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Voorwoord 

Op 1 januari 1973 trad het Verenigd Koninkrijk toe tot de Europese Economische Gemeenschap. 

Twee jaar later stemde het Britse volk met 67 % voor het lidmaatschap van hun land tot de EEG. 

Toch bleef hun standpunt dubbelzinnig. Ze waren voorstander van de oprichting van een interne 

markt, maar maakten zich zorgen over de politieke en monetaire toenadering tot op het punt van 

vijandigheid (denk maar aan de toespraak van M. THATCHER in het College van Brugge op 

20 september 1988) en, tweeënveertig jaar later, hun terugtrekking uit een steeds meer 

geïntegreerde Europese Unie. De scheiding zal moeilijk zijn omdat het gemeenschapsrecht 

(‘acquis communautaire’) aanzienlijk is. Is het mogelijk om het zonder zo'n grote massa aan 

wetgeving te doen? Ongetwijfeld is dit een goede gelegenheid om enkele van de excessen ervan 

uit te vlakken. Als er echter richtlijnen en verordeningen zijn aangenomen, dan is dat omdat de 

lidstaten en een democratisch gekozen Parlement ze nuttig hebben geacht, wat de tegenstanders 

van de instellingen er ook van mogen denken. Ondernemingen hadden baat bij de interne markt, 

waar de normen zijn geharmoniseerd en waar het gemakkelijk is geworden om handel te drijven, 

te reizen, te studeren, zich te vestigen en te investeren. 

 

Het is een uitdaging om landen te scheiden die gemeenschappelijke gewoonten hebben 

aangenomen, ook al was het met tegenzin. Van meet af aan voorzagen pessimisten een 

economische catastrofe. Er is wantrouwen ontstaan en er werd gedreigd met bittere 

concurrentie. Is het tegen deze achtergrond werkelijk abnormaal dat het vierenhalf jaar heeft 

geduurd om de grondslagen te leggen voor de nieuwe omgeving waarin we in de toekomst 

goed zullen moeten samenwerken? Dit akkoord is tijdelijk en onvolledig, met name op het 

gebied van diensten. Het is niettemin van essentieel belang omdat het ons bewust zal maken 

van het feit dat de trieste heropleving van het nationalisme geen beletsel vormt voor een 

 
1 De auteur is professor Pierre-Armand MICHEL erkentelijk voor het nakijken van het ontwerp van zijn bijdrage 

aan dit artikel, waarbij hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele fouten die in de tekst 

zouden blijven staan.   
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vanzelfsprekende realiteit: aan het eind van de rit zijn de problemen mondiaal geworden en 

zullen we ze meer verdeeld dan voorheen moeten aanpakken. 

 

In dit artikel zal de procedure en het handels- en samenwerkingsakkoord kort worden 

toegelicht. Vervolgens zal worden ingegaan op de kortetermijngevolgen ervan voor de 

financiële overzichten en de informatie die bedrijfsleiders aan hun aandeelhouders moeten 

verstrekken over deze voor veel vennootschappen belangrijke gebeurtenis van het afgelopen 

jaar. 

 

De terugtrekkingsprocedure 

Op 23 juni 2016 werd het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie 

verworpen door een meerderheid van de Britse kiezers die deelnamen aan het referendum 

(Brexit). Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bekend als het Verdrag van 

Lissabon, voorziet in de mogelijkheid van terugtrekking. Volgens die bepaling moet een 

terugtrekkingsakkoord worden bereikt binnen twee jaar na de formele verklaring van het 

voornemen om de Unie te verlaten. Lid 3 van artikel 50 maakt het echter mogelijk die termijn 

van twee jaar met eenparigheid van stemmen te verlengen: dat is gebeurd want de effectieve 

terugtrekkingsdatum werd vastgesteld op 31 januari 2020.2 

 

Het einde van het lidmaatschap van de Europese Unie brengt met zich mee dat de deelname 

aan de werking van de EU-instellingen en aan hun financiering wordt beëindigd. Het geheel 

van de Europese wetgeving houdt op van toepassing te zijn. Het land wordt als extern (derde 

land) beschouwd voor de interne markt en de douane-unie en voor het optreden van 

agentschappen en andere organen die zijn opgericht om specifieke taken uit te voeren in het 

kader van de EU-wetgeving, zoals de Europese Autoriteit voor effecten en markten, de 

Europese Bankautoriteit of de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. 

Om de chaotische gevolgen van een plotselinge terugtrekking te beperken, is in de tekst 

voorzien in een overgangsperiode. Die overgangsperiode liep tot 31 december 2020, zodat er 

voldoende tijd was om de toekomstige economische betrekkingen tussen de voormalige 

lidstaten van de Unie te organiseren. Het doel daarvan is de nadelige gevolgen van de scheiding 

zoveel mogelijk te beperken door bepaalde verworvenheden van het samenleven (‘acquis’) te 

bestendigen, zodat het beide partijen ten goede komt. 

 

Helemaal aan het einde van de vastgestelde periode, op 24 december 2020, werden de partijen 

het eens over een ‘Trade and Cooperation Agreement’, dat formeel is goedgekeurd door de 

wetgevende organen van beide partners, met uitzondering van het Europees Parlement, dat zich 

nog moet uitspreken.3 De zogenaamde Hard Brexit, d.w.z. een regeling waarbij alleen de door 

de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vastgestelde regels van toepassing zouden zijn, kon dus 

worden vermeden. Het akkoord van 409 pagina’s tekst en 837 pagina’s bijlages is vanaf 

1 januari 2021 van toepassing4 (Art. FINPROV.11 - p. 408). 

 

 
2 Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de 

Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie - PBEU C 384 I van 12 november 2019. 
3 Het ontwerp is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-

trade-and-cooperation-agreement_en. 
4 Op de inleveringsdatum van dit artikel was de tekst van het akkoord nog steeds voorlopig, in afwachting van de 

stemming van het Europees Parlement, die binnenkort wordt verwacht. Op 28 April 2021 heeft het Europees 

Parlement de tekst formeel goedgekeurd. 

about:blank
about:blank
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Ondanks het akkoord van december 2020, brengt de Brexit risico's aan het licht waarmee 

ondernemingen in hun strategie rekening moeten houden. De lange duur van de besprekingen 

sinds het referendum in 2016 heeft geleid tot de overtuiging dat de economische- en financiële 

omwentelingen voor beide partijen aanzienlijk zullen zijn. De uitstap uit de interne markt gaat 

zeker gepaard met de totstandkoming van een vrijhandelszone, maar het handelsakkoord komt 

niet in de buurt van de status quo ante. Het gevaar van een vermindering van het handelsverkeer 

en uiteenlopende ontwikkelingen op het gebied van technische normen blijft bestaan. 

 

België heeft zich op de gevolgen van de Brexit voorbereid door de wet van 3 april 2019 

betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aan te nemen. 

Zonder in detail te treden, wijzen we erop dat de wet een groot aantal aangelegenheden regelt, 

waaronder verschillende fiscale aspecten, het verblijfsrecht van onderdanen van het Verenigd 

Koninkrijk en bepaalde aspecten van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, de toegang 

tot vermogensbeheer en het beschermen van de belangen van beleggers en de goede werking, 

integriteit en transparantie van de financiële markten, alsook de verzekeringsactiviteit.5 

 

Daarnaast heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) zich op 3 april 2019 

uitgesproken over de ‘Gevolgen op gebied van financiële rapportering als gevolg van de brexit’ 

In dat advies “wordt aandacht geschonken aan de gevolgen die de brexit kan hebben voor 

Belgische boekhoudplichtige ondernemingen die op een of andere manier zijn gelinkt aan het 

Verenigd Koninkrijk.” De meeste standpunten die in dat document worden ingenomen, zijn 

nog steeds relevant. Ze zullen verder in ons artikel worden toegelicht. Ook andere instanties 

die boekhoudkundige normen opstellen en auditkantoren hebben adviezen en aanbevelingen 

uitgebracht over de gevolgen van de Brexit. 

 

Die teksten zijn opgesteld in een periode van grote onzekerheid over de uitkomst van de Brexit, 

waarbij verschillende scenario's mogelijk waren, van het organiseren van een nieuw 

referendum tot het Verenigd Koninkrijk dat uit de Europese Unie vertrekt zonder akkoord (‘no 

deal’), over het Verenigd Koninkrijk dat in de douane-unie en de interne markt blijft en het 

sluiten van akkoorden die vergelijkbaar zijn met die met Noorwegen en Canada, of die met 

Australië in de maak zijn. Die teksten zijn dus niet langer actueel, maar blijven wel een nuttige 

bron van inspiratie voor de vragen in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit 

de Europese Unie. 

 

Reikwijdte van het handelsakkoord 

Het handelsakkoord handelt over aangelegenheden in verband met de handel in goederen, 

diensten en investeringen, vervoer, visserij, justitiële samenwerking, gezondheids- en IT-

veiligheid, deelname van het Verenigd Koninkrijk aan bepaalde programma's van de EU 

(Europese Unie), conflictoplossing en bepaalde horizontale maatregelen. Over andere aspecten 

die sinds de toetreding in 1970 gezamenlijk zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van 

financiële diensten, zullen desgevallend latere akkoorden worden gesloten. 

