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BOEKHOUDRECHTENBOEKHOUDTHEOIDE
door
Stefaan VAN CROMBRUGGE
Assistent R.U.G.

1. Door de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de
jaarrekeningen van ondememingen en de ter aanvulling daarbij genomen
koninklijke besluiten, vooral dat van 8 oktober 1976 met betrekking tot de
jaarrekening van de ondememingen, ontstond in Belgie een belangrijke en
goed uitgewerkte boekhoudwetgeving. Verschillende auteurs spraken in
dit opzicht over het ontstaan van een nieuwe rechtstak, het
boekhoudrecht(1). In feite is _het boekhoudrecht niet geheel nieuw. Het
stoelt op het vanouds bestaande recht inzake het afleggen van rekening en
verantwoording(2). Hoe dan ook, de wetsbepalingen betreffende de
boekhouding en jaarrekeningen van ondememingen waren v66r 1975
hopeloos verouderd. De formele voorschriften, opgenomen in de artikelen
16 tot 19 W. Kh. beantwoordden niet meer aan de vereisten van moderne
bedrijfsvoering(3). Materiele voorschriften waren nagenoeg onbestaande (4) : artikel 77 van de V ennootschapswet voorzag voor naamloze vennootschappen(5) de opstelling van een uiterst summiere jaarrekening en
schreef, inzake waarderingsregels, alleen voor dat de nodige afschrijvingen zouden worden gedaan; de rechtspraak voegde hieraan toe dat de
waarderingen moesten geschieden met oprechtheid, goede trouw en voorzichtigheid(6). Met deze gebrekkige wetgeving als verontschuldiging,
hielden de meeste Belgische ondememingen er dan ook de praktijk op na
aan het publiek zo weinig mogelijk informatie te verstrekken(7). Ondernemingen die desondanks meer informatie wilden bekendmaken, hetzij
(1) RoNSE, J. en VAN HULLE, K., ,,Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen'', T.P.R., 1978,
839; ScHRANS, G., ,En ook de boekhouders", Trends, 15/3/1975,88.
(2) V ANHORENBEECK, W., ,Essay tot bepaling van de inhoud van het boek:houdrecht" in Liber
amicorum J. Van Houtte, Brusse1, 1975, IT, p. 1088-9.
(3) FREDERICQ, L. enS., Handboek van het Belgisch Handelsrecht, I, Brusse1, 1976, 188.
(4) OOGHE, H., Financiele analyse van ondernemingen, Leiden-Deume, 1978, 6.
(5) En ook voor de P.V.B.A. (art. 137), de Samenwerkende Vennootschap (art. 158) en de
Commanditaire Vennootschap op Aande1en (art. 107).
(6) STEENBERGEN, J., ,De boekhouding en de jaarrekeningen van ondememingen", R. W., 1975-76,
579.
(7) OOGHE, H., ,De jaarrekening", in SCHRANS, G. en GROOTAERT, J., De onderneming morgen,
Gent, 1974, p. 51.
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omdat de Bankcommissie hen daartoe aanzette (8), hetzij omdat zij sterker
de nood aanvoelden verantwoording af te leggen over hun beleid, stelden
hun jaarrekeningen op in overeenstemming met de algemeen geldende
boekhoudpraktijken, de boekhoudtheorie (9).

2. Het thans tot stand gekomen boekhoudrecht is uiterst complex. Het is
een wankele compilatie geworden van wetgeving en boekhoudtheorie,
waarbij de kleinste nuances nooit uit de lucht zijn en waarin de verhouding
van de samenstellende delen zeer onzeker is. De vroegere
boekhoudtheorie heeft in het nieuwe recht goeddeels haar waarde behouden, zonder evenwel een zelfstandige bron van recht te worden. Zij
moet rekening houden met zekere noodwendigheden die voortvloeien uit
het wettelijk systeem.
Om te voorkomen dat in het kader van het huidig boekhoudrecht door
accountants een te grote en door juristen een te kleine waarde aan de
boekhoudtheorie zou worden gehecht, willen wij pogen de verhouding
tussen wetgeving en theorie klaar te stellen.
3. In dit verband is het aangewezen ons onderzoek te beperken tot de
zogenaamde grote ond_el"nemingen, waarvoor de wet van 17 juli 1975_ en
het K.B. van 8 oktober 1976 onverminderd gelden. Het betreft hier
ondernemingen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 17 juli
1975, die hetzij jaarlijks gemiddeld meer dan 50 werknemers in dienst
hebben, hetzij voor het jongste boekjaar een omzet, exclusief B.T.W.,
van meer dan 50 miljoen fr. hebben, hetzij op het einde van het boekjaar
een balanstotaal van meer dan 25 miljoen fr. hebben(10). Met grote
ondernemingen worden gelijkgesteld wisselagenten, vennootschappen
voor hypothecair krediet en kapitalisatie en verzekeringsmaatschappijen
die niet beheerst worden door wetsbepalingen met betrekking tot de
controle op de verzekeringsmaatschappijen(ll). Anderzijds blijft de
boekhoudwetgeving van 197 5-7 6 grotendeels niet van toepassing op de
ondernemingen uit de financH!le sector, waarvoor bijzondere wetten gelden(12). Het betrekken van de zogenaamde kleine en middelgrote ondernemingen in het onderzoek zou niet zeer zinvol zijn, aangezien de wet van

(8) Cfr. RONSE, J. en VAN HULLE, K., o.c., p. 851.
(9) W ATERBLEY, A., ,Overzicht van de meest algemeen aanvaarde boekhoud- en verslaggevingsgrondslagen in de literatuur", Accountancy en Bedrijfskunde, 1976, nr. 1, p. 69.
(10) Art. 12, Wet 17 juli 1975.
(11) Art. 16, §2, Wet 17juli 1975.
(12) Art. 16, § 1, Wet 17 juli 1975.
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17 juli 1975 en het K.B. van 8 oktober 1976 op hen respectievelijk slechts
in verminderde mate en in het geheel niet van toepassing zijn. Aldus zijn
de kleine en middelgrote ondememingen inzake waardering slechts aan
een regel onderworpen: goede trouw en voorzichtigheid (13); de grate
ondememingen daarentegen zijn onderworpen aan alle gedetailleerde
waarderingsregels van het K.B. van 8 oktober 1976.
I.

DE BOEKHOUDTHEORIE

4. Wanneer iemand in een ondememing investeert of er anderszins bij
betrokken is, dan wenst hij regelmatig ge1nformeerd te worden over de
gang van zaken. Hij heeft aan de onderneming gelden ter beschikking
gesteld opdat deze ze zou laten renderen. Van haar kant moet de onderneming verantwoording afleggen over het gebruik dat zij van de ontvangen
gelden heeft gemaakt. Een minimumvoorwaarde daartoe is dat de door de
ondememing verstrekte informatie over haar vermogen, financiele positie
en resultaten degelijk zou zijn. Welnu, de boekhoudtheorie verschaft de
algemeen aanvaarde basisregels waaraan de boekhouding en de jaarrekening moeten voldoen opdat zij als deugdelijk zouden kunnen aangemerkt
worden (14); zij behelst een stel van regels waarnaar de accountant moet
handelen om de ondememingsgebeurtenissen op een ondubbelzinnige
wijze te registreren(l5). Door het formuleren van een aantal grondregels
of basisconcepten zorgt zij ervoor dat de exteme informatieverstrekking
een waar en getrouw beeld van de toestand der ondememing ophangt.
5. De structuur van de boekhoudtheorie is tweevoudig: zij bestaat uit
basisveronderstellingen en postulaten. De basisveronderstellingen zijn
concepten volgens welke, naar de verwachtingen van de informatievrager, de jaarrekening normaliter zal opgesteld zijn. Zo verwacht de gebruiker van de jaarrekening dat deze is opgesteld in geldwaarde, dat de
waarderingen in de regel gebeuren volgens de historische kostprijsmethode, dat de rapportering loopt over een bepaalde periode, enz ... Deze
basisveronderstellingen hebben geen vast en universeel karakter: zij kunnen veranderen volgens de maatschappelijke context.
Zo is het denkbaar dat op een bepaald ogenblik of in een bepaald land de
onderstelling van de historisc~e kostprijs wordt verlaten om aan te nemen
dat de jaarrekening voortaan zal opgesteld worden volgens de regels der
(13) DE LEMBRE, E., OLIVIER, H., e. a., De onderneming en haar boekhouding, Kraainem, 1976, p.
50 en 54.

(14) MOREL, E., ,A1gemene ba1anscontro1e", in PAEMELEIRE, R., Gevallenstitdies controleleer,
Wilrijk, M.I.M., 1978, p. T/1/4.
(15) ANTOINE, J., DE LEMBRE, E., e.a., Boekhoudprincipes, Brusse1, B.C.N.A.R., 1980, p. 8.
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inflatieboekhouding. Anders dan de basisverond~rstellingen, hebben de
postulaten veeleer het karakter van axioma's(16) die algemeen en overal
aanvaard worden en waar~an de boekhouding moet voldoen opdat de
jaarrekening een waar en getrouw beeld van de toestand der onderneming
zou geven. Kort gezegd komt het verschil tussen basisveronderstellingen
en postulaten hierop neer: de basisveronderstellingen zijn concepten
waarvan de gebruiker der jaarrekening aanneemt dat ze toegepast zijn; de
postulaten zijn concepten waarvan hij eist dat ze worden nageleefd.
I.a.

BASISVERONDERSTELLINGEN

l.a.l. Eenheidsonderstelling (17)

6. De economische activiteiten worden uitgeoefend door economische
eenheden, die op verschillende wijzen zijn georganiseerd: eenm~nszaken,
vennootschappen, groepen van vennootschappen. De eenheidsonderstelling of accounting entity assumption houdt in dat de financiele rapportering betrekking heeft op de economische activiteit van een zulkdanige
eenheid. Dit betekent dat een boekhoudkundige persoonlijkheid tot stand
komt(l8), waardoor de activa, passiva en resultaten van de entiteit waarover gerapporteerd wordt, nauwkeurig worden afgesplitst van die van de
eigenaars en van andere entiteiten ( 19). De uitwerking van de eenheidsonderstelling komt het duidelijkst tot uiting bij de eenmansonderneming,
waar de jaarrekening uitsluitend de gegevens over de onderneming opneemt en niets inhoudt omtrent hetgeen de ondernemer met zijn privevermogen doet; aldus wordt beklemtoond dat de onderneming
boekhoudkundig op zichzelf staat (20).
l.a.2. Continui"teitsonderstelling (21)

7. Ondanks de heersende onzekerheid over de precieze betekenis van het
ondernemingsbegrip, is men het er toch over eens dat de onderneming een
duurzame organisatie is (22). De continui"teitsonderstelling of going con(16) WATERBLEY, A., I.e., p. 70.
(17) BAILEY, F., Current practice in company accounts, Accountancy Age Books, 1973, p. 18;
GRADY, P., Inventory of generally accepted accounting principles, A.I.C.P.A., 1965, p. 26-27;
MEIGS, W., MosrcH, A., JOHNSON, Ch., en KELLER, Th., Intermediate accounting, Me Graw-Hill,
1974, p. 12.
(18) VANHORENBEECK, W., o.c., p. 1101.
(19) GORE, F., Personnalite juridique et personnalite comptable, in C.D. V .A., La comptabilite et le
droit, Brussel, 1974, p. 22-23.
(20) DELEMBRE,E. enVANDENWEGHE-VANMAELE,R.,Handboekboekhouden, Gent, 1977,p. 73.
(21) HENDRICKSEN, E.,Accounting theory, Richard D. Erwin, 1977, p. 109; WIXON, R., KELL, W.
en BEDFORD, N., Accountants handqook, Ronald Press Company, 1956, p. 17.
(22) VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, Antwerpen-Amsterdam, 1975, p. 28; SCHRANS, G.,
,Paging tot omschrijving van de onderneming als rechtssubject",R.W., 1979-80,2390.
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cern assumption betekent dat de jaarrekening informatie geeft over een
ondernerning die geacht wordt te zullen blijven voortbestaan. Een groot
deel van de boekhoudpraktijk en -theorie is aldus gesteund op de gedachte
dat de ondememing niet binnen afzienbare tijd zal worden geliquideerd(23). De continui:teitsonderstelling heeft belangrijke gevolgen op
het gebied van de waarderingsregels, vooral van oprichtingskosten en
immateriele vaste activa. Oprichtingskosten, kosten van onderzoek en
ontwikkeling en dergelijke meer zijn vanuit juridisch standpunt niet vatbaar voor beslag en verkoop en kunnen derhalve geen onderpand voor de
schuldeisers zijn (24). Vanuit het standpunt van de continui:teitsonderstelling daarentegen, dragen deze activa bij tot de toekomstige rentabiliteit
van de onderneming en vertegenwoordigen zij werkelijke waarden die als
dusdanig op de balans kunnen worden opgevoerd (25). Ook de waardering
van andere balansposten wordt door de continu"iteitsonderstelling
be"invloed: ofschoon de onrniddellijke marktwaarde van ruw materiaal
doorgaans hoger ligt dan die van halfafgewerkte produkten, worden
laatstgenoemde in de balans hoger gewaardeerd, omdat zij in het later
produktieproces adequaat zullen worden gebruikt(26).
Op het ogenblik dat de ondernerning haar activiteiten wil of moet stopzetten, moet de continu"iteitsonderstelling verlaten worden om over te
gaan tot liquidatieboekhouding (27).
l.a.3. Geldwaarde-uitdrukkingsonderstelling (28)

8. Deze basisveronderstelling (money-measurement unit assumption)
betekent dat alle elementen van de jaarrekening worden uitgedrukt in een
gemeenschappelijke maatstaf, de geldeenheid. Zij vereist dat alle transacties, alle activa en passiva kwantificeerbaar zijn en dat de geldeenheid een
zekere stabiliteit geniet. Bedoelde onderstelling heeft uiteraard beperkingen. In de eerste plaats is de monetaire eenheid over verschillende jaren
niet perfect vergelijkbaar we gens de inflatie (29). Bovendien laat de monetaire uitdrukking niet toe zekere kwalitatieve factoren zoals de kwaliteit

(23) GRADY, P., o.c., p. 27 ;International Accounting Standard 1 m.b.t. de vermeldingvan de in de
jaarrekening toegepaste grondslagen, nr. 7.
(24) VANHORENBEECK, W.,o.c., p. 1105.
(25) BIRON, H., Financii!le instellingen en verrichtingen, Brussel, 1978, p. 97.
(26) GRADY, P., o.c., p. 29.
(27) BIRON, H., o.c., p. 97-..
(28) HENDRICKSEN, E., o.c:, p. 120; GRADY, P., o.c., p. 30; MooNITZ, M., The basic postulates of
accounting, A.I.C.P.A., 1961, p. 22.
(29) OOGHE, H., Financiiile analyse van ondernemingen, Leiden-Deume, 1978, p. 2; MOSBEUXBRAHAM, M. en LANGER, E., ,Prob1emes relatifs ida normalisation comptable", Rev. Banque, 1975,

p. 5.
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van het personeel en het management of het concurrentievermogen aan het
licht te brengen (30).
I.a.4. Onderstelling van de historische kostprijs (31)

9. De historical cost assumption impliceert dat de bestanddelen van de
jaarrekening in het algemeen op historische kostenbasis gewaardeerd
worden. Men neemt aan dat de op het ogenblik van de transactie tussen
partijen overeengekomen prijs doorgaans de juiste marktwaarde van de
goederen en diensten vertegenwoordigt: de historische aanschaffingswaarde vloeit op objectieve wijze voort uit de wet van vraag en aanbod.
I.a.5. Periode-onderstelling (32)

10. De periode-onderstelling of periodicity assumption gaat uit van de
gedachte dat de gebruikers van de jaarrekening nood hebben aan regelmatige en actuele informatie, opdat zij snel zouden gelnformeerd worden
over wijzigingen in de toestand van de onderneming. Daartoe moet de
jaarrekening hen met regelmatige tussenpozen worden overgemaakt: men
neemt algemeen aan dat een jaarlijkse bekendmaking noodzakelijk is.
De periodieke rapportering stelt evenwel problemen omdat niet alle transacties volledig zullen afgehandeld zijn op het ogenblik dat de jaarrekening
wordt afgesloten: lange termijn-contracten werpen soms pas resultaten af
na verloop van enkele jaren (33); kosten die in een bepaald boekjaar reeds
werden betaald slaan vaak gedeeltelijk ook op andere boekjaren. Het zal
. derhalve noodzakelijk zijn te werken met schattingen en overgangsrekeningen.
De periode-onderstelling heeft nog een tweede aspect: de jaarrekening zal
duidelijk de periode waarover zij verslag uitbrengt moeten identificeren(34).

