
Advies van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren en het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en 
Fiscalisten over de Mededeling van de Europese Commissie van 10 juli 2007 over een 
vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van 
vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen 
 
 

1. Doelstelling van de vereenvoudiging 
 
De drie instituten van de economische beroepen in België kunnen zich vinden in de 
doelstelling van de administratieve vereenvoudiging, vervat in de Mededeling van de 
Europese Commissie van 10 juli 20071, en sluiten zich aan bij het advies van de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven2 waarin gesteld wordt dat dit doel niet tot een 
kwaliteitsvermindering van de financiële verslaggeving mag leiden. 

 
2. Toegevoegde waarde van betrouwbare financiële verslaggeving 

 
Betrouwbare financiële verslaggeving bevordert de strijd tegen de fraude, 
inzonderheid de fiscale fraude, en tegen het witwassen van geld, de opsporing van 
de ondernemingen in moeilijkheden en de preventie van het gevaar voor 
faillissementen. Ze vergemakkelijkt de overdracht van de ondernemingen en de 
toegang tot kapitaal tegen lagere kosten, ondermeer voor wat bankleningen betreft. 
Ze bevordert ook het grensoverschrijdend verkeer en kan de concurrentiepositie van 
de Europese ondernemingen versterken. 
 
Volgens een recente academische studie3 verbetert de door de cijferberoepen 
uitgevoerde controle, en vooral de audit, de kwaliteit van de door de ondernemingen 
van alle omvang gepubliceerde financiële verslaggeving, en bevordert ze de 
continuïteit van de kleine ondernemingen. 
 

3. Ontoereikendheid van de in de Europese Mededeling van 10 juli 2007 geplande 
maatregelen 
 
Een afzwakking van de eisen op het gebied van de boekhouding en de controle op 
de rekeningen zal voor de ondernemingen en de derden die van deze financiële 
gegevens gebruik maken onvermijdelijk leiden tot een opmerkelijke verhoging van de 
administratieve lasten, aangezien ze andere middelen zullen moeten aanspreken om 
deze informatie te bekomen. 
 
Een verlichting van de eisen dienaangaande zal de samenhang tussen de 
boekhouding en de fiscaliteit, waarop de vennootschapsbelasting al meer dan dertig 
jaar gegrond is, uithollen. Indien de boekhoudkundige verplichtingen van de 
ondernemingen toch zouden worden ingekort, zal dat de controlemiddelen van de 
fiscus reduceren en bij de ondernemingen onzekerheid doen ontstaan aangaande 
hun fiscale verplichtingen4. 
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In tal van lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, maken de kmo’s een 
wezenlijk deel uit van het bedrijfsleven. Als de geplande maatregelen worden 
uitgevoerd, zouden in België 75% van de ondernemingen geen jaarrekening meer 
moeten opstellen en 95% ervan geen jaarrekening meer moeten publiceren. Wat zal 
er van de geloofwaardigheid van de kmo’s ten aanzien van hun bankiers, 
leveranciers, werknemers, klanten, enz. geworden, als ze geen nauwkeurige 
financiële informatie over zichzelf meer verstrekken? 
 

4. Maatregelen die worden voorgesteld met het oog op een ware administratieve 
vereenvoudiging 
 
Er dient een effectenstudie te worden uitgevoerd over de mogelijke gevolgen van de 
goedkeuring van de door de Europese Commissie bepleite maatregelen, op basis 
van een analyse van niet alleen de kosten maar ook van de voordelen die verband 
houden met een kwalitatieve financiële verslaggeving. 

 
Er dienen veeleer alternatieve maatregelen met het oog op een ware vereenvoudiging te 
worden gepland. Door de tussenkomst van een accounting professional zouden de 
ondernemingen die van deze diensten gebruik maken bijvoorbeeld aanspraak moeten 
krijgen op administratieve vereenvoudigingsmaatregelen.  