Wat de handel in goederen betreft, wordt een vrijhandelszone zonder contingenten of 

douanerechten ingesteld (of in stand gehouden) voor producten van beide partners. Het gaat 

niet om een interne markt in die zin dat de technische of kwaliteitsnormen niet meer 

 
5 Wet bekendgemaakt in het BS van 10 april 2019. Het koninklijk besluit van 22 december 2020, BS 29 december 

2020, stelt de datum van inwerkingtreding van de belangrijkste bepalingen van de wet vast op 1 januari 2021. 
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geharmoniseerd zijn. Bovendien vallen producten die niet hoofdzakelijk van oorsprong zijn uit 

een van de partijen, niet onder het akkoord. In het akkoord wordt veel aandacht besteed aan het 

begrip oorsprong van het product voor de toekenning van preferentiële tarieven (Tweede Deel, 

Titel I, hoofdstuk 2). Het zal echter niet beletten dat er niet-tarifaire belemmeringen ontstaan, 

zoals gezondheidscontroles aan de grenzen, het voorleggen van een speciaal certificaat voor de 

in- of uitvoer van bepaalde goederen, de toepassing van oorsprongsregels, de toepassing van 

verschillende normen, aanvullende formaliteiten in geval van in- of uitvoer van 

accijnsgoederen, de verstrekking van veiligheids- en beveiligingsgegevens, enz.6 

Het doel is een gezonde en eerlijke concurrentie tussen de partijen in stand te houden door 

ervoor te zorgen dat de milieu-, gezondheids-, sociale en andere regels van de Unie niet worden 

omzeild door indirecte invoer op de interne markt (level playing field). Uiteraard zal dat leiden 

tot de terugkeer van administratieve formaliteiten en handelsbeperkingen die de interne 

Europese markt in de loop der tijd had weggenomen. Die beperkingen zullen waarschijnlijk 

het volume van de handelstransacties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie 

verminderen en de kosten van productie en vervoer van goederen doen stijgen. Veel 

ondernemingen in verschillende sectoren van de economie zullen te lijden hebben onder het 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie en de interne markt. 

Het akkoord bevat maatregelen voor de vrije handel in diensten. De automatische toelating om 

in de Unie te werken, te studeren, een onderneming op te richten of gewoon te wonen verdwijnt. 

Visa, verblijfsrechten en arbeidsvergunningen zullen opnieuw hun intrede doen. Een 

individuele toelating zal door elke lidstaat moeten worden afgegeven volgens de regels die hij 

toepast en zal alleen geldig zijn voor zijn grondgebied. De beginselen van vrije vestiging op 

het grondgebied van de Europese Unie zijn niet langer van toepassing op Britse burgers en 

ondernemingen. Het concept van het Europees paspoort, dat vrije toegang verleent tot de 

gehele interne markt wanneer men zijn beroep mag uitoefenen in één enkel land van de Unie, 

is niet langer op hen van toepassing. 

Op het vlak van handel wordt echter een vrije toegang tot de markt door de vestiging van een 

onderneming of door de levering van diensten vanuit het grondgebied van één van beide 

partijen georganiseerd. In het algemeen zullen voorwaarden gelden die sterk lijken op die voor 

een plaatselijke investeerder alsook garanties ter voorkoming van indirecte belemmeringen, 

bijvoorbeeld voor het verkeer van personeel. Toch blijven er veel beperkingen bestaan, net als 

de uitsluiting van bepaalde sectoren. 

Het akkoord handelt over de erkenning van beroepskwalificaties, maar die erkenning wordt 

land per land beoordeeld. Artikel SERVIN. 5.13 bepaalt in de eerste zin dat niets in dat artikel 

een partij belet te eisen dat natuurlijke personen de nodige beroepskwalificaties hebben die 

voor de uitoefening van een activiteit zijn vereist op het grondgebied waar die activiteit wordt 

uitgeoefend. De in het akkoord vervatte regels zijn van zeer algemene aard om een behandeling 

te goeder trouw te waarborgen met betrekking tot de frequentie van de examens, de 

beschikbaarheid van informatie, de normen enz. 

 

 
6 Sommige van die beperkingen zijn goed samengevat in een door de diensten van de Europese Commissie 

opgestelde leidraad voor bedrijven: Brexit, zorg ervoor dat u klaar bent aan het einde van de overgangsperiode 

juli 2020. Zie ook de Circulaire 2020/C/156 van de FOD Financiën betreffende de toetreding van het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een 

gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer en de Overeenkomst van 20 mei 1987 inzake de 

vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Met andere woorden, de artikelen 5 en 6 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 

het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, die onderdanen van een andere 

lidstaat van de Europese Unie gelijkstellen met kandidaat-bedrijfsrevisoren met de Belgische 

nationaliteit, zijn niet langer van toepassing op Britse onderdanen. Zij vallen nu onder de 

artikelen 7 en 8, die een uitdrukkelijke eis van wederkerigheid bevatten. Sectorale 

overeenkomsten zouden in een later stadium kunnen worden ontwikkeld volgens een procedure 

waarbij de bij het akkoord opgerichte Partnerschapsraad wordt betrokken. 

Wat de rechtspersonen naar Belgisch recht betreft, is het belangrijk op te merken dat auditors 

uit derde landen niet worden beschouwd als wettelijke auditor in de zin van artikel 3, 4° van 

de wet van 7 december 2016; bijgevolg kunnen zij niet de enige bestuurder van een 

vennootschap zijn en ook niet als dusdanig meetellen voor de berekening van de meerderheid 

bepaald in artikel 6, 2° en 3° van diezelfde wet7. 

Hoewel de ondertekening van het handelsakkoord moet worden toegejuicht, neemt het de vrees 

niet weg voor economische omwentelingen in bepaalde sectoren of voor bepaalde 

ondernemingen die voornamelijk actief zijn in de handel over het Kanaal. Verschijnselen zoals 

de evolutie van de wisselkoers of de reacties van de financiële markten op de aanhoudende 

onzekerheden hebben sinds de aankondiging van de terugtrekkingsbeslissing min of meer 

belangrijke macro-economische gevolgen gehad. Uiteraard worden sommige ondernemingen 

hierdoor meer getroffen dan andere. Het is belangrijk dat ze ervoor zorgen dat hun 

aandeelhouders en personeel naar behoren worden geïnformeerd en dat de financiële- en 

sociale gevolgen van de Brexit, met inbegrip van het handelsakkoord, op passende wijze 

worden verwerkt in de jaarrekening. 

 

Technische aspecten bij de opstelling van de jaarrekening van Belgische vennootschappen 

Zoals de CBN opmerkt, moesten de boekhoudkundige gevolgen en de impact van de Brexit op 

de informatieverstrekking aan de aandeelhouders, ondernemingsraad en derden worden 

beoordeeld, zelfs tijdens de overgangsperiode. De Commissie merkt echter terecht op dat 

“algemene macro-economische risico’s (...) geen specifieke boekhoudkundige of 

jaarrekeningrechtelijke aandacht vergen” (par. 4). Op het tijdstip waarop deze tekst wordt 

geschreven zijn de gevolgen van de terugtrekkingsbeslissing concreter geworden. 

 

A. Gebeurtenis na afsluitingsdatum 

Aangezien er in het Brexit-akkoord, zoals Europees onderhandelaar Michel BARNIER heeft 

verklaard, geen winnaars zijn, maar alleen verliezers – het Verenigd Koninkrijk heeft 

 
7 Op 23 november 2020 hebben de Britse autoriteiten een gedetailleerde brief gestuurd aan de beroepsorganisaties 

in het Verenigd Koninkrijk (VK) met een samenvatting van de verwachte gevolgen van de Brexit, met name voor 

de erkenning van kwalificaties en de vestiging van Europese auditkantoren in het VK. Aangezien de Britse 

wetgeving oorspronkelijk op de Europese wetgeving is gebaseerd, worden Europese auditors er op symmetrische 

wijze als auditors van derde landen beschouwd: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/937295/Letter

_to_the_audit_sector_preparing_for_1_January_2021.pdf. 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/937295/Letter_to_the_audit_sector_preparing_for_1_January_2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/937295/Letter_to_the_audit_sector_preparing_for_1_January_2021.pdf
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waarschijnlijk meer te verliezen dan de Europese Unie –, rijst de vraag vanaf welk boekjaar 

voorzieningen voor risico's en kosten, niet-recurrente afschrijvingen en andere verliezen als 

gevolg van de Brexit moeten worden geboekt: in het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020, 

aangezien op 24 december 2020 een akkoord werd bereikt over de nieuwe 

handelsbetrekkingen, of in de boekjaren die ingaan op 1 januari 2021, aangezien het akkoord 

onder meer pas ten vroegste in februari 2021 door het Europees Parlement zal worden 

geratificeerd. 

Die vraag wordt geregeld door de boekhoudkundige regels en normen over het boeken van 

gebeurtenissen na de afsluitingsdatum. De wettelijke en normatieve bepalingen die op deze 

materie van toepassing zijn, zijn – voor één keer – vergelijkbaar, zo niet gelijklopend, in het 

Belgische boekhoudrecht,8 in het IFRS-referentiekader9 en in de US GAAP10. 

