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Geachte heer Voorzitter,
Betreft: Ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van interesten en andere
bedragen verschuldigd wegens betalingsachterstand”
Op vraag van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de Commissie
voor boekhoudkundige aangelegenheden uw ontwerpadvies “Boekhoudkundige
verwerking van interesten en andere bedragen verschuldigd wegens
betalingsachterstand” nader bekeken.
Hieronder vindt u de opmerkingen en suggesties die het IBR onder uw aandacht wenst te
brengen.
Het ontwerpadvies verwijst naar de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding
van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet werd echter onlangs
gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 30 augustus 2021, waarnaar het advies zou moeten verwijzen.
Het eerste lid van randnummer 20 lijkt niet correct te zijn geformuleerd en zou, naar het
oordeel van de Commissie, als volgt moeten worden gewijzigd: “Indien de betaaldatum
vóór de vervaldatum van de kredietbeperkingstoeslag valt, is de Commissie van oordeel
dat de boekhoudkundige verwerking van deze kredietbeperkingstoeslag moet worden
gelijkgesteld met deze van een financiële korting.”
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Met betrekking tot de twee in het ontwerpadvies opgenomen voorbeelden, is de
Commissie van mening dat de verkoopkosten niet op een fundamenteel verschillende
manier zouden moeten worden weergegeven tussen de twee voorbeelden. In voorbeeld
2 bedragen de verkoopkosten immers 410 euro (rubriek “handelsgoederen, grond- en
hulpstoffen”), terwijl deze in voorbeeld 1 zijn opgesplitst in twee afzonderlijke rubrieken
(rubrieken “handelsgoederen, grond- en hulpstoffen” van 400 euro en “rente, commissies
en kosten verbonden aan schulden” van 10 euro, waarvan een deel dus als financiële
schuld wordt geclassificeerd). Er is a priori geen argument dat een dergelijk onderscheid
in weergave rechtvaardigt.

***
Met bijzondere hoogachting,

Fernand Maillard
Voorzitter van de Commissie voor boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR
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