(30) OOGHE, H., o.c., p. 2.
(31) MEIGS, W., MosiCH, A., JONSON, Ch. en KELLER, Th., o.c., p. 14; WIXON, R., KELL, W. en
BEDFORD, N., o.c., p. 17.
(32) HENDRICKSEN, E., o.c., p. 126; MOONTIZ, M., o.c., p. 21-22; MEIGS, W., MOSICH, A.,
JOHNSON, Ch. en KELLER, Th., o.c., p. 14-18.
(33) 00GHE, H., o.c., p. 2.
(34) SPROUSE, R. en MOONITZ, M., A tentative set of broad accounting principles for business
enterprises, A.I.C.P.A., 1962, p. 6-8.
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I.a.6. Realisatie-onderstelling (35)

11. W aar een onderneming in de loop van het produktieproces permanent
kosten maakt, stelt zich de vraag wanneer een opbrengst als vaststaand kan
worden beschouwd. De realisatie-onderstelling of realisation assumption
neemt aan dat een opbrengst is gerealiseerd, niet bij de inning van het geld,
maar op het ogenblik dat de factuur wordt verstuurd (36). Erkenning van
de opbrengst voor dit ogenblik wordt afgewezen omdat er nog geen
objectieve zekerheid bestaat omtrent het in aanmerking te nemen bedrag
en omdat nog geen transactie heeft plaatsgevonden waardoor het oorspronkelijk activum werd omgezet in een ander soort activum (kas of
vordering).
De realisatie-onderstelling moet ook in verband gebracht worden met de
periode-onderstelling. Ret nog niet gerealiseerde deel van een opbrengst,
zoals een vooruitontvangen huur, mag niet als opbrengst in aanmerking
worden genomen voor de beschouwde periode.
I.a. 7. Overeenstemmingsonderstelling (37)

12. De overeenstemmingsonderstelling of matching assumption sluit
nauw aan bij de periode-onderstelling en de realisatie-onderstelling. Opbrengsten en kosten moeten toegerekend worden aan de periode waarop
zij betrekking hebben, ongeacht de periode van ontvangst of uitgave (38).
Binnen een bepaalde periode mogen aileen deze kosten ten laste worden
genomen, waartegenover gerealiseerde opbrengsten staan. Stel bijvoorbeeld dat een onderneming een gebouw verhuurt en na vijf jaar zal moeten
overgaan tot het maken van kosten voor groot onderhoud; de overeenstemmingsonderstelling vereist alsdan dat die kosten worden gespreid
over de vijf jaren en niet worden gesteld tegenover de huuropbrengst van
het jaar waarin de uitgave wordt gedaan.
l.b. Postulaten
l.b.I. Consistentie (39)

13. Ret consistentiepostulaat houdt in dat binnen eenzelfde onderneniing
(35) LANGLEY, F.,lntroduction to accounting for business studies, Butterworths, Londen, 1973, p.
309-313; PERRY, K., Accounting. An introduction, Me Graw-Hill, 1971, p. 503-504; WIXON, R.,
KELL,W. en BEDFORD, N., o.c., p. 16-18.
(36) ANTOINE, J., DE LEMBRE, E., e.a., o.c., p. 41 en 53.
(37) MEIGS, W., MOSICH, A., JOHNSON, Ch. en KELLER, Th., o.c., p. 15-16; PERRY, K., o.c., p.
503-504.
(38) International Accounting Standard 1, nr. 7.
(39) HENDRICKSEN, E., o.c., p. 122-123; MEIGS, W., MOSICH, A., JOHNSON, Ch. en KELLER, Th.,
o.c., p. 16-17; WooD, F., Business accounting 1, Longman, London, 1973, p. 83.
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van periode tot periode dezelfde boekhoudmethoden en -maatstaven worden gebruikt. Bij gebreke daarvan wordt het immers onmogelijk de
evolutie in de tijd van een onderneming te bestuderen. Bedoeld postulaat
belet echter niet dat wenselijke veranderingen in de boekhoudpraktijk van
de onderneming zouden worden aangebracht, doch deze wijzigingen
moeten bekendgemaakt worden, met inbegrip van het geldelijk verschil
dat eruit voortvloeit in vergelijking met de vroegere praktijken en methoden(40).
l.b.2. Materialiteit(41)

14. Het materialiteitspostulailt heeft een dubbele betekenis. Enerzijds
betekent het dat de jaarrekening alle informatie moet bevatten die voor een
redelijke gebruiker betekenisvol is voor het nemen van zijn beslissingen.
Anderzijds houdt het postulaat ook in dat alleen relevante informatie moet
worden gegeven: het ware zinloos een bladzijdenlange jaarrekening op te
stellen, waarin al de kleinste bestanddelen en bedragen geexpliciteerd
worden. Men begrijpe het materialiteitspostulaat evenwel niet zo dat de
jaarrekening onvolledig zou mogen zijn: wanneer een onderneming een
postzegel van 2 fr. bezit, dan moeten die 2 fr. in het balanstotaal begrepen
zijn; de vereiste van materialiteit verhindert echter dat die postzegel
uitdrukkelijk als een afzonderlijk bestanddeel op de balans wordt ingeschreven. Materialiteit betreft m.a.w. hoofdzakelijk de opsplitsing en
presentatie van de elementen van de jaarrekening.
In verband met dit postulaat wordt tenslotte ook gesteld dat de materiele
betekenis belangrijker is dan de juridische vorm(42).
l.b.3. Uniformiteit of vergelijkbaarheid (43)

15. Over de betekenis van het uniformiteits- of vergelijkbaarheidspostulaat is men het in de bedrijfseconomische literatuur niet geheel eens. Door
sommigen wordt voorgestaan dat alle ondernemingen binnen eenzelfde
sector dezelfde nomenclatuur, waarderingsregels, procedures en classificatie zouden gebruiken. Anderen stellen dat deze werkwijze al te zeer de
vrijheid der ondernemingen aantast, onvoldoende rekening houdt met hun
specifieke kenmerken en verstarring van de boekhoudleer in de hand
werkt. In de recente literatuur schijnt deze laatste stelling de bovenhand te
halen: tussen de jaarrekeningen van verschillende ondernemingen moet
(40) GRADY, P., o.c., p. 31.
(41) SKINNER, R. ,Accounting principles, The Bryant Press, 1972, p. 33; HENDRICKSEN, E., o.c., p.
118-121; GRADY, P., o.c., p. 38-41.
(42) OOGHE, H., o.c., p. 8; International Accounting Standard 1, nr. 9.
(43) HENDRICKSEN, E., o.c., p. 123-125; GRADY, P., o.c., p. 32-35.
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een zekere vergelijkbaarheid bestaan, opdat de informatievragers gemakkelijker en met meer kennis van zaken hun beslissingen zouden kunnen
nemen, zonder dater evenwel werkelijke eenvormigheid moet zijn(44).
I .b .4. Voorzichtigheid (45)

16. Aan vele transacties zijn op het ogenblik van de rapportering onvermijdelijk onzekerheden en risico's verbonden, voor de boekhoudkundige
verwerking waarvan een keuze moet worden gemaakt tussen verschillende alternatieven. Die keuze gebiedt voorzichtigheid.
Aanvankelijk werd het voorzichtigheidspostulaat begrepen in de zin van
een systemati~che onderschatting van de activa. Die opvatting is thans
gewijzigd. Het voorzichtigheidspostulaat wordt niet langer gezien als een
rechtvaardiging voor de vorming van stille reserves (46). Naar de huidige
opvatting moet de naleving van gemeld postulaat garanderen dat bij de
beoordeling van onzekerheden en risico's de nodige voorzieningen worden gemaakt voor waarschijnlijke verliezen(47). Het voorzichtigheidspostulaat leidt er aldus toe dat waarschijnlijke opbrengsten en
waarschijnlijke kosten op verschillende wijzen worden behandeld: opbrengsten mogen pas uitgedrukt worden wanneer zij gerealiseerd worden;
verlie:ien en kosten moeten voorzien worden wanneer er een redelijke
kans is dat ze zullen geleden worden(48).
Tevens wil het voorzichtigheidspostulaat elke overwaardering van activa,
alsook elke onderschatting van kosten verhinderen(49).
l.b.5. Objectiviteit (50)

17. Het objectiviteitspostulaat houdt in dat de jaarrekening volledig,
betrouwbaar en getrouw moet zijn(51). Het heeft in eerste instantie
betrekking op de waardering : deze moet gebaseerd zijn op betrouwbare
methoden en controleerbare gegevens, vrij van vooroordelen en subjectieve invloeden(52). Met het oog daarop wordt de objectiviteit op drie

(44) ANTOINE, J., DE LEMBRE, E., e.a., o.c., p. 83.
(45) LANGLEY, F., o.c., p. 310; SKINNER, R.,o.c., p. 33; WOOD, F.,o.c., p. 80;HENDRICKSEN, E.,
o.c., p. 132-133.
(46) International Accounting Standard 1, nr. 9.
(47) GRADY, P., o.c., p. 35.
(48) BERGER, P., , ,Beschouwingen van een bedrijfsrevisor bij de toepassing van het boekhoudrecht
vooral i.v.m. de waarderingsregels", in Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen: Het
boekhoudrecht. Drie jaar ervaring, 1980, p. 3; ANTOINE, J., DE LEMERE, E. e.a., o.c., p. 66.
(49) WATERBLEY, A., I.e., p. 71.
(50) GRADY, P., o.c., p. 36-38.
(51) 00GHE, H., o.c., p. 9.
(52) ANTOINE, J. DE LEMERE, E., e.a., o.c., p. 71.
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verschillende wijzen gedefinieerd. In een eerste visie moeten de waarde. ringsregels onpersoonlijk zijn, bestaan buiten degene om die ze gebruikt.
Volgens een tweede opvatting impliceert objectiviteit dat de waardering
zou gesteund zijn op betrouwbaar bewijsmateriaal, met nadruk op een
goede uitbouw van het interne controle-systeem. Volgens een derde
mening is aan het objectiviteitspostulaat voldaan wanneer de waarderingsregels gebaseerd zijn op een algemene consensus van accountancyexperten.
18. Benevens over basisveronderstellingen en postulaten, wordt in het
kader van de boekhoudtheorie ook vaak gesproken over , ,generally accepted accounting principles (G.A.A.P.)". AI behoren zij niet, zoals de
eerstgenoemde concepten, tot de grondslagen van de boekhoudtheorie,
toch vormen zij er een noodzakelijke aanvulling bij. De basisveronderstellingen en postulaten geven immers geen concrete regels hoe een
boekhouding moet worden gevoerd; zij bieden enkel een kader waarin
meer concrete regels kunnen worden ontwikkeld. De , ,generally accepted
accounting principles'' zijn nu precies de regels of principes, welke door
. de praktijk uit de basisveronderstellingen en postulaten werden afgeleid(53), en wier toepassing in de boekhouding normaliter voor gevolg
heeft dat de jaarrekening beantwoordt aan de vereisten van de
boekhoudtheorie. Deze principes zijn niet eenduidig vastgelegd: zij vertonen een zeer grote diversiteit(54).
N aast de algemeen aanvaarde principes, is er tenslotte ook sprake van
standaarden. Het onderscheid tussen beide is in theorie eenvoudig: principes worden ontwikkeld door de praktijk, standaarden worden geformuleerd door accountantsorganisaties of door de wet(55). Praktisch is het
onderscheid veel vager. Principes bereiken immers pas de status algemeen
aanvaard te zijn wanneer zij voldoende gezaghebbende steun genieten; het
bewijs daarvan vloeit meestal voort uit de receptie van het principe in een
of andere standaard(56).
II.

DE BETEKENIS VAN

m; BOEKHOUDTHEORIE BINNEN HET BOEKHOUDRECHT

19. Algemeen gesteld huldigt de boekhoudwetgeving de essentiele regels

(53) GRADY, P., o.c., 23; WATERBLEY, A., I.e., p. 72.
(54) Zie het overzicht bij: BRUNS, W., Introduction to accounting: economic measurement for
decisions, Addison-Wesley Publishing C", 1971, p. 463-465.
(55) WATERBLEY, A., I.e., 83-84.
(56) GRADY, P., o.c., p. 16.
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die reeds lang doo~ de praktijk worden toegepast (57). De wet van 17 juli
· 197 5 herneemt de basisregels van de boekhoudtheorie: alle postulaten en
een paar basisveronderstellingen(58). Het K.B. van 8 oktober 1976 vult
deze postulaten en basisverond~rstellingen aan en werkt ze verder uit;
zoals het V erslag aan de Koning het vaststelt: de bepalingen van het
besluit vormen wezenlijk de reglementaire bevestiging van de algemene
beginselen aangenomen door de juridische- en boekhouddoctrine, zowel
in Belgie als in het buitenland(59).
Om aan te tonen dat de boekhoudtheorie, via haar incorporatie in de
boekhoudwetgeving, integrerend deel uitmaakt van het boekhoudrecht,
zullen hierna de bepalingen van de wet en het K.B. worden samengeordend in de mate dat zij een formulering of een bevestiging zijn van de
verschillende basisveronderstellingen en postulaten.
Vervolgens zal worden nagegaan welke de plaats is van de meer specifieke
bepalingen van het K.B. van 8 oktober 1976 binnen het aldus begrepen
boekhoudrecht.
Tenslotte moet oak de betekenis van adviezen van de Commissie voor
Boekhoudkundige N ormen en van standaarden van accountantsorganisa. ties worden onderzocht.
II.a. De incorporatie in de wetgeving van de basisveronderstellingen en
postulaten

20. Een globale formulering van de basisinhoud der boekhoudtheorie
vindt men in artikel3 van het K. B. , waar gesteld wordt dat de jaarrekening
duidelijk moet worden opgesteld en getrouw en stelselmatig moet weergegeven, enerzijds, op de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten, de
aard en het bedrag van de tegoeden en rechten van de onderneming, van
haar schulden, van haar verplichtingen en verbintenissen, evenals van
haar eigen middelen, en anderzijds, voor het op die dag afgesloten
boekjaar, de aard en het bedrag van haar kosten en opbrengsten. Kortom,
de jaarrekening moet een duidelijk en getrouw beeld geven van de toestand van de ondernemirg(60).

(57) VANRYN, J. enHEENEN, J. ,Principesde droit commercial, I, Brussel, 1976, p. 86;BERGER, P.,
o .c., p. 2; PARMENTIER, C., ,Les reformes recentes en matiere de comptabilite des entreprises" ,J. T.,
1977, 700.
(58) DE LEMBRE, E., DEVERS, M., e.a., Praktisch boekhoudrecht, Creadif Standaard Uitgeverij,
1978, p. 54.
(59) B.S., 19 oktober 1976, p. 13464.
(60) FREDERICQ, L. enS., o.c., p. 206, nr. 176; Cfr. ook art. 2, a!. 3 van de Vierde Richtlijn van 25
juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen.
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21. Dat de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 en van het K.B. van 8
oktober 1976 in beginse1 betrekking hebben op de boekhouding en de
interne jaarrekening(61), terwijl de boekhoudtheorie de externe informatieverstrekking betreft, is o.i. geen bezwaar. Enerzijds zuilen aile
voorschriften die in de boekhouding moeten worden nageleefd, uiteindelijk hun weerslag hebben op de jaarrekening, aangezien deze via de proefen saldibalans zonder toevoeging of weglating moet voortvloeien uit de
door de onderneming geopende rekeningen, nadat laatstbedoelde in overeenstemming werden gebracht met de inventaris(62). Anderzijds gelden
aile voorschriften inzake het opmaken van de interne jaarrekening ook
voor de jaarrekening die krachtens andere wetsbepalingen moet worden
neergelegd ofbekendgemaakt(63): de bekend te maken stukken zijn dus,
behoudens de mogelijkheid voor kleinere ondernemingen een meer beperkte jaarrekening te publiceren, identiek aan de interne stukken, voorgeschreven door de wet van 17 juli 197 5 en het K. B. van 8 oktober
1976(64). Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat ook de jaarrekening
die wettelijk niet moet 'worden neergelegd of aan het ruimer publiek
bekendgemaakt, een belangrijk extern aspect heeft, aangezien zij steeds
moet worden voorgelegd aan de kapitaalverstrekkers en, in voorkomend
geval, aan de ondernemingsraad(65).
II.a.l. Basisveronderstellingen

I) Eenheidsonderstelling
22. De eenheidsonderstelling werd in de wet van 17 juli 1975 gelncorporeerd door de invoering van een boekhoudkundige personificatie van de
onderneming: zowel de onderneming van een handelaar-natuurlijk persoon als de succursalen en bedrijfszetels van een buitenlandse onderneming in Belgie worden door de wet beschouwd als boekhoudkundige
eenheden(66). Wat de handelaar-natuurlijke persoon betreft, bepaalt artikel 3, eerste lid, dat zijn boekhouding aile verrichtingen-, tegoeden,
rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen die op zijn handelsactiviteit betrekking hebben, moet bevatten, alsook de eigen middelen
(61) DELEMBRE, E., OLIVIER, H., e. a., o.c., p. 55-56 en 92; Vers!agFALLONvoorde wet van 17 juli
1975,Parl. B., Senaat, 1974-75,436, N. 2, p. 17; DELEMBRE, E. en VANDENWEGHE-VANMAELE,
R., O.C., p. 613.
(62) Art. 5, K.B., 8 oktober 1976; BIRON, H., o.c., p. 96.
(63) Art. 37 K.B., 8 oktober 1976; FREDERICQ, L. enS., o.c., p. 209; DELEMBRE, E., 0LNIER, H.,
e.a., o.c., p. 94.
(64) VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, Antwerpen-Amsterdam, 1978, p. 101.
(65) Art. 17 K.B., 27 november 1973, houdende reglementering van de economische en financiele
inlichtingen te verstrekken aan de ondememingsraden.
(66) DE LEMBRE, E., 0LNIER, H., e.a., o.c., p. 15.
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welke aan die handelsactiviteit besteed zijn. Een natuurlijk persoon moet
dus een strikte scheiding maken tussen zijn prive-vermogen en het vermogen van de onderneming (67), een scheiding die weliswaar aileen
-boekhoudkundig is en niets afdoet aan het burgerrechtelijk principe van de
onverdeelbaarheidvan het vermogen(68). Natuurlijke personen die hun
woonplaats niet in Belgie hebben en rechtspersonen naar buitenlands recht
zijn luidens artikel 1, tweede lid, slechts aan de bepalingen van de wet
onderworpen voor de succursalen en bedrijfszetels welke zij in Belgie
hebben gevestigd; het geheel van die succursalen en bedrijfszetels in
Belgie wordt als een onderneming beschouwd. De wetgever creeert hier
andermaal een boekhoudkundige persqnificatie.
23. Een schijnbare uitzondering op de eenheidsonderstelling ligt vervat in
artikel3, tweede lid, wam;in wordt gesteld dat, wanneer een onderneming
van elkaar onderscheiden economische activiteiten uitoefent, zij voor elk
van die activiteiten een afzonderlijk stel rekeningen moet houden (69). In
werkelijkheid is dit geen uitzondering, aangezien bedoeld onderscheid
niet in de jaarrekening moet worden gehandhaafd(70).
2) Continui:teitsonderstelling