Wat de US GAAP betreft, wijzen we erop dat, hoewel ze geen rechtsmacht hebben in België, 

ze toch een element van de Belgische en Europese boekhoudkundige rechtsleer vormen. Zo is 

de CBN in haar CBN-advies 2018/15 over voorzieningen van mening dat wanneer de 

waardering van een voorziening “een reeks bedragen oplevert, allen even aanvaardbaar (...) 

een voorziening moet worden gevormd tenminste ten belope van het kleinste geschatte 

bedrag.”11 Dit is een rechtstreekse import uit de US GAAP en bovendien in strijd met de 

bepalingen van IAS 37 over voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en 

voorwaardelijke activa. Een ander voorbeeld is een beschikking van de Europese Commissie 

van 12 december 2008 betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde 

landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de 

International Financial Reporting Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde 

financiële overzichten. De Amerikaanse boekhoudnormen worden (net als de Japanse, 

Chinese, Canadese, Koreaanse en Indische) aangemerkt als gelijkwaardig met de door 

verordening (EG) nr. 1606/2002 goedgekeurde IFRS.12 

Samengevat moeten twee soorten gebeurtenissen worden onderscheiden: 

- Gebeurtenissen die bijdragen tot de bevestiging van situaties die bestonden op de 

afsluitingsdatum en die dus aanleiding geven tot aanpassingen die op de 

afsluitingsdatum moeten worden geboekt. Die gebeurtenissen worden in de US GAAP 

gebeurtenissen van type 1 genoemd en in IAS 10 “gebeurtenissen na balansdatum die 

leiden tot aanpassing van de jaarrekening”.1314 

- Gebeurtenissen die situaties weergeven die na de afsluitingsdatum zijn ontstaan en die 

dus geen aanleiding geven tot aanpassingen die op de afsluitingsdatum moeten worden 

geboekt, maar die, indien zij van materieel belang zijn, in een afzonderlijke noot bij de 

toelichting moeten worden vermeld. Die gebeurtenissen worden in de US GAAP 

 
8 CBN-advies 2018/08 van de Commissie voor boekhoudkundige normen. 
9 IAS 10, Gebeurtenissen na balansdatum. 
10 FASB ASC 855, Subsequent events. 
11 CBN-advies 2018/25, paragraaf 49. 
12 Aangehaald in voetnoot 36 van CBN-advies 2019/04. 
13 IAS 10, paragraaf 3 (a). 
14 En “Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar die bijkomende informatie geven over de evaluatie 

van één of meerdere activa- of passivabestanddelen zoals ze bestonden op de afsluitingsdatum van het boekjaar” 

in CBN-advies 2018/08. 
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gebeurtenissen van type 2 genoemd, en in IAS 10 “gebeurtenissen na balansdatum die 

niet leiden tot aanpassing van de jaarrekening”.15 16 

Is de Brexit, en meer bepaald het handelsakkoord dat in december 2020 werd gesloten, een 

gebeurtenis van type 1 of type 2? 

Bij het ter perse gaan van dit artikel werd deze kwestie, voor zover wij weten, noch beslist, 

noch zelfs aangeroerd door de instanties die boekhoudkundige normen opstellen, de 

marktautoriteiten en de auditkantoren. Sinds de stemming over de Brexit in juni 2016 zijn er 

weliswaar diverse adviezen en standpunten over de boekhoudkundige gevolgen van de Brexit 

uitgebracht, maar die zijn door de laatste ontwikkelingen uiteraard grotendeels achterhaald. 

Volgens ons is het nuttig om te proberen een boekhoudkundige vergelijking te maken tussen 

de situatie die door de Brexit is ontstaan en de gevolgen van de COVID-19-crisis, waarbij 

wordt erkend dat de coronaviruscrisis zijn oorsprong vindt in een epidemie die in 2019 is 

uitgebroken, terwijl het handelsakkoord voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit 

de Europese Unie in 2020 werd ondertekend. 

In beide gevallen gaat het om systeemrelevante gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan 

tegen het einde van een kalenderjaar dat voor veel ondernemingen samenvalt met de 

afsluitingsdatum van de jaarrekening – 2019 voor het coronavirus, 2020 voor het brexitakkoord 

– en die waarschijnlijk zullen leiden tot aanzienlijke kosten voor zeer onzekere en, in sommige 

gevallen, moeilijk meetbare bedragen. 

In het geval van de coronaviruscrisis zijn alle partijen die betrokken zijn bij de vaststelling van 

standaarden, de voorbereiding, de controle en het gebruik van financiële overzichten het er 

unaniem over eens dat de pandemie een gebeurtenis van type 2 is en dus geen aanleiding mag 

geven tot het boeken van aanpassingen in de balans en de resultatenrekening van het op 

31 december 2019 afgesloten boekjaar.17 

De redenering is in grote lijnen als volgt: 

- Het lijdt geen twijfel dat de ziekte uiterlijk in het laatste kwartaal van 2019 in China, 

en misschien zelfs in Europa, is uitgebroken; anderzijds had China de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 31 december 2019 gewaarschuwd over een, 

weliswaar beperkt, aantal gevallen van de ziekte. 

- Niettemin was de gebeurtenis die aanleiding gaf tot het aanleggen van voorzieningen en 

het boeken van andere verliezen en kosten niet de ziekte zelf, maar de door de bevoegde 

autoriteiten en ondernemingen genomen maatregelen van lockdown en langdurige 

sluiting van ondernemingen alsook andere beperkingen. Die maatregelen zijn in de loop 

van maart 2020 genomen (februari 2020 in het geval van Italië), behalve voor China. 

- Niettegenstaande het feit dat de maatregelen die verliezen en kosten genereren na de 

afsluitingsdatum van de rekeningen van het boekjaar 2019 zijn genomen, zouden ze als 

gebeurtenissen van type 1 – die aanleiding geven tot aanpassingen per 31 december 

 
15 IAS 10, paragraaf 3 (b). 
16 En “Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar die informatie geven over de evaluatie van één of 

meerdere activa- of passivabestanddelen zoals ze bestaan ná de afsluitingsdatum van het boekjaar” in CBN-advies 

2018/08. 
17 Ph. LONGERSTAEY, “Conséquences comptables de la crise du coronavirus”, Revue Générale de Fiscalité et de 

Comptabilité Pratique, nr. 6, juni 2020, 8-15. 
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2019 – beschouwd zijn geweest indien die maatregelen hadden bijgedragen tot de 

bevestiging van per 31 december 2019 bestaande situaties. 

- Dat was echter niet de conclusie van alle deelnemers aan de discussie. Het is namelijk 

niet de eerste keer dat de wereld, of een groot deel ervan, te maken krijgt met een 

pandemie; denk maar aan de SARS-epidemie in 2003, de H1N1-epidemie in 2009 of 

de MERS-epidemie in 2012. Geen enkele daarvan had de gezondheids- en economische 

gevolgen van deze coronaviruscrisis. 

Bijgevolg is de coronaviruscrisis, gezien de timing van de hierboven beschreven 

gebeurtenissen, een gebeurtenis van type 2, in de betekenis die aan die term wordt gegeven 

door de boekhoudkundige beginselen en normen die van toepassing zijn op gebeurtenissen na 

de afsluitingsdatum. 

Laten we proberen dezelfde redenering toe te passen op de situatie die is ontstaan door de Brexit: 

- Het akkoord over de toekomstige handelsbetrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk 

en de Europese Unie is op 24 december 2020 gesloten. Tot 31 december 2020 om 

middernacht vielen hun handelsbetrekkingen onder de overgangsregeling waarover in 

2020 was onderhandeld. 

- Het akkoord trad op 1 januari 2021 in werking en zal pas in 2021 door het Europees 

Parlement worden geratificeerd. 

- De gebeurtenis die aanleiding geeft tot het aanleggen van voorzieningen en het boeken 

van niet-recurrente afschrijvingskosten is niet het akkoord van 24 december 2020 zelf, 

maar de gezondheidscontrolemaatregelen, de controle op de oorsprong van producten 

en andere verplichtingen en administratieve formaliteiten die vanaf 1 januari 2021 van 

toepassing zullen zijn. 

- Die maatregelen, die aan beide zijden onvermijdelijk zullen leiden tot een vermindering 

van het handelsvolume tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vanaf 

1 januari 2021, zijn het natuurlijk gevolg en het verlengde van het akkoord van 

24 december 2020. Het lijkt moeilijk te beweren dat die maatregelen niet bijdragen tot de 

bevestiging van een situatie die bestond op de afsluitingsdatum, namelijk de terugtrekking 

van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, die in 2020 werd vastgesteld. 

- Zoals hierna wordt uitgelegd, heeft de kwalificatie van de Brexit als een gebeurtenis 

van type 1 niettemin mogelijk verschillende gevolgen, naargelang het gaat om het 

aanleggen van voorzieningen voor risico’s en kosten aan de passiefzijde, dan wel om 

het boeken van aanpassingen van de waarde van bepaalde activa. 

Voorts is de situatie die door de coronaviruscrisis is ontstaan anders dan de situatie die uit de 

Brexit volgt. Het coronavirus is een exogene gebeurtenis, de Brexit het resultaat van een of 

meer akkoorden waarover twee partijen hebben onderhandeld. Op te merken valt dat de 

Commissie voor boekhoudkundige normen in haar CBN-advies 2018/08 als een van de 

voorbeelden van gebeurtenissen van type 1 aanhaalt: “de vervulling van een opschortende 

voorwaarde over een aangegane verbintenis tijdens het afgesloten boekjaar, ná afsluiting van 

het boekjaar.” De Commissie concludeert dat het bestuursorgaan in dat geval de daaraan 

verbonden kosten moet boeken in de jaarrekening van het afgesloten boekjaar.18 

 
18 CBN-advies 2018/08, paragraaf 8 (g). 
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Het met het Verenigd Koninkrijk gesloten handels- en samenwerkingsakkoord verbindt een 

staat en een vrijwillige vereniging van Europese staten. Bovendien kan het Europees Parlement 

de tekst niet wijzigen, maar hem alleen ratificeren of verwerpen. Als zodanig is de vereiste van 

bekrachtiging strikt genomen geen opschortende voorwaarde, maar heeft ze eerder het kenmerk 

van een ontbindende voorwaarde. Voor zover de Commissie voor boekhoudkundige normen 

van oordeel is dat het bestaan van een opschortende voorwaarde impliceert dat de daaruit 

voortvloeiende opbrengsten of kosten moeten worden aangerekend aan het boekjaar tijdens 

hetwelk de verrichting is afgesloten, ook al is de voorwaarde in vervulling gegaan na de 

afsluitingsdatum van het boekjaar,19 kan naar analogie worden geconcludeerd dat de 

bekrachtiging van het akkoord door het Europees Parlement dezelfde boekhoudkundige 

kwalificatie moet krijgen als een gebeurtenis van type 1. 

