, die 
betrokken zouden kunnen raken bij diverse 
belastingontduikingspraktijken of andere 
vormen van misbruik.

Er dient evenwel in herinnering te worden 
gebracht dat op fiscaal vlak het criterium 
voor de onderwerping aan de Belgische 
vennootschapsbelasting de plaats van de 
feitelijke of werkelijke zetel blijft. De wijziging 
in het privaatrecht diende bovendien gepaard 
te gaan met het gelijktijdig aannemen, op 
28 februari 2019, van een wetsontwerp 
tot aanpassing van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen: dit Wetboek kan niet 
meer uitgaan van de veronderstelling dat elke 
vennootschap onderworpen aan de Belgische 
vennootschapsbelasting nog onder het 
Belgisch vennootschapsrecht zal vallen.

Conclusie

Voormelde vier aangelegenheden worden door 
het nieuw Wetboek veranderd, beslecht of zelfs 
radicaal gewijzigd.
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Votre avis nous intéresse : n’hésitez pas 
à nous faire part de vos suggestions à 
l’adresse info@icci.be.

Uw advies interesseert ons: aarzel niet 
ons uw suggesties mee te delen op het 
adres info@icci.be.

Ses auteurs voulaient simplifier, flexibiliser, 
rénover. Et participer ainsi à l’ambition d’une 
législature qui se voulait inspirée par le projet 
d’une économie plus compétitive.

Seul l’avenir indiquera si les ambitions du Code – 
c’est-à-dire fondamentalement celles d’un texte 
juridique – sont compatibles avec les réalités de 
l’environnement social et économique.

Les investisseurs vont-ils considérer que la 
Belgique serait devenue une terre d’accueil de 
premier choix parce qu’elle a adopté la théorie de 
l’incorporation ? Les administrations vont-elles 
appliquer les nouvelles règles aux petites ASBL 
avec respect du principe de proportionnalité ? 
Les banques vont-elles faire confiance à la SRL 
sans capital ? Les administrateurs vont-ils tirer 
parti de la limitation de responsabilité pour 
développer un dynamisme entrepreneurial 
nouveau ?

Les réviseurs d’entreprises sont, assurément, 
partants pour soutenir l’ambition (voir l’éditorial 
du Président de l’IRE).

Mais comme le soulignait, le jour même du 
vote du Code, le porte-parole du groupe 
parlementaire du ministre de la justice, le 
député Raf terWinGen : « Espérons que le ministre 
ne subira pas le même sort que tant d’autres 
rénovateurs dont les mérites sont 
souvent reconnus … post mortem » 
(CRABV 54 PLEN 272, p. 43).

Prof. Dr. Michel De Wolf (UCLouvain 
et ULiège),
Président honoraire de l’Institut des 
réviseurs d’entreprises,
Doyen honoraire de la Louvain 
School of Management

De auteurs van dit Wetboek wilden 
vereenvoudigen, versoepelen en vernieuwen 
en zo bijdragen aan de ambitie van een 
legislatuur die zich wou baseren op het 
concept van een economie met een groter 
concurrentievermogen.

De toekomst zal uitwijzen of de ambities van 
het Wetboek – zijnde eigenlijk die van een 
wettekst – verenigbaar zijn met de realiteit van 
de sociale en economische omgeving.

Zullen investeerders België als het 
uitgelezen gastland beschouwen omdat 
het de incorporatieleer heeft aangenomen? 
Zullen administraties de nieuwe regels op 
de kleine VZW’s toepassen met naleving 
van het evenredigheidsbeginsel? Zullen 
banken vertrouwen hebben in de BV 
zonder kapitaal? Zullen bestuurders de 
aansprakelijkheidsbeperking benutten om 
een hernieuwde ondernemers-dynamiek te 
ontwikkelen?

De bedrijfsrevisoren zijn ongetwijfeld bereid 
om de ambitie te ondersteunen (zie editoriaal 
van de Voorzitter van het IBR).

Maar zoals op de dag van de stemming van 
het Wetboek werd beklemtoond door de 
woordvoerder van de fractie van de minister 
van Justitie, volksvertegenwoordiger Raf 
terWinGen: “Hopelijk vergaat het de minister niet 

zoals andere vernieuwers, die vaak 
pas post mortem worden geëerd” 
(CRABV 54 PLEN 272, p. 43).

Prof. Dr. Michel De Wolf (UCLouvain 
en ULiège),
Erevoorzitter van het Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren,
Eredecaan van de Louvain School 
of Management