· 24. De continu'iteitsonderstelling wordt in de Belgische wetgeving niet
uitdrukkelijk: geformuleerd, zoals wei het geval is in artikel31, eerste lid,
van de Vierde Richtlijn, waarin de lidstaten worden verplicht de waardering van de posten in de jaarrekening te doen geschieden volgens het
beginsel dat de vennootschap vermoed wordt haar werkzaamheden voort
te zetten. Niettemin steunen aile waarderingsregels uit het K.B. impliciet
op de onderliggende gedachte dat de onderneming een going concern
is(71). De bestanddelen van het patrimonium worden beschouwd naar
hun concrete finaliteit voor de onderneming, naar de continu'iteit van hun
besteding en bijgevolg meer in termen van economisch nut dan in termen
van te realiseren waarden; de waarderingsregels van die bestanddelen zijn
van deze finaliteit afhankelijk gesteld(72).
Toepassingsgevailen van de waardering volgens de continui:teitson-

(67)
(68)
(69)
390.
(70)
(71)
(72)

DELEMBRE, E. en VANDENWEGHE-VAN MABLE, R., o.c., p. 601..
Memorie van Toelichtingvoorde Wet 17 juli 1975,Parl. St., Senaat, 1974-75,436, N. 1, p. 8.
VgL OLIVIER, H., ,La nouvelle loi surla comptabilite des entreprises" ,Rev. Banque, 1975, p.
Memorie van Toe1ichting, p. 8; FREDERICQ, L. enS., o.c., p. 194.
BIRON, H., o.c., p. 97; DE LEMBRE, E., OLIVIER, H., e.a., o.c., p. 20.
Verslag aan de Koning bij het K.B. van 8 oktober 1976, B.S., i9 oktober 1976, p. 13461.
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derstelling(73) kunnen gezien worden in de mogelijke activering van
oprichtingskosten(74), de waardering van zelf geproduceerde immateriele vaste activa tegen kostprijs, voor zover die niet hager is dan een
voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig reodement voor de onderneming(75), de activering van in erfpacht, huurfinanciering of met gelijkaardige rechten gehouden goederen(76), de opname op de balans voor een vast bedrag van klein materieel, grondstoffen,
verbruiksgoederen en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en
waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het
balanstotaal, mits de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan
niet aanmerkelijk veranderen van het ene boekjaar tothet andere (77) en de
mogelijkheid te opteren voor een stelsel van waardering tegen vervangingswaarde voor de materif~le vaste activa met beperkte gebruiksduur en
voor de voorraden(78). De door artikel34 van het K.B. voorziene herwaarderingsmogelijkheid van materif~le en immateriele vaste activa, participaties en andere financiele vaste activa, die ten aanzien van hun
aanschaffingswaarde een vaststaande en blijvende meerwaarde vertonen,
moet luidens het V erslag aan de Koning gezien worden in functie van de
productiviteit en van het nut van deze goederen en niet in functie van hun
loutere handelswaarde, vermits deze activa bestemd zijn om blijvend de
activiteit van de onderneming te dienen(79).
· Een zijdelingse bevestiging van de continulteitsonderstelling vindt men in
artikel 40 van het K.B. (80), waarin de bepalingen van het besluit oak
toepasselijk worden verklaard op ondernemingen in vereffening onder
voorbehoud dat de oprichtingskosten volledig moeten afgeschreven zijn,
dat de boekwaarde van de overige vaste activa moet worden teruggebracht
tot de waarschijnlijke realisatiewaarde, en dat een voorziening moet
worden gevormd voor de aan het personeel te betalen vergoedingen en
voor de andere vereffeningskosten. Eenzelfde karakter he eft artikel30 van
het besluit: voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de
activiteit van de onderneming bijdragende materiele vaste activa, wordt in
voorkomend geval tot een uitzonderlijke afschrijving overgegaan om
rekening te houden met de waarschijnlijke realisatiewaarde ervan: andermaal een a contrario-bevestiging van de continui:teitsonderstelling.
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
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MoREL, E., o.c., p. T/1/4.
Art. 24 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 25 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 26 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 32 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 35 K.B. 8 oktober 1976.
Verslag aan de Koning, p. 13462.
BERGER, P., o.c., p. 2.

3) Geld w aarde-ui tdrukkingsonderstelling
25. De receptie van deze onderstelling in de boekhoudwetgeving hoeft
geen betoog. Aile bestanddelen van de balans en resultatenrekening wor. den inderdaad in geldwaarde uitgedrukt.. Aileen in de toelichting moet
sommige niet in geld uitgedrukte informatie worden opgenomen. Dit is
het geval met de lijst der participaties waarin de naam van de verbonden
vennootschappen, het aantal aangehouden aandelen, het deel dat ze vertegenwoordigen en dergelijke andere inlichtingen meer, moeten bekendgemaakt worden(81). Hetzelfde geldt met betrekking tot de vennootschappen op aandelen naar Belgisch recht voor de bekendmaking van
het aantal aandelen of deelbewijzen, eventueel per categorie en voor de
bekendmaking van de conversievoorwaarden van de uitstaande converteerbare leningen en de voorwaarden tot intekening op uit te geven
aandelen of deelbewijzen die aan de uitgegeven intekenrechten zijn verbonden (82). Voorts zijn er nog her en der in het K.B. verspreide artikelen
welke voor hun toepassing een zekere verbale toelichting vereisen, zoals
artikel 5, dat een samenvatting van de waarderingsregels in de toelichting
voorschrijft(83).
4) Onderstelling van de historische kostprijs
· 26. Inzake waardering is de basisregel van het K.B. van 8 oktober 1976
de historische waarderingsregel. Krachtens artikel 20 worden de actiefbestanddelen gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en tegen diezelfde
waarde in de balans opgenomen. De methode van de inflatieboekhouding,
volgens welke de ondernemingen jaarlijks de historische prijzen aanpassen om rekening te houden met de algemene koopkrachtvermindering van
het geld of met de evolutie van de op de onderneming toepasselijke
prijzen, is niet toegelaten(84). De enige mogelijkheden om met inflatie
rekening te houden worden geboden door de L.I.F.O.-methode(85), het
stelsel van vervangingswaarde (86), het ijzeren voorraad-stelsel (87) en de
herwaardering (88), waarbij dan nog moet worden opgemerkt dat aileen de

(81) Punt 5 van de Toe!ichting.
(82) Punt 9 van de Toelichting.
(83) Vooreen overzicht, :tie: OOGHE, H., o.c., p. 26-27; DELEMBRE, E., DEVERS, M., e.a.,o.c., p.
148-157.
(84) BIRON, H., o.c., p. 97.
(85) Art. 33 K.B. 8 oktober 1976.
(86) Art. 35 K.B. 8 oktober 1976.
(87) Art. 32 K.B. 8 oktober 1976.
(88) Art. 34 K.B. 8 oktober 1976.
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L.I.F.O.-methode systematisch mag worden toegepast(89). Laatstgenoemde methode is ten andere maar een modaliteit van de historische
waarderingsmethode (90) ; zij houdt in dat de goederen uit de voorraad
worden genomen tegen de kost van de laatste aankopen, zodat de voorraad
steeds gewaardeerd is tegen de prijs van de oudste partijen(91).
· 5) Periode-onderstelling
27. De periode-onderstelling werd in de wet van 17 juli 197 5 ge'incorporeerd door artikel 7 : elke onderneming doet tenminste een maal per jaar
de opnemingen, verificaties, onderzoekingen en ramingen die nodig zijn
om op de gekozen datum een volledige inventaris op te maken; nadat de
rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van die
inventaris, worden zij samengevat in een beschrijvende staat die de
jaarrekening vormt.
Ook verschillende bepalingen van bet K.B. van 8 oktober 1976 geven
impliciet uitdrukking aan de periode-onderstelling: telkens is sprake van
het , ,boekjaar' '. Evenwel moet worden opgemerkt dat artikel19, derde lid
van bet besluit leidt tot een gemodificeerde toepassing van gemelde
onderstelling: met mogelijke risico's, verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens bet boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of
tijdens voorgaande boekjaren, moet worden rekening gehouden, zelfs
indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen pas gekend zijn tussen de
. balansdatum en bet ogenblik waarop de jaarrekening door bet beheersorgaan van de onderneming wordt opgesteld. Deze bepaling is eennovum,
ingegeven door het voorzichtigheidspostulaat (92). Opgemerkt moet tevens worden dat de boekhoudwetgeving zelf geen verplichting inhoudt tot
openbaarmaking van de jaarrekening (93): deze materie blijft geregeld
door bet vennootschapsrecht. Ook daar wordt de periode-onderstelling
aangehouden : de beheerders of zaakvoerders van naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en cooperatieve vennootschappen moeten elkjaar de jaarrekening opmaken en deze binnen de
30 dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering neerleggen ter

(89) OoGHE, H., o.c., p. 17.
(90) BERGER, P., o.c., p. 5.
(91) DE LEMBRE, E. en VANDEN WEGHE-VAN MABLE, R., o.c., p. 371.
(92) VANHORENBEECK, W., ,,De uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op dejaarrekeningen van de
ondernemingen",R.W., 1976-77,881.
(93) Vers!ag FALLON, p. 20; STEENBERGEN, J., /.c., 761.
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griffie van de rechtbank van koophandel, van waaruit een afschrift door
toedoen van de griffier wordt doorgezonden aan de Nationale Bank(94).
6) Realisatie-onderstelling
28. De realisatie-onderstelling werd in het K.B. van 8 oktober 1976
opgenomen door artikel19, vierde lid: er moet rekening gehouden worden
. met de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op
voorgaande boekjaren, ongeacht de dag waarop deze kosten of opbrengsten worden betaald of geind, behalve indiende effectieve inning van deze
opbrengsten onzeker is.
7) Overeenstemmingsonderstelling
29. De overeenstemmingsonderstelling ligt eveneens besloten in voornoemd artikel 19, vierde lid van het K.B. (95), waaruit blijkt dat met
kosten en opbrengsten rekening moet worden gehouden naarmate ze
bedrijfseconomisch opgelopen en verworven worden(96). Zoals vermeld
bij de bespreking van de bedrijfseconomische inhoud der overeenstemmingsonderstelling, moet deze in verband gebracht worden met de periode-onderstelling en de realisatie-onderstelling. Het samenspelvan deze
drie basisveronderstellingen noopt tot het gebruik van overgangsrekeningen. Zulke rekeningen worden voorzien in rubriek X van het door het
K.B. van 8 oktober 1976 opgelegde schema van balans, onder de benaming overlopende rekeningen. Ter actiefzijde worden hier opgenomen de
over te dragen kosten, d. w .z., de kosten die in de loop van het boekjaar op
de resultatenrekening werden geboekt, doch die geheel of gedeeltelijk op
een later boekjaar moeten worden aangerekend (vooruitbetaalde kosten of
niet verbruikte kosten) en de verworven opbrengsten, d. w. z. , opbrengsten
die betrekking hebben op het lopend boekjaar, maar die nog niet op de
rekeningen werden geboekt, omdat ze pas in de loop van een of meer
volgende boekjaren zullen worden geind (bijvoorbeeld: nog te ontvangen
kortingen) (97). Langs de passiefzijde worden onder de overlopende rekeningen opgenomen de aan te rekenen kosten, d. w .z., de kosten die geheel
of gedeeltelijk op het boekjaar betrekking hebben, maar nog niet in de
rekeningen werden geboekt omdat ze slechts in de loop van een later
boekjaar zullen betaald worden (nog te betalen kosten) en de over te

(94)
(95)
(96)
(97)

Artt. 77, 80, 107, 137 en 158 Vennootschapswet.
E., o.c., p. T/1/5.
BERGER, P., o.c., p. 2.
Bijlage bij bet K.B. van 8 oktober 1976, Hfdst. II, Dee! I, X; DELEMBRE, E., OLIVIER H., e.a.,
o.c., p. 76-77.
MOREL,
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dragen opbrengsten, d. w.z., opbrengsten die in de loop van het boekjaar
ge"ind werden, doch die geheel of gedeeltelijk op een later boekjaar aan te
rekenen zijn (bijvoorbeeld: vooruitontvangen huur) (98).

II.a.2. Postulaten

1) Consistentie
30. Aan het consistentiepostulaat, de interne vergelijkbaarheid in de tijd
van de door de onderneming verstrekte informatie, werd door de wet van
17 juli 1975 weinig aandacht besteed. Een vage verwijzing ernaar wordt
door sommigen gezien in het eerste lid van artikel4, krachtens welk elke
boekhouding moet worden gevoerd aan de hand van een stel boeken en
rekeningen overeenkomstig de gebruikelijke regelen van de dubbele
boekhouding (99). Een al even weinig gepreciseerde verwijzing naar
bedoeld postulaat ligt besloten in het laatste lid van hetzelfde artikel ( 100) :
de Koning bepaalt de inhoud en de indeling van een als minimum geldend
genormaliseerd boekhoudkundig plan; hij bepaalt wat de in het genormaliseerde plan opgenomen rekeningen moeten bevatten en hoe zij werken(l01).
31. De receptie van het consistentiepostulaat in het boekhoudrecht is
voornamelijkhet werk geweestvanhetK.B. van 8 oktober 1976(102). De
voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar tot het
andere; ze wordt echter gewijzigd wanneer ze, onder meer ingevolge een
belangrijke wijziging in de structuur van het vermogen, van de kosten en
van de opbrengsten van de onderneming, niet meer leidt tot een duidelijke,
getrouwe en stelselmatige jaarrekening(103). De waarderingsregels
moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig
worden toegepast; ze worden evenwel gewijzigd wanneer, onder meeruit
hoofde van belangrijke veranderingen in de activiteiten van de onderneming, in de structuur van haar vermogen of in de economische dan wel
technologische omstandigheden, de vroeger gevolgde waarderingsregels
niet langer leiden tot een waar en getrouw beeld; die wijzigingen moeten

(98) Bij!age bij hetK.B. van 8 oktober 1976, Hfdst. ll, Deell, X;DELEMBRE, E., OLIVIER, H., e.a.,
o.c., p. 77.
(99) DE LEMBRE, E. en VANDEN WEGHE-VAN MABLE, R., o.c., p. 604.
(100) OLIVIER, H., l.c., p. 393.
(101) Dit is het K.B. van 7 mamt 1978 geworden.
(102) Cfr. 00GHE, H., o.c., p. 8; MOREL, E., o.c., p. T/1/4.
(103) Art. 10 K.B. 8 oktober 1976.
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in de toelichting vermeld en verantwoord worden, met aanduiding voor
elk van de betrokken rubrieken en onderrubrieken van de verschillen die
emit voortv loeien ( 104).
Nog een bijdrage tot de interne vergelijkbaarheid in de tijd wordt geleverd
door art. 11, tweede en derde lid van het besluit. De jaarrekening moet
voor elk van de rubrieken en onderrubrieken de overeenstemmende bedragen van het vorige boekjaar vermelden, uitgezonderd wat betreft de
inlichtingen en staten, gevraagd in de nummers 4, 5 en 9 van de toelichting. Wanneer de voorstelling van de jaarrekening gewijzigd wordt,
moeten de bedragen van het vorige boekjaar met het oog op de vergelijkbaarheid herrekend worden; alsdan moet uitdrukkelijk vermeld worden
dat het om geredresseerde rekeningen gaat.
2) Materialiteit