Op te merken valt dat die voorlopige conclusie afwijkt van de conclusie die enkele partijen 

hebben geformuleerd na de stemming over de Brexit in 2016. De reden daarvoor is dat er tot 

het akkoord van 24 december 2020 grote onzekerheden bleven bestaan, bijvoorbeeld over de 

vraag of de Brexit wel degelijk zou plaatsvinden en, zo ja, welke vorm de terugtrekking van 

het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou aannemen. 

 

B. Voorzieningen voor risico's en kosten 

In de eerste plaats willen we erop wijzen dat de boekhoudkundige normen en regels het 

aanleggen van voorzieningen voor de gevolgen van een toekomstige omzetdaling noch 

voorschrijven noch toestaan.20 De enige omstandigheid die aanleiding geeft tot het boeken van 

voorzieningen voor risico's en kosten in verband met omzet is die van de bestellingen in 

uitvoering. De CBN ziet het als volgt:21 

“Indien volgens de meest recente berekeningen zou blijken dat de bestelling zelfs met verlies 

zal worden afgehandeld, dient de onderneming voor de risico’s en kosten verbonden aan de 

verdere uitvoering van deze bestellingen voorzieningen aan te leggen, voor zover deze risico’s 

niet gedekt zijn door voormelde waardeverminderingen. Indien bijgevolg op de balansdatum 

de vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamd bedrag van de nog te maken kosten, 

hoger is dan de netto verkoopprijs moeten waardeverminderingen worden geboekt en indien 

deze waardeverminderingen ontoereikend zouden zijn, moet bijkomend een voorziening 

worden geboekt om het hoofd te bieden aan deze kosten.” 

 

Bovendien moeten in het IFRS-referentiekader en volgens ons, ook volgens het Belgische 

boekhoudrecht,22 voorzieningen worden aangelegd voor zogenaamde verlieslatende 

contracten, en de Brexit zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat bepaalde contracten voor de 

levering van goederen verlieslatend worden. 

 

 
19 CBN-advies 148/6 – Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende 

voorwaarde, paragraaf 3 (i). 
20 CBN-advies 2019/04, paragraaf 25: “Het boeken van voorzieningen voor een lagere omzet is uiteraard niet 

mogelijk. Er kunnen uitsluitend voorzieningen worden geboekt voor kosten en verliezen die het gevolg zijn van de 

brexit.” 
21 CBN-advies 2019/04, paragraaf 20. 
22 Ph. LONGERSTAEY, “Modification de la norme IAS 37 sur l’évaluation des contrats déficitaires”, Le Bilan, nr. 

843, 31 januari 2021.  
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Een verlieslatend contract is een contract waarbij “de onvermijdelijke kosten die nodig zijn om 

de verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen, hoger liggen dan de economische 

voordelen die naar verwachting uit het contract worden ontvangen.”23 Een verlieslatend 

contract geeft aanleiding tot het aanleggen van een voorziening voor de onvermijdelijke kosten 

van het contract, die worden omschreven als “de laagste nettokosten die nodig zijn om het 

contract te beëindigen, namelijk ofwel de kosten om het contract na te leven, of enige 

compensatie of boete die voortvloeit uit het niet-naleven van het contract, indien dit bedrag 

lager ligt.”24 

 

Volgens de Commissie voor boekhoudkundige normen kunnen, afgezien van lopende 

bestellingen en verlieslatende verkoopcontracten, alleen voorzieningen worden geboekt voor 

kosten en verliezen25 die het gevolg zijn van de Brexit. 

 

Moeten er dan per 31 december 2020 noodzakelijkerwijs voorzieningen voor risico's en kosten 

– en niet-recurrente afschrijvingen – worden geboekt voor de negatieve gevolgen van 

maatregelen die zouden worden genomen tussen 1 januari 2021 en de datum van afsluiting van 

de rekeningen van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2020? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten de voorwaarden voor het boeken van 

voorzieningen en, meer in het algemeen, het boeken van onzekerheden (‘loss contingencies’) 

worden onderzocht. 

Laten we eens kijken wat de Belgische rechtsleer, IFRS en US GAAP daarover zeggen. 

In de Belgische rechtsleer heeft de CBN in haar advies 2018/25 van 12 september 2018 bevestigd: 

 

“Naast het aanleggen van een voorziening voor de op de balansdatum reeds bestaande 

verplichtingen waarvan het bedrag enkel geraamd kan worden, voorziet het KB W.Venn. tevens 

in de vorming van passende voorzieningen voor kosten die op de balansdatum waarschijnlijk 

of zeker zijn.”26 

 

Over ramingen die onvermijdelijk aleatoir zijn verduidelijkt de CBN echter:27 

 

“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 risico’s belangrijk zijn 

in het kader van het getrouwe beeld. 

 

De terminologie “onvermijdelijk aleatoire waardering” duidt erop dat de omvang van een wel 

omschreven, voorzienbaar risico of verlies niet slechts onzeker is, maar dat deze onzekere 

 
23 IAS 37, paragraaf 68. 
24 IAS 37, paragraaf 68. 
25 Bovendien merken we twee verschillen op tussen de Europese richtlijn en de Belgische wetgeving. In de richtlijn 

wordt het woord ‘risico’ niet gebruikt, terwijl in de Belgische wetgeving de term ‘voorziening voor risico's en 

kosten’ wordt gehanteerd. Bovendien staat in de definitie van de richtlijn dat de voorziening bepaalde 

‘verplichtingen’ (in het Engels “liabilities” – art.12,12°) dekt, terwijl in het Belgische koninklijk besluit sprake is 

van bepaalde ‘verliezen of kosten’ (art. 50). Die inconsistentie doet enige twijfel rijzen, maar in geval van conflict 

zal het Europees recht voorrang hebben. 
26 CBN-advies 2018/25, paragraaf 9. 
27 CBN-advies 2018/25, paragrafen 47 en 48 
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omvang bovendien volstrekt “onbepaalbaar” is bij gebreke aan objectieve beoordelings-

criteria (eigen onderstreping). Welnu, voorzieningen kunnen niet worden opgenomen voor 

voorzienbare of waarschijnlijke risico's of verliezen waarvan de grootte volstrekt 

onbepaalbaar is, op gevaar af de getrouwheid van de jaarrekening in het gedrang te brengen. 

In zo'n hypothese is de onderneming er bijgevolg van vrijgesteld om een voorziening ten laste 

van de resultatenrekening te vormen (eigen onderstreping). 

 

Dit neemt niet weg dat een passende vermelding in de toelichting moet worden opgenomen. 

Dergelijke vermelding is zeer belangrijk in verband met de verantwoordelijkheid van 

bestuurders, mocht het risico zich later realiseren.” 

 

Het blijkt dus dat, indien de kwantificering van een risico totaal onbepaalbaar is bij gebrek aan 

objectieve beoordelingscriteria, de Belgische rechtsleer het boeken van voorzieningen 

verbiedt, ook al zouden voorzieningen moeten worden geboekt op grond van de regels die 

gelden voor gebeurtenissen na afsluitingsdatum, d.w.z. gebeurtenissen van type 1. In dat geval 

moet in de toelichting bij de jaarrekening een passende vermelding worden opgenomen wat, in 

geval van gebeurtenissen na afsluitingsdatum, overeenkomt met de behandeling die is 

voorbehouden voor gebeurtenissen van type 2. 

 

In het IFRS-referentiekader vereist IAS 37 over voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen 

en voorwaardelijke activa28 de opname van een voorziening wanneer: 

- “een entiteit een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft ten 

gevolge van een gebeurtenis in het verleden; 

- het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 

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

- het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat (eigen 

onderstreping). 

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag er geen voorziening worden opgenomen (eigen 

onderstreping).” 

IAS 37 verduidelijkt echter het volgende:29 

“Behalve in zeer zeldzame gevallen (eigen onderstreping) zal een entiteit in staat zijn een aantal 

verschillende resultaten te bepalen. Bijgevolg kan ze een schatting van de verplichting maken 

die voldoende betrouwbaar is om bij de opname van een voorziening te gebruiken. 

In het extreem zeldzame geval (eigen onderstreping) waarin er geen betrouwbare schatting kan 

worden gemaakt, bestaat er een verplichting die niet kan worden opgenomen. Die verplichting 

wordt vermeld als een voorwaardelijke verplichting.” 

Ook hier verbiedt de internationale boekhoudnorm het boeken van voorzieningen om 

verplichtingen te dekken waarvan het bedrag niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, 

terwijl tegelijk wordt erkend dat een dergelijke situatie zich slechts in ‘extreem zeldzame 

gevallen’ kan voordoen. Niettemin worden in dergelijke gevallen niet-geboekte verplichtingen 

– die in IFRS-terminologie voorwaardelijke verplichtingen worden genoemd – in de toelichting 

 
28 IAS 37, paragraaf 14. 
29 IAS 37, paragrafen 25 en 26. 
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bij de jaarrekening vermeld, wat opnieuw overeenkomt met de boekhoudkundige verwerking 

van gebeurtenissen van type 2. 

Volgens de US GAAP30 moet de kost die voortvloeit uit een voorwaardelijk verlies (‘loss 

contingency’) in de resultatenrekening worden opgenomen als aan twee voorwaarden is 

voldaan – en de standaard legt de nadruk op ‘twee’ – namelijk: 

 

- Uit de informatie die beschikbaar is tot op de datum van uitgifte van de financiële 

overzichten blijkt dat het waarschijnlijk is dat op de afsluitingsdatum een actief een 

waardevermindering had ondergaan of een verplichting was ontstaan. Die voorwaarde 

houdt in dat het waarschijnlijk moet zijn dat een of meer toekomstige gebeurtenissen 

zich zullen voordoen die het optreden van dat verlies zullen bevestigen. 

