COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN
CBN-advies 107-14 - Voorzieningen voor bezoldigingen bij volledige of gedeeltelijke
vrijstelling van te leveren arbeidsprestaties
In het raam van getroffen herstructureringsmaatregelen sluit een onderneming met sommige van haar
personeelsleden, een individuele overeenkomst, waarbij zij hen voor de toekomst vrijstelt van alle of
een deel van hun arbeidsprestaties, zonder daarbij hun bezoldiging proportioneel (of ongeveer
proportioneel) te verlagen.
De Commissie werd gevraagd naar de boekhoudkundige verwerking van zulke overeenkomsten.
Er werd meer bepaald gevraagd of een voorziening moest worden gevormd voor de dekking van de
verbintenissen ingevolge individuele overeenkomsten afgesloten met de betrokken personeelsleden,
waarbij de arbeidsprestaties hetzij integraal werden geschorst, met behoud van een bepaalde
bezoldiging, hetzij verminderd, met behoud van een sustantiële fractie van de bezoldiging.
Dit advies betreft dus enkel de gevallen waarbij een onderneming zich ertoe verbindt een werknemer
een bezoldiging te betalen zonder tegenprestatie van zijnentwege. Het is bijgevolg niet van toepassing
wanneer de arbeidsduur van alle of een deel van de werknemers van een onderneming wordt verkort,
terwijl zij hun week- of maandsalaris behouden, of wanneer een werknemer overschakelt van een
voltijdse op een deeltijdse werktijdregeling en zijn salaris proportioneel (of ongeveer proportioneel)
wordt verlaagd.
De vraag heeft betrekking op vaste verbintenissen met een definitief karakter die concreet de vorm
aannemen van in het kader van herstructureringsmaatregelen afgesloten overeenkomsten, en dus niet
op herstructureringsplannen die nog niet hebben geresulteerd in juridisch vaste en geïndividualiseerde
verbintenissen.
De Commissie is uitgegaan van het vermoeden dat de herstructureringen waarvan die maatregelen een
onderdeel vormden, niet plaats vonden uit het raam van de discontinuïteit van de onderneming of de
sluiting van een bedrijfstak. In die gevallen zou artikel 40 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976
van toepassing zijn.
Bij haar onderzoek heeft de Commissie zich uitsluitend gebogen over het boekhoudrechtelijke aspect
van het probleem.
Dergelijke overeenkomsten kunnen - juridisch gezien - niet als rust- en overlevingspensioen worden
gekwalificeerd en zij vallen evenmin onder een wettelijke of conventionele regeling inzake
brugpensioen. Het gaat om specifieke contracten die allerlei vormen kunnen aannemen, meer bepaald
wat de vraag betreft of nog andere beroepsactiviteiten mogen worden uitgevoerd, en waarvan de
draagwijdte dan ook telkens weer in concreto moet worden onderzocht.
Toch hebben zij een kenmerk gemeen met de regelingen inzake bovenwettelijk pensioen of
conventioneel brugpensioen: de onderneming ging gaat tegenover bepaalde werknemers van een
zekere leeftijd de vaste verbintenis aan om hen gedurende een bepaalde periode hun bezoldiging
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volledig of gedeeltelijk te blijven uitbetalen, terwijl zij geen overeenstemmende arbeidsprestaties meer
hoeven te leveren.
Krachtens artikel 19, derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 "moet rekening worden
gehouden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het
boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, (...)".
Het vierde lid van datzelfde artikel bepaalt dat "er rekening moet worden gehouden met de kosten en
de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag
waarop deze kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd".
Het vijfde lid van artikel 19 bepaalt trouwens dat "onder meer voorzieningen moeten worden gevormd
met het oog op:
a. de verplichtingen die op de onderneming rusten inzake rust- en overlevingspensioenen,
brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
b. (...);
c. (...)".
Krachtens de desbetreffende definitie in hoofdstuk III van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8
oktober 1976 "worden onder de passiefpost Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke
verplichtingen de voorzieningen opgenomen die door de onderneming worden gevormd om te voldoen
aan de verplichtingen inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere pensioenen en
renten die zij ten opzichte van haar actuele of gewezen personeels- of directieleden heeft aangegaan".
In haar advies 107/3 over "Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen" stelt de Commissie dat "de
verplichting aangegaan door de onderneming om haar werknemers met brugpensioen bovenvermelde
vergoeding uit te betalen, ook al leveren zij geen arbeidsprestaties meer, voor haar een vaste
verbintenis betekent en een kost die onbetwistbaar tijdens het boekjaar is ontstaan. Krachtens artikel
19 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 moet hiermee rekening worden gehouden in de
inventaris ; voor deze verbintenis moet een passende voorziening worden gevormd, ten laste van de
resultatenrekening".
Volgens de Commissie vloeit uit die reglementaire bepalingen voort dat, wanneer een onderneming
effectief, via een individuele overeenkomst, de vaste verbintenis aangaat om een deel van de
bezoldiging van een werknemer verder te blijven storten, hoewel die in de toekomst geen
arbeidsprestaties meer zal leveren (of een deel ervan niet meer zal leveren zonder dat zijn bezoldiging
proportioneel daalt), zij ten laste van het boekjaar waarin zij die vaste verbintenis aangaat, een
voorziening moet vormen om de betaling te dekken van de bezoldiging die zij, krachtens de aangegane
verbintenis, zal betalen.
Nota
(1)Gepubliceerd in Bulletin nr. 6, januari 1980, pp. 3-5.
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