32. Het materialiteits- of relevantiepostulaat, krachtens welk de te verstrekken informatie op de behoeften van de gebruiker moet afgestemd
zijn, werd niet uitdrukkelijk in de boekhoudwetgeving geformuleerd(105). Verschillende bepalingen uit de wet en het K.B. dragen
evenwel tot de naleving ervan bij.
Artikel2 van de wet van 17 juli 197 5 bepaalt dat elke onderneming een aan
de aard en de omvang van haar activiteit aangepaste boekhouding moet
voeren, met inachtneming van de bijzondere bepaliiigen die daarvoor
gelden. In dezelfde lijn voorziet artikel 4, vijfde lid dat de geopende
rekeningen moeten gepreciseerd worden in een boekhoudkundig plan dat
aan de activiteit van de onderneming aangepast is ( 106). Deze wetsbepalingen houden in dat de organisatie van de boekhouding en de indeling van
de rekeningen zodanig moeten zijn dat ze het mogelijk maken in aile
zekerheid te beantwoorden aan de diverse informatiebehoeften van de
onderneming zelf, evenals van derden aan wie rekenschap moet worden
gegeven of aan wie inlichtingen moeten worden verstrekt(l07).
33. Eenzelfde bekommernis tot aanpassing aan de informatiebehoeften
vindt men ook terug in het K.B. van 8 oktober 1976: elke onderneming
bepaalt zelf haar waarderingsregels, met nakoming van de bepalingen van
het besluit, doch rekening houdend met haar eigen kenmerken(108); de

(104) Art. 17 K.B. 8 oktober 1976.
(105) 00GHE, H., o.c., p. 8.
(106) DE LEMERE, E. en VANDEN WEGHE-VAN
(107) Cfr. Memorie van Toelichting, p. 7.
(108) Art. 15, a!. 1 K.B. 8 oktober 1976.
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R., o.c., p. 603.
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benamingen van de rubrieken en onderrubrieken van de balans en resultatenrekening mogen aangepast worden aan de eigen kenmerken van de
activiteit, het vermogen, de opbrengsten en de kosten van de ondememing, ter opstelling van een zo duidelijk, getrouw en stelselmatig mogelijke jaarrekening(109). Een soortgelijke soepelheid geeft ook het K.B.
van 7 maart 1978 tot bepaling van de inhoud en van de indeling van een als
minimum geldend genormaliseerd rekeningstelsel. Luidens artikel 3 mag
de omschrijving van de rekeningen worden aangepast aan de eigen kenmerken van de activiteit, van het vermogen en van de opbrengsten en
kosten van de onderneming.
De belangrijkste veruiterlijking van het materialiteitspostulaat in het K.B.
van 8 oktober 1976 is ongetwijfeld het door de Bijlage voorgeschreven
schema van jaarrekening, waarin op vrij gedetailleerde wijze(llO) aile
relevant geachte inlichtingen moeten opgenomen worden. Macht dit nog
onvoldoende blijken, dan kunnen de ondernemingen in de toelichting de
rubrieken en onderrubrieken van het schema verder indelen (111). Anderzijds mogen de posten waarin het schema voorziet weggelaten worden
als ze zonder voorwerp zijn(112). Evenzo moeten de rekeningen van het
als minimum geldend genormaliseerd rekeningstelsel die voor een onderneming geen voorwerp hebben, niet in haar rekeningstelsel voorkomen(113). Tenslotte mogen de vermeldingen die in de toelichting moeten
worden opgenomen, bij de neerlegging ofbekendmaking van de jaarrekening weggelaten worden indien zein het Iicht van de getrouwheid der
jaarrekening van te verwaarlozen betekenis zijn(l14).
3) Uniformiteit of vergelijkbaarheid
34. Op vergelijkbaarheid en uniformiteit wordt door de boekhoudwetgeving een bijzondere nadruk gelegd(l15). De wet van 17 juli 1975 zelf
geeft weliswaar geen uitsluitsel omtrent de vraag of moet worden gegaan
in de richting van een zo groat mogelijke eenvormigheid dan wei in de
richting van slechts een zekere vergelijkbaarheid: de Koning wordt gemachtigd(l16) de inhoud en de indeling van een als minimum geldend

(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
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Art. 9, al. 2 K.B. 8 oktober 1976.
J. en VANHULLEK., o.c., p. 841.
Art. 9, al. 1 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 7, al. 2 en art. 38, al. 1 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 3, al. 2 K.B. 7 maart 1978.
Art. 38, al. 2 K.B. 8 oktober 1976.
DE LEMBRE, E. en VANDEN WEGHE-VAN MAELE, R., o.c., p. 604; 00GHE, H., o.c., p. 9.
Memorie van Toelichting, p. 9 en 11.
RONSE,

boekhoudkundig plan te bepalen ( 117), maatstaven voor de inventarisraming alsook de vorm en inhoud van de interne (118) jaarrekening voor te
schrijven(119) en de vorm en de inhoud te bepalen van de balansen, de
resultatenrekeningen en de toelichting die naar voorschrift van de wet
moeten worden neergelegd(120). Het K.B. van 7 maart 1978 betreffende
het minimum genormaliseerd rekeningstelsel beklemtoont vooral eenvormigheid in de nomenclatuur. Het K.B. van 8 oktober 1976 houdt het
midden tussen eenvormigheid en loutere vergelijkbaarheid. De eenvormigheid welke voortvloeit uit het opleggen van verplichte schema's voor
balans, resultatenrekening en toelichting(121) wordt afgezwakt tot gewone vergelijkbaarheid ingevolge de aan de ondernemingen gelaten
keuzemogelijkheden bij de bepaling van de waarderingsregels.
4) Voorzichtigheid
35. Het voorzichtigheidspostulaat wordt in verschillende bepalingen van
de boekhoudwetgeving uitdrukkelijk vermeld. Elke onderneming doet
tenminste eenmaal per jaar met goede trouw en voorzichtigheid de opnemingen, verificaties, onderzoekingen en ramingen die nodig zijn om op de
gekozen datum een volledige inventaris op te maken(l22). De waarderingen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen, de voorzieningen voor
risico' s en lasten en de andere vqorzieningen moeten beantwoorden aan de
normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw(123). Andere
dan van derden verworven immateriele vaste activa worden slechts tegen
kostprijs op het actief geboekt voor zover die niet hoger is dan een
voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement ervan voor de onderneming(124).
36. Toepassingen van deze algemeen geformuleerde voorzichtigheidseis
vindt men dan ook overal in de tekst van het K.B. van 8 oktober 1976.
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen moeten stelselmatig gevormd worden en mogen niet afhangen van het resultaat van
het boekjaar; er moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare
risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)

Art. 4, al. 6 Wet 17 ju1i 1975.
Vers1ag FALLON, p. 17.
Art. 7, al. 4 Wet 17 juli 1975.
Art. 10 Wet 17 juli 1975.
FREDERICQ, L. enS., o.c., p. 206; 00GHE, H., o.c., p. 9.
Art. 7, al. 1 Wet 17 juli 1975.
Art. 19, al. 1 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 25, K.B. 8 oktober 1976.
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boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande
boekjaren, zelfs indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen slechts
gekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening
door het beheersorgaan van de onderneming wordt opgesteld(l25). Algemeen geldt een minimumwa~rderingsregel(126):
- Voor materiele en immateriele vaste activa met een beperkte gebruiksduur moet worden overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke
afschrijvingen wanneer, ingevo1ge hun technische ontaarding of we gens
de wijziging van economische of technologische omstandigheden, hun
boekhoudkundige waarde hager is dan hun gebruikswaarde (127). Hebben
deze activa een onbeperkte gebruiksduur, dan moet tot waardevermindering worden overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding (128).
- Voor de participaties en de aandelen in de rubriek , ,Financiele vaste
activa'' wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de participaties of
aandelen worden aangehouden ; voor de vorderingen en de vastrentende
effecten wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding(129).
- Voor vorderingen op meer dan een jaar en voor de overige activa die
slechts op halflange of lange termijn gerealiseerd zullen worden, wordt
(slechts) tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding(130).
- Grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen, fabrikaten en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingsprijs of tegen
de marktprijs op de balansdatum indien die lager is(131). Voor de goederen in bewerking en de werken in uitvoering worden waardeverminderingen geboekt, indien hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de kosten welke voor deze goederen en werken nog
dienen gemaakt te worden, al naar gelang het geval hun netto-verkoopprijs
op de balansdatum dan wei de prijs die in het contract vermeld staat te
boven gaat(132). Aanvullende waardeverminderingen worden voor de
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
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Art. 19, al. 2 en 3 K.B. van 8 oktober 1976.
H., o.c., p. 9.
,
Art. 28, § 2, al. 2 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 28, §, 3 K.B. 8 oktober 1976; Cfr. DE LEMBRE, E., DEVERS, M., e.a., o.c., p. 95.
Art. 29 §2 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 31, al. 4 K.B. 8 oktober 1976; DE LEMERE, E. 0UVIER, H., e.a., o.c., p. 71-72.
Art. 27 K.B. 8 oktober 1976; Cfr. DE LEMERE, E., DEVERS, M., e.a., o.c., p. 109.
Art. 31, al. 1 K.B. 8 oktober 1976.
00GHE,

beide zojuist genoemde groepen van bestanddelen geboekt om rekening te
houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de
risico's, inherent aan de aard van de betrokken produkten of van de
gevoerde activiteit(133).
- Voor vorderingen op ten hoogste een jaar, thesauriebeleggingen en
beschikbare waarden worden waardeverminderingen geboekt indien hun
realisatiewaarde op balansdatum lager is dan hun aanschaffingswaarde;
andermaal worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met
de risico's, inherent aan de aard van de betrokken bestanddelen of van de
gevoerde activiteit ( 134).
37. Wat de inhoud van het voorzichtigheidspostulaat betreft, moet erop
gewezen worden dat het K.B. van 8 oktober 1976 de moderne conceptie
ervan bijtreedt(l35). Voorrang wordt gegeven aan de getrouwheid(136):
voorzichtigheid mag niet leiden tot onderwaardering van het vermogen of
de resultaten ( 13 7). Zulks blijkt duidelijk uit het laatste lid van artikel 19,
krachtens welk de waardeverminderingen, andere dan op voorraden, en de
voorzieningen voor belastingen, risico's en lasten niet mogen worden
gehandhaafd in de mate waarin ze op het einde van het boekjaar hager zijn
dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling, conform de normen
van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, van de minderwaarden,
risico's en lasten waarvoor ze werden gevormd. De voorzichtigheidsregel
betekent derhalve dat de boekhouding steeds aile reele risico's moet tot
uitdrukking brengen, zodra ze voorzien worden(138). Uiteindelijk moet
de combinatie van de voorzichtigheid met de getrouwheid en oprechtheid
ertoe leiden dat aile waarderingen op een beredeneerde wijze geschieden ( 13 9).
5) Objectiviteit
38. Het objectiviteitspostulaat houdt in dat de jaarrekening een volledig
en getrouw beeld van de toestand der onderneming moet geven, opdat
derden haar als betrouwbaar zouden kunnen aanvaarden(140).
(133) Art. 31, al. 3 K.B. 8 oktober 1976.
(134) Art. 31, al. 2 en 3 K.B. 8 oktober 1976.
(135) DE LEMBRE, E., 0LNIER, H., e.a., o.c., p. 45.
(136) BERGER, P., o.c., p. 3; OLIVIER, H., i.e., p. 394.
(137) DE LEMBRE, E., 0UVIER, H., e.a., o.c., p. 45.
(138) DE LEMBRE, E. en VANDEN WEGHE-VAN MAELE, R., o.c., p. 605.
(139) RONSE, J. en VANHULLE, K.,o.c., p. 847 en849; VANRYN, G., enHEENEN, J.,o.c., p. 91-92;
STERCKX, D., , ,La Ioi du 17 juillet 197 5 sur Ia comptabilite et les comptes annuels des entreprises'',
Rev. Not. B., 1976, p. 124.
{140) DE LEMBRE, E. en VANDEN WEGHE-VAN MAELE, R., o.c., p. 604; OoGHE, H., o.c., p. 9.
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39. De volledigheid wordt beklemtoond door artikel 3, eerste lid van de
wet: de boekhouding van rechtspersonen moet al hun verrichtingen,
tegoeden en rechten van enigerlei aard bevatten, evenals hun schulden,
verplichtingen en verbintenissen van enigerlei aard; de boekhouding van
natuurlijke personen die handelaar zijn, moet dezelfde gegevens bevatten
· wanneer die op hun handelsactiviteit betrekking hebben; zij vermeldt
afzonderlijk de eigen middelen welke aan die handelsactiviteit besteed
zijn. Dit wordt bevestigd door artikel3 van het K.B. van 8 oktober 1976.
Ook het compensatieverbod strekt tot volledigheid ( 141) : luidens artikel 6
van het K. B. is compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten
en verbintenissen en tussen kosten en opbrengsten verboden, behalve in de
gevallen voorzien door het besluit.
40. Getrouwheid wordt geeist door artikel 7 van de wet voor de opstelling
van de inventaris, door artikel 3 van het K.B. voor de opstelling van de
jaarrekening en door artikel19, eerste lid van het K. B. voor het verrichten
van de waarderingen, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. Wanneer actief- of passiefbestanddelen tot meer dan een rubriek of onderrubriek van de balans kunnen behoren, of opbrengsten dan
wel kosten tot meer dan een rubriek of onderrubriek van de resultatenrekening, dan worden ze ingeschreven onder de post welke ten opzichte van
het waar en getrouw beeld het meest is aangewezen(142). Voorts mag
luidens artikel 16, eerste lid van het K.B. van de in het besluit bepaalde
waarderingsregels worden afgeweken in de uitzonderlijke gevallen waarin
de toepassing daarvan niet zou leiden tot het vereist waar en getrouw
beeld. De artikelen 10 en 17 voorzien uitzonderingen op de stelselmatige
voorstelling van de jaarrekening en het stelselmatig gebruik van dezelfde
waarderingsregels, andermaal in het belang van het waar en getrouw
beeld.
41. De betrouwbaarheid van de boekhouding en de jaarrekening wordt
gegarandeerd door een aantal bepalingen uit de wet. Aile verrichtingen
worden zonder uitstel, getrouw en volledig, naar tijdsorde ingeschreven(143). Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend
verantwoordingsstuk, waarnaar het verwijst(144); dit verantwoordingsstuk moet ofwel de eigen autoriteit hebben van een extern stuk, ofwel de
interne autoriteit van de persoon of van het maatschappelijk orgaan,
(141)
(142)
(143)
(144)
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ANTOINE, J., DE LEMBRE, E., e.a., o.c., p. 45.
Art. 8 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 4, a!. 2 Wet 17 juli 1975.
Art. 6, al. 1 Wet 17 juli 1975.

bevoegd om de gerelateerde beslissing te treffen of om de gerelateerde
daad te stellen(145). De boeken worden gehouden in de volgorde van de
datums, zonder enig wit vak of ~nige leemte; in geval van verbetering
moet de oorspronkelijke inschrijving leesbaar blijven (146).
Ook het K.B. van 8 oktober 1976 bevat verschillende voorschriften die
moeten bijdragen tot een betere controleerbaarheid van de door de jaarrekening verstrekte informatie (147). Het rekeningstelsel van de onderneming moet zodanig zijn opgevat of aangepast dat de balans en de resultatenrekening, zonder toevoeging of weglating, voortvloeien uit de balans
van de rekeningen (de proef- en sadibalans(148)), opgemaakt nadat de
rekeningen in overeenstemming werden gebracht met de gegevens van de
inventaris (149). Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk
gewaardeerd; de afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking
hebben; aileen mogen voor actiefbestanddelen met volkomen identieke
technische of juridische kenmerken globale afschrijvingen, waardeverminderingen of herwaarderingen geacteerd worden; tenslotte moeten ook
de voorzieningen voor risico's en lasten gei:ndividualiseerd worden naargelang van de risico's en lasten die ze moeten dekken(150).
42. Het objectiviteitspostulaat blijkt drie aspecten te hebben: volledigheid, getrouwheid en betrouwbaarheid. In beginsel zou een onderscheid
moeten gemaakt worden tussen objectiviteit in haar deelaspect getrouwheid en de algemene eis van het waar en getrouw beeld. Laatstgenoemde
eis is een soort slotpostulaat, waarvan de vervulling moet voortvloeien uit
de naleving van de vijf andere postulaten(151). Zo zou het getrouwheidsbegrip in artikel 7 van de wet van 17 juli 197 5 uitsluitend
betrekking hebben op het objectiviteitspostulaat(152). In artikel3 van het
K.B. van 8 oktober 1976 zou het daarentegen de uitdrukking zijn van
voornoemd slotpostulaat. Praktisch lijkt dat onderscheid ons echter te
vaag om consequent te kunnen worden aangehouden.

