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Geachte heer Voorzitter, 

 

 

Betreft: Ontwerpadvies “Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: 

toepassing van het Belgische boekhoudrecht – begrip “bijkantoor” – 

publicatieplicht (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: toepassing van het Belgische boekhoudrecht – begrip 

“bijkantoor” – publicatieplicht (update)” nader bekeken.  

 

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

 

Voetnoot 10 bevat een uittreksel uit artikel 3:1 WVV waarin in § 1 staat dat de 

jaarrekening door de AV moet worden goedgekeurd. § 2 van hetzelfde artikel bepaalt dat 

de in paragraaf 1 bedoelde verplichting ook geldt voor buitenlandse vennootschappen 

voor wat hun in België gevestigde bijkantoren betreft. De leden van de Commissie 

“boekhoudkundige aangelegenheden” zijn van mening dat § 1, in tegenstelling tot wat in 

§ 2 staat, niet in zijn geheel kan worden toegepast op bijkantoren, aangezien de 

jaarrekening van bijkantoren niet door de AV hoeft te worden goedgekeurd. Alleen het 

eerste lid van § 1 van artikel 3:1 WVV, dat betrekking heeft op de opstelling van een 

inventaris door het bestuursorgaan, is immers van toepassing op Belgische bijkantoren 

van buitenlandse vennootschappen. De Commissie “boekhoudkundige 

aangelegenheden” is van mening dat dit in het advies moet worden verduidelijkt. 

 

 

De heer Jan VERHOEYE  
Voorzitter van de Commissie voor boekhoudkundige 
normen (CBN) 
City Atrium  
Vooruitgangstraat 50 - 8ste verdieping  
1210 BRUSSEL 
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In het ontwerpadvies wordt in het Frans bovendien meermaals de termen " forme 

juridique" gebruikt, terwijl het zou moeten gaan om "forme légale" sinds de 

inwerkingtreding van het WVV. 

 

 

*** 

 

Met bijzondere hoogachting, 

 

 

 

 

Alexis Van Bavel 

Voorzitter van de Commissie voor boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR  
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