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Een goedgekeurde jaarrekening van een vennootschap maakt deel uit van haar belastingaangifte en 
is dus bindend ten aanzien van de fiscus. Een foutieve boeking kan toch nog worden rechtgezet – en 
de rechtzetting werkt fiscaal door – als de boeking het gevolg is van een vergissing. Maar het Hof van 
Cassatie gaat nu nog verder: ook een bewuste beslissing kan worden rechtgezet en werkt fiscaal 
door, als het gaat om een met het boekhoudrecht strijdige boeking (Cass. 10 maart 2016, 
C.14.0399.N). 
 
Als algemeen principe geldt dat een goedgekeurde jaarrekening bindend is voor de vennootschap. 
Aangezien de jaarrekening deel uitmaakt van de aangifte in de vennootschapsbelasting, bindt de 
goedgekeurde jaarrekening de vennootschap ook tegenover de fiscus. 
 
 

Vergissing rechtzetten  
 
Maar wat als de vennootschap een foutieve boeking heeft verricht? Traditioneel wordt aanvaard dat 
de vennootschap tijdens de bezwaartermijn de jaarrekening kan rechtzetten en kan terugkomen op 
materiële vergissingen die te goeder trouw begaan zijn. Een materiële vergissing is een 
onachtzaamheid, een verstrooidheid of een onoplettendheid, bijvoorbeeld een verschrijving of het 
feit dat men vergeten is bepaalde beroepskosten in aftrek te brengen. Als iets louter bij vergissing 
onder een niet passende post van de balans geboekt is, kan ook dat nog worden rechtgezet. Dat 
volgt uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass. 12 mei 1989, noot S. Van Crombrugge, “De 
bindende kracht van de jaarrekening”, TRV 1989, 423). 
 
De jaarrekening van een vennootschap bevat – naast de registratie van de toestand van de 
vennootschap – ook de beslissingen die zijn genomen. Door het nemen van een beslissing creëert de 
vennootschap een juridische realiteit (S. Huysmans, Fiscale winst. Theorie en praktijk van het fiscaal 
winstbegrip in België, Kalmthout, Biblo, 1994, 277; S. Van Crombrugge, “De bindende kracht van de 



jaarrekening”, TRV 1988, 159). Die realiteit kan nadien niet meer worden rechtgezet, ook al blijken 
die beslissingen onoordeelkundig of lichtzinnig te zijn geweest. 
 
De rechtzetting van een (materiële) vergissing is tegenstelbaar aan derden en ook aan de fiscus. De 
belastingplichtige zal dus moeten aantonen dat de betwiste boeking het gevolg is van een (materiële) 
vergissing. Dat zal steeds een feitelijk bewijs vergen (bv. het bewijs van het werkelijke bedrag), wat 
vaak aanleiding geeft tot discussies met de fiscus. 
 
 

Antwerpen: onterechte boeking is beleidsbeslissing  
 
Ook in de hier besproken zaak betrof de discussie de vraag of de rechtzetting van de jaarrekening 
betrekking had op een rechtzetting van een materiële vergissing of van een beslissing. 
 
Vennootschap K baatte een groothandel uit in diamanten en edelstenen. K deed zaken met 
vennootschap F, aan wie zij diamanten verkocht en bij wie ze er ook aankocht. Ten gevolge van een 
transactie had K diamanten in pand gekregen van F. Die diamanten boekte K op haar balans voor het 
boekjaar 2008 als voorraad. In 2009 wou K de in pand gekregen diamanten verzilveren, maar de 
diamanten bleken een lagere waarde te hebben dan de waarde waarvoor zij in de boeken waren 
opgenomen. K diende vervolgens bezwaar in tegen de aanslag voor boekjaar 2008 (aanslagjaar 2009) 
– die gevestigd was op grond van de aangifte – en argumenteerde dat de jaarrekening een materiële 
vergissing bevatte, met name een vergissing in de waarde van de diamanten. K legde ook een 
verbeterde jaarrekening neer. 
 
De fiscus wees het bezwaarschrift van K af, omdat niet was aangetoond dat het om een materiële 
vergissing ging. De rechtbank van eerste aanleg volgde de fiscus. En de belastingplichtige ving 
nogmaals bot bij het hof van beroep van Antwerpen. Het hof stelde dat het een bewuste beslissing 
was van de vennootschap om de partij diamanten te boeken als voorraad tegen een bepaalde 
waarde (Antwerpen 25 maart 2014, 1401/0412, www.monkey.be). En een bewuste beslissing kan 
niet meer rechtgezet worden. “Ten overvloede” – voegde het hof van beroep eraan toe – zijn de 
diamanten in dit geval eigenlijk pandgoederen en hadden zij überhaupt niet als voorraad geboekt 
mogen worden. Pandgoederen moeten namelijk buiten de balans worden gehouden, zoals de fiscus 
overigens ook argumenteerde tijdens de procedure. Het betrof volgens het hof dus geen vergissing. 
 
 

Cassatie: zelfs bewuste beslissing moet men kunnen rechtzetten, indien strijdig met 
boekhoudwet  
 
De belastingplichtige trekt uiteindelijk naar het Hof van Cassatie. Allereerst herhaalt dat Hof dat uit 
het openbaar karakter van de fiscale wet en het legaliteitsbeginsel volgt dat de fiscus enkel de 
wettelijk verschuldigde belastingen kan vestigen. Bijgevolg heeft de belastingplichtige de 
mogelijkheid om tijdens de bezwaartermijn op te treden tegen onjuistheden in zijn fiscale aangifte 
die ertoe leiden dat wettelijk niet verschuldigde belastingen gevestigd worden, ook al zijn die 
onjuistheden het gevolg van een bewust genomen beslissing. 
 