(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)

Memorie van Toelichting, p. 9.
Art. 9, § 1 Wet 17 juli 1975.
00GHE, H., o.c., p. 9.
VANHORENBEECK, W., l.c., k. 877.
Art. 5 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 18 K.B. 8 oktober 1976.
ANTOINE, J., DE LEMBRE, E., e.a., o.c., p. 94.
Ibid., p. 90.
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II.b. De plaats van het K.B. van 8 oktober 1976 in het boekhoudrecht
Il.b.l. Karakter van vermoeden

43. De kern van het boekhoudrecht is dat de jaarrekening een waar en
getrouw beeld van het vermogen, de financiele positie en de resultaten van
de ondememing moet geven(l53). Dit beeld moet voortvloeien uit de
naleving van de basisveronderstellingen en vooral van de postulaten. Het
is duidelijk dat zulks problemen schept voor degenen die met betrekking
tot de jaarrekening verantwoordelijkheid dragen: de beheerders en zaakvoerders die gehouden zijn jaarlijks de inventaris en de jaarrekening op te
stellen, de commissarissen die er toezicht moeten op uitoefenen, en de
commissarissen-revisoren en onafhankelijke experten die gecontacteerd
worden om over de jaarrekening een verklaring af te leggen. Zoals
vermeld bij de bespreking van de bedrijfseconomische inhoud van de
boekhoudtheorie, geven de postulaten immers niet aan volgens welke
concrete principes en procedures een boekhouding moet worden gevoerd
om te leiden tot het vereist waar en getrouw beeld. Evenzo bepaalt de wet
van 17 juli 1975, die de postulaten in de wetgeving heeft ge1ncorporeerd(l54), niet welke vermeldingen de jaarrekening moet bevatten,
noch volgens welke regels de gegevens in de rekeningen moeten worden
gewaardeerd(155). Aileen wordt door de wet een kader aangegeven,
waarbinnen de Koning, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen,
alsook de praktijk, meer concrete regels kunnen uitwerken.
44. Het is nu precies in de specifieke regels, vooral waarderingsregels,
welke door het K.B. van 8 oktober 1976 werden uitgevaardigd, dat de
personen die voor de opstelling en de controle van de jaarrekening verantwoordelijk zijn, een goed deel van de oplossing hunner moeilijkheden
vinden. Het K. B. geeft inderdaad een begin van operationeel karakter aan
de wet (156). Waar de wet aileen de verplichting oplegt de inventaris op te
maken met voorzichtigheid en goede trouw, voorziet het K.B. welbepaalde waarderingsregels en -procedures(157). Men kan het zo steilen
dat, analoog met de structuur van de boekhoudtheorie en de daaruit
afgeleide ,generally accepted accounting principles", de naleving van
de door het besluit voorgeschreven regels leidt tot een eerste vermoeden
dat de jaarrekening een waar en getrouw beeld geeft van de toestand der

(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
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Cfr. art. 2, al. 2. Vierde Richtlijn.
DE LEMBRE, E. en VANDEN WEGHE-VAN MABLE, R., o.c., p. 600.
STEENBERGEN, J., l.c., k. 759.
DE LEMBRE, E., DEVERS, M., e.a., o.c., p. 54.
DE LEMBRE, E., OLIVIER, H., e.a., o.c., p. 45.

onderneming(158). De bepalingen van het besluit vormen immers wezenlijk de reglementaire bevestiging van de algemene beginselen, aangenomen door de juridische en boekhouddoctrine, zowel in Belgie als in het
buitenland (159).
De gelijkstelling van het K. B. van 8 oktober 1976 met een vermoeden dat
de volgens zijn voorschriften opgestelde jaarrekening beantwoordt aan de
in de wet van 17 juli 197 5 opgenomen postulaten en dus het vereist waar en
getrouw beeld biedt, geeft aan het boekhoudrecht een bijzondere bewijsrechtelijke betekenis ( 160), althans in de verhouding tot het vennootschaps- of burgerlijk recht en het strafrecht (artikel 17 van de wet).
Weliswaar dient hier te worden genuanceerd. De beheerder of zaakvoerder
die een jaarrekening heeft opgesteld met inachtneming van het K. B. van 8
oktober 1976 wil daarmee uiteraard niet het bestaan van een of andere
verbintenis bewijzen, in de zin van de door de artikelen 1315 tot 1369 van
het Burgerlijk Wetboek voorziene bewijsmiddelen. De bewijsbetekenis
van het K. B. ligt op een totaal ander vlak: de beheerder of zaakvoerder wil
aantonen dat hij een hem door de wet of door een algemeen-maatschappelijke gedragsregel opgelegde verplichting heeft nagekomen. In de eerste
plaats wil hij ontkomen aan de schadeloosstellingsactie welke op basis van
artikel 13 82 B. W. of van artikel 62, tweede lid van de V ennootschapswet
zou kunnen worden ingesteld door individuele aandeelhouders of schuldeisers die zich, vertrouwend op een naar hun zeggen rnisleidende jaarrekening, tot ongelukkige aankopen van aandelen of tot nadelige transacties
hebben laten verleiden. In de tweede plaats wil hij ontsnappen aan de
penale aansprakelijkheid, voorzien door artikel 17 van de wet van 17 juli
1975. Bedoeld artikel straft inderdaad de handelaars-natuurlijke personen, de beheerders, zaakvoerders en bestuurders of procuratiehouders
van rechtspersonen die bewust (onder meer) de bepalingen van de artikelen 2 (materialiteit) en 3, eerste en derde lid (volledigheid) en van de
artikelen 4 tot 9 (consistentie, objectiviteit (betrouwbaarheid en getrouwheid) en voorzichtigheid) overtreden, alsook de commissarissen, comrnissarissen-revisoren, revisoren of onafhankelijke experten die rekeningen,
jaarrekeningen, balansen en winst- en verliesrekeningen of geconsolideerde rekeningen van ondernerningen hebben geattesteerd of goedgekeurd, wanneer (onder meer) de zojuist vermelde bepalingen niet werden
nagekomen, hetzij ze zich daarvan bewust waren, hetzij ze niet hebben
gedaan wat normaal nodig is om zich ervan te vergewissen dat ze nagekomen werden.
(158) Vgl. VANRYN, J. en VAN HEENEN, J., o.c., p. 98; Vgl. ook Vers]ag FALLON, p. 16.
(159) Verslag aan de Koning, p. 13464.
(160) Vgl. PARMENTIER, C., I.e., p. 700.
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Men constateert aldus dat de naleving van het K. B. van 8 oktober 197 6 een
uitstekend middel is om, althans een begin van bewijs te leveren dat de
jaarrekening een waar en getrouw beeld geeft van het vermogen, de
financiele positie en de resultaten van de onderneming.
ll.b.2. De invloed van de boekhoudtheorie op de bindende kracht van het K.B.

45. In de boekhoudtheorie moet de naleving van de algemeen aanvaarde
boekhoudprincipes normaliter leiden tot een getrouwe jaarrekening.
Mocht dit niet het geval zijn; dan moet van die principes worden afgeweken. De analogie tussen de structuur van de boekhoudtheorie en die van
het boekhoudrecht doet de vraag rijzen of de specifieke regels van het
K.B. van 8 oktober 1976 onderworpen zijn aan dezelfde wisselvalligheden, dan wei of hun juridisch bindende kracht van aard is om de
boekhoudtheoretische postulaten buiten spel te zetten. Moet elk voorschrift van het K. B. vooraf getoetst worden aan de getrouwheid of volstaat
hun naleving zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over hun
overeenstemming met de getrouwheid?
Eenvoudig is de oplossing van dit vraagstuk niet. Het moge dan juist zijn
dat de wet van 17 juli 1975 de boekhoudkundige postulaten in het recht
heeft gei'ncorporeerd, een precieze definitie ervan werd niet gegeven. Dit
betekent dat volgens de normale interpretatieregels moet worden verwezen naar de gebruikelijke, d. w.z. de bedrijfseconomische, betekenis(l61). Die bedrijfseconomische betekenis staat in menig geval evenmin duidelijk en eenduidig vast, zodat het niet uitgesloten is dat de Koning
zelf een bepaalde en in beginsel, bindende interpretatie aan een postulaat
heeft willen geven.
46. De hypothese van de bindende interpretatie door het K.B. van 8
oktober 1976 wordt kracht bijgezet door artikel15 van de wet van 17 juli
197 5. Laatstgenoemde bepaling laat immers uitschijnen dat de wetgever
er inderdaad van uitging dat de ter aanvulling van de wet te nemen
koninklijke besluiten een absoluut bindend karakter zouden hebben: de
Minister van Economische Zaken, of in voorkomend geval de Minister
van Middenstand, kan in speciale gevallen en op het met redenen omkleed
advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat
'Yordt afgeweken van de regels, vastgesteld op grond van artikel4, zesde
lid (inhoud en indeling van een minimum genormaliseerd boekhoudkundig plan), van artikel 7, vierde lid (maatstaven voor de inventarisraming
en de vorm en inhoud van de jaarrekening), en van de artikelen 10 (vorm
(161) Cass., 27 juni 1960, Arr. Verbr., 1960, 967.
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en inhoud van de neer te leggen jaarrekening) en 11 (consolidatie) (162).
Om van om het even welke regel van het K.B. van 8 oktober 1976 te
kunnen afwijken zou m. a. w. telkens de speciale procedure van artikel15
moeten aangewend worden . .Teneinde de betekenis van artikel15 duidelijker voor het voetlicht te brengen, is het aangewezen onderscheid te
maken tussen de twee doeleinden welke er, luidens de Memorie van
Toelichting, mee beoogd werden: de afwijkingsprocedure werd ingevoerd, enerzijds opdat de toepassing van een algemene norm in een
bijzondere toestand en uit hoofde van de specifieke kenmerken van het
geval niet tot een inadequate weergave in de rekeningen zou leiden en,
anderzijds, opdat de bekenmaking van een feit terwille van de omstandigheden geen ernstig nadeel voor de onderneming zou meebrengen(163). Het tweede objectief doet hier niet terzake. Daarentegen is het
eerste objectief des te belangrijker: men zou emit kunnen afleiden dat de
wetgever afwijkingen van de te nemen koninklijke besluiten, zelfs in het
belang van de getrouwheid, niet heeft willen toelaten dan met inachtneming van de bijzondere procedure van artikel 15. Dit zou tevens
betekenen dat aile door de Koning te bepalen regels een bindende interpretatie zouden uitmaken van de in de wet opgenomen postulaten.
47. Deze zienswijze is onhqudbaar. Zij verdraagt zich niet met artikel2
van de wet van 17 juli 1975 enartikel15 vanhetK.B. van 8 oktober 1976:
de onderneming moet een aan de aard en de omvang van haar activiteit
aangepaste boekhouding voeren; daartoe moet zij zelf haar waarderingsregels bepalen, rekening houdend, niet aileen met de bepalingen van het
besluit, doch tevens met haar eigen kenmerken. Aldus wordt verhinderd
dat de onderneming zich enkel formeel aan de wetgeving zou
houden ( 164). Zij moet er zelf voor zorgen dat de door haar vastgestelde
waarderingsregels beantwoorden aan de postulaten van materialiteit, consistentie, uniformiteit, voorzichtigheid en objectiviteit(165). Zelfs voorziet het K.B. in een aantal gevailen de noodzaak om, in het belang van het
waar en getrouw beeld af te wijken van zijn eigen voorschriften: de
voorstelling van de jaarrekening, welke in beginsel identiek moet zijn van
het ene jaar tot het andere, moet worden gewijzigd wanneer zij niet meer
beantwoordt aan het waar en getrouw beeld(166); ook de waarderingsregels, die normaliter van het ene boekjaar op het andere identiek moeten

(162)
(163)
(164)
(165)
(166)

o.c., p. 202.
Memorie van Toelichting, p. 13.
DE LEMBRE, E., OLIVIER, H., e.a., o.c., p. 16 en 46; STERCKX, D., l.c., p. 115 ..
DE LEMBRE, E., DEVERS, M., e.a., o.c., p. 94.
Art. 10 K.B. 8 oktober 1976.

FREDERICQ, L. enS.,
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blijven en stelselmatig moeten worden toegepast, moeten gewijzigd worden wanneer zij niet meer aan bedoeld beeld beantwoorden(l67); tenslotte mogen de ondernemin'gen om dezelfde reden van de in het besluit
bepaalde waarderingsregels afwijken (168) en mogen zij de benaming van
de rubrieken en onderrubrieken van het schema van jaarrekening aanpassen aan de eigen kenmerken van de activiteit, het vermogen, de opbrengsten en kosten van de ondememing(169).
Het is duidelijk dat het K.B. van 8 oktober 1976 niet geheel beantwoordt
aan de door de wetgever naar aanleiding van artikel 15 gemaakte prognose. De bovenvermelde teksten verzetten zich met kracht tegen de
gedachte dat het K. B. een bindende interpretatie zou hebben gegeven aan
alle in de wet opgenomen postulaten; zij zijn de uitdrukking van de wil om
de zorg tot het opstellen van een getrouwe jaarrekening in ruime mate aan
de ondememingen zelf over te laten (170).
De hypothese van een bindende interpretatie door het K. B. van 8 oktober
1976 kan evenwel niet geheel terzijde geschoven worden. Aan artikel15
van de wet van 17 juli 197 5 mag niet elke betekenis worden ontnomen
door te stellen dat van om het even welke bepaling van het K.B. zou
mogen afgeweken worden ftlS dat maar gebeurt in het belang van de
getrouwheid der jaarrekening. Dit laatsteware uiteraard eenmisconcep:tie. Het is derhalve noodzakelijk het boekhoudrecht aan een meer
nauwkeurig onderzoek te onderwerpen om uit te zoeken op welke gebieden het K.B. de bovenhand heeft en op welke gebieden de
boekhoudtheorie primeert.
1) Bindende interpretatie door het K.B.
48. Opdat het K.B. van 8 oktober 1976 aan de boekhoudkundige postulaten een bindende interpretatie zou kunnen geven, zodat afwijking
enkel mogelijk is met inachtneming van de speciale procedure via de
Minister, moeten die postulaten aan welbepaalde kenmerken voldoen. De
bedrijfseconomische betekenis ervan moet ofwel zeer vaag ofwel zeer
concreet zijn. In het eerste geval kan het dan redelijk zijn dat het K.B. een
bepaalde interpretatie doordrukt. In het tweede geval kan het K.B.
nauwkeurig aansluiten bij die precieze bedrijfseconomische betekenis,

(167) Art. 17 K.B. 8 oktober 1976.
(168) Art. 16 K.B. 8 oktober 1976.
(169) Art. 9, al. 2 K.B. 8 oktober 1976.
(170) BIRON, H., ,Quelques reflexions sur le rapport du commissaire-reviseur", in De verslaglegging van de commissaris-revisor, B.C.N.A.R., Brussel, 1979, p. 103.
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zodat in het duel om voorrang tussen het K.B. en de boekhoudtheorie geen
probleem meer kan ontstaan: beide dekken mekaar.
Welke postulaten komen hiervoor nu in aanmerking?
a) Consistentie, voorzichtigheid en objectiviteit-volledigheid

49. Van aile postulaten heeft in feite aileen de consistentie een vrij
concrete inhoud. Wat voorzichtigheid en objectiviteit betreft, kunnen
aileen zekere deelaspecten ervan met voldoende nauwkeurigheid bepaald
worden.
Consistentie betekent dat binnen een onderneming van jaar tot jaar dezelfde boekhoudmethoden en voorsteilingswijzen worden toegepast, zonder dat daardoor wenselijke veranderingen belet worden(171). Het K.B.
van 8 oktober 1976 neemt deze omschrijving nauwkeurig over in de
artikelen 10 en 17. Voorzichtigheid houdt onder meer in dat voor aile
waarschijnlijke verliezen en kosten de nodige voorzieningen worden
aangelegd, dat opbrengsten niet worden geanticipeerd en dat aile gekende
verliezen en kosten worden uitgedrukt, ook al staan de definitieve bedragen nog niet vast(172). Dit aspect van het voorzichtigheidspostulaat
wordt door het K.B. getrouw overgenomen in artikel 19. Objectiviteit
tenslotte betekent onder meer dat de jaarrekening volledig moet zijn: dat
wordt door de artikelen 3 en 6 van het K.B. zuiver bevestigd.
In elk van deze gevallen blijkt het K.B. van 8 oktober 1976 de
boekhoudtheorie nauwkeurig te volgen, zodat er geen probleem van
voorrang is.
b) Uniformiteit, materialiteit en objectiviteit-betrouwbaarheid

50. Deze drie postulaten worden gekenmerkt door hun uiterst vage bedrijfseconomische betekenis.
Met betrekking tot het uniformiteits- of vergelijkbaarheidspostulaat bestaat in de bedrijfseconomische literatuur geen eenstemmigheid over de
vraag of het strekt tot een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen
ondernemingen, dan wei tot slechts een zekere vergelijkbaarheid. De wet
van 17 juli 197 5 heeft in deze discussie geen stelling ingenomen. Het K. B.
van 1976 daarentegen neigt in hoofdzaak naar loutere vergelijkbaarheid
door te bepalen dat de onderneming zelf haar waarderingsregels vaststelt.
Door deze vrijheid bij het vaststeilen van de waarderingsregels is de
schijnbare eenvormigheid die voortvloeit uit het verplicht gebruik van het

