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Inleiding 

Terwijl de boeking (recognition) van verrichtingen en de waardering (measurement) van 

balansposten in de meeste gevallen gebaseerd zijn op objectieve gegevens, berusten andere 

boekingen op schattingen en beoordelingen, d.w.z. op elementen die althans ten dele subjectief 

zijn. Dit is het geval voor voorzieningen. 

 

In deze bijdrage ligt de nadruk vooral op de nieuwe boekhoudkundige en fiscale aspecten van 

voorzieningen die voortvloeien 

1. uit de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2013/34/EU; en 

2. de nieuwe fiscale betekenis van de vrijgestelde voorzieningen die voortvloeit uit de wet van 

25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting1. 

 

Dit artikel gaat niet in op voorzieningen voor pensioenen, noch op de problematiek van de 

rendementsgarantie voor groepsverzekeringen2. 

  

 
1 Artikel 194 WIB 92 is in werking getreden op 1 januari 2018 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden 

aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018 (art. 28, 29 en 86 A, bovenvermelde wet van 

25 december 2017).  
2 Art. 24 van de wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige 

aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 
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 Toepasselijke teksten 

 

A. Richtlijn 2013/34/EU 

 

In de overwegingen van richtlijn 2013/34/EU lezen we: “Als gevolg van de onzekerheden die 

inherent zijn aan bedrijfsactiviteiten, kunnen bepaalde posten in de financiële overzichten niet 

exact worden gewaardeerd maar slechts worden geschat. Schattingen impliceren oordeelsvorming 

op basis van de meest recente betrouwbare informatie die beschikbaar is. Het gebruik van 

schattingen is een essentieel onderdeel van het opstellen van financiële overzichten. Dit geldt in 

het bijzonder in het geval van voorzieningen, die naar hun aard onzekerder zijn dan de meeste 

andere in de balans opgenomen posten. Schattingen dienen te berusten op een op het 

voorzichtigheidsbeginsel gebaseerde oordeelsvorming door het bestuur van de onderneming en te 

worden berekend op een objectieve basis, aangevuld met bij soortgelijke transacties opgedane 

ervaringen en, in sommige gevallen, zelfs met verslagen van onafhankelijke experts.”3 

 

Artikel 12 van Richtlijn 2013/34/EU luidt als volgt: “De voorzieningen vormen een dekking voor 

naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of 

als vaststaand worden beschouwd, doch waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij 

zullen ontstaan. 

De lidstaten kunnen ook toestaan dat er voorzieningen worden aangelegd die beogen een dekking 

te vormen voor naar hun aard duidelijk omschreven kosten die op de balansdatum als 

waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, doch waarvan niet bekend is in welke omvang 

of wanneer zij zullen ontstaan. 

Op de balansdatum vertegenwoordigt een voorziening de beste schatting van de kosten die als 

waarschijnlijk worden beschouwd of, in geval van een verplichting, de beste schatting van het 

bedrag dat vereist is om die verplichting op de balansdatum na te komen. Voorzieningen worden 

niet gebruikt voor waardecorrecties op activa.” 

 

Op te merken valt dat lid 2 van artikel 12 een optie uitmaakt die aan de lidstaten wordt overgelaten. 

 

B. Koninklijk besluit van 29 april 2019 

 

Richtlijn 2013/34/EU werd aanvankelijk in het Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit 

van 18 december 20154 dat het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen (hierna: “KB W. Venn.”) wijzigde. 

 

Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 18 december 2015 neemt de tekst van 

overweging 22 van de richtlijn over. 

 

 

 

 

 
3 PbEU van 26 juni 2013, L 182/22.  
4 BS 30 december 2015.  
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Op het vlak van voorzieningen werden twee wijzigingen aangebracht aan het KB W. Venn.: 

a) in artikel 50 van het KB W. Venn. werd een nieuw lid ingevoegd tussen het eerste en het 

tweede lid, dat als volgt luidt: “Onverminderd artikel 33, § 1, vertegenwoordigt een 

voorziening op balansdatum de beste schatting van de kosten die als waarschijnlijk worden 

beschouwd of, in geval van een verplichting, de beste schatting van het bedrag dat vereist 

is om die verplichting op de balansdatum na te komen.” 

b) in artikel 54 van het KB W. Venn. werd een vierde situatie toegevoegd aan de niet-

limitatieve opsomming van de aan te leggen voorzieningen, nl. voor de kosten van een 

milieuverplichting. 

 

Ondertussen werd het koninklijk besluit van 30 januari 2001 opgeheven en vervangen door het 

koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen (hierna: “KB WVV”)5. De inhoud van de verschillende specifieke teksten over 

voorzieningen werd hierbij niet gewijzigd, maar het toepassingsgebied van de bepalingen bestrijkt 

nu rechtstreeks de VZW’s de IVZW’s en de stichtingen (waarbij niet langer wordt gebruikgemaakt 

van een ingewikkelde techniek van verwijzingen), met uitzondering van de zeer kleine entiteiten 

die niet verplicht zijn een boekhouding te voeren volgens de regels van de dubbele boekhouding. 

 

De specifieke bepalingen over voorzieningen bevinden zich nu in de artikelen 3:28 tot 3:33 KB 

WVV. 

 

Het fundamenteel begrip op het vlak van voorzieningen staat in het eerste lid van artikel 3:28: “De 

voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of 

kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet 

vaststaat.” 

 

In artikel 3:18, 2° staat een bijzondere voorziening om het kapitaal te dekken dat nodig is bij het 

verkrijgen van een goed tegen lijfrente. Dit is een bijzondere voorziening want ze is in tegenspraak 

met artikel 3:28 omdat ze noch een verlies, noch een kost dekt. Ze voldoet echter wel aan het 

concept voorziening in artikel 12, lid 1 van de richtlijn. 

 

C. Verschillen tussen de richtlijn en het koninklijk besluit van 29 april 2019 

 

We merkten al op dat het aanleggen van een voorziening om “een dekking te vormen voor naar 

hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als 

vaststaand worden beschouwd, doch waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen 

ontstaan”, niet als dusdanig voorkomt in het KB WVV. 

 

Op basis van de formulering van de richtlijn kan het begrip vakantiegeld (rekening 456 in beide 

versies van het MAR6) worden omschreven als een voorziening omdat het om een vaststaande 

verplichting gaat maar waarvan niet bekend is in welke omvang ze zal ontstaan. In paragraaf 7 van 

haar advies 2018/13 ‘Provisie aanvullende dagen verlof – Arbeidsduurvermindering’ maakt de 

 
5 BS 30 april 2019, 2e editie. 
6 Bijlagen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met 

III.95 van het Wetboek van economisch recht. 
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CBN overigens tweemaal gebruik van de term provisie: “Voor werknemers die in vast 

dienstverband werken, wordt ter voldoening van het door deze werknemers opgebouwde 

vakantiegeld dat op de balansdatum nog niet werd uitbetaald een provisie geboekt op de rekening 

456 Vakantiegeld. De verplichting om een dergelijke provisie te boeken, geldt eveneens voor de 

door de werknemers tijdens het verstreken boekjaar opgebouwde aanvullende vakantiedagen die 

nog niet werden opgenomen op de balansdatum van het verstreken boekjaar.” 

 

Vreemd genoeg stelt de CBN nog geen vier maanden later, in de paragrafen 35 en 36 van het advies 

2018/25 over voorzieningen, dat het te betalen vakantiegeld een schuld is en geen voorziening, met 

als argument dat het bedrag met nauwkeurigheid kan worden geschat. Die laatste bewering moet 

worden gerelativeerd, vooral wanneer het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar. 

 

Wij betreuren het dan ook dat artikel 3:28 KB WVV niet het eerste lid van artikel 12 van de richtlijn 

overneemt. 

 

In tegenstelling tot de richtlijn beperken de artikelen 3:28 tot en met 3:33 KB WVV zich tot 

voorzieningen voor risico's en kosten. Anderzijds heeft de Belgische regering, vanaf het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1976, de in de richtlijn vervatte optie om voorzieningen voor kosten toe te 

staan, gelicht. 

 

Het begrip voorziening volgens IAS 37 wordt toegelicht in punt A van de fiscale aspecten (infra). 

 

D. De toepasselijke bepalingen van het WIB 92 en van het uitvoeringsbesluit ervan  

(hierna: “KB/WIB 92”) 

 

Drie bepalingen van het WIB 92 gaan over voorzieningen. Dat zijn de artikelen 48, 194 nieuw en 

194bis van het WIB 92. Enkel artikel 194 heeft wijzigingen ondergaan en deze zijn van materieel 

belang. We bekijken eerst de inhoud van die drie artikelen. 