Vervolgens stelt het Hof van Cassatie dat een met het boekhoudrecht strijdige boeking eveneens kan 
worden rechtgezet, ook al is de onjuiste boeking het gevolg van een bewuste beslissing. 
 
Alleen als het boekhoudrecht aan de belastingplichtige een beoordelingsmarge laat en hij vervolgens 
een beleidsbeslissing neemt (d.w.z. een keuze maakt uit verschillende wettelijke boekingswijzen), is 



die beslissing definitief, aldus nog het Hof. Een onjuiste boeking of waardering die het gevolg is van 
een eerder genomen beleidsbeslissing kan dus niet worden rechtgezet. 
 
Aangezien het hof van beroep heeft geoordeeld dat het boeken van de diamanten als voorraad een 
bewuste keuze was, en dat het geen verschil maakt dat die boeking niet in overeenstemming is met 
het boekhoudrecht, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht, besluit Cassatie. 
M.a.w., als de belastingplichtige, in een bewuste keuze, een verrichting in zijn boekhouding opneemt 
op een wijze die niet in overeenstemming is met boekhoudrecht, kan niet naar recht verantwoord 
worden dat hij gebonden is door zijn aangifte. Het arrest wordt dan ook vernietigd. Merk wel op dat 
de overweging die tot de vernietiging van het arrest heeft geleid, niet de kern van de betwisting 
betrof. De belastingplichtige voerde namelijk een betwisting over de rechtzetting van de waardering 
van de voorraad, en niet over de boeking zelf van de pandgoederen als voorraad. De 
belastingplichtige blijkt zich dus ook nog eens vergist te hebben in de waarde van de voorraad, naast 
zijn boekhoudkundige vergissing, namelijk het opnemen van de goederen als voorraad tout court 
(een foutieve waardering als gevolg van een beleidsbeslissing kan niet worden rechtgezet). 
 
 

CBN en rulingdienst  
 
De rechtspraak is doorgaans zeer streng als het erom gaat een rechtzetting van de jaarrekening 
fiscaal te aanvaarden. Daarbij wordt een zeer enge interpretatie gehanteerd van het begrip 
‘vergissing’, getuige daarvan het arrest a quo (zie ook Brussel 22 september 2005, Fisc. Koer. 
2005/792; Antwerpen 11 juni 2013, Fisc. Koer. 2013/535; Gent 4 december 2012, TFR 2013, afl. 440, 
340; zie ook Fisc. Act. 2012, 37/15, 2011, 41/15 en 2009, 37/16). Van zodra er sprake is van enige 
beoordelingsfout, oordeelt de rechtspraak dat er geen sprake meer is van een (materiële) vergissing 
en dat de rechtzetting dan ook niet fiscaal doorwerkt. De bewijslast ter zake rust bij de 
belastingplichtige. 
 
De rechtsleer daarentegen ziet het minder eng. In verband met de rechtzetting van een met het 
boekhoudrecht strijdige boeking, werd in de rechtsleer reeds het standpunt verdedigd dat zo’n 
boeking wijst op een vergissing en niet op een beslissing. Die rechtzetting zou dan ook fiscaal moeten 
doorwerken. Want een foutieve boekhoudkundige verwerking is meestal het gevolg van een onjuiste 
interpretatie van de boekhoudwetgeving en te wijten aan een vergissing van de vennootschap (of 
haar accountant). Er zal doorgaans geen sprake zijn van een bewuste beslissing van de vennootschap, 
aangezien de keuze wettelijk niet bestaat (S. Huysmans, Fiscale winst. Theorie en praktijk van het 
fiscaal winstbegrip in België, Kalmthout, Biblo, 1994, 279). Dat zal wel steeds afhangen van de 
concrete feiten van de zaak. 
 
Ook de rulingdienst (Dienst Voorafgaande Beslissingen) neemt dat standpunt in. In een ruling van 6 
november 2012 (nr. 2012.365) aanvaardde de rulingdienst dat de rechtzetting van een met het 
boekhoudrecht strijdige boeking fiscaal doorwerkt. In dat geval betrof het een verkeerde 
boekhoudkundige verwerking van een verkoopsovereenkomst. De rulingdienst stelde dat in principe 
enkel materiële vergissingen kunnen worden rechtgezet. Maar als de verkoopovereenkomst op een 
juiste wijze zou zijn gelezen, zou het boekhoudrecht een andere boekhoudkundige verwerking 
voorschrijven dan de boeking die is verricht. De rulingdienst oordeelt daarom dat de rechtzetting 
fiscaal doorwerkt. De vraag of er sprake is van een bewuste beslissing, is dan ook niet relevant. 
 
Ook de CBN aanvaardt dat een met het boekhoudrecht strijdige boeking kan worden rechtgezet. In 
het CBN-advies 2014/4 van 23 april 2014 stelt de CBN namelijk dat, als de oorspronkelijke boeking 
een inbreuk inhoudt op het boekhoudrecht, dan het bestaan van een vergissing mag worden 
vermoed (zie Fisc. Act. 2015, 41/15 voor een bevestiging in de rechtspraak). 



 
 

Cassatie op zelfde lijn  
 
Het Hof van Cassatie oordeelt nu in dezelfde zin en stelt dat de rechtzetting van een met het 
boekhoudrecht strijdige boeking fiscaal doorwerkt, ook al was de initiële boeking het gevolg van een 
bewuste beslissing van de vennootschap. 
 
Maar op een beleidsbeslissing die geen inbreuk vormt op het boekhoudrecht (bv. een 
onoordeelkundige waardering), zal niet kunnen worden teruggekomen. 
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