- Het bedrag van het verlies kan op betrouwbare wijze worden geraamd.31 

 

Als het bedrag van het verlies niet op betrouwbare wijze kan worden geraamd, moet de 

mogelijkheid van het verlies in de toelichting bij de jaarrekening worden vermeld, tenzij de 

waarschijnlijkheid van het verlies gering (‘remote’) is. Dat is nogmaals de boekhoudkundige 

verwerking die van toepassing is op gebeurtenissen van type 2. We merken ook op dat volgens 

de US GAAP de norm over onzekerheden niet alleen van toepassing is op voorzieningen, maar 

ook op de waardevermindering van activa. 

 

Samenvattend blijkt dus dat in de drie hierboven beschreven boekhoudkundige 

referentiekaders geen voorzieningen voor risico's en kosten mogen en kunnen worden 

aangelegd wanneer de mate van het verlies totaal onbepaalbaar is (Belgische rechtsleer) of niet 

betrouwbaar is (IFRS en US GAAP).32 

 

We merken op dat die omstandigheid enkel in het IFRS-referentiekader als uiterst zeldzaam 

wordt gekwalificeerd. Met andere woorden, in de ogen van de Belgische en Amerikaanse 

opstellers van boekhoudkundige normen is de omstandigheid dat een verlies niet op 

betrouwbare wijze kan worden geraamd, of dat het verlies volledig onbepaalbaar zou zijn, niet 

noodzakelijk een uitzonderlijke gebeurtenis. 

 

We wijzen ook op de paradox die professor Michel DE WOLF reeds heeft aangestipt in zijn 

afwijkend standpunt in het CBN-advies 2018/25 - Voorzieningen, waarin de Belgische 

opsteller van standaarden een positie inneemt die dichter aanleunt bij de US GAAP – die in 

België geen legitimiteit hebben – dan bij de IFRS.33 

 

De vraag rijst dus of tussen 1 januari 2021 en de afsluitingsdatum van de rekeningen van de 

ondernemingen die hun rekeningen op 31 december 2020 afsluiten, de kosten en verliezen als 

gevolg van de controlemaatregelen die in die tussentijd zullen worden genomen en die de 

handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, in het bijzonder België, zullen 

beperken, ‘onbepaalbaar zijn bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria’ (Belgisch 

boekhoudrecht) of niet op ‘betrouwbare’ wijze kunnen worden geraamd (IFRS en US GAAP). 

 

 
30 ASC 450.20.25.2 en ASC 450.20.50.5 (Contingencies). 
31 Vrije vertaling via het Frans uit het (Amerikaans) Engels. 
32 Onverminderd de onzekerheden over de fiscale aftrekbaarheid van die voorzieningen op grond van het nieuwe 

artikel 194, WIB 92, gewijzigd bij de wet van 25 december 2017. 
33 CBN-advies 2018/25, par. 109. 
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Dat is uiteraard een zeer subjectieve beoordeling, maar naar onze mening pleiten verschillende 

factoren voor een dergelijk standpunt: 

 

— Allereerst lijdt het geen twijfel dat de Brexit zelf één van de belangrijkste gebeurtenissen is 

in de geschiedenis van de Europese Unie sinds haar oprichting in 1958. De Europeanen zijn 

van mening dat iedereen erop achteruit zal gaan; de Britten, of althans een kleine 

meerderheid, voorspellen een stralende toekomst. Onzekerder dan dat bestaat niet. Indien 

de Brexit zou leiden tot een snellere economische groei in het Verenigd Koninkrijk, zou het 

inderdaad heel goed mogelijk zijn dat de administratieve en andere beperkingen en kosten 

als gevolg van de Brexit worden gecompenseerd door een toename van de omvang van de 

Britse markt. In die omstandigheden zou het niet passend en zelfs niet rechtmatig zijn om 

voorzieningen te vormen die slechts een van de gevolgen van de Brexit zouden weergeven. 

 

— Het CBN-advies 2018/15 gebruikt de term “totaal onbepaalbaar bij gebrek aan objectieve 

beoordelingscriteria (eigen onderstreping).” Aangezien het om een eenmalige gebeurtenis 

gaat en niet om de herhaling van recurrente gebeurtenissen – zoals het geval zou zijn voor 

verplichtingen die voortvloeien uit het verlenen van garanties – kan het onmogelijk blijken 

om tussen 1 januari 2021 en de datum van afsluiting van de financiële staten voor het 

boekjaar 2020 ‘objectieve’ beoordelingscriteria van de gevolgen van de Brexit te 

verzamelen. Het is in tegendeel waarschijnlijk dat objectieve criteria pas in de loop van 

2021 en de daaropvolgende jaren geleidelijk aan het licht zullen komen. 

 

— Hoewel op 24 december 2020 inderdaad een akkoord werd gesloten, zullen de praktische 

modaliteiten en gevolgen van de uitvoering ervan pas in de loop van het boekjaar 2021 

duidelijk worden. Het ziet er naar uit dat na drie tot zes maanden geleidelijk controles op 

het goederenverkeer zullen worden ingevoerd. Volgens sommige waarnemers zullen "de 

belangrijkste gevolgen van het vertrek uit de interne markt en de douane-unie pas op 

middellange en lange termijn echt voelbaar zijn voor het Verenigd Koninkrijk34 (vrije 

vertaling).” 

 

C. Niet-recurrente afschrijvingen 

Gelden de hierboven ontwikkelde argumenten over de onzekerheid bij de waardering van 

voorzieningen ook voor de waardering van niet-recurrente afschrijvingen die, in voorkomend 

geval, ten gevolge van de Brexit moeten worden geboekt om de boekwaarde van bepaalde 

activa te verminderen tot hun nuttigheidswaarde? 

 

De Commissie voor boekhoudkundige normen wijst er terecht op dat voorzieningen niet mogen 

worden gebruikt voor waardecorrecties op activa.35 

 

In haar advies 2019/04 noemt de CBN het voorbeeld van een onderneming waarvan de 

afzetmarkt als gevolg van de Brexit drastisch zou inkrimpen en die niet-recurrente 

afschrijvingen zou moeten boeken op vaste activa die bestemd zijn voor de productie van 

goederen voor de Britse markt.36 Dat zou niet het geval zijn indien de Brexit zou leiden tot een 

verschuiving van de verkoop van het Verenigd Koninkrijk naar andere markten, bijvoorbeeld 

 
34 T. DE BOURBON, “Un Brexit perdant-perdant, un accord gagnant-gagnant”, LLB, 31 december 2020. 
35 CBN-advies 2018/25, paragraaf 37. We merken op dat volgens de US GAAP de regels voor het boeken van 

voorwaardelijke verliezen (‘loss contingency’) van toepassing zijn op zowel activa als passiva. 
36 CBN-advies 2019/04, paragraaf 16. 
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indien assemblagefabrieken in de automobielsector van het Verenigd Koninkrijk naar landen 

als Duitsland, Spanje of Slowakije zouden worden verplaatst. 

 

De Commissie suggereert ook dat “installaties, machines of uitrusting ingevolge een 

structurele vermindering van de output, bijvoorbeeld door een structurele afname van de 

verkoop aan het Verenigd Koninkrijk, minder aan slijtage onderhevig worden waardoor de 

economische levensduur van deze ingezette installaties, machines of uitrusting verhoogt.”37 

 

Uiteraard moet niet alleen rekening worden gehouden met de fysieke slijtage van de materiële 

vaste activa, maar ook met het risico van versnelde veroudering als gevolg van een verlenging 

van de levensduur van de installaties. Ook dat zou echter niet gebeuren, of in mindere mate, 

indien de Brexit zou leiden tot een verschuiving van de verkoop van de ene markt naar de andere. 

 

Men zou ook kunnen aanvoeren dat overwegingen die vergelijkbaar zijn met die welke zijn 

ontwikkeld met betrekking tot de totaal onbepaalbare raming van voorzieningen bij gebrek aan 

objectieve beoordelingscriteria, van toepassing zouden zijn in het geval van niet-recurrente 

afschrijvingen. 

 

We wijzen er echter op dat, zowel volgens het Belgische boekhoudrecht als volgens het IFRS-

referentiekader, een vermindering van de nuttigheidswaarde van materiële en immateriële vaste 

activa en goodwill kan leiden tot de boeking van niet-recurrente afschrijvingen, ook 

waardeverminderingen (‘depreciation’) genoemd. De nuttigheidswaarde van een actief, of groep 

van activa, hangt af van zijn vermogen om voldoende nettokasstromen te genereren om te 

rechtvaardigen dat het actief of de groep van activa bij afsluiting van het boekjaar tegen zijn 

nettoboekwaarde in de balans wordt gehandhaafd. In de mate dat de Brexit zou kunnen leiden tot 

een vermindering van het vermogen van een actief of een groep van activa om nettokasstromen 

te genereren, zou die omstandigheid kunnen leiden tot het boeken van niet-recurrente 

afschrijvingen (waardeverminderingen). De vereiste van ‘betrouwbare informatie’ en het begrip 

‘totaal onbepaalbaar bij gebreke van objectieve beoordelingscriteria’, die van toepassing zijn op 

voorzieningen voor risico's en kosten, zijn als dusdanig niet opgenomen in de wettelijke 

bepalingen en normen die van toepassing zijn op de waardevermindering van activa. 