 

Artikel 48 over voorzieningen en waardeverminderingen, luidt als volgt: “Binnen de grenzen en 

onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, worden vrijgesteld de waardeverminderingen en de 

voorzieningen voor risico's en kosten die door ondernemingen worden geboekt om het hoofd te 

bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde 

gebeurtenissen waarschijnlijk zijn. 

Geven aanleiding tot een fiscale vrijstelling voor waardeverminderingen en voorzieningen, de 

schuldvorderingen op de medecontractanten waarvoor krachtens Boek XX, Titel V van het wetboek 

van economisch recht door de rechtbank een reorganisatieplan is gehomologeerd of een minnelijk 

akkoord is vastgesteld, dit gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige tenuitvoerlegging 

van het plan of van het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure.”7 

 

Artikel 194 nieuw, dat werd gewijzigd door de hierboven genoemde wet van 25 december 2017, 

gaat over in de Ven.B. vrijgestelde inkomsten, en luidt voortaan als volgt: “Onverminderd de 

 
7 Artikel 48, lid 2, WIB 92 is op 9 november 2019 in werking getreden (art. 3, KB 3 oktober 2019). De wijziging 

resulteert uit de opname van boek XX (Insolventie van de ondernemingen), titel V (Gerechtelijke reorganisatie) in het 

WER. 
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toepassing van artikel 194is, is de vrijstelling voor voorzieningen voor risico's en kosten voorzien 

in artikel 48 slechts van toepassing op de volgende voorzieningen: 

1° de voorzieningen die voortvloeien uit verbintenissen die door de onderneming zijn aangegaan 

gedurende het belastbaar tijdperk of een van de voorgaande belastbare tijdperken; 

2° de voorzieningen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, andere dan de 

verplichtingen die louter voortvloeien uit de toepassing van een boekhoudkundige of 

jaarrekeningrechtelijke reglementering.” Dit artikel 194 zal verder in deze bijdrage specifiek 

worden toegelicht. 

 

Artikel 194bis WIB 92 bepaalt: “Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door de 

Koning worden de technische voorzieningen bedoeld in artikel 16, § 1, van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der verzekeringsondernemingen vrijgesteld.”8 

 

Deze bepalingen van het WIB 92 worden aangevuld door de bepalingen van het uitvoeringsbesluit 

die de grenzen en voorwaarden van de belastingvrijstelling van voorzieningen voor risico’s en 

kosten beschrijven, in het bijzonder de artikelen 24 tot 27 KB/WIB 92. Die bepalingen houden 

hoofdzakelijk in dat die voorzieningen uit de winst van het belastbaar tijdperk worden gesloten 

wanneer aan de volgende vier voorwaarden is voldaan: 

1. de kosten ter bestrijding waarvan de voorzieningen bestemd zijn, zijn uiteraard aftrekbaar als 

beroepskosten (art. 49 WIB 92) en drukken normaal op de resultaten van dat tijdperk9; wetende 

dat deze kosten waarop een aldus aangelegde voorziening betrekking heeft op die voorziening 

moeten worden afgeboekt op het ogenblik dat zij werkelijk worden gedragen (art. 26 KB/WIB 

92); en 

2. de voorzieningen moeten worden geboekt bij de afsluiting van de boekhouding van het 

belastbaar tijdperk en hun bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen; en 

3. het bij het verstrijken van enig belastbaar tijdperk overblijvend totaal van de vrijgestelde 

voorzieningen, moet per onderwerp verantwoord en uiteengezet worden in een staat 204.3 die 

moet worden ingediend binnen de termijn die wordt gesteld voor het overleggen van de aangifte 

in Ven.B. en moet bij die aangifte worden gevoegd (art. 24 verwijzend naar art. 22, § 1, 3° en 

4° KB/WIB 92); en 

4. de vrijstelling van deze voorzieningen blijft behouden zolang de belastingplichtige aantoont dat 

het verlies of de kost waaraan die voorziening beantwoordt waarschijnlijk blijft; bij gebrek aan 

dergelijke verantwoording, wordt de voorziening als een winst van dat tijdperk beschouwd 

(art. 27 KB/WIB 92). 

Boekhoudkundige aspecten 

 

A. Toepassingsgebied 

 
8 Deze bepaling wordt aangevuld door de artikelen 73/1 tot 73/4 KB/WIB 92 dat de vrijstellingsvoorwaarden en  

-grenzen vastlegt van de technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen. 
9 Dit zijn de kosten die het gevolg zijn van de in dat tijdperk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of van alsdan 

voorgekomen gebeurtenissen, of die bij voorbaat gedekt zijn door tijdens hetzelfde tijdperk verkregen vergoedingen 

wegens schadegevallen, onteigeningen, opeisingen in eigendom of andere gelijkaardige gebeurtenissen, of die, 

evenredig met de duur van het belastbare tijdperk, betrekking hebben op grote herstellingen aan gebouwen, materieel 

en outillage die periodiek met regelmatige tussenpozen van niet meer dan 10 jaar worden uitgevoerd, met uitsluiting 

van enige vernieuwing (art. 25, lid 2 KB/WIB 92).   
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De naleving van de verplichting van het getrouw beeld vormt de hoeksteen van de financiële 

verslaggeving van vennootschappen, VZW's, IVZW's en stichtingen (art. 3:1 en 3:7 KB WVV). 

 

Hiertoe moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico's en mogelijke verliezen die 

zijn ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande 

boekjaren, zelfs indien deze risico's of verliezen slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het 

ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt opgesteld. In de gevallen waarin, 

bij gebreke aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's of de 

mogelijke verliezen onvermijdelijk aleatoir is, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting 

wanneer de betrokken bedragen, rekening houdend met de doelstelling van artikel 3:1, eerste lid 

KB WVV, belangrijk zijn (art. 3:11 KB WVV). 

 

In die context past de verplichting om voorzieningen te boeken. 

 

Overeenkomst artikel 3:32 KB WVV, moeten voorzieningen onder meer worden gevormd met het 

oog op: 

a) de verplichtingen die op de vennootschap, VZW, IVZW of stichting rusten inzake rust- en 

overlevingspensioenen, werkloosheid met bedrijfstoeslag en andere gelijkaardige pensioenen of 

renten; 

b) de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken; 

c) de verlies- of kostenrisico's die voor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting voortvloeien 

uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen 

van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane 

of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of 

overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de 

vennootschap, VZW, IVZW of stichting verrichte verkopen of diensten, uit hangende 

geschillen; 

d) de kosten van een milieuverplichting. 

 

Dit is uiteraard een voorbeeldlijst en geen limitatieve lijst. 

 

Zo bevat de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) van verenigingen en 

stichtingen een rekening ‘Voorzieningen voor terug te betalen subsidies, legaten en schenkingen 

met terugnemingsrecht’. 

 

Indien de vennootschap, VZW, IVZW of stichting – al dan niet ingevolge een beslissing tot 

invereffeningstelling – besluit haar bedrijf stop te zetten of indien er niet meer kan van worden 

uitgegaan dat ze haar bedrijf zal voortzetten, worden voorzieningen aangelegd om het hoofd te 

bieden aan de kosten die inherent zijn aan de stopzetting van de activiteiten, o.a. de kosten van de 

aan het personeel te betalen vergoedingen. 

 

Hetzelfde geldt ingeval een bedrijfsonderdeel of een vestiging van de vennootschap, VZW, IVZW 

of stichting wordt gesloten. In dat geval is de verplichting om voorzieningen aan te leggen van 

toepassing op de verplichtingen die betrekking hebben op dat bedrijfsonderdeel of die vestiging 

(art. 3:6, § 2 KB WVV). 
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De voorzieningen mogen enkel risico’s en kosten dekken die hun oorsprong vinden in het boekjaar 

of in een vorig boekjaar. 

 

Er kunnen geen voorzieningen worden geboekt om risico’s te dekken die zich na balansdatum 

hebben voorgedaan, en zeker niet om mogelijke toekomstige risico’s te dekken. Het CBN-advies 

107/5 over de devaluatie van de Belgische frank op 22 februari 1982 is hier een perfect voorbeeld 

van. In het geval van de Brexit mogen boekhoudplichtige ondernemingen daarentegen niet wachten 

tot de definitieve uitstap om de mogelijke gevolgen van deze Brexit voor de jaarrekening in te 

schatten, aangezien het uittredingsproces van het Verenigd Koninkrijk al sinds 2017 aan de gang 

is (CBN-advies 2019/04). 