(171) GRADY, P., o.c., p. 31.
(172) Ibid., p. 35-36.
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in de Bijlage bij het K. B. voorgeschreven schema van j aarrekening ( 173),
in werkelijkheid niet meer dan vergelijkbaarheid. Aldus heeft het K.B.
aan bedoeld postulaat een bindende interpretatie gegeven, waarvan niet
kan worden afgeweken onder voorwendsel dat ze niet zou leiden tot een
duidelijk en getrouw beeld.
Ook het materialiteitspostulaat maakt voor een deel het voorwerp uit van
een bindende interpretatie. Materialiteit betekent dat de jaarrekening alle,
doch alleen die, informatie moet bevatten die voor de redelijke gebruiker
betekenisvol is. W at als een minimum ( 17 4) aan relevante informatie moet
worden beschouwd, wordt op dwingende wijze(l75) verduidelijkt door
het in Bijlage bij het K.B. opgenomen schema van jaarrekening. Het
dwingend karakter van dit schema wordt trouwens bevestigd door het
Verslag aan de Koning voor het K.B.: wanneer het schema, ondanks de
mogelijkheid de rubrieken en de onderrubrieken in de toelichting verder in
te delen en de benamingen ervan aan te passen aan de eigen kenmerken
van de onderneming, toch ongepast zou blijken te zijn, kan de onderneming alleen overeenkomstig artikel 15 van de wet om een afwijking
verzoeken ( 17 6).
Tenslotte is de wijze waarop het K.B. de betrouwbaarheid meent te
kunnen garanderen o.i. eveneens onaanvechtbaar. Opgemerkt moet
trouwens worden dat de concretisering van de betrouwbaarheid vooral het
werk is van de wet van 17 juli 1975. Het K.B. zelfbevat dienaangaande
maar een tweetal artikelen(177).
2) Verminderde bindende kracht van het K. B.
51. Na de zojuist vermelde postulaten blijven in eerste instantie nog over
de voorzichtigheid in de zin van een verbod tot overwaardering der activa
en de objectiviteit in de zin dat de waardering moet vrij zijn van subjectieve elementen, kortom de getrouwheid. De aldus bedoelde voorzichtigheid en objectiviteit zijn redelijkerwijze niet vatbaar voor een unieke en
bindende interpretatie(178). Het K.B. van 8 oktober 1976 is zich daar
goed van bewust. Art. 16 bepaalt dat de ondernemingen van de in hoofdstuk II van het besluit voorgeschreven waarderingsregels mogen afwijken
in de uitzonderlijke gevallen waarin de toepassing ervan niet zou leiden tot

(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)

Verslag aan de Koning, p. 13463.
Art. 9, al. 1 K.B. 8 oktober 1976.
Art. 7, al. 1 K.B. 8 oktober 1976.
Verslag aan de Konirig, p. 13463.
Art. 5 en 18.
Vgl. BIRON, H., I.e., p. 103.
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een jaarrekening die een waar en getrouw beeld geeft van bet vermogen,
de financiele positie en de resultaten van de onderneming. De precieze
draagwijdte van dit artikel is echter problematisch. Ofschoon de tekst
duidelijkerwijze slechts een mogelijkheid tot afwijking voorziet, lezen
verschillende auteurs hem zo dat een verplichting wordt opgelegd tot
afwijking van de bijzondere waarderingsregels, telkens wanneer de toepassing ervan leidt tot een vertekend beeld van een of ander aspect van de
werkelijke toestand of van de werkelijke resultaten van de onderneming(l79). Deze zienswijze is geheel in overeenstemming met de
boekhoudtheorie : de concrete boekhoudprincipes moeten steeds
beantwoorden aan de basispostulaten, bij gebreke waarvan ze niet mogen
worden toegepast. Berger spreekt in dat opzicht van een , ,overriding
principle'' (180): aan de getrouwheid en de stelselmatigheid komt een
hierarchische plaats toe hoven aile andere basisprincipes en hoven de
voorschriften van bet K. B. ; men kan nooit enig argument inroepen om een
jaarrekening te mogen opstellen die zou zondigen tegen de getrouwheid en
de stelselmatigheid ( 181). Al is deze redenering voor accountants ongetwijfeld bevredigend, vanuit juridisch standpunt is zij op bet eerste gezicht
bezwaarlijk te aanvaarden : hoe kan men op basis van een bedrijfseconomische theorie aan een duidelijke tekst van een koninklijk besluit een
geheel andere betekenis geven dan die welke hij klaarblijkelijk heeft? De
oplossing van dit probleem moet gezocht worden in de structuur van de
boekhoudwetgeving, gecombineerd met de receptie van de getrouwheidseis in de wet van 17 juli 1975. Deze wet is goeddeels een
kaderwet(182): bet besluit van 8 oktober 1976 werd door de Koning
genomen op basis van de hem door artikel 7, vierde lid verleende macht
om maatstaven voor de inventarisraming alsook de vorm en inhoud van de
jaarrekening vast te stellen. Met een kaderwet stelt de wetgever de algemene beginselen van een bepaalde materie vast, waarna de complementaire regelen die nodig zijn om de toepassing van die beginselen
mogelijk te maken, bij K.B. bepaald worden (183); zulk K.B. mag uiteraard geen afbreuk doen aan de wet ( 184). De wet van 17 juli 197 5 bepaalt

(179) VANHORENBEECK, W., l.c., k. 879; BERGER, P., o.c., p. 3; DELEMBRE, E., OLIVIER, H., e.a.,
o.c., p. 56.
(180) Beter ware ,overriding postulate".
(181) BERGER, P., o.c., p. 3.
(182) BIRON, H., Financiele instellingen en verrichtingen, Brussel, 1978, p. 94; DE LEMBRE, E.,
OLIVIER, H., e.a., o.c., p. 9; OLIVIER, H., l.c., p. 384.
(183) MAST, A., Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, Gent-Leuven, 1975, p. 209.
(184) Ibid., p. 247.
.
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inderdaad de algemene regeis die noodzakelijk zijn voor een duidelijke,
volledige en regelmatige boekhouding(185), in het bijzonder voorzichtigheid en objectiviteit of getrouwheid. Wanneer men aanvaardt dat het
K.B. van 8 oktober 1976 aan de getrouwheid redelijkerwijze geen bindende interpretatie heeft kunnen geven en dat trouwens ook niet heeft
willen doen, dan moet men deze redenering tot haar uiterste consequenties
doortrekken en aannemen dat de specifieke waarderingsregels van het
K.B. niet mogen ingaan tegen de van geval tot geval te beoordelen
getrouwheid van de jaarrekening ( 186) en dat in voorkomend geval van die
specifieke regels MOET worden afgeweken. Men kan derhalve stellen dat
een belangrijk deel van het K.B. van 8 oktober 1976 slechts een verminderde bindende kracht heeft en dat artikel16, op grond van de receptie van
de getrouwheidseis in de wet van 17 juli 197 5 en de onmogelijkheid voor
het K. B. daaraan een bindende interpretatie te geven, inderdaad zo moet
worden gelezen dat de ondernemingen verplicht zijn van de door het
besluit voorgeschreven waarderingsregels af te wijken in de gevallen dat
hun toepassing niet zou leiden tot het vereist waar en getrouw beeld.
Deze conclusie wordt trouwens bevestigd wanneer men artikel16 van het
K.B. vergelijkt met artikel2, vijfde lid van de Vierde Richtlijn. Aldaar
wordt bepaald dat, indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing
van een bepalirig ·van de· richtlijn in strijtl is met de verplichting om een
getrouw beeld te geven van het vermogen, de financiele positie en het
resultaat van de vennootschap, van deze bepaling MOET worden afgeweken.
52. Op analoge wijze moet ook artikel 9, eerste lid van het K.B.
gei:nterpreteerd worden, luidens welk de ondernemingen in de toelichting
de rubrieken en onderrubrieken van het schema van jaarrekening verder
mogen indelen. Dit artikel betreft het materialiteitspostulaat, waarvan
hoger werd aangetoond dat het gedeeltelijk het voorwerp uitmaakt van een
bindende interpretatie. Ret K.B. bepaalt inderdaad op dwingende wijze
wat als minimum aan relevante informatie moet worden beschouwd. Alles
wat dit minimum overstijgt behoort evenwel tot de beoordeling van de
onderneming(187). Aldus kan het materialiteitspostulaat, zoals opgenomen in artikel 2 van de wet van 17 juli 1975 en verduidelijkt door de
Memorie van Toelichting(188), de ondernemingen verplichten in de
(185) FREDERICQ, L. enS., D.c., p. 191; VANRYN, J. en HEENEN, J., D.c., p. 97.
(186) Vgl. Advies van de Raad van State voor het K.B. 8 oktober 1976, B.S., 19 oktober 1976, p.
13467.
(187) Vgl. ANTOINE, J., DE LEMBRE, E., e. a., D.c., p. 76.
(188) Memorie van Toelichting, p. 7.
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toelichting het schema van jaarrekening verder uit te diepen. Dezelfde
redenering geldt voor artikel9, tweede lid, wat betreft de aanpassing van
de benamingen der rubrieken en onderrubrieken.
53. Opgemerkt moet worden dat de wetgever zelf de problematiek van de
overeenstemming tussen de wet van 17 juli 1975 en de ter aanvulling
daarbij te nemen koninklijke besluiten niet beschouwd heeft als een
kwestie van receptie van de boekhoudtheoretische postulaten. Toen door
een parlementslid de omvang van de aan de Koning toegekende verordeningsbevoegdheid werd in vraag gesteld(189), werd dit bezwaar door
de Minister van de hand gewezen, niet door te stellen dat de te nemen
besluiten zouden moeten beantwoorden aan de in de wet opgenomen
postulaten, maar in hoofdzaak door erop te wijzen dat de besluiten toch de
basisregels van het toenmalig V oorstel van Vierde Richtlijn zouden
moeten overnemen(190).
3) Fisc ale aspecten van het boekhoudrecht
54. Aan het beginsel dat van de door het K.B. van 8 oktober 1976
voorziene waarderingsregels in uitzonderlijke gevallen omwille van de
getrouwheid zal moeten worden afgeweken, wordt afbreuk gedaan door
de fiscale aspecten van het boekhoudrecht. Het is opvallend hoe het K.B.
zich ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening zekere vrijheden
veroorlooft met het oog op fiscale doeleinden(191). Het meest notoire
voorbeeld hiervan situeert zich op het vlak van de afschrijvingen(l92).
Luidens artikel 28, § 2, eerste lid, wordt voor materiele en immateriele
vaste activa met een beperkte gebruiksduur overgegaan tot afschrijving
volgens een door de onderneming vastgesteld plan. Dat plan moet normaliter beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en
goede trouw(l93). Nochtans laat de slotzin van art. 28, § 2, eerste lid toe
dat, overeenkomstig de fiscale bepalingen terzake, een versneld afschrijvingsplan zou worden toegepast, hetgeen de Fiscale Administratie ertoe
gebracht heeft te besluiten dat het K. B. van 8 oktober 197 6 geen beletsel
vorrilt tot het boeken van verdubbelde afschrijvingen of afschrijvingen
naar wens, zelfs wanneer daardoor de jaarlijkse afschrijvingen de werkelijke waardevermindering van de betrokken activa zouden overtref(189) Vers1ag FALLON, p. 9.
(190) Ibid., p. 10.
(191) BERGER, P., o.c., p. 11.
( 192) KIRKPATRICK, J., ,Rapports du droit comptab1e et du droit fiscal'", inBelgische Vereniging van
Bedrijfsjuristen: Het boekhoudrecht. Drie jaar ervaring, 1980, p. 15-17.
(193) Art. 19, a!. 1 K.B. 8 oktober 1976.

1007

fen(194). Het is duidelijk dat een zulkdanige conceptie onverenigbaar is
met de boekhoudkundige opvatting, krachtens welke de afschrijvingen de
waardeverminderingen zijn die de bevoegde beheersorganen over hun
vaste activa als getrouw en objectief beschouwen om de jaarlijkse veroudering, zowel economisch als technisch, aan te duiden(195). Niettemin
kan onmogelijk worden gesteld dat het de ondernemingen op grand van
artikel 16 van het besluit zou verboden zijn de door artikel 28, § 2, eerste
lid voorziene versnelde fiscale afschrijvingen te verrichten, omdat zij in
strijd zijn met het waar en getrouw beeld dat de jaarrekening van het
vermogen, de financiele positie en de resultaten van de onderneming moet
geven. Uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 17 juli 1975
kan immers worden afgeleid dat de wetgever afwijkingen van de getrouwheid in zekere mate heeft willen gedogen met het oog op de fiscale
implicaties van de jaarrekening. Luidens de Memorie van Toelichting,
mag het invoegebrengen van de nieuwe boekhoudkundige normen niet
voor gevolg hebben een wijziging te brengen in de fiscale lasten of
voordelen welke voortvloeien uit de rechten en verplichtingen der ondernemingen in het raam van de huidige fiscale wetgeving ( 196). Dit betekent
evenwel niet dat de ondernemj.ngen, steunend op de om fiscale redenen
door het K.B. voorziene welwillendheden, algeheel met de getrouwheid
een loopje mogen nemen(197). Zij zullen de afwijking van de getrouwheid op een of andere wijze in hun jaarrekening moeten tot uitdrukking
brengen. Speciaal wat het hier besproken geval der versnelde afschrijvingen betreft, heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen aanbevolen dat de bovenmatige afschrijvingen onder de uitzonderlijke kosten
zouden worden opgenomen (198) of in de toelichting van een pas sende
commentaar zouden worden voorzien.
ll.b.3. Samenvatting

55. De plaats en de betekenis van het K.B. van 8 oktober 1976 in het
boekhoudrecht kan als volgt worden samengevat. De naleving van de
voorschriften van het K.B. doet normaal vermoeden dat de jaarrekening
een waar en getrouw beeld geeft van de toestand en resultaten van de
onderneming. In de uitzonderlijke gevallen waarin zou blijken dat de
toepassing van de in hoofdstuk II van het K.B. voorgeschreven waarde(194) Circulaire R.H. 421/290.379 van 31 maart 1978 m.b.t. de fiscale gevolgen van het K.B. 8
oktober 1976, nr. 34, Bull. Bel., nr. 562, p. 734-5.
(195) DE LEMBRE, E., DEVERS, M., e.a., o.c., p. 95.
(196) Memorie van Toelichting, p. 4.
(197) ANTOINE, J., DE LEMERE, E., e.a., o.c., p. 88.
(198) Dit is weliswaar niet verplicht omdat versnelde afschrijvingen niet vallen binnen de precieze
bepaling van de uitzonderlijke kosten.

1008

~

0. -- L - 1. - - -------- -

ringsregels niet tot het vereist waar en getrouw beeld zou leiden, moet
daarvan worden afgeweken. Van de andere voorschriften van het K.B.,
met uitzondering van diegene, bedoeld in artikel9(199), kan, zelfs in het
belang van de getrouwheid, niet worden afgeweken dan met toelating van
de Minister, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17 juli 197 5,
hetgeen betekent dat, andermaal met uitzondering van artikel 9, aile
bepalingen, opgenomen in de hoofdstukken I, Ill en IV van het K.B.,
geacht moeten worden de uitdrukking te zijn van een bindende interpretatie van de in de wet gei:ncorporeerde postulaten.
56. Bij dit alles blijft een probleem alsnog onopgelost. Het mage dan
duidelijk zijn dat van de voorschriften uit de hoofdstukken I, III en IV van
het K .B. niet mag worden afgeweken dan via de door artikel15 van de wet
voorziene procedure, toch roept dit de vraag op ofvoor de ondernemingen
een verplichting kan bestaan tot aanwending van die procedure. De tekst
van artikel 15 zelf geeft daaromtrent geen enkele aanwijzing: hij zegt
enkel dat de Minister in speciale gevallen afwijkingen kan toelaten,
zonder te verduidelijken welke rol de ondernemingen daarbij spelen; hij
zegt niet of ze de verplichting, dan wei slechts de mogelijkheid hebben om
die afwijkingen aan te vragen. De Memorie van Toelichting laat evenmin
enig licht schijnen in deze duistere kwestie : ook zij heeft het uitsluitend
over de mogelijkheden van de Minister en schenkt geen aandacht aan de
rol van de ondernemingen zelf(200). Door Van Uytvanck wordt de
stelling verdedigd dat de onderneming in sommige gevallen inderdaad de
verplichting heeft overeenkomstig artikel15 van de wet een afwijking te
vragen wanneer de duidelijkheid en de getrouwheid van de jaarrekening
dat vereisen(201). Wij zijn het hiermee niet eens. De voorschriften,
opgenomen in de hoofdstukken I, Ill en IV, alsook in de Bijlage van het
K.B. van 8 oktober 1976 hebben betrekking op de consistentie, de vergelijkbaarheid, de betrouwbaarheid, de volledigheid en de materialiteit in
haar minimumaspect(202). Niets in de wet wijst erop dat aan de inter~
pretatie van die postulaten door de onderneming zelf de voorrang moet
worden gegeven hoven de interpretatie door de Koning, zodat in het geval
dat de interpretatie door de onderneming anders is, zij aan de Minister een
(199) Ook art. 10 en 17 geven de indruk uitzonderingen te zijn. In werkelijkheid is dat niet zo,
aangezien de eventuele afwijkingsverplichting in bet consistentiepostulaat zelf besloten ligt.
(200) Memorie van Toelichting, p. B.
(201) VANUYTVANCK, J., ,Jaarrekeningen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden", inBelgische Vereniging van Bedrijfsjuristen: Het boekhoudrecht. Drie jaar ervaring, 180, p. 18.
(202) Onder voorbehoud dat heel wat artikelen niet aan enig postulaat kunnen gekoppeld worden
omdatzij in hoofdzaakeen technische (art. 1, 2, 37, a!. 1 en39), interpretatieve (art. 41. en42) ofzelfs
fiscale (art. 43 en 44) inslag hebben of bet karakter van overgangsbepalingen hebben (art. 45, 46,
46bis, 47 en 48).
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afwijking zou moeten vragen. Ook in het K.B. is er niets wat daarop wijst.
Ten onrechte zou men daartoe 'de artikelen 8, 9 en 10 inroepen. Geen van
deze artikelen heeft iets te maken met de door artikel 15 van de wet
voorziene afwijkingsprocedure. Artikel 8 viseert gevallen waarin de teksten van het K.B. onvoldoende duidelijk zijn; artikel 9 behoort, zoals
hoger werd aangetoond, tot het gedeelte van het K .B. dat een verminderde
bindende kracht heeft; artikel 10 is een zuivere bevestiging van het
consistentiepostulaat. Alleszins legt geen van deze artikelen een verplichting op om via de Minister afwijking te vragen. Integendeel, het Verslag
aan de Koning beklemtoont het facultatief karakter van de door de wet
voorziene afwijkingsprocedure: indien het door het K.B. opgelegd
schema van jaarrekening, spijts de mogelijkheid de rubrieken en onderrubrieken in de toelichting verder in te delen en de benamingen ervan aan
te passen, ongepast zou blijken te zijn, dan zou de ondememing, overeen~
komstig artikel15 van de wet, om een afwijking kunnen verzoeken(203).
Van verplichting is geen sprake.