 

D. Reorganisaties en continuïteit 

Na Duitsland, Frankrijk en Nederland, is het Verenigd Koninkrijk de vierde handelspartner van 

België, goed voor 7,5 % van de uitvoer (cijfers van augustus 2020). Daarom zal de Brexit 

onvermijdelijk wegen op de prestaties van ondernemingen die betrokken zijn bij of afhankelijk zijn 

van transacties met het VK. Het gaat dan onder meer om de stijging van bepaalde kosten (zoals 

wisselkoersen en tijdverlies bij vervoer en douaneformaliteiten) en de daling van de omzet als 

gevolg van bepaalde belastingeffecten. Dat zou kunnen leiden tot reorganisaties en in het uiterste 

geval tot een verbreking van de continuïteit van een bedrijfsonderdeel of zelfs van de onderneming. 

Er is geen reden om het risico van discontinuïteit specifiek te behandelen, of het nu voortvloeit 

uit de Brexit of uit andere moeilijkheden waarmee de onderneming te kampen heeft; we denken 

hier uiteraard aan de gezondheidscrisis door COVID-19. De opeenstapeling van slecht nieuws 

weegt op de financiële draagkracht van de ondernemingen en legt hun raad van bestuur de 

verplichting op om na te gaan of het vooruitzicht van continuïteit van de activiteiten nog 

verantwoord is; zo niet, dan zou artikel 3:6 § 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 

WVV verplichten tot een wijziging van de waarderingsregels die in een context van continuïteit 

 
37 CBN-advies 2019/04, paragraaf 14. 
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worden bepaald.38 De bepaling van het KB geldt niet alleen voor de hypothese van een 

beslissing tot vereffening, maar voor ook de situatie dat er niet meer kan van worden uitgegaan 

dat het bedrijf zal worden voortgezet, bijvoorbeeld als gevolg van financiële of economische 

moeilijkheden. In dat verband verwijzen we naar CBN-advies 2018/18, waarin die aspecten in 

detail worden behandeld.39 

 

Bovendien moet de aandacht worden gevestigd op artikel 3:69 WVV (zie artikel XX:23 § 3 

WER wanneer de bedrijfsrevisor niet optreedt als commissaris). Een commissaris die in de 

uitoefening van zijn opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststelt die de 

continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen, 

moet het bestuursorgaan hiervan schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte brengen. 

Het bestuursorgaan moet beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om 

de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van 

twaalf maanden te vrijwaren. Zo niet, dan kan de commissaris zijn vaststellingen meedelen aan 

de ondernemingsrechtbank. In geval van crisis vereist die procedure bijzondere 

voorzichtigheid van de commissaris. 

 

Zelfs indien de continuïteit van de vennootschap als geheel niet in het gedrang is, leiden 

reorganisaties tot kosten die zwaar drukken op de resultatenrekening van het boekjaar. De 

Brexit zou dat effect bijvoorbeeld kunnen hebben als ze leidt tot een inkrimping van de omzet 

waardoor een personeelsvermindering vereist is. Dat zou het noodzakelijk kunnen maken om 

voorzieningen te boeken voor de schulden ten opzichte van het personeel (CBN-advies, par. 

25). 

 

De strengere hypothese van discontinuïteit van een bedrijfsonderdeel moet ook in overweging 

worden genomen. Artikel 3:6, derde lid, § 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 

WVV bepaalt dat de hierboven vermelde aanpassing van de waarderingsregels op dezelfde 

manier zou gelden bij de sluiting van een bedrijfsonderdeel of van een vestiging. In dat geval 

kan de aanpassing van de waarderingsregels echter alleen worden overwogen indien het 

bestuursorgaan een formele beslissing tot sluiting neemt, omdat volgens de CBN de zinssnede 

“er niet meer kan van worden uitgegaan dat de onderneming haar bedrijf zal voortzetten” 

uitsluitend betrekking kan hebben op de onderneming in haar totaliteit. De CBN voegt eraan 

toe dat zolang er enkel onzekerheid bestaat over de continuïteit van het bedrijfsonderdeel, de 

waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit van toepassing blijven. Om een 

getrouw beeld te waarborgen meent de Commissie in dit geval “dat in de toelichting van de 

jaarrekening wel een passende verklaring moet worden opgenomen waarin wordt vermeld 

welke de gebeurtenissen zijn die een risico inhouden voor de continuïteit van de onderneming” 

(CBN-advies 2018/18, par. 9 en 10). 

 

Het is niet mogelijk om in detail in te gaan op de gevolgen van die situatie voor het werk en 

het verslag van de commissaris van een vennootschap die met die moeilijkheden wordt 

geconfronteerd. Zoals in de FAQ COVID-19 van het ICCI wordt opgemerkt: “Er kan dan ook 

verwacht worden dat de onzekere en snel wijzigende omstandigheden ertoe leiden dat er meer 

 
38 Zie de FAQ/ICCI “COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag 

boekjaar afgesloten op 31/12/2029?”. 
39 CBN-advies 2018/18 van 11 juli 2018 – Going concern – Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke 

stopzetting van het bedrijf van een onderneming; Zie ook L. ACKE ‘Going Concern in het WVV en Insolvabiliteit 

in het WER - Enkele Overwegingen’ TAA, 2020, nr. 67, p. 8. In dat artikel wordt er gewezen op een aantal 

verschillen tussen het advies van de CBN en de IFRS. 
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gerapporteerd wordt over onzekerheden omtrent de continuïteit en dit zowel door de entiteit 

als door de commissaris.”40 

 

E. Dochtervennootschappen en bijkantoren 

Elke moedervennootschap tracht in het consolidatieproces de aanpassing van de primaire 

financiële overzichten van de dochtervennootschappen te beperken. Dergelijke aanpassingen 

zijn echter onvermijdelijk wanneer de dochtervennootschap andere regels moet naleven die 

gelden in het land waaraan ze wettelijk is onderworpen. Een dochtervennootschap die een 

Belgische vennootschap is, moet de boekhoudkundige regels toepassen die zijn bepaald door 

het WER, het WVV en het koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV, zelfs als ze een 

dochtervennootschap is van een buitenlandse vennootschap in de zin van artikel 1:15 WVV. 

Een bijkantoor heeft daarentegen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en past, behoudens 

uitzonderingen, de boekhoudkundige beginselen toe van de, eventueel buitenlandse, 

vennootschap waarvan het deel uitmaakt. 

In dat verband is het van belang te bepalen wanneer de vennootschap de Belgische nationaliteit 

heeft, d.w.z. wanneer zij als een Belgische vennootschap wordt beschouwd. In het verleden 

hing de nationaliteit van een vennootschap af van de plaats waar zij haar werkelijke zetel heeft, 

d.w.z. haar voornaamste inrichting. Artikel 110 van het Wetboek van internationaal 

privaatrecht heeft dit principe in 2019 ingrijpend gewijzigd.41 Nu wordt verwezen naar de 

statutaire zetel om te weten welk recht van toepassing is op een rechtspersoon. Een 

vennootschap waarvan de statutaire zetel in België is gevestigd of naar België wordt verplaatst, 

moet de Belgische regels toepassen, zelfs indien het grootste deel van haar activiteiten in een 

ander land wordt uitgeoefend. Bijgevolg wordt een vennootschap waarvan de statuten de 

maatschappelijke zetel in het Verenigd Koninkrijk vastleggen, in België als een bijkantoor 

beschouwd, zelfs indien ze er haar werkelijke zetel of haar hoofdactiviteiten heeft. 

 

De opname van dochtervennootschappen van Britse vennootschappen in de geconsolideerde 

rekeningen van een Belgische vennootschap behoeft weinig commentaar. De Britse wetgeving 

bevat een optie die de toepassing van de IFRS-normen op de rekeningen van vennootschappen 

mogelijk maakt, wat in België niet het geval is.42 De Britse regels vergemakkelijken bijgevolg de 

opstelling van geconsolideerde rekeningen doordat zij een harmonisatie van de waarderingsregels 

vanaf het primair stadium van boeking mogelijk maken; er is geen wederkerigheid. 

Het komt vaak voor dat de dochtervennootschap van een Belgische of buitenlandse groep zelf 

voldoet aan de voorwaarden voor consolidatie op een intermediair niveau. Ze kan zich aan de 

verplichting onttrekken wanneer haar moedervennootschap een geconsolideerde jaarrekening 

en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstelt, laat controleren en openbaar 

maakt (art. 3:26, § 1 WVV). De dochtervennootschap in België van een Britse vennootschap 

zou onder de vrijstelling kunnen vallen als haar moedervennootschap een kopie van de 

geconsolideerde jaarrekening neerlegt bij de Balanscentrale (art. 3:26, § 2, tweede lid, 4° 

WVV). Er is echter één voorbehoud: die geconsolideerde jaarrekening moet zijn opgesteld 

overeenkomstig de boekhoudrichtlijn van 2013 of op een gelijkwaardige wijze, of 

overeenkomstig de internationale boekhoudstandaarden (IFRS) of op een wijze die daarmee 

gelijkwaardig is (art. 3:26, § 2, 3 b). In casu zullen de geconsolideerde jaarrekeningen van 

 
40 Eerder aangehaalde FAQ noot 42 
41 Die bepaling werd gewijzigd door artikel 14 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en is op 

1 mei 2019 in werking getreden. 
42 EFRAG, Separate Financial Statements – Discussion Paper, Augustus 2014 – Appendix 1. 
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Britse vennootschappen waarschijnlijk niet moeten worden aangepast aangezien zij de IFRS-

standaarden moeten toepassen, die ook in de Europese Unie verplicht zijn. 