 

Het CBN-advies van 2018/25 over voorzieningen vermeldt in paragraaf 26 terecht het volgende: 

“Indien het risico of het waarschijnlijke verlies of de waarschijnlijke kost ontstaan is na de 

balansdatum wordt hiermee in principe geen rekening gehouden bij het opstellen van de 

jaarrekening met betrekking tot het huidige boekjaar (principe van éénjarigheid of annualiteit of 

periodiciteit). Indien een gebeurtenis na balansdatum van dien aard is dat het niet vermelden van 

deze gebeurtenis een invloed heeft op het getrouwe beeld wordt geen voorziening geboekt doch 

moet een passende vermelding worden opgenomen in de toelichting.” 

 

In punt C hieronder over de waarderingsregels wordt een voorbeeld gegeven van een gebeurtenis 

na balansdatum die aanleiding geeft tot de verplichting om een voorziening te boeken. 

 

Er mag evenmin een voorziening worden geboekt om kosten te dekken die verband houden met 

een beslissing die werd genomen, maar die niet rechtstreeks tot een kost of een verlies leidt. 

Voorzieningen voor investeringen voldoen niet aan het wettelijk kader en mogen niet worden 

aangelegd, zelfs als de beslissing vóór balansdatum werd genomen. 

 

B. Te boeken bedrag 

 

Zoals eerder vermeld, werd in de Belgische wetgeving een nieuw lid ingevoegd: “Onverminderd 

artikel 3:11, eerste lid, vertegenwoordigt een voorziening op balansdatum de beste schatting van 

de kosten die als waarschijnlijk worden beschouwd of, in geval van een verplichting, de beste 

schatting van het bedrag dat vereist is om die verplichting op de balansdatum na te komen.” 

 

Ondanks deze duidelijke tekst, lijkt de CBN moeite te hebben om ze toe te passen. Paragraaf 40 

van het advies 2018/25 stelt immers het volgende: “In de gevallen waar een gespreide 

tenlasteneming gerechtvaardigd is door het overeenstemmingsbeginsel maar geen criteria 

aanwezig zijn die een tenlasteneming op een andere systematische basis kunnen verantwoorden, is 

een spreiding in de tijd op lineaire basis het meest aangewezen.” 

 

De CBN geeft hiervan een voorbeeld in paragraaf 85 van advies 2018/25: “....dan beveelt de 

Commissie aan om met de tijd een voorziening te vormen om de kosten te dekken voor de sloping 

van het gebouw en het herstel van de grond in zijn oorspronkelijk staat, aan het einde van de 

overeenkomst.” 
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Deze problematiek werd reeds in nummer 68 van dit tijdschrift besproken door Yvan 

STEMPNIERWSKY
10 en leidde tot een afwijkend standpunt van Michel DE WOLF

11, lid van de CBN, 

dat op het einde van het advies van de CBN 2018/25 werd gepubliceerd. 

 

Wij zijn van mening dat het aanleggen van een in de tijd gespreide voorziening over het algemeen 

onverenigbaar is met het beginsel van het getrouw beeld van artikel 3:1 KB WVV en met het 

voorzichtigheidsbeginsel van artikel 3:10 KB WVV. 

 

Omdat het Wetboek van de inkomstenbelastingen specifieke bepalingen bevat over de aanvaarding 

van geboekte voorzieningen als fiscaal aftrekbare uitgaven, is er nog minder reden om af te wijken 

van de duidelijke tekst van artikel 3:28, lid 2 KB WVV. 

 

C. Waarderingsregels 

 

De gemeenschappelijke waarderingsregels voor voorzieningen voor risico's en kosten, worden 

vermeld in artikelen 3:28 tot 3:33 KB WVV. 

 

Artikel 28, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen, bepaalde het volgende: “Elke vennootschap bepaalt de regels die ... gelden voor 

de waardering van de inventaris ... en, onder meer, voor de vorming en de aanpassing van ... 

voorzieningen voor risico's en kosten …”. 

 

Die verplichting wordt in herinnering gebracht in paragraaf 39 van het CBN-advies 2018/25: “De 

waarderingsregels moeten voldoende concreet zijn om inzicht te verkrijgen in de toegepaste 

waarderingsmethoden. Het is belangrijk dat de bepaling van de door het bestuursorgaan 

vastgestelde waarderingsregels van dien aard is dat het mogelijk is de toepassing van de 

weerhouden criteria in concreto te toetsen.” 

 

Wegens de onvoorspelbare aard van de meeste risico's, is het vaak niet mogelijk om op 

ondernemingsniveau specifieke waarderingsregels vast te stellen. 

 

We bekijken twee voorbeelden. 

 

Voordat de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt opgesteld, wordt een belastingcontrole 

uitgevoerd over voorgaande boekjaren en zullen er waarschijnlijk aanzienlijke aanvullende 

aanslagen moeten worden betaald. In dit geval bestonden alle elementen van de vermoedelijke 

aanslag reeds vóór het einde van het afgesloten boekjaar, zelfs indien dit risico pas na het afsluiten 

van het boekjaar bekend is. Het bestuursorgaan moet voorzieningen aanleggen voor de 

belastingdruk die, volgens een beoordeling die voorzichtig, oprecht en te goeder trouw is, 

daadwerkelijk op het vermogen van de vennootschap zal wegen12. 

 
10 Cf. https://doc.icci.be/fr/Documents/publications/magazine-taa/TAA-68-def.pdf (Y. STEMPNIVERWSKY, « Revue 

des avis de la Commission des normes Comptables 2018-2020 (partie II, ii) », p. 40).  
11 Cf. https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/voorzieningen, § VIII, Afwijkend standpunt. 

 
12 Het voorbeeld in paragraaf 23 van het CBN-advies 2018/25 over een soortgelijk onderwerp zou volgens ons geen 

aanleiding mogen geven tot het boeken van een voorziening, maar wel van een schuld, die desgevallend wordt 

https://doc.icci.be/fr/Documents/publications/magazine-taa/TAA-68-def.pdf
https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/voorzieningen
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Het ander voorbeeld komt uit het CBN-advies 2018/25: “Uit een fabriek van een vennootschap zijn 

gedurende het boekjaar N toxische stoffen gelekt in een naburige waterloop. ... In dat geval moet 

het bestuursorgaan in de jaarrekening over boekjaar N nog een voorziening boeken voor de 

saneringskosten (op voorwaarde dat een redelijke schatting kan worden gemaakt van deze 

kosten).” 

 

Welke specifieke waarderingsregels moeten in de onderneming bestaan om de in de twee 

voorbeelden genoemde risico's te dekken? Het overnemen van de artikelen 3:28 tot en met 3:33 

van het KB WVV in de waarderingsregels van de onderneming levert geen nuttige informatie of 

toegevoegde waarde op. 

 

Wij zijn dan ook verheugd om vast te stellen dat artikel 3:6, § 1 KB WVV, dat artikel 28, § 1 KB 

W. Venn. vervangt13, niet langer het zinsdeel bevat dat oplegde dat men moest beschikken over 

waarderingsregels voor het aanleggen en aanpassen van waardeverminderingen, voorzieningen en 

herwaarderingen. 

 

D. Rekeningenstelsel 

 

Het MAR van boekhoudplichtige ondernemingen die geen verenigingen en stichtingen zijn, bevat 

de volgende rekeningen die verband houden met voorzieningen: 

 
Voorzieningen voor: Balans Toevoeging Besteding Terugneming 
Pensioenen en soortgelijke rechten 160 6350 6351 6351 
Grote herstellings- of 
onderhoudswerken 

162 6360 6361 6361 

Milieuverplichtingen 163 6370 6371 6371 
Overige risico's en kosten 164 en 165 6380 6381 6381 
Met financieel karakter 164 en 165 6560 6561 6561 
Belastingen 161 6712  7712 
Niet-recurrente bedrijfsrisico's en 
kosten 

164 en 165 66200 66201 7620 

Niet-recurrente financiële risico's en 
kosten 

164 en 165 66210 66211 7621 

 

Het MAR van verenigingen en stichtingen bevat de volgende rekeningen die verband houden met 

voorzieningen: 

 

 
geraamd, aangezien de inkohiering van de aanvullende aanslagen heeft plaatsgevonden; hetzelfde geldt als de 

onderneming al een bericht van wijziging heeft ontvangen, dat zij met haar adviseurs heeft kunnen bestuderen. 
13 Bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV. 
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Voorzieningen voor: Balans Dotatie Besteding Terugneming 
Pensioenen en soortgelijke rechten 160 6350 6351 6351 
Grote herstellings- of 
onderhoudswerken 

162 6360 6361 6361 

Milieuverplichtingen 163 6370 6371 6371 
Terugbetaling van subsidies, legaten en 
schenkingen met terugnemingsrecht 

