COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 8 december 2010
Aanwezig: Jan Verhoeye (Voorzitter), Christine Collet, Guy Giroulle, Thierry Lhoest, Laurence
Pinte, Luc Van Brantegem en Hugo Van Passel.
Op deze plenaire vergadering betreffende de Belgische wetgeving worden verschillende
ontwerpadviezen behandeld en goedgekeurd.
Specifiek voor de verenigingen en stichtingen wordt door de leden een ontwerpadvies
goedgekeurd dat voor kleine verenigingen en stichtingen de mogelijkheid behandelt om zich
te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote
verenigingen en stichtingen.
Twee andere ontwerpadviezen die tijdens deze vergadering door de leden worden
goedgekeurd, betreffen de boekhoudkundige verwerking van betwiste schulden enerzijds
alsook de gevolgen voor de boekhouding en de jaarrekening van een zetelverplaatsing van
een vennootschap naar België anderzijds.
Deze goedgekeurde adviezen zullen in de loop van januari op de website van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen worden gepubliceerd.
Verder worden een aantal ontwerpteksten aan de leden ter discussie voorgelegd.
De aan de leden voorgelegde (aangepaste) ontwerpteksten behandelen diverse
onderwerpen. Zo wordt het ontwerpadvies betreffende de invloed van het
buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en
vorderingen opnieuw behandeld, evenals de interpretatie van de uitsluitingsgrond van
artikel 107, 4° KB W.Venn. bij de vaststelling van de consolidatiekring, de boekhoudkundige
verwerking van leveringen van handelsgoederen om niet en de boekhoudkundige
verwerking van beleggingen in goud.
Transpositie van de Europese Richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 18 juni 2009.
Tijdens de plenaire vergadering wordt het wetsontwerp betreffende de verplichting een
geconsolideerde jaarrekening op te stellen en een ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het KB W.Venn. behandeld die zorgen voor de omzetting van de Europese
richtlijn in de Belgische wetgeving.
Als gevolg van de omzetting van de betrokken Europese richtlijn worden tevens een aantal
door de Balanscentrale voorgestelde aanpassingen aan de rekenkundige en logische
controles, vermeld in artikel 182 van het KB W.Venn. en artikel 34 KB van 19 december
2003, aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.
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