COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 10 november 2010
Aanwezig: Jan Verhoeye (Voorzitter), Micheline Claes, Christine Collet, Guy Giroulle, Thierry
Lhoest, Laurence Pinte, Veerle Sleeuwagen en Luc Van Brantegem.
De nieuwe website is een feit.
De nieuwe website van de CBN wordt voorgesteld (www.cnc-cbn.be). De website laat
geïnteresseerden toe zich te registreren zodat ze automatisch op de hoogte worden
gebracht telkens er een nieuw bericht wordt gepubliceerd. Bovendien kunnen de CBNadviezen voortaan op een eenvoudige wijze worden teruggevonden door gebruik te maken
van trefwoorden of de zoekfunctie.
Op deze plenaire vergadering betreffende de Belgische wetgeving werden verschillende
ontwerpadviezen behandeld en goedgekeurd.
Specifiek voor de verenigingen en stichtingen werden een tweetal ontwerpadviezen door de
leden goedgekeurd: enerzijds een advies inzake de boekhoudkundige verwerking van
subsidies, schenkingen en legaten in contanten in hoofde van begunstigde grote en zeer
grote verenigingen en stichtingen, anderzijds een advies dat de verwerking van de subsidies
in natura in de jaarrekening van deze grote verenigingen en stichtingen toont.
Andere ontwerpadviezen die door de leden werden goedgekeurd behandelen de
interpretatie van “van overheidswege” in de omschrijving die artikel 95 KB W.Venn. geeft
aan het begrip “kapitaalsubsidies”, de mogelijke gevolgen van het gebruik van uniforme
boekhoudsoftware door internationale ondernemingen, de boekhoudkundige verwerking
van transfervergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers en de boekingswijze van
een voorschot op de verdeling van het netto-actief (betreft een update van advies 170/2).
Verder werd een aantal ontwerpteksten aan de leden ter discussie voorgelegd.
De aan de leden voorgelegde ontwerpteksten behandelen onderwerpen zoals de invloed van
het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en
vorderingen, de boekhoudrechtelijke verwerking van betwiste schulden en de gevolgen voor
de boekhouding van een zetelverplaatsing van een vennootschap naar België. Voor kleine
verenigingen en stichtingen werd bovendien de vraag onderzocht in hoeverre zij zich kunnen
onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen die worden opgelegd aan grote
verenigingen en stichtingen.
Ten slotte werd aandacht besteed aan de interpretatie van de uitsluitingsgrond van artikel
107, 4° KB W.Venn. bij de vaststelling van de consolidatiekring en aan de boekhoudkundige
verwerking van leveringen aan ondernemingen om niet.

1.

