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Geachte heer Voorzitter, 

 

 

Betreft: Ontwerpadvies “Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: eigen 

boekhoudkundige verplichtingen (update)” 

 

Op vraag van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de Commissie 

voor boekhoudkundige aangelegenheden uw ontwerpadvies “Belgische bijkantoren van 

buitenlandse vennootschappen: eigen boekhoudkundige verplichtingen (update)” nader 

bekeken.  

 

Hieronder vindt u de opmerkingen die het IBR onder uw aandacht wenst te brengen. 

 

Ten eerste willen de leden van de Commissie “boekhoudkundige aangelegenheden” er in 

het algemeen op wijzen dat het bij het actualiseren van een eerder advies moeilijk is de 

aangebrachte wijzigingen te identificeren. Het zou inderdaad beter zijn als de wijzigingen 

worden gemarkeerd, bijvoorbeeld door middel van track-changes. Dit zou het 

gemakkelijker maken om de wijzigingen te lezen en duidelijk te visualiseren. 

 

In randnummer 1, tweede lid, moet de verwijzing 1 naar de mededeling 2018/06 worden 

aangepast met de nieuwe verwijzing naar de mededeling waarover wordt geraadpleegd.  

 

Randnummer 6 verwijst naar de in artikel 1 van het KB/WER vastgestelde drempel van 

500.000 euro. Er zijn echter uitzonderingen op deze drempel, die in de laatste lid van 

artikel 1 van het KB/WER worden gespecificeerd en in bepaalde gevallen worden 

verhoogd tot 620.000 euro: "Art. 1 [...] Het in het eerste lid bepaalde bedrag wordt op 

620.000 euro gebracht voor de in het eerste lid bedoelde ondernemingen die als 

voornaamste beroepsbezigheid gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor 
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het voortbewegen van motorvoertuigen op de openbare weg, in het klein verkopen.” Deze 

uitzondering moet volgens de Commissie “boekhoudkundige aangelegenheden” ter 

informatie in een voetnoot worden opgenomen.   

 

Het zou ook nuttig zijn om in randnummer 41 het woord "Belgische" te schrappen in 

"Belgische moederbedrijf". Het advies heeft immers alleen betrekking op Belgische 

bijkantoren van buitenlandse vennootschappen. 

 

Volgens de Commissie “boekhoudkundige aangelegenheden” moeten de titels A en B van 

afdeling VI worden omgedraaid voor een beter begrip van de tekst. 

 

In randnummer 50, vierde lid, is er een spelfout in de Franse versie: "[…] l’utilisation des 

comptes 489 et 2810 doit être préférée […]". In dit lid wordt bovendien aanbevolen de 

rekeningen 489 Interne schuld ten aanzien van het moederbedrijf en 2810 Interne 

vorderingen ten aanzien van het moederbedrijf te gebruiken in plaats van rekening 14 

Overgedragen winst (verlies). Daarna lijkt lid 5 in tegenspraak met dit lid wat betreft het 

gebruik van rekening 14. Uit randnummer 50 blijkt dus niet duidelijk welke rekening 

moeten worden gebruikt. Naar de mening van de Commissie “boekhoudkundige 

aangelegenheden” moet in randnummer 50 duidelijk worden gemaakt dat indien het 

bijkantoor de winst of het verlies niet aan het moederbedrijf overdraagt, of indien het 

verlies niet door het moederbedrijf wordt gedragen, rekening 14 moet worden gebruikt. 

Indien daarentegen de winst of het verlies moet worden overgedragen aan het 

moederbedrijf of indien het verlies moet worden gedragen door het moederbedrijf, 

moeten de rekeningen 489 en 2810 worden gebruikt. 

 

 

*** 

 

Met bijzondere hoogachting, 

 

 

 

 

Alexis Van Bavel 

Voorzitter van de Commissie voor boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR  

mailto:info@ibr-ire.be