Il.c. De betekenis van adviezen en standaarden
Il.c.l. Probleemstelling

57_. H~t_K,B. yan8 ()ktgQ_er 1_976js nietyan aar<Jalle moeilij]ffied~n O]J!e
lossen waarmee de personen die ten aanzien van de jaarrekening verantwoordelijkheid dragen geconfronteerd worden. Net zoals de wetgever van
17 juli 1975 het niet aangewezen achtte in wettelijke vorm gedetailleerde
regels te bepalen(204), heeft ook het K.B. van 8 oktober 1976 zich
noodgedwongen tot het vlak van de algemene beginselen moeten beperken: de talrijke bijzondere gevallen waartoe de diversiteit van de ondernemingen en van hun verrichtingen evenals de omstandigheden aanleiding
kunnen geven, worden er niet door geregeld(205). Daarenboven vertoont
het K.B. een aantalleemten zoals de waardering van activa en passiva in
deviezen, de behandeling van opbrengsten en kosten in deviezen, de
registratie van wisselverrichtingen, enz ... (206). Om te weten hoe deze
bijzondere problemen boekhoudkundig moeten worden verwerkt, zal het
dan ook noodzakelijk zijn te grijpen naar andere bronnen: de adviezen van
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en de standaarden,
opinies, verklaringen en normen van gezaghebbende binnenlandse,
buitenlandse en intemationale accountantsorganisaties. Het ligt dan ook

(203)
(204)
(205)
(206)

Verslag aan de Koning, p. 13463.
Memorie van Toelichting, p. 3.
Verslag aan de Koning, p. 13461.
Ibid., p. 13461.
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voor de hand bij deze de vraag te stellen naar het al dan niet bindend
rechtskarakter van dergelijke adviezen en standaarden, alsook naar hun
onderlinge verhouding.
II.c.2. Rechtskarakter

58. Met betrekking tot de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
kan de zojuist genoemde vraag inderdaad met recht en reden worden
gesteld. Bepaalt immers artikel14, 2° van de wet van 17 juli 197 5 niet dat
de Commissie tot taak heeft de leer van het boekhouden uit te werken en de
beginselen van een regelmatige boekhouding te formuleren, zij het dat
deze taakomschrijving wordt afgezwakt doordat bedoelde uitwerking en
formulering zullen geschieden via adviezen en aanbevelingen? Daarenboven werd tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet door de
Minister verklaard dat de taak van de Commissie op het normatieve vlak
ligt: zij dient de normen van een regelmatige boekhouding en de regels die
het houden van rekeningen en, het opmaken van de jaarrekening beheersen, te formuleren (207). Niettemin kan uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat het niet de
bedoeling van de wetgever is geweest de Commissie voor Boekhoudkundige Normen te bekleden met verordenende bevoegdheid. Een amendement luidens welk de Commissie onder meer tot taak zou hebben de leer
van de boekhouding en de controle evenals de beginselen van een regelmatige boekhouding op te stellen en deze uit te vaardigen door middel van
richtlijnen of aanbevelingen, verstrekt door de Minister tot wiens bevoegdheid de economische zaken behoren, werd niet aangenomen omdat
ons intern publiek recht geen richtlijnen kent en een aanbeveling van de
Minister niet meer bindend is dan een advies van de Commissie(208).
Tevens werd de bekommemis tot uitdrukking gebracht dat de aan de
Commissie toegekende adviesbevoegdheid geen afbreuk mag doen aan de
prerogatieven van de rechterlijke macht, die bij uitsluiting bevoegd is om
in concreto over de toepassing van de wet te oordelen (209). Ook de
Memorie van Toelichting bevestigt het niet bindend karakter van de
adviezen der Commissie, wam: gezegd wordt dat de door haar ontwikkelde
principes in voorkomend geval de vor-m zullen aannemen van reglementaire bepalingen, te treffen in toepassing van de wet(210). Hieraan kan
tenslotte nog worden toegevoegd dat de toekenning van verordenende
bevoegdheid aan anderen dan de Koning naar Belgisch grondwettelijk
(207)
(208)
(209)
(210)

Verslag FALLON, p. 30.
Verslag FALLON, p. 29 en 31.
Ibid., p. 32.
Memorie van Toelichting, p. 4.
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recht niet zeer orthodox is (211), hetgeen betekent dat daartoe niet kan
worden besloten dan op grond van een voldoende duidelijke tekst. Dit
alles leidt tot de conclusie dat strikt juridisch aan de adviezen van de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen geen bindende kracht kan
worden toegekend.
59. Tot eenzelfde besluit komt men noodzakelijkerwijze ook ten aanzien
van de standaarden, normen, opinies en verklaringen van accountantsorganisaties. Zoals in het Voorwoord bij de Uitspraken omtrent Internationale Standaarden voor Jaarrekeningen van het International Accounting
Standards Committee (I.A.S.C.)(212) uitdrukkelijk wordt toegegeven,
kan het accountantsberoep in het algemeen niet aan anderen dan zijn eigen
leden verplichtingen opleggen. Voor de beheersorganen van de onderneming zijn die standaarden en 'normen derhalve niet bindend(213).

60. Binden de kracht kan aan de bedoelde adviezen, standaarden, opinies,
normen en verklaringen evenmin worden toegeschreven onder voorwendsel dat zij inzake boekhouden het gewoonterecht zouden vormen. Om
verbindend te zijn moet een gewoonte bestendig, eenvormig en openbaar
zijn(214). Met Van Uytvanck mag worden aangenomen dat de relatieve
instabiliteit, het vrij recente karakter alsook de buitenlandse oorsprong
van vele van deze documenten zich verzet tegen hun kwalificatie als
gewoonterecht (215). Daarenboven verdraagt de diversiteit van de in aldie
verklaringen neergelegde principes(216) zich o.i. niet met het eenvormig
en algemeen karakter van een juridische gewoonte. Weliswaar verklaart
het Verslag aan de Koning voor het K.B. van 29 november 1977 met
betrekking tot de jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen, waarvan artikel4 bedoelde maatschappijen tot het opstellen van een geconsolideerde rekening verplicht, dat de normen van het International Accounting Standards Committee voortaan mogen beschouwd worden als het
goede gebruik ter zake (217). Wij achten het evenwel onmogelijk dat aldus
International Accounting Standard 3 betreffende de geconsolideerde
jaarrekeningen in Belgie tot de status van gewoonterecht zou zijn verhe-

(211) MAST, A., o.c., p. 252-254.
(212) Voorwoord, nr. 18, opgenomen in Vademecum der bedrijfsrevisoren, l.B.R., Brusse1, 1978,
p. 295.
(213) VAN UYTVANCK, J., o.c., p. 17.
(214) FREDERICQ, L., Traite de droit commercial beige, I, Gent, 1946, p. 24.
(215) VAN UYTVANCK, J., o.c., p. 14-15.
(216) Cfr. BRUNS, W., o.c., p. 463-465.
(217) B.S., 21 december 1977, p. !5057.
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ven: een rechtsgewoonte ontleent haar bindende kracht geenszins aan de
verklaringen van een minister.
61. Het op strikt juridische gronden ontzeggen van bindende kracht aan
de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en de
standaarden van accountantsorganisaties is evenwel nog niet van aard de
zoektocht naar hun rechtskarakter te beeindigen. Met de bewering dat het
hier gaat om een soort gedragscode, zelfs bekleed met een groot moreel
gezag(218), kan o.i. geen vrede worden genomen. Wij menen dat de
betekenis van deze adviezen en standaarden moet gezocht worden in de
richting van een vermoeden: de naleving ervan zal normaliter leiden tot
een jaarrekening die een waar en getrouw beeld geeft van het vermogen,
de financiele positie en de resultaten van de onderneming. Indien het de
taak is van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zo scherp en
gedetailleerd mogelijk uit te werken wanneer een boekhouding zorgvuldig
kan worden genoemd (219), dan moet noodzakelijkerwijze worden aangenomen dat het volgen van de adviezen der commissie in beginsel zal
leiden tot die zorgvuldige boekhouding. De waarde als vermoeden van de
adviezen en standaarden is evenwei niet zo groot als die van de in het K.B.
van 8 oktober 1976 opgenomen principes. Van laatstbedoelde principes
kan immers slechts worden afgeweken omwille van de getrouwheid der
jaarrekening(220). Van de adviezen en standaarden kan daarentegen om
twee redenen worden afgeweken: hetzij omdat de getrouwheid een afwijking eist(221), hetzij omdat er, benevens het in het advies of in de
standaard opgenomen principe, nog een of meer andere principes bestaan,
die eveneens een voldoende graad van algemene aanvaarding genieten en
waaraan de onderneming de voorkeur meent te moeten geven(222).
Alsdan zal de onderneming, in geval van gerechtelijke procedure, zelfhet
bewijs moeten voorbrengen dat het door haar toegepaste principe inderdaad algemene aanvaarding geniet. Indien de onderneming daarentegen
nauwgezet een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
of, bij gebreke daarvan, bijvoorbeeld een standaard van het LA. S.C. zou
hebben toegepast, zal het bewijs dat de jaarrekening geen waar en getrouw
beeld geeft van de toestand der onderneming moeten geleverd worden, in
geval van strafvervolging, door het Openbaar Ministerie, en in geval van
(218) VAN UYTVANCK, J., o.c., p. 15.
(219) STEENBERGEN, J., [.C., k. 759.
(220) Behoudens dat de door artike115 van de wet van 17 juli 1975 voorziene afwijkingsprocedure
ook kan worden aangewend opdat een of andere bekendmaking voor de ondememing geen nadee1 zou
meebrengen.
(221) VAN UYTVANCK, J., o.c., p. 19.
(222) Vgl. GRADY, P., o.c., p. 18 en 50.
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procedure ex artikel1382 B.W. of artikel62, tweede lid Vennootschapswet, door de tegenpartij.
62. Teneinde de zojuist ontwikkelde stelling dat adviezen, standaarden,
opinies, verklaringen en normen vermoedens opleveren met betrekking
tot de getrouwheid der jaarrekening, met goed gevolg te kunnen toepassen, moet nog hun onderlinge verhouding en hun verhouding tot de
Belgische boekhoudwetgeving gepreciseerd worden. Het is uiteraard evi~
dent dat aan de positieve boekhoudwetgeving geen afbreuk kan worden
gedaan(223). Het ligt verder voor de hand dat in Belgie aan de adviezen
van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een grater gezag moet
worden toegekend dan aan aile andere normen en standaarden. Dat wordt
trouwens bevestigd door het Voorwoord bij de Uitspraken omtrent Internationale Standaarden voor Jaarrekeningen van het I.A.S.C.: de Internationale Standaarden van het I.A.S.C. hebben geen rechtskracht boven
de voorschriften die de verstrekking van jaarrekeningen in een bepaald
land regelen (224) ; deze voorschriften omvatten accounting standards die
zijn uitgevaardigd door de autoriteiten en/ of accountantsorganisaties in de
betrokken landen (225). Dit betekent echter geenszins dat de jaarrekening
van een onderneming die de voorkeur heeft gegeven aan een buitenlandse
of intemation:ale stan:daard ooven -e·en advies van de- Commissie voor
Boekhoudkundige Normen, geen waar en getrouw beeld zou geven; de
onderneming verliest aileen het vermoeden van waarheid en getrouwheid:
ze zal moeten aantonen dat de door haar gekozen standaard hetzij beter,
hetzij op een evenwaardige wijze tot de oprechtheid van de jaarrekening
bijdraagt dan/ als het advies van de Commissie. W at de verhouding tussen
de buitenlandse en internationale standaarden betreft, lijkt het onmogelijk
enige hierarchie vast te steilen. lndien bijvoorbeeld in de loop van een
strafprocedure zou blijken dat een onderneming ter oplossing van een door
het K.B. van 8 oktober 1976, noch door de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen behandeld boekhoudkundig probleem, een
standaard van deFinancialAccounting Standards Board (F.A.S.B.) heeft
toegepast, dan kan het Openbaar Ministerie om aan te tonen dat de
jaarrekening niet getrouw is, niet volstaan met bijvoorbeeld een verwijzingnaar de door het I.A.S.C. voorgestane principes, die bij hypothese
geheel anders zouden zijn. De onderneming geniet een vermoeden en het
Openbaar Ministerie zal moeten bewijzen dat de keuze van de onderneming onoordeelkundig was en dat de door haar toegepaste standaard in
(223) VAN UYTVANCK, J., o.c., p. 18.
(224) Nr. 11, opgenomen in Vademecum, o.c., p. 294.
(225) Nr. 8, opgenomen in: Vademecum, o.c., p. 293.
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casu heeft geleid tot een vertekend beeld van de toestand der onderneming. Op voorwaarde dat zij alle werden uitgevaardigd door gezaghebbende accountantsorganisaties, moeten de verschillende buitenlandse
en internationale standaarden naar ons gevoelen als gelijkwaardig worden
beschouwd. Of het om gezaghebbende organisaties gaat, ·zal uiteindelijk
door de rechter moeten beoordeeld worden.

63. Tenslotte is het noodzakelijk nog te wijzen op een belangrijk praktisch aspect van de normen en standaarden van accountantsorganisaties.
De toepassing ervan, althans op de punten die door het K.B. van 8 oktober
197 6 en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen niet zijn geregeld,
wordt in Belgie fel in de hand gewerkt door de externe accountants. Aldus
bepaalt de tweede norm met betrekking tot de verslaglegging van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren dat het verslag van de bedrijfsrevisor expliciet moet vermelden dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften en met de algemeen
aanvaarde grondslagen terzake (226). Zoals uit de bovenstaande uiteenzetting is gebleken, worden die algemeen aanvaarde grondslagen onder
meer geconcretiseerd door de standaarden van de accountantsorganisaties. AI kan het Instituut der Bedrijfsrevisoren niet rechtstreeks aan de
ondernemingen verplichtingen opleggen (227), toch heeft voor hen deze
verwijzing naar de algemeen aanvaarde grondslagen, en dus impliciet naar
de standaarden van allerlei accountantsorganisaties, onrechtstreeks een
bijzondere dwingende kracht(228). Wilde onderneming van haar commissaris-revisor een goedkeurende verklaring over de jaarrekening bekomen, dan zal zij moeten tegemoetkomen aan zijn verlangens inzake
naleving van standaarden. Deze opmerkingen gelden natuurlijk aileen
voor ondernemingen die een- beroep doen op een externe accountant,
onderworpen aan soortgelijke regels als die van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

TIL

.BESLUIT

64. Het boekhoudrecht is een zeer ingewikkelde materie geworden, in
ruime mate gedetermineerd door bedrijfseconomische concepten. Bij
wijze van besluit willen wij pogen een synthetisch beeld te geven van de
inhoud van deze rechtstak en van de verhouding tussen de juridische en de
economische elementen ervan.
(226) Vademecum der bedrijfsrevisoren, o.c., p. 202.
(227) VANUYTVANCK,J.,o.c., p.17.
(228) RocHETTE, J., ,Finalite et motivation de la promulgation de 'normes comptables' ",Rev.
Banque, 1974, p. 620-621.
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De primaire bron van het boekhoudrecht is de wet van 17 juli 197 5,
waarvan de voornaamste verdienste erin bestaat de postulaten uit de
boekhoudtheorie tot rechtsregels te hebben verheven. Het is duidelijk dat
aan een bedrijfseconomische theorie uit zichzelf geen juridisch bindende
kracht kan worden toegekend. Die rechtskracht ontleent zij thans aan haar
incorporatie in de wet, zij het dat uit die wet toch zekere beperkingen
voortvloeien.
Net zoals de boekhoudtheorie geeft de wet van 17 juli 1975 slechts een
kader aan waarbinnen meer concrete boekhoudprincipes moeten ontwikkeldworden. Die ontwikkeling is in eerste instantie het werk geweest van
het K.B. van 8 oktober 1976. De naleving van de aldaar voorgeschreven
regels leidt normaliter tot het vermoeden dat de jaarrekening een waar en
getrouw beeld geeft van de toestand en resultaten der onderneming. Een
belangrijk deel van het K.B. heeft evenwel slechts een verminderde
bindende kracht: op grond van zijn artikel16 moet van de waarderingsregels worden afgeweken wanneer die in strijd zouden zijn met de getrouwheid. Op de jurist komt deze verplichting over als een verrassende vervorming van de tekst van artikel 16, doch in het licht van de incorporatie
van de boekhoudtheoretische postulaten in de wet van 17 juli 197 5 is dit
een correcte interpretatie: het K.B. moet noodzakelijkerwijze in overeenstemming zijn met de wet; Hetzelfde geldt voor artikel 9 van het K.B.
Anderzijds is het op, grond van artikel 15 van de wet niet verplicht,
integendeel zelfs onmogelijk, van de andere bepalingen van het K. B. af te
wijken, zonder de bijzonder~ afwijkingsprocedure via de Minister te
volgen. Hier moet, misschien tot verrassing van de accountants, de
boekhoudtheorie wijken ingevolge een specifieke wetsbepaling: met de
andere voorschriften dan de waarderingsregels heeft de Koning aan de in
de wet opgenomen postulaten blijkbaar een bindende interpretatie gegeven, van de naleving waarvan aileen de Minister ontheffing kan verlenen.
De in het K.B. van 8 oktober 1976 opgenomen principes lossen niet aile
boekhoudkundige moeilijkheden op. Derhalve moet worden gegrepen
naar adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en naar
standaarden, opinies, verklaringen en normen van accountantsorganisaties. Stricto iure komt aan geen dezer documenten bindende kracht toe.
Niettemin hebben zij een grote waarde als vermoeden dat hun toepassing
aan de jaarrekening een waar en getrouw karakter schenkt. De grootste
waarde komt natuurlijkerwijze toe aan de adviezen van de Belgische
Commissie. De overige standaarden zijn als vermoeden gelijkwaardig,
mits zij uitgaan van gezaghebbende organisaties en uiteraard mits zij
verenigbaar zijn met de Belgische boekhoudwetgeving.
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SOMMAIRE
LE DROIT COMPTABLE ET LA THEORIE COMPTABLE