167 6380 6381 6381 

Overige risico's en kosten 164 en 165 6390 6391 6391 
Met financieel karakter 164 en 165 6560 6561 6561 
Belastingen 161 6712  7712 
Niet-recurrente bedrijfsrisico's en 
kosten 

164 en 165 66200 66201 7620 

Niet-recurrente financiële risico's en 
kosten 

164 en 165 66210 66211 7621 

 

Hoewel één van de doelstellingen lijkt te zijn geweest om het MAR van verenigingen en 

stichtingen af te stemmen op dat van andere boekhoudplichtige ondernemingen, valt het te 

betreuren dat de rekeningen voor toevoegingen en bestedingen/terugnemingen van 

voorzieningen voor overige risico's en kosten in de twee MAR’s niet dezelfde zijn. 
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E. Toelichting bij de jaarrekening 

 

De toelichting bij de jaarrekening is even belangrijk als de balans en de resultatenrekening. Wij 

wijzen hierop omdat de ervaring leert dat veel ondernemingen niet altijd de nodige aandacht 

besteden aan dit onderdeel van de jaarrekening, zeker niet als het gaat om mee te delen informatie 

die niet het onderwerp is van vooraf in het schema vastgelegde vakken. Een volledige toelichting 

is echter een essentieel element bij de beoordeling van de financiële positie van de onderneming. 

 

Hieronder geven we een overzicht van de informatieverplichtingen met betrekking tot de 

voorzieningen die in de toelichting bij de jaarrekening moeten worden verstrekt. 

 

Volgende informatie moet alleen bij de volledige schema’s in de toelichting bij de jaarrekening 

worden verstrekt door andere ondernemingen dan VZW’s, IVZW’s en stichtingen: 

- VOL.6.8 een uitsplitsing van de post 164/5 (voorzieningen voor overige risico’s en kosten) van 

de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt; 

- VOL.6.10 een uitsplitsing van de toevoegingen en bestedingen van de in bedrijfskosten 

geboekte voorzieningen; 

- VOL.6.11 een uitsplitsing van de toevoegingen en bestedingen van de in financiële kosten 

geboekte voorzieningen; 

- VOL.6.12 een uitsplitsing van de toevoegingen, bestedingen en terugnemingen van de in niet-

recurrente opbrengsten en kosten geboekte voorzieningen. 

 

Het volledig schema van de jaarrekening van VZW’s, IVZW’s en stichtingen bevat in de 

toelichting de rubriek: 

- VOL.6.7 een uitsplitsing van de post 164/5 (voorzieningen voor overige risico’s en kosten) en 

rubriek 167 (voorzieningen voor terug te betalen subsidies, legaten en schenkingen met 

terugnemingsrecht) van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt; 

- VOL.6.9 een uitsplitsing van de toevoegingen en bestedingen van de in bedrijfskosten geboekte 

voorzieningen; 

- VOL.6.10 een uitsplitsing van de toevoegingen en bestedingen van de in financiële kosten 

geboekte voorzieningen; 

- VOL.6.11 een uitsplitsing van de toevoegingen, bestedingen en terugnemingen van de in niet-

recurrente opbrengsten en kosten geboekte voorzieningen. 

 

Die gegevens worden doorgaans correct ingevuld omdat ze vallen binnen het toepassingsgebied 

van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekening, overeenkomstig de 

artikelen 3:69 en 3:74 KB WVV, wordt onderworpen. 

 

Bovendien moet, ongeacht het model dat voor de jaarrekening wordt gebruikt, aanvullende 

informatie worden verstrekt overeenkomstig artikel 3:11 van het KB WVV: “In de gevallen 

waarin, bij gebreke aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare 

risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt hiervan 

melding gemaakt in de toelichting, wanneer de betrokken bedragen rekening houdend met de 

doelstelling van artikel 3:1, eerste lid, belangrijk zijn”; de doelstelling bestaat erin een getrouw 

beeld te geven. 
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De toelichting moet die informatie echter enkel bevatten indien ze van materieel belang is (art. 3:61 

KB WVV). Het begrip materieel belang wordt omschreven in artikel 3:58, § 5 KB WVV. “Met 

materieel belang wordt bedoeld de hoedanigheid van informatie waarvan redelijkerwijze kan 

worden verwacht dat de weglating of onjuiste vermelding ervan de beslissingen die een gebruiker 

op basis van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een vennootschap, of op basis 

van de jaarrekening van een VZW, IVZW of stichting neemt, zou kunnen beïnvloeden. Het materieel 

belang van afzonderlijke posten wordt beoordeeld in de context van andere gelijkaardige posten.” 

 

Het bestuursorgaan van de onderneming moet, desgevallend onder de controle van de in de entiteit 

benoemde commissaris, beoordelen of de informatie al dan niet van materieel belang is. In dat 

verband verduidelijkt overweging 17 van richtlijn 2013/34/EU: “Ook al zou een afzonderlijke post 

als niet van materieel belang kunnen worden beschouwd, dan nog zou het kunnen dat niet van 

materieel belang zijnde posten van soortgelijke aard, tezamen genomen, wel geacht worden van 

materieel belang te zijn.” 

 

Het bestuursorgaan moet desgevallend kunnen verantwoorden dat geen voorzieningen worden 

opgenomen in de jaarrekening of, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, dat er geen 

informatie in de toelichting bij de jaarrekening is vermeld. 

 

Fiscale aspecten 

 

A. Parlementaire voorbereiding van het nieuwe artikel 194 WIB 92 

 

Het nieuwe artikel 194 van het WIB 92 stelt voorzieningen voor risico’s en kosten voortaan enkel 

vrij als ze voortvloeien: 

1. ofwel uit verbintenissen die door de onderneming zijn aangegaan gedurende het belastbaar 

tijdperk of één van de voorgaande belastbare tijdperken; 

2. ofwel uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, andere dan degene die louter voortvloeien 

uit de toepassing van een boekhoudkundige of jaarrekeningrechtelijke reglementering. 

 

“Dit wil zeggen dat de vrijstelling behouden blijft voor voorzieningen voor contractuele 

verplichtingen, zoals bijvoorbeeld garantieverplichtingen, of voor wettelijke en reglementaire 

verplichtingen (andere dan de verplichtingen die louter voorvloeien uit de toepassing van de 

wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening die op de onderworpen entiteit van toepassing 

is), zoals bijvoorbeeld ontslaguitkeringen na betekening van het ontslag of werkloosheid met 

bedrijfstoeslag (SWT), milieuverplichtingen, enz.”14 Over ‘voorzieningen voor 

garantieverplichtingen’ wijzen we als voorbeeld op het beroemde principearrest van het Hof van 

Cassatie ten gunste van Fiat Belgio15. 

 
14 Cf. http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2864/54K2864001.pdf (memorie van toelichting van het wetsvoorstel 

van 20 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, DOC54, 2864/001, p. 57). 
15 Cf. https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:1971:ARR.19711223.3/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4= 

(Cassatie, 23 december 1971, F-19711223-3): “De last die voor een belastingplichtige voortspruit uit de contractuele 

verplichting om, tijdens een dienstjaar, op zijn kosten gebrekkige stukken van een door hem verkocht voorwerp te 

vervangen, maakt normaal een bedrijfslast uit, die met toepassing van artikel 44 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen, van de belastbare inkomsten over dat dienstjaar kan worden afgetrokken, maar geen last gedekt 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2864/54K2864001.pdf
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:1971:ARR.19711223.3/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
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Met andere woorden, een voorziening die uitsluitend is geboekt onder verwijzing naar de in het 

MAR in de rekeningengroepen 160 tot en met 165 opgenomen voorzieningen16 zal belastbaar zijn, 

indien ze niet tegelijkertijd overeenstemt met een aangegane verbintenis of een wettelijke of 

reglementaire verplichting. Daarom komen voorzieningen voor herstellingen en groot onderhoud 

zonder contractuele, wettelijke of reglementaire referentie in het bijzonder in het vizier van de 

fiscus. Toegegeven moet worden dat deze voorzieningen in de beroepspraktijk van het opstellen 

en presenteren van jaarrekeningen tot nu toe vaak werden geboekt op basis van slecht 

gedocumenteerde besluiten van het bestuursorgaan. Niets verbiedt echter om in de toekomst 

dergelijke voorzieningen te boeken, 

1. ofwel als de vennootschap aanvaardt dat ze worden belast, 

2. ofwel als ze worden verantwoord, bijvoorbeeld om aanspraak te maken op vrijstelling door 

becijferde schatting van hun kost 

a. in bestekken die door leveranciers zijn aanvaard, of 

b. doordat ze voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. 