 

Het bijkantoor van een buitenlandse vennootschap moet in België een aantal regels naleven 

om de informatieverstrekking te waarborgen aan schuldeisers en andere personen met wie het 

in het land zaken doet. Daartoe vereist het WVV dat bijkantoren worden ingeschreven in het 

rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen en dat er een 

dossier wordt geopend bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, waarin de nodige 

informatie is opgenomen over de vennootschap en haar bijkantoor/bijkantoren in België 

(art. 2:23 § 1 WVV). De lijst van de informatie die moet worden opgenomen in het dossier van 

bijkantoren van een vennootschap die onder het recht van een lidstaat van de Europese Unie 

valt, is echter beperkter dan de lijst die wordt opgelegd aan vennootschappen uit derde landen 

(art. 2:24, respectievelijk § 1 en § 2 WVV). Elke Britse vennootschap wordt automatisch een 

vennootschap uit een derde land. Het dossier moet dus worden aangevuld met de aanvullende 

stukken die worden vereist door artikel 2:24 § 2 WVV. 

 

Bij de in het dossier van het bijkantoor neer te leggen stukken vinden we: “de jaarrekening en 

de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap betreffende het laatst afgesloten 

boekjaar, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar 

gemaakt volgens het recht (...) waaronder de vennootschap valt.” (art. 2:24 § 1, 7° en § 2 8° 

WVV). Aangezien de neerlegging plaatsvindt in de vorm die is voorgeschreven door het recht 

waaronder de vennootschap valt, moeten de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 

niet worden aangepast om ze gelijkwaardig te maken aan deze die overeenkomstig de 

Belgische wetgeving zouden zijn opgesteld. 

 

Wat de toepassing van de boekhoudkundige regels betreft, legt artikel III.82, § 1, 3° van het 

WER de bijkantoren de verplichting op een boekhouding te voeren van hun werkzaamheden 

in België. Bovendien stelt artikel 3:1, § 2 WVV: “De in paragraaf 1 bedoelde verplichting 

geldt ook voor buitenlandse vennootschappen voor wat hun in België gevestigde bijkantoren 

betreft, behalve wanneer die bijkantoren geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van 

goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan 

de buitenlandse vennootschap waarvan zij afhangen, en waarvan de werkingskosten volledig 

door de laatstgenoemde worden gedragen.” 

 

De CBN wijst erop dat het voor een Belgisch bijkantoor van een Britse vennootschap niet 

mogelijk is de principes van financiële verslaggeving die van kracht zijn in het Verenigd 

Koninkrijk toe te passen. (CBN-advies 2019/04, paragraaf 45). Op grond van het eerder 

vermelde artikel 3:1 van het WVV moet “het Belgisch bijkantoor zijn interne jaarrekening 

opmaken overeenkomstig de Belgische wettelijke schema’s. Net zoals voor de vennootschappen 

naar Belgisch recht, worden de inhoud en de vorm van hun jaarrekening bepaald op basis van 

dezelfde criteria inzake personeelsbestand, jaaromzet en balanstotaal als degene die gelden 

voor de ondernemingen onderworpen aan het W.Venn. Volgens de Commissie worden de 

groottecriteria inzake personeelsbestand, jaarlijkse omzet en balanstotaal beoordeeld voor de 

vennootschap naar buitenlands recht in haar geheel, en niet enkel voor het Belgische 

bijkantoor” (CBN-advies 2019/04, paragraaf 46). 

 

Als het Belgische boekhoudrecht van toepassing is op het bijkantoor, dan is dat hoofdzakelijk 

voor fiscale doeleinden, aangezien de belasting op rechtspersonen wordt berekend op de 

grondslag en volgens de waarderingsregels die door de Belgische wetgeving zijn vastgesteld. 
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Aandeelhouders en andere derden zouden niet over relevante informatie beschikken door de 

mededeling van de interne gegevens van het Belgische bijkantoor, die niet worden openbaar 

gemaakt noch worden neergelegd bij de Balanscentrale. Daarentegen moet het door de 

ondernemingsrechtbank bijgehouden dossier jaarlijks worden aangevuld binnen een maand 

volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting 

van het boekjaar, door neerlegging van “de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van 

de vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar, in de vorm waarin deze rekeningen 

werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de lidstaat 

waaronder de vennootschap valt.” (art. 2:24, § 1, 7°, § 2, 8° en § 3, 2° gecombineerd van het 

WVV). 
 

Informatie door het jaarverslag 

Hoewel het er volgens ons niet naar uitziet dat de eventuele gevolgen van een onderbreking 

van de bevoorrading of een verstoring van de productieketen wegens de Brexit door een 

voorziening kunnen worden gedekt, moet de vennootschap haar aandeelhouders toch over 

dergelijke risico's informeren wanneer die van materieel belang zijn. Voor de opname van die 

informatie zijn er twee cumulatieve mogelijkheden: de toelichting bij de jaarrekening en het 

jaarverslag. Wij hebben hierboven de wenselijkheid besproken van de vermelding van 

bepaalde informatie in de toelichting bij de financiële verslagen (B en D). 

 

Het is echter vooral het jaarverslag waar we ons op moeten richten. Dat is namelijk het 

document waarin het bestuursorgaan de aandeelhouders en belanghebbende derden de 

informatie moet verschaffen die niet alleen onontbeerlijk is voor een goede lezing van de 

jaarrekening (en de geconsolideerde jaarrekening indien die wordt opgesteld), maar ook voor 

een goed begrip van de huidige en zelfs toekomstige situatie van de onderneming. 

 

Artikel 3:6, § 1 WVV somt de belangrijkste informatie op die in het jaarverslag moet worden 

opgenomen. We vinden er met name: 

 

a. 1° “een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij [de 

vennootschap] wordt geconfronteerd”; 

b. 3° “inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap 

aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover deze inlichtingen niet van die aard zijn 

dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap”; 

c. 8° wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten, de 

doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het 

financieel risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging, alsook het door de 

vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico. 

 

Ook na het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijft de 

Brexit een belangrijke gebeurtenis voor vennootschappen die actief zijn in de handel met het 

VK. Het is denkbaar dat de risico's en onzekerheden die eruit voortvloeien, zullen worden 

toegelicht in het jaarverslag van de betrokken vennootschappen over het boekjaar 2020. 

 

Ook zou het verslag van de commissaris in een vennootschap die sterke economische gevolgen 

ondervindt van de Brexit, een toelichting kunnen bevatten over deze voor de auditor 

belangrijke kwestie. Zoals het ICCI opmerkt in de soortgelijke omstandigheid van de 

onzekerheden die voortvloeien uit COVID-19: “Het is van belang dat de commissaris in zijn 



19 
 

verslag geen standaardtaal (‘boiler plate language’) hanteert en zijn bewoordingen aanpast 

aan de gegeven omstandigheden (‘case by case’).”43 

 

Informatie aan de ondernemingsraad 

De huidige situatie, die wordt gekenmerkt door een combinatie van de negatieve gevolgen van 

de COVID-19-pandemie en de onderbreking of verstoring van de handelsbetrekkingen met het 

Verenigd Koninkrijk, brengt voor sommige ondernemingen het risico van discontinuïteit met 

zich mee. We vermeldden al dat dit gevaar zal blijken bij het lezen van de jaarrekening en 

ongetwijfeld in het jaarverslag zal worden toegelicht. Wanneer in een onderneming een 

ondernemingsraad bestaat, heeft die recht op specifieke informatie waarover de commissaris 

verslag uitbrengt. 

Afhankelijk van de omstandigheden zullen de werknemers meer of minder zwaar worden 

getroffen door een negatieve ontwikkeling van de economische situatie als gevolg van de 

pandemie en de Brexit. De procedures voor het informeren en raadplegen van de 

werknemersvertegenwoordigers zullen bijdragen tot een proactief en via onderhandelingen tot 

stand gekomen beheer van eventueel noodzakelijke herstructureringen.44 

 

De ondernemingsraad ontvangt jaarlijkse informatie die er voornamelijk op gericht is de 

ondernemingsraad in staat te stellen een oordeel te vormen over de financiële stabiliteit van de 

onderneming, haar liquiditeit en haar rentabiliteit, alsmede over de vooruitzichten voor de 

werknemers.45 Die informatie, die met name de jaarrekening, eventueel de geconsolideerde 

jaarrekening en het jaarverslag omvat, moet binnen de drie maanden die volgen op de afsluiting 

van het boekjaar en vóór de algemene vergadering worden besproken.46 Begin 2021 zal die 

bespreking een duidelijke gelegenheid bieden om de mogelijke gevolgen van de pandemie en 

de Brexit voor de continuïteit van de onderneming te overlopen. 

 

Wanneer een ondernemingsraad is opgericht, wordt de rol van de commissaris uitgebreid tot 

een verslag aan de ondernemingsraad om de volledigheid en getrouwheid van de informatie te 

certificeren, maar ook tot de analyse en toelichting van die informatie. Gezien de duidelijke 

bezorgdheid van de werknemers over de mogelijke gevolgen van deze crisissen voor de 

werkgelegenheid, zou het wenselijk zijn dat de commissaris erop toeziet dat de bedrijfsleiding 

voldoende informatie over dat onderwerp verstrekt, voor zover dat mogelijk is. Hij dient ervoor 

te zorgen dat de personeelsvertegenwoordigers de door de crisissen veroorzaakte problemen 

goed begrijpen en de noodzaak inzien van alle maatregelen die nodig zijn om die aan te pakken 

en de continuïteit van de onderneming te waarborgen. 