La presente etude a pour objet d' exposer la systematique du droit comptable beige, tel qu 'il
se retrouve essentiellement dans la loi du 17 juillet 1975 et dans I' arrete royal du 8 octobre
1976 et d'analyser le role de la theorie comptable dans cette branche du droit.
La theorie comptable fournit les regles essentielles, generalement admises, auxquelles la
comptabilite et les comptes annuels doivent repondre pour donner une image vraie et fidele
du patrimoine, de la situation financiere et des resultats de l'entreprise. Elle se compose
d'hypotheses de base et de postulats: les premieres indiquent comment les comptes annuels
seront normalement dresses, selon 1' attente du demandeur d' information; les demiers sont
des axiomes, dont le demandeur d'information exige qu'ils soient observes.
Les hypotheses de base veulent que les comptes annuels soient dresses pour une entite
economique determinee (entite comptable) ; que cette entite soit censee ne pas etre liquidee
dans un avenir assez proche (continuite); que les elements des comptes annuels soient
exprimes en monnaie (valeur en especes) et evalues a leur prix d'acquisition (cm1t
historique); que les comptes annuels soient presentes par intervalles reguliers (supposition
de periode); que les produits ne soient exprimes qu'apres avoir ete realises (realisation) et
que les produits et charges soient mis en concordance pour la periode a laquelle ils se
rapportent (concordance).
Les postulats sont au nombre de cinq. La consistance signifie que dans une meme
entreprise les memes methodes doivent toujours etre appliquees, sans toutefois que cela
empeche les modifications necessaires ou opportunes. La materialite veut dire que les
comptes annuels doivent contenir toutes les informations qui sont pertinentes pour un
demandeur d'information raisonnable, mais ces informations-Ia seulement.
L'uniformite est apresent comprise en ce sens qu'il doit y avoir une certaine comparabilite
entre les comptes annuels de diverses entites. La prudence exige que toutes les charges
probables et tous les risques soient exprimes immediatement et que soient evitees toute
surevaluation d'actifs et toute sous-evaluation de charges. L'objectivite enfin signifie que
les comptes annuels doivent etre complets, surs et fideles.
De ces hypotheses de base et de ces ostulats qui ne donnent eux-memes aucune regie
concrete sur la maniere de tenir une comptabilite, la pratique a deduit de telles regles
concretes: les , ,generally accepted accounting principles''. Leur application a pour consequence normale que les comptes annuels donneront une image vrie et fidele de la situation
de l'entreprise.
Lors de la reforme comptable de 1975-76, les hypotheses de base et les postulats ont ete
incorpores dans la legislation. Chacun des cinq postulats se retrouve dans la loi du 17 juillet
1975. La presente etude coordonne toutes les dispositions de la loi et de 1' A.R. dans la
mesure ou elles sont !'expression ou la confirmation des hypotheses et des postulats de la
theorie comptable. L'essentiel du droit comptable est ainsi l'image vraie et fidele que les
comptes annuels doivent donner de la situation de l'entreprise.
De tout cela se degage une analogie frappante entre la structure du droit comptable beige et
celle dela theorie comptable. Toutcommela theorie comptable, laloi du 17 juillet 1975 ne
foumit qu 'un cadre dans lequel peuvent etre developpees des regles plus concretes: ce
developpement a ete realise en premier ressort par I' A.R. du 8 octobre 1976. Et tout
comme c'est le cas des ,generally accepted accounting principles", !'observation par les
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entreprises des dispositions specifiques de 1' A.R. fait presumer que les comptes annuels
repondent a l'image vraie en fidele requise par la loi (et done par la theorie comptable).
Ainsi, 1' A.R. du 8 octobre 1976 a donne une certaine interpretation aux postulats incorpores dans la loi du 17 juillet 1975. Mais cette interpretation n'est pas toujours valable. Une
grande responsabilite est laissee aux entreprises sur le point de decider si certaines regles,
surtout des regles d'evaluation, sont compatibles avec les postulats. Dans la presente
etude, il est demontre que la consistance, l'objectivite au sens que les comptes annuels
doivent etre complets, l'uniformite, la materialite dans son aspect minimal et 1' objectivitesurete font l'objet d'une interpretation obligatoire foumie par l'A.R. 11 est egalement
demontre que tel n'est pas la cas des postulats de prudence et d'objectivite-fidelite, les
entreprises etant des lors obligees de deroger aux dispositions de 1' A.R. qui sont I' expression desdits postulats, quand ces dispositions n'aboutissent pas in casu al'image vraie et
fidele.
En fin d'analyse se trouve examinee la portee juridique des avis de la Commission des
Normes Comptables et des normes et opinions d' organisations comptables. Ces documents
aident les responsables de la tenue des comptes annuels aresoudre les problemes comptables dont 1' A.R. ne donne pas la solution. D'un point de vue strictementjuridique, ces avis
n' ont aucune force obligatoire. Leur valeur consiste en ce qu 'ils foumissent une presomption: leur observation fait presumer qu_e les comptes annuels repondent aux postulats de la
theorie comptable. En ce qui conceme leurs relations mutuelles, en Belgique, les avis de la
Commission des Normes Comptables ont la plus grande valeur. Toutes les autres normes
ont une meme valeur, en tant que presomptions, a condition qu'elles emanent toutes
d'organisations pourvues d'autorite.

SUMMARY
ACCOUNTANCY AND LAW

The purpose of this article is to make clear the systematics of Belgian accounting law, as
one finds it mainly in the act of July 17, 1975 and in the royal decree (R.D.) of October 8,
1976. It explains the function of accounting theory in this part of law.
Accounting theory provides the generally accepted basic rules that bookkeeping and
financial statements must meet, in order to present a true and fair view of the company's
financial position and results. Accounting theory consists of basic assumptions and
postulates. The former indicate how financial statements, according to the expectations of
users, will normally be drawn up. The latter are axioms, which the user of financial
statements demands to be met.
The basic assumptions imply that financial statements be drawn up for a definite economic
entity (accounting entity); that this entity is supposed not to be wound up in the near future
(going concern); that financial statements be expressed in money (money-measurement
unit) and that all its elements be carried at cost (historical cost); that financial statements be
published regularly (periodicity); that revenues not be anticipated (realisation) and that
expenses and revenues match (matching assumption). Beside assumptions, there are five
postulates. Consistency implies that within one entity always the same methods be used;
however, this should not preclude necessary or desirable changes. Materiality means that
financial statements should give all the information, but only that information, which is
relevant to a rational user. Uniformity is now understood as implying that financial
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statements of different entities be somehow comparable. Conservatism requires that all
probable expenses, risks and losses be expressed at once and that any overstatement of
assets and understatement of expenses be avoided. Objectivity at last implies that financial
statements be complete, reliable and true.
From these basic assumptions and postulates, accounting practice has derived more
specific rules of how accounts have to be drawn up and how books have to be kept: the
generally accepted accounting principles. A normal consequence of their application is that
financial statements will offer a true and fair view of the company's situation.
With the 1975-76 reform, basic assumptions and postulates were completely incorporated
in legislation. Each of the five postulates can be found in the act of July 17, 1975. In this
article, all the legal provisions are coordinated as far as they are an expression or
confirmation of the accounting theory concepts. In this manner, the heart of accounting law
has become the true and fait view of the company's affairs, that financial statements should
offer.
From this situation, a remarkable analogy arises between the structure of Belgian accounting law and the structure of accounting theory. Just as accounting theory, the 1975 act only
provides a frame-work, within which more specific rules can be developed: this development has in the first instance been realized by the R.D. of October 8, 1976. And just as is
the case with generally accepted accounting principles, the application of the R.D. 's
provisions creates a presumption that financial statements offer the true and fair view,
required by the 1975 act (and thus by accounting theory).
The R.D. of October 8, 1976 has thus interpreted in a certain way the postulates,
incorporated in the act of July 17, 1975. This interpretation however, is not always valid. A
large degree o~ responsibility was imposed on companies in deciding whether certain rules,
mainly those concerning the estimation of assets, are compatible with the postulates. It is
demonstrated in this article that consistency, objectivity-completeness, uniformity, materiality in its minimum aspect and objectivity-reliability have been interpreted by the R.D.
in a binding way. It is also demonstrated that conservatism and objectivity-fairness have
not been interpreted in such a way, so that companies will be obliged not to apply the
R.D. 's provisions, which refer to ·the above-mentioned postulates, when, given the
circumstances, they are incompatible with the required true and fair view.
At last, the legal value of opinions of the Belgian Commission for Accounting Standards an
the legal value of standards of the accounting profession are examined. These documents
help those who are responsible for financial statements in solving problems, which were
not dealt with by the R.D. From a strictly legal point of view, these opinions and standards
have no binding force. Their value consists in the fact that they create a presumption, just
like the R.D. 's provisions: their observance makes one presume that the postulates of
accounting theory are met. As far as their mutual relation is concerned, in Belgium
opinions of the Belgian Commission for Accounting Standards have most value. All the
other standards are, as presumptions, equal in value, provided they come from authoritative organizations.
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ZUSAA1A1ENFASSUNG
BUCHFUHRUNGSRECHT UND BUCHFUHRUNGSTHEORIE

Die Absicht der obenstehenden Forschungsarbeit besteht darin die Systematik des belgischen Buchfiihrungsrechtes, sowie es hauptsachtlich im Gesetz vom 17. Juli 1975 und im
Koniglichen Beschluss vom 8. Oktober 1976 dargestellt wird, zu verdeutlichen. Erortert
wird die Rolle der Buchfiihrungstheorie in diesem Rechtszweig. Die Buchfiihrungstheorie
schafft die allgemein akzeptierten Basisregeln, die die Buchfiihrung und die Jahresrechnung erfiillen miissen urn iiber das Vermogen, die finanzielle Lage und die Resultate des
Unternehmens ein wahres und getreues Buld zu geben. Sie besteht aus Basisvoraussetzungen und Postulaten. Die erstgenannten deuten an, wie die Jahresrechnung, den Erwartungen des lnformationsfragenden entsprechend, normaliter abgefasst sein wird. Die
letzteren sind Axiome deren Einhaltung der Informations fragende fordert.
Die basisvoraussetzungen umfassen, dass die Jahresrechnung fiir eine bestimmte wirtschaftliche Entitlit abgefasst wird (buchmlissige Entitat); dass die genannte Entitat gehalten wird nicht innerhalb absehbarer Zeit liquidiert zu werden (Kontinuitlit); dass die
Bestandteile der Jahresrechnung in Geld ausgedriickt werden (Geldwert-Ausdriickung)
und zum Anschaffungswert (historischer Kostenpreis) ; dass die J ahresrechnung regelmlissig vorgelegt wird (Periodizitat); dass Einnahmen erst nach Verwirklichung ausgedriickt
werden (Realisation); und dass die Einnahmen und Kosten fiir die Frist worauf sie sich
beziehen, miteinander in iibereinstimmung gebracht werden sollten (Ubereinstimmung).
Die Postulate sind 5 an der Zahl. Konsistenz heisst, dass innerhalb eines Unternehmens
immer dieselben Verfahren angewendet werden ohne dass erforderliche oder wiinschenswerte Anderungen verhindert,werden. Materialitlit umfasst, dass die Jahresrechnung die gesamte doch nur diese Information enthalt die fiir einen redlichen Verbraucher
bedeutungsvoll ist. Uniformitat wird jetzt zo verstanden, dass zwischen den Jahresrechnungen verschiedener Entitliten eine gewisse Vergleichbarkeit bestehen sollte. Die Vorsicht gebietet, dass aile wahrscheinlichen Kosten und Risiken sofort ausgedriickt werden,
und dass jede uberwertung der Aktiva und Unterwertung der Kosten vermieden werden.
Objektivitlit schliesslich heisst, dass die Jahresrechnung vollstlindig, zuverlassig und
getreu sein soli. Aus den Basisvoraussetzungen und Postulaten die selbst keine konkreten
Regeln bieten wie die Biicher gefiihrt werden miissen, wurden in der Praxis solche
konkrete Regeln abgeleitet: die , ,generally accepted accounting principles''. Deren Anwendung hat normaliter als Folge, dass die Jahresrechnung von der Lage des Unternehmens ein wahres und getreues Bild gibt. Bei der Reform von 1975-76 wurden die
Basisvoraussetzungen und Postulate integral in die Gesetsgebung inkorporiert. Jedes der 5
Postulate findetman im Gesetz vom 17. Juli 1975 zuriick. In obenstehender Arbeit werden
aile Bestimmungen des Gesetzes und des Koniglichen Beschlusses in dem Masse zusammengeordnet, dass sie eine formulierung oder Bes.tatigung der Voraussetzungen und
Postulate aus der Buchfiihrungstheorie sind. Der Kern des Buchfiihrungsrechtes ist also die
wahre und getreue Darstellung die die Jahresrechnung von der Lage des Unternehmens
bieten muss.
Auf diese Weise entsteht eine aufflillige Analogie zwischen der Struktur des belgischen
Buchfiihrungsrechtes und der Buchfiihrungstheorie. Genau wie die Buchfiihrungstheorie,
deutet das Gesetz vom 17. Juli 1975.nur einen Rahmen an, innerhalb dessen konkretere
Regeln entwickelt werden konnen: Die Entwicklung ist in erster Instanz die Arbeit des
Koniglichen Beschlusses vom 8. Oktober 1976 gewesen. Und genauso wie es der Fall ist
mit den , ,generally accepted accounting principles'' liisst die Erfiillung der im KB
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vorgesehenen spezifischen Vorschriften vermuten, dass die Jahresrechnung der vom
Gesetz (und also von der Buchfiihrungstheorie) geforderten wahren ilnd getreuen Darstellung entspricht. Der KB vom 8. Oktober 1976 hat also den ins Gezetz vom 17. Juli
aufgenommenen Postu1aten eine gewisse Interpretation gegeben. Diese Internpretation ist
jedoch nicht in allen Fiillen gleich bedeutungsvoll. Ein reiches Mass an Verantwortlichkeit
wurde den Unternehmen bei der Beurteilung aufgedriingt ob gewisse Regeln, in der
Hauptsache Bewertungsregeln, den Postulaten entsprechen. In obenstehender Arbeit wird
gezeigt, dass die Konsistenz, die Objektivitlit-Vollstiindigkeit, die Uniformitiit, die Materialitiit in ihrem Minimalaspekt und die Objektivitiit-Zuverllissigkeit den Gegenstand einer
bindenden Interpretation durch den KB darstellen.
Zu gleicher Zeit wird gezeigt, dass dies nicht der Fall ist mit den Postulaten. Vorsicht und
Objektivitiit-betreuheit, sodass die Unterhenmen gezwungen sein werden von den
einschlligigen Regeln des KB abzuweichen, wenn diese in casu nicht zu einer wahren und
getreuen Darstellung fiihren.
Schliesslich wird noch die juristische Bedeutung der Gutachten der Kommission fiir
Buchfiihrungsnormen und der Standardnirmen der Buchhaltervereine untersucht. Diese
Dokumente helfen den Sachverstiindigen fiir die Jahresrechnung bei der Losung von
Problemen die nicht im KB behandelt werden. Stricto iure haben diese Gutachten und
Standardnormen keine verbindlichte Kraft. Ihr Wert liegt in der Tatsache, dass sie genauso
wie die spezifischen Vorschriften des KB eine Vermutung darstellen: Ihre Erfiillung liisst
vermuten, dass man den buchfiihrungstheoretischen Postulaten nachgekommen ist. Was
ihre gegenseitige Beziehung betrifft, kommt in Belgien den Gutachten der Komrnission fiir
Burchfiihrungsnormen der grosste Wert zu. Aile anderen Standardnormen sind als Vermutung gleichwertig, vorausgesetzt dass sie von massgebenden Organisationen ausgehen.
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