 

Deze nieuwe notie van voorziening is vergelijkbaar met die in IAS 37, Voorzieningen, 

voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa. Volgens die norm moet een voorziening 

worden geboekt wanneer: 

1. een entiteit een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft ten gevolge 

van een gebeurtenis in het verleden; 

2. het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen 

vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en 

3. het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat17. 

 

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag er geen voorziening worden opgenomen18; een 

entiteit mag geen voorwaardelijke verplichting opnemen19. Laatste opmerking over IAS 37 

betreffende toekomstige gebeurtenissen: “Toekomstige gebeurtenissen die mogelijk invloed hebben 

op het bedrag dat vereist is om een verplichting af te wikkelen, dienen te worden weerspiegeld in 

het bedrag van een voorziening indien er voldoende objectieve bewijzen zijn dat zij zullen 

plaatsvinden.”20 

 

Aan de lijst van de aan te leggen voorzieningen werden de kosten van een milieuverplichting 

toegevoegd, die in het jaarrekeningenrecht werden ingevoerd door de artikelen 9 en 22, 2° van het 

bovengenoemde koninklijk besluit van 18 december 2015. Deze toevoeging leidt tot de 

 
door de provisie bedoeld in artikel 23-1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende de verliezen of 

lasten welke volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn.” 
16 KB van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot III.95, WVV, art. 9 tot 13, MAR, bijlagen 1 en 3. 
17 IAS 37, § 14. Volledigheidshalve wijzen we erop dat aan deze norm amendementen werden aangebracht die sinds 

1 januari 2020 van kracht zullen zijn met als doel “specify which costs a company should include when assessing 

whether a contract will be loss-making”.  
18 Over bestaande verplichting geeft IAS 37 de volgende verduidelijking. “In zeldzame gevallen is het niet duidelijk of 

er sprake is van een bestaande verplichting. In deze gevallen wordt verondersteld dat een gebeurtenis in het verleden 

aanleiding geeft tot een bestaande verplichting indien, rekening houdend met alle beschikbare bewijzen, het meer 

waarschijnlijk is dan niet dat op de balansdatum een bestaande verplichting bestaat.”, IAS 37, § 15. 
19 IAS 37, § 27.  De tegenhanger van deze regel is dat een entiteit geen voorwaardelijk actief mag opnemen (IAS 37, 

§ 31).  
20 IAS 37, § 48.  
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verplichting om een voorziening aan te leggen voor kosten van milieuverplichtingen. Dit zou 

bijvoorbeeld “het geval zijn voor voorzieningen voor asbestverwijdering of voor de sanering van 

door tankstations gebruikte gronden, die zouden kunnen worden vrijgesteld indien een decreet of 

een besluit van een gewestelijke regering dit soort verplichting voorziet”21. 

 

De memorie van toelichting voegt hieraan toe in verband met 

1. voorzieningen voor hangende geschillen, dat het wetsvoorstel geen wijzigingen met zich 

meebrengt; een voorziening voor de kosten die dergelijk geschil met zich meebrengt betreft 

kosten die voortvloeien uit een bedoelde verplichting en blijft vrijgesteld in de mate dat deze 

kosten geacht worden normaal op de resultaten van dat tijdperk te drukken; 

2. voorzieningen voor herstellingen en groot onderhoud, dat niet langer wordt voorzien in een 

mogelijkheid tot vrijstelling wanneer voor deze kosten enkel vrijwillig voorzieningen worden 

aangelegd; 

3. voorzieningen voor schadegevallen, onteigeningen, opeisingen in eigendom of andere 

gelijkaardige gebeurtenissen, dat het ontwerp evenmin wijzigingen aanbrengt wanneer ze een 

ontvangen (belastbare) vergoeding compenseren; de memorie van toelichting illustreert dit 

geval met het volgende voorbeeld: “een werknemer veroorzaakt een ongeval (in fout) met een 

vrachtwagen van de onderneming. De schade aan de vrachtwagen bedraagt 20 000 euro maar 

deze is gedekt door een verzekering. De vergoeding wordt toegekend tegen het eind van het 

boekjaar, de herstelling zal plaats vinden in het volgende boekjaar. In plaats van het boeken 

van een fiscaal aftrekbare minderwaarde (uitzonderlijke afschrijving) ten belope van de reële 

minderwaarde (artikel 24 WIB 92) kan de onderneming een fiscaal vrijgestelde voorziening 

vormen ten bedrage van de geraamde kost van de herstelling.”22 

 

Tot slot vermelden we dat deze nieuwe bepaling voor ondernemingen die hun boekhouding per 

kalenderjaar voeren niet van toepassing is op voorzieningen die die werden aangelegd vóór het 

aanslagjaar 2019, m.a.w. op de tot aanslagjaar 2018 aangenomen bedragen aan voorzieningen. 

Voor de vanaf aanslagjaar 2019 nieuw uitgevoerde toevoegingen aan reeds bestaande 

voorzieningen of voor de vanaf aanslagjaar 2019 uitgevoerde toevoegingen aan nieuw aangelegde 

voorzieningen zullen de nieuwe bepalingen van toepassing zijn. Anders gezegd, de nieuwe 

bepalingen zijn van toepassing op voorzieningen die worden aangelegd vanaf 1 januari 2018, met 

inbegrip van vanaf die datum gedane toevoegingen aan bestaande voorzieningen23. 

 

B. Fiscale circulaire 2018/C/118 van 26 oktober 2018 over de vrijgestelde voorzieningen 

voor risico’s en kosten 

 

Circulaire 2018/C/118 bespreekt de artikelen 28 en 29 van de wet van 25 december 2017 tot 

hervorming van de vennootschapsbelasting24 en herinnert er op het algemene vlak aan dat 

voorzieningen voor risico's en kosten een belastbare winst vormen25. Enkel de voorzieningen 

 
21 DOC54, 2864/001, op. cit., p. 58. 
22 DOC54, 2864/001, op. cit., p. 58. 
23 Art. 86.A en 86.C, lid 4 van de bovenvermelde wet van 25 december 2017.  
24 Cf. https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b26ea60f-7961-48ec-b3fe-

b3c2856bf1a5; Circulaire 2018/C/118 van 26 oktober 2018 over de vrijgestelde voorzieningen voor risico’s en kosten 

in de Ven.B.  
25 Art. 25, 5°, WIB 92.  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/b186d304-c133-417d-9d37-b48fe2a4b676/2018%25252FC%25252F118
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/b186d304-c133-417d-9d37-b48fe2a4b676/2018%25252FC%25252F118
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voor risico's en kosten , zoals bedoeld in art. 48, WIB 92 kunnen worden vrijgesteld binnen de 

grenzen en onder de voorwaarden van de art. 22 tot 27 KB/WIB 92. 

 

Dit enigszins vreemde standpunt van de fiscus is zeer oud: het gaat ten minste terug tot de tijd van 

de invoering van de cedulaire belastingen26. In die tijd was alleen de cash basis bekend bij de 

Belgische fiscus. Het boeken van een voorziening was, in die tijd, verdacht. Des te verdachter 

omdat een dergelijke boeking, waarbij een kostenrekening wordt gedebiteerd door een 

passiefrekening te crediteren, per definitie niet overeenkwam met een uitstroom van geld uit de 

‘maatschappelijke kas’. Een voorziening kan dus alleen een winst zijn, aangezien ze een kost 

zonder uitgave is. De fiscus is al meer dan een eeuw niet van standpunt veranderd27. 

 

De vrijstelling is bijgevolg niet systematisch van toepassing, maar moet worden beoordeeld aan de 

hand van de contractuele-, wettelijke- of reglementaire verplichtingen die eigen zijn aan elke 

voorziening. De vennootschap die een voorziening boekt, moet het bewijs leveren dat voldaan is 

aan de vrijstellingsvoorwaarden. De omzendbrief preciseert nog dat “Met de term ‘louter’ worden 

de verplichtingen bedoeld die uitsluitend van boekhoudkundige aard zijn en die niet voortvloeien 

uit een contractuele verplichting van de betrokken vennootschap of uit andere wettelijke of 

reglementaire bepalingen dan de boekhoudkundige reglementering.”28 

 

De circulaire geeft enkele concrete verduidelijkingen over aangelegde voorzieningen voor 

vergoedingen wegens schadegevallen, onteigeningen, opeisingen in eigendom of andere 

gelijkaardige gebeurtenissen29, voorzieningen voor hangende geschillen en voorzieningen voor de 

kosten die inherent zijn aan de ontmanteling van kerncentrales. Maar deze verduidelijkingen 

voegen niets toe aan wat hierboven is gezegd. 