 

De regelgeving legt ook een zogenaamde occasionele informatie op in geval van 

gebeurtenissen, omstandigheden of beslissingen die de gehele of gedeeltelijke continuïteit van 

de activiteiten en bijgevolg van de werkgelegenheid in gevaar kunnen brengen.47  Die 

informatie moet onverwijld worden verstrekt. Er moet geen specifiek rapport van de 

 
43 Eerder aangehaalde FAQ noot 42. 
44 P. COMHAIRE en H. OLIVIER, “Le commissaire et le conseil d’entreprise” in ICCI, De commissaris en de andere 

organen of comités van de gecontroleerde entiteit, 2019-1, Maklu, Antwerpen, 2019, nr. 230. 
45 Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële 

inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, art. 1, derde lid. 
46 Ibid., art.16 en 17 gecombineerd. 
47 Eerder aangehaald KB van 27 november 1973, art. 25. 
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commissaris over opgesteld worden, maar als waakzaam waarnemer van risico's van materieel 

belang van discontinuïteit, met name in de context van artikel 3:69 WVV, dient de commissaris 

de werkgever ook te wijzen op zijn plicht om de ondernemingsraad tijdig te informeren.48 

 

Informatie verspreid door de emittenten van de op gereglementeerde markten genoteerde effecten 

Wij hebben van meet af aan benadrukt dat de Britse beslissing om de EU te verlaten tot gevolg 

heeft dat de EU-regelgeving op zijn grondgebied niet meer van kracht is en dat het Verenigd 

Koninkrijk voor de toepassing van alle EU-regelgeving de status van derde land krijgt. Dit zal 

gevolgen hebben voor de financiële informatie bij de uitgifte van een prospectus voor de 

toelating van effecten tot een gereglementeerde markt en voor de toepassing van de 

transparantieverplichtingen. 

 

Artikel 29 van de Verordening van 14 juni 2017 aanvaardt dat een prospectus die in 

overeenstemming met de nationale regels van het land van de uitgevende instelling wordt 

gepubliceerd om effecten aan het publiek aan te bieden of om toelating van effecten tot de handel 

op een gereglementeerde markt te vragen in de Europese Unie wordt erkend, maar stelt twee 

voorwaarden.49 Om het prospectus goed te keuren, moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

herkomst50 zich ervan vergewissen dat de informatievereisten van de wetgeving van die derde 

landen gelijkwaardig zijn en dat er tussen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst en 

de bevoegde toezichthoudende autoriteiten van de uitgevende instelling van een derde land een 

samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan. Aangezien het Verenigd Koninkrijk een derde land 

is geworden, moeten de gelijkwaardigheid en samenwerking worden nagekeken. 

 

Bovendien moeten uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een 

gereglementeerde markt in de Europese Unie zijn toegelaten de transparantievereisten naleven 

die zijn vastgesteld door Richtlijn 2004/109/EG van 15 december 200451. Wanneer de 

statutaire zetel van een uitgevende instelling in een derde land gelegen is, moet de uitgevende 

instelling de regels over de informatie van de beleggers naleven zoals die zijn vastgesteld door 

de wetgeving van het derde land als die als gelijkwaardig werden erkend of moet die uitgevende 

instelling zich houden aan de verplichtingen van de wetgeving van een derde land die door de 

bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als gelijkwaardig worden beschouwd (art. 23). 

 

Voor zowel het prospectus als de transparantie wordt bij Verordening (EG) nr. 1569/2007 van 

de Europese Commissie van 21 december 2007 een mechanisme opgezet voor het nemen van 

een besluit over de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die door 

effectenuitgevende instellingen van derde landen worden toegepast.52 Hiertoe moeten die 

standaarden gelijkwaardig zijn aan de internationale boekhoudstandaarden (IFRS). In het geval 

van het Verenigd Koninkrijk zal een beschikking van de Commissie moeten worden genomen, 

zoals dat bijvoorbeeld het geval was voor de VS, Canada en Japan.53 

 
48 P. COMHAIRE en H. OLIVIER, loc.cit., nr. 234. 
49 Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 betreffende het prospectus https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R1129-20191231&qid=1608046673673&from=EN 
50 De lidstaat waar de effecten voor de eerste maal aan het publiek zullen worden aangeboden of waar het eerst 

toelating tot de handel op een gereglementeerde markt wordt aangevraagd wordt als de lidstaat van herkomst 

beschouwd. - Art. 2 m) iii) van de Verordening van 14 juni 2017. 
51 Geconsolideerde versie van de richtlijn en van de latere wijzigingen ervan waarvan de laatste dateert van 

22 oktober 2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0109-20131126 
52 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1569-20150101&from=EN. 
53 Beschikking van de Commissie van 12 december 2008, PBEU L 340 van 19 december 2008. 
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De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA in het Engels) zal een belangrijke rol 

spelen in de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten.54 Zij heeft tot taak de 

convergentie van het toezicht in de gehele interne markt te versterken. Op extern niveau is de 

ESMA ook verantwoordelijk voor het faciliteren en coördineren van de ontwikkeling van 

samenwerkingsovereenkomsten tussen de bevoegde autoriteiten en de betrokken 

toezichthoudende autoriteiten van derde landen.55 

Die samenwerkingsovereenkomsten bestrijken het toezicht op de auditors van de betrokken 

vennootschapen, zoals georganiseerd door Verordening (EU) 537/2014 van 16 april 2014 

betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van 

organisaties van openbaar belang, waarvan hoofdstuk IV de samenwerking organiseert met de 

autoriteiten van derde landen en met internationale organisaties en organen.56 

 

Zonder samenwerkingsovereenkomst zou de uitwisseling van informatie en de raadpleging van 

de werkdocumenten van de auditors door de toezichthoudende autoriteiten van derde landen in 

het gedrang komen, zoals volgt uit hoofdstuk IV ‘Samenwerking met autoriteiten van derde 

landen en met internationale organisaties en organen’ van de Verordening over de wettelijke 

controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang.57 

 

Op korte termijn hebben zowel de Britse Financial Conduct Authority (FCA) als de Europese 

instellingen maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verandering in de regelgevende 

situatie niet tot onnodige verstoringen leidt.58 Anderzijds betekent het einde van het 

lidmaatschap van de Europese Unie op langere termijn dat de toezichtmaatregelen op 

vennootschappen die op een gereglementeerde effectenmarkt zijn genoteerd, met inbegrip van 

het toezicht op de auditors van die vennootschappen en de daadwerkelijke handhaving daarvan, 

waarschijnlijk uiteen zullen lopen, tenzij samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten 

waarin de Europese wetgeving voorziet. 

 

Besluit 

Ondanks het handelsakkoord, zullen zowel de ondernemingen als de administraties op korte 

termijn waarschijnlijk met concrete problemen worden geconfronteerd; de aanpassingen 

daarvoor zullen tijd vergen. Het effect, althans op korte termijn, van de beperkingen op de vrije 

vestiging van auditkantoren en de gevolgen voor het overheidstoezicht op auditkantoren en de 

 
54 Verordening 1095/2010 van het Parlement en van de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een 

Europese toezichthoudende autoriteit, PBEU L 331 van 15 december 2010: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/ALL/?uri=celex:32010R1095.  
55 Art. 30 van de eerder vermelde Verordening van 14 juni 2017 over het prospectus en art. 25 lid 4 van de eerder 

vermelde Richtlijn 2004/109/EG over de transparantieverplichtingen. 
56 PBEU L 158 van 27 mei 2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0537.  
57 Verordening van het Europees Parlement en van de Raad nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke 

eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, PBEU L 158 

van 27 mei 2014. 
58 Europese ondernemingen kunnen hun activiteiten na 1 januari voortzetten op basis van een tijdelijke 

vergunningsregeling (TPR of FSCR) indien zij daartoe een aanvraag indienen bij de FCA; daarnaast heeft de 

Britse regering bij het Parlement een ontwerp ingediend voor een gelijkwaardigheidsregeling op een groot aantal 

gebieden van de financiële regelgeving. https://www.fca.org.uk/news/statements/response-treasury-equivalence.  

Zie voor de maatregelen van de ESMA om marktverstoringen op door de Europese Unie gereguleerde gebieden 

te voorkomen: https://www.esma.europa.eu/convergence/brexit.  
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regeling voor de uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten mogen niet worden 

onderschat. 

 

Belangrijker zijn de risico's van financiële verstoringen voor ondernemingen, vooral in 

combinatie met de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie. Bij de 

informatieverstrekking aan aandeelhouders en derden via de jaarrekening en het jaarverslag 

mag niet worden nagelaten om die onzekerheden, wanneer ze van materieel belang zijn, in de 

toelichting en/of het jaarverslag te belichten. Dat zal onvermijdelijk ook gevolgen hebben voor 

de controlewerkzaamheden en het verslag van de commissaris, bijvoorbeeld wanneer er risico's 

van discontinuïteit bestaan. 

 

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie en de interne markt na een 

terugtrekkingsakkoord dat één week voor 31 december, de afsluitingsdatum van de rekeningen 

van veel vennootschappen, werd bereikt, doet de vraag rijzen of de gevolgen van de Brexit 

moeten worden weergegeven in de financiële staten van de ondernemingen voor het op 

31 december 2020 afgesloten boekjaar. 

Naar onze mening kan, in tegenstelling tot wat het geval was voor de coronaviruscrisis, niet 

worden geconcludeerd dat de Brexit een gebeurtenis van type 2 is, die geen aanleiding zou 

mogen geven tot aanpassingen op de afsluitingsdatum voor de invloed van gebeurtenissen na 

de afsluitingsdatum. 

De voorwaarden waaronder de terugtrekking uit het Verenigd Koninkrijk zal plaatsvinden, 

zijn evenwel met een zodanige mate van onzekerheid omgeven, dat het naar onze mening in 

veel gevallen niet mogelijk zal zijn om ramingen van voorzieningen voor risico's en kosten 

te maken die voldoen aan de voorwaarden inzake relevantie en betrouwbaarheid die vereist 

zijn om een getrouw beeld te geven van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat 

van de onderneming. 

 