 

C. CBN-advies 2018/25 (§ J, nr. 97 tot 100) over voorzieningen 

 

Dit boekhoudkundig advies handelt onder meer over verrichtingen die worden geboekt in de 

rekeningengroep 161 Voorzieningen voor belastingen. De Commissie is terecht van mening dat de 

voorzieningen die er worden toegevoegd enkel betwiste belastingverplichtingen dekken, die 

voorvloeien uit een wijziging in de belastbare basis of in de berekening van de belasting met 

betrekking tot vorige boekjaren. 

 

Indien de onderneming zich daarentegen niet kant tegen de ingekohierde aanslag, wordt die niet 

geboekt onder de voorzieningen, maar onder de (geraamde) belastingschulden. Laten we niet 

 
26 Het principe van de progressieve inkomstenbelasting werd veralgemeend door de wet van 29 oktober 1919 tot 

vestiging van cedulaire belastingen op de inkomsten en van een bijkomende belasting op het globaal inkomen (Belgisch 

Staatsblad van 24 en 25 november 1919). Het werd overgenomen in de wet van 20 november 1962 houdende 

hervorming van de inkomstenbelasting, die op zelf werd geïntegreerd in de gecoördineerde wetten van 26 februari 

1964 houdende het WIB 64. Cf. P. DUVIVIER, « Revenus et impôts, Distribution des revenus et impôt des personnes 

physiques », Courrier hebdomadaire du CRISP 1976/26, nr. 732, p. 1 tot 24.  
27 Cf. ook https://parenthese.hypotheses.org/1472 (S. WATTEYNE, Un héritage allemand. Les nouveaux impôts de 

l’administration des Finances en Belgique (1914-1918)).  

Cf. http://www.dekamer.be/digidoc/DPS/K3079/K30790827/K30790827.PDF (Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

14 juni 1922, Begroting van ‘s lands middelen voor het dienstjaar 1922, Verslag, dhr. HOUTART).  
28 Omzendbrief 2018/C/118, § 11.  
29 ComIB 92, nr. 48/16 en 48/24. 

https://parenthese.hypotheses.org/1472
http://www.dekamer.be/digidoc/DPS/K3079/K30790827/K30790827.PDF
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vergeten dat het Hof van Cassatie in een geschil tussen een belastingplichtige en de FOD Financiën 

als volgt heeft geoordeeld: 

1. krachtens artikel 2248 Burgerlijk Wetboek stuit de erkenning van het recht van hem tegen wie 

de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, de verjaring; 

2. de erkenning van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt, is een vrijwillige handeling. 

De naleving van een wettelijke verplichting staat een vrijwillige handeling niet in de weg; 

3. het onderdeel dat ervan uitgaat dat de wettelijke verplichting tot opname van een schuld in de 

boekhouding van een onderneming verhindert dat deze opname een erkenning in de zin van 

artikel 2248 Burgerlijk Wetboek30 is, faalt naar recht31. 

 

Over het begrip betwiste belastingaanslag voegen we toe dat deze aanslag, zelfs in geval van 

betwisting, moet worden geboekt, omdat een aanslagbiljet een uitvoerende titel32 is, die de 

administratie aan zichzelf uitreikt, wegens haar privilège du préalable (vermoeden van 

rechtmatigheid)33. De inkohiering doet bij de ondernemingen een bevoorrechte schuld ontstaan die 

die onmiddellijk of op korte termijn opeisbaar is34. Alleen in het geval dat de aanslag onbetwistbaar 

nietig is (bv. wegens een vormfout) of geen grondslag heeft (bv. wegens een materiële fout), zou 

het niet opnemen van de aanslag in de passiva gerechtvaardigd kunnen zijn. 

 

“Indien de onderneming een bezwaar indient (of een ambtshalve ontheffing aanvraagt), moet de 

vennootschap dit in haar boekhouding op een passende wijze verwerken. De Commissie benadrukt 

hierbij dat de inschrijving op de balans van het ingestelde bezwaar of verhaal als activum (door 

 
30 Artikel 2248 BW luidt als volgt: “De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de 

schuldenaar of de bezitter gedaan, stuit de verjaring.” 
31 Cf. https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130215.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4= 

(Cassatie, 15 februari 2013, F.11.0020.N). 
32 Cf. https://www.idefisc.be/view-article.php?article_id=10403 (M. GOSSIAUX, « Idefisc », Actualités fiscales 2007, 

nr. 59): "Dit document is een titel die de administratie zichzelf uitreikt, vanwege haar ‘privilège du préalable’. Op 

grond van dit prerogatief kan zij immers de belasting invorderen door middel van de eenvoudige inkohiering van de 

naam van de belastingplichtige en het verschuldigde bedrag. Het is dan aan de belastingplichtige om de belasting te 

betwisten door het instellen van administratieve en gerechtelijke voorzieningen” (vrije vertaling); 

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:1965:ARR.19650903.3/FR?HiLi=eNpLtLK0qs60MrAutjI0tlJKLEstKsks

Lk7NTc0rUbLOtDIESphbKaVWlBQlZoJFjIAiplZKRYe35KSC+MZQrY5hrkEhnsHBrr6ufiEgCROYBLqZphAzX

SNCghw9wUrNoCIIW8whtgQd3uLjCuJbwPkgW2sBk7Y5Pg==: “Om het bestaan van een uitvoerbaar kohier vast 

te stellen en de controle van de regelmatigheid ervan mogelijk te maken, is de administratie der directe belastingen in 

beginsel niet verplicht het origineel van het kohier over te leggen. Door voor te schrijven dat aan elke belanghebbende 

belastingplichtige een uittreksel van het uitvoerend kohier wordt toegezonden en, in geval van vervolging, dat 

bovenaan het bevel dat aan de in gebreke blijvende partij wordt betekend een uittreksel van het hem betreffende artikel 

van het kohier en een afschrift van de uitvoerende titel worden aangebracht, heeft het koninklijk besluit tot uitvoering 

van de gecoördineerde wetten op de inkomstenbelastingen een bijzondere wijze van bewijs van het kohier vastgesteld, 

waarbij deze uittreksels en dit afschrift worden geacht conform te zijn met het kohier en, behoudens tegenstrijdigheden, 

het bewijs vormen van de vermeldingen ervan. (Gecoördineerde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 60, 1°; 

Koninklijk Besluit van 22 september 1937, art. 40 en 59)” (vrije vertaling). 
33  https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110303.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=#text, 

Cassatie, 3 maart 2011, F.08.0082.F; "Voor administratieve handelingen geldt een vermoeden van wettigheid. “Op 

grond van het beginsel van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling dat een toepassing vormt van 

het algemeen beginsel van administratief recht betreffende de continuïteit van de openbare dienst mag de administratie 

bij niet-betaling van de belasting zichzelf een uitvoerbare titel verschaffen, namelijk het dwangbevel waarvan de 

wettigheid wordt vermoed”. Zie ook Cassatie, 25 oktober 2004, S.03.0072.F; 

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.10/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=.  
34 Cf. https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/belastingen; Advies CBN 18/14 van 30 mei 2018 over de belastingen,  

§ III, al. 23 en 24.  

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130215.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=
https://www.idefisc.be/view-article.php?article_id=10403
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:1965:ARR.19650903.3/FR?HiLi=eNpLtLK0qs60MrAutjI0tlJKLEstKsksLk7NTc0rUbLOtDIESphbKaVWlBQlZoJFjIAiplZKRYe35KSC+MZQrY5hrkEhnsHBrr6ufiEgCROYBLqZphAzXSNCghw9wUrNoCIIW8whtgQd3uLjCuJbwPkgW2sBk7Y5Pg==
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:1965:ARR.19650903.3/FR?HiLi=eNpLtLK0qs60MrAutjI0tlJKLEstKsksLk7NTc0rUbLOtDIESphbKaVWlBQlZoJFjIAiplZKRYe35KSC+MZQrY5hrkEhnsHBrr6ufiEgCROYBLqZphAzXSNCghw9wUrNoCIIW8whtgQd3uLjCuJbwPkgW2sBk7Y5Pg==
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:1965:ARR.19650903.3/FR?HiLi=eNpLtLK0qs60MrAutjI0tlJKLEstKsksLk7NTc0rUbLOtDIESphbKaVWlBQlZoJFjIAiplZKRYe35KSC+MZQrY5hrkEhnsHBrr6ufiEgCROYBLqZphAzXSNCghw9wUrNoCIIW8whtgQd3uLjCuJbwPkgW2sBk7Y5Pg==
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110303.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=%23te
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.10/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/belastingen
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de boeking van een vordering of eventueel een debitering van een schuldenrekening, i.c. een 

daartoe gecreëerde subrekening 4529 Betwiste belastingen) een verantwoorde waardering van 

deze vordering vereist die met de nodige omzichtigheid moet gebeuren. Zoals blijkt uit de 

voorgaande zin zal dergelijke vordering niet noodzakelijk, of zelfs meestal niet, overeenstemmen 

met het bedrag van de gevraagde ontheffing. Indien de ontheffing uiterst twijfelachtig is, kan geen 

terugvordering worden geboekt.” 

 

Op de rekeningengroep 450 Geraamd bedrag van de belastingschulden wordt enkel de becijferde 

schatting van de (eventueel nog verschuldigde) belasting van het af te sluiten boekjaar geboekt. 

 

 

Specifieke kenmerken voor verenigingen en stichtingen 

 

A. Onderscheid tussen voorzieningen en bestemde fondsen 

 

Zoals in het begin van deze bijdrage in herinnering werd gebracht, beogen voorzieningen voor 

risico’s en kosten naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de 

balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat. De voorzieningen 

moeten systematisch worden aangelegd, zonder rekening te houden met het resultaat van de 

vereniging of stichting, en ze moeten worden verminderd wanneer zij worden aangewend. Wanneer 

ze overtollig zijn geworden, moeten ze worden teruggenomen. Het boeken van voorzieningen valt 

onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 

 

Bestemde fondsen worden daarentegen gevormd door toewijzing van het resultaat van de 

vereniging of stichting en kunnen worden gevormd om algemene risico's of specifieke projecten te 

dekken (bv. een bestemd fonds voor de vernieuwing en ontwikkeling van IT-apparatuur). Bestemde 

fondsen maken deel uit van het eigen vermogen van de vereniging of de stichting. Wat de 

toewijzing van het resultaat betreft, kan het bestuursorgaan een toewijzing aan de bestemde fondsen 

voorstellen, maar in het geval van VZW’s en IVZW’s berust de eindbeslissing bij de algemene 

vergadering. 

 

De volledige en verkorte schema’s van de jaarrekening verspreid door de Nationale Bank van 

België, bevatten in de toelichting VOL-VZW. 6.7 en VKT-VZW. 6.2 de vermelding van de 

‘Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen’. 

 

Die verplichting vloeit voort uit de artikelen 3:164 VIII en 3:167 II KB WVV die opleggen dat de 

waarderingsregels die werden gekozen om het bestemde bedrag te bepalen, worden vermeld. 

 

Wij begrijpen die verplichting niet, vooral omdat ze werd geschrapt voor voorzieningen en 

waardeverminderingen. Aangezien het hier om resultaatverwerking gaat, is het immers niet 

mogelijk een uniforme methode voor resultaatverwerking te plannen. Zo kan het bestuursorgaan 

het ene jaar voorstellen een bestemd fonds aan te leggen met het oog op een investering, een 

ander jaar om geen toewijzing te doen aan een bestemd fonds en het derde jaar om een fonds aan 

te leggen voor de financiering van opleidingsprogramma's aan buitenlandse instellingen. 

Bovendien is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de vaststelling van de waarderingsregels, 
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terwijl het in VZW’s en IVZW’s de algemene vergadering is die de uiteindelijke beslissing over 

de toewijzing neemt. Er kan de algemene vergadering niet worden verweten dat ze afwijkt van 

eventuele waarderingsregels. Het opleggen van waarderingsregels op dit gebied getuigt van een 

gebrek aan kennis van de verenigingssector. 

B. Specifieke voorzieningen voor de verenigingssector 

 

De rekening ‘Voorzieningen voor terug te betalen subsidies, legaten en schenkingen met 

terugnemingsrecht’ werd in het MAR van VZW’s, IVZW’s en stichtingen ingevoerd door het 

koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot III.95 van het 

Wetboek van economisch recht. 

 

Dit is een initiatief om situaties aan te pakken die zich in de verenigingssector kunnen voordoen. 

 

In de sector van de gezondheidszorg of de hulp aan gehandicapte personen, bijvoorbeeld, worden 

door de overheid voorschotten op werkingssubsidies verleend. Vervolgens vindt een aanpassing 

plaats op basis van de bezettingsgraad (aantal verpleegdagen, enz.), de normen, de anciënniteit van 

het personeel, enz. Indien bij de inventarisatie aan het einde van het boekjaar wordt vastgesteld dat 

de verkregen voorschotten hoger zijn dan de subsidiabele uitgaven, moeten de terug te betalen 

bedragen worden geraamd. Overeenkomstig artikel 3:28, lid 2 KB WVV, vertegenwoordigt een 

voorziening, in geval van een verplichting, de beste schatting van het bedrag dat vereist is om die 

verplichting op de balansdatum na te komen. De raming van het terug te betalen bedrag wordt 

bijgevolg geboekt onder de voorzieningen. 

 

Ook kunnen aan ontvangen schenkingen of legaten voorwaarden worden verbonden (bv. het 

nagelaten gebouw mag alleen als onderwijsinstelling worden gebruikt). Als één van de 

voorwaarden niet wordt nageleefd, moet het goed of de tegenwaarde ervan worden teruggegeven 

en moet in voorkomend geval een voorziening worden geboekt. 

 

C. Verenigingen die zijn vrijgesteld van het voeren van een volledige dubbele boekhouding 

 

De verenigingen en stichtingen die worden bedoeld in artikel III.85, § 2 van het Wetboek van 

economisch recht hoeven geen boekhouding te voeren volgens de voorschriften van de 

artikelen III.83 en III.84 (volledige dubbele boekhouding) wanneer de verrichtingen die betrekking 

hebben op mutaties in contant geld of op rekeningen, zonder uitstel, getrouw en volledig en naar 

tijdsorde worden ingeschreven in een ongesplitst dagboek. Die verenigingen en stichtingen moeten 

een jaarrekening opstellen volgens het schema in bijlage 8 van het koninklijk besluit van 29 april 

2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit schema bevat 

onder meer een staat van het vermogen. 

 

Artikel 3:184 KB WVV, dat van toepassing is op VZW’s, IVZW’s en stichtingen die een 

vereenvoudigde boekhouding voeren, legt de volgende verplichting op: “De staat van het 

vermogen moet bovendien de rechten en de verplichtingen vermelden die een belangrijke invloed 

kunnen hebben op de financiële toestand van de VZW, IVZW of stichting. Ingeval deze rechten en 

verplichtingen niet in cijfers kunnen worden vertaald, worden zij enkel op passende wijze in de 

toelichting vermeld.” 
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De verplichtingen die aanleiding zouden geven tot het boeken van voorzieningen in entiteiten die 

een volledige boekhouding voeren, moeten, naargelang van het geval, bij de andere 

verplichtingen worden vermeld in de staat van het vermogen of in de toelichting bij de 

jaarrekening.  
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Besluit 

Het doel van deze bijdrage was om ons geheugen op te frissen over de boekhoudkundige- en fiscale 

verwerking van de boeking (recognition) en waardering (measurement) van voorzieningen. In dit 

verband werd het nuttig geacht om de aandacht te vestigen op bepaalde conceptuele zwakke punten 

van de wetgever, zowel op het gebied van het boekhoudrecht (ontbreken van een conceptual 

framework), als op het gebied van het belastingrecht (het voortbestaan van een achterhaald concept 

dat dateert uit de tijd van de cedulaire belastingen, op zijn minst sinds 1919). 

 

Dienen wij inderdaad niet de zowel boekhoudkundige- als fiscale incoherenties van het Belgische 

systeem te betreuren? 

l.  waarom behoudt het boekhoudrecht de mogelijkheid om een voorziening aan te leggen zonder 

een overeenkomstige verplichting35, terwijl 

a.  overweging 22 van richtlijn 2013/34/EU zeer duidelijk is over schattingen die dienen: 

i.  te berusten op een op het voorzichtigheidsbeginsel gebaseerde oordeelsvorming door 

het bestuur van de onderneming; 

ii.  te worden berekend op een objectieve basis; en 

iii.  te worden aangevuld met bij soortgelijke transacties opgedane ervaringen en, in 

sommige gevallen, zelfs met verslagen van onafhankelijke experts; 

b. artikel 12, § 12, lid 3 van dezelfde richtlijn bepaalt dat op de balansdatum een voorziening de 

beste schatting vertegenwoordigt van de kosten die als waarschijnlijk worden beschouwd36; 

2.  waarom beschouwt de belastingwetgeving voorzieningen sinds meer dan een eeuw hardnekkig 

en principieel als belastbare inkomsten, met uitzondering van voorzieningen die voldoen aan 

artikel 48 WIB 92, waarbij wordt bepaald dat ze enkel kunnen worden vrijgesteld binnen de 

grenzen en onder de voorwaarden van de art. 22 tot 27 KB/WIB 92. 

 

De inconsistenties van het Belgische systeem zijn niet beperkt tot enkel het Belgische 

referentiesysteem. Ze doen zich ook voor in vergelijking met de internationale normen: 

1. hoe is de Belgische wetgever kunnen achterblijven bij de internationale boekhoudnorm IAS 37 

Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa? 

2. hoe kan zijn aandacht niet zijn getrokken door de vele relevante en passende definities van 

verplichtingen, met inbegrip van voorzieningen, die in § 10 van de Definities van IAS 37 zijn 

opgenomen? 

3. hoe kon hij niet begrijpen dat het enige onderscheid tussen voorzieningen en andere 

verplichtingen, zoals ‘handelsschulden en overlopende posten’ erin bestaat dat ‘er onzekerheid 

bestaat over de omvang van de toekomstige uitgaven die voor de afwikkeling zijn vereist, of over 

het moment waarop deze uitgaven moeten worden gedaan’(IAS 37, § 11)? 

 
35 Art. 3:28, lid 2 KB/WVV is onduidelijk geformuleerd aangezien het als volgt luidt: “Onverminderd artikel 3:11, 

eerste lid, vertegenwoordigt een voorziening op balansdatum  

1. de beste schatting van de kosten die als waarschijnlijk worden beschouwd of, in geval van een verplichting,  

2. de beste schatting van het bedrag dat vereist is om die verplichting op de balansdatum na te komen.”"  

  

 (onze onderlijning)  
36 Hierbij kunnen we niet anders dan wijzen op de overeenstemming tussen artikel 12, § 12, lid 3 van de richtlijn en 

IAS 37, § 36, dat verduidelijkt: “Het bedrag dat als voorziening is opgenomen, dient de beste schatting te zijn van de 

uitgaven die vereist zijn om de bestaande verplichting op de balansdatum af te wikkelen”. 
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4. hoe kon hij blind blijven voor de verplichte recognition van voorzieningen “als: 

(a) een entiteit een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft ten gevolge 

van een gebeurtenis in het verleden; 

(b) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 

bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en 

(c) het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat. Indien deze 

voorwaarden niet zijn vervuld, mag er geen voorziening worden opgenomen.” (IAS 37,  

§ 14)? 

 

Als gevolg van die blindheid is het Belgische boekhoudrecht op dit vlak een uitzondering op de 

goede praktijk geworden. 

 

Ondernemingen en beroepsbeoefenaars op het gebied van boekhouding, recht en financiën hadden 

verheugd kunnen zijn over de enkele verbeteringen die in de wettelijke- (en reglementaire) teksten 

zijn aangebracht, maar ze moeten oplettend blijven, hun beoordelingsvermogen gebruiken en hun 

dossiers voor de opstelling, presentatie, controle en financiële analyse van de jaarrekening zo goed 

mogelijk documenteren, rekening houdend met de voornoemde zwakke punten. 

 

Dan is er nog de aanbeveling die wordt geformuleerd in CBN-advies 2018/25, § 40 over 

voorzieningen, met betrekking tot gespreide tenlasteneming, bijvoorbeeld jaar na jaar op lineaire 

basis, van risico's, verliezen of bijzondere waardeverminderingen die waarschijnlijk of zeker zijn, 

maar waarvan het bedrag niet vaststaat, in de wetenschap dat deze risico's, verliezen of bijzondere 

waardeverminderingen zich pas na een bepaald aantal boekjaren zullen voordoen. De vraag die 

rijst in verband met dit standpunt ten gunste van de gespreide tenlasteneming van de Commissie is 

1. of het totaal van de geraamde kosten in aanmerking moet worden genomen vanaf het einde van 

het boekjaar waarin de toekomstige gebeurtenis met zekerheid bekend is, ook al betekent dit dat 

het bij elke volgende afsluiting moet worden bijgewerkt? 

dan wel of integendeel 

2. de totale kosten moeten worden gespreid over het aantal resterende boekjaren tot de gebeurtenis 

zich voordoet, op voorwaarde dat het aantal van deze boekjaren reeds bekend is? 

 

In dit verband wordt in bovengenoemd advies het afwijkende standpunt van Michel DE WOLF, lid 

van de Commissie, aangehaald. De twee auteurs delen dezelfde mening als confrater Michel DE 

WOLF. Een andere confrater, Philippe LONGERSTAEY, had reeds hetzelfde standpunt verkondigd in 

Actualité comptable37. 

 

 

  

 
37 Actualité comptable, 2019/06, « Provisions, Nouvel avis CNC : controverse », p. 1 à 6.  
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Quotes 

 “Wij zijn verheugd om vast te stellen dat artikel 3:6, § 1 KB WVV, niet langer het zinsdeel bevat 

dat oplegde dat men moest beschikken over waarderingsregels voor het aanleggen en aanpassen 

van waardeverminderingen, voorzieningen en herwaarderingen.” 

“Het bestuursorgaan moet desgevallend kunnen verantwoorden dat geen voorzieningen worden 

opgenomen in de jaarrekening of, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, dat er geen 

informatie in de toelichting bij de jaarrekening is vermeld.” 

  

“Het nieuwe artikel 194 van het WIB 92 stelt voorzieningen voor risico’s en kosten voortaan enkel 

vrij als ze voortvloeien: 

1. ofwel uit verbintenissen die door de onderneming zijn aangegaan gedurende het belastbaar 

tijdperk of één van de voorgaande belastbare tijdperken; 

2. ofwel uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, andere dan degene die louter voortvloeien 

uit de toepassing van een boekhoudkundige of jaarrekeningrechtelijke reglementering.” 

 “Circulaire 2018/C/118 bespreekt de artikelen 28 en 29 van de wet van 25 december 2017 tot 

hervorming van de vennootschapsbelasting en herinnert er op het algemene vlak aan dat 

voorzieningen voor risico's en kosten een belastbare winst vormen. Enkel de voorzieningen voor 

risico's en kosten , zoals bedoeld in art. 48, WIB 92 kunnen worden vrijgesteld binnen de grenzen 

en onder de voorwaarden van de art. 22 tot 27 KB/WIB 92.” 
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Samenvatting 

In deze bijdrage ligt de nadruk vooral op de nieuwe boekhoudkundige en fiscale aspecten van 

voorzieningen die voortvloeien uit de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2013/34/EU en de 

nieuwe fiscale betekenis van vrijgestelde voorzieningen die voortvloeit uit de wet van 25 december 

2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting. 

De wijzigingen in het jaarrekeningenrecht hebben met name betrekking op het tijdstip van de 

waardering van voorzieningen en de afschaffing van waarderingsregels voor voorzieningen. 

In het artikel worden ook bepaalde aspecten die specifiek zijn voor de verenigingssector besproken 

en wordt gewezen op het verschil tussen voorzieningen en bestemde fondsen. 

De voorzieningen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting, zijn verlaagd. Een geboekte 

voorziening zal belastbaar zijn indien zij niet overeenstemt met een contractuele verbintenis of een 

wettelijke of reglementaire verplichting, anders dan een verplichting die voortvloeit uit de 

toepassing van wet- of regelgeving met betrekking tot jaarrekeningen. Met name de voorzieningen 

voor milieuverplichtingen worden geanalyseerd. 

De nieuwe fiscale betekenis van voorzieningen wordt afgestemd op die van IAS 37. 

Er wordt gewezen op bepaalde zwakke punten van de wetgever, zowel vanuit boekhoudkundig- 

als fiscaal oogpunt. 

 

Summary 

In this contribution the emphasis is mainly on the new accounting and tax aspects of provisions 

resulting from the transposition of Directive 2013/34/EU into Belgian law and the new tax acceptance 

of exempt provisions resulting from the Law of 25 December 2017 on corporate tax reform. 

Amendments relating to the annual accounts law relate in particular to the timing of valuation of 

provisions and the abolition of valuation rules for provisions. 

The article also discusses certain aspects specific to the voluntary sector and recalls the difference 

between provisions and allocated funds. 

Provisions exempt from corporate tax have been reduced. A recognised provision will be taxable 

if it does not correspond to a contractual commitment or to a legal or regulatory obligation, other 

than an obligation arising from the application of a legislation or a regulation relating to annual 

accounts. Provisions for environmental obligations are analysed in particular. 

The new tax acceptance of provisions is reconciled with that set out in IAS 37. 

Some of the legislator’s weaknesses, both in terms of accounting and taxation, are highlighted. 


