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LIJST GEBRUIKTE

AFKORTINGEN

• IBB: Individuele beslissingen inzake boekhoudrecht

• ICCI: Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat

• CBN: Commissie voor boekhoudkundige normen

• CV: Coöperatieve vennootschap

• CVBA: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

• CVOA: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid

• BV: Besloten vennootschap

• AV: Algemene vergadering

• VOF: Vennootschap onder firma

• BVBA: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

• NBB: Nationale Bank van België

• W.Venn: Wetboek van vennootschappen

• WVV: Wetboek van vennootschappen en verenigingen

• MAR: Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

• NV: Naamloze vennootschap

4

LIJST GEBRUIKTE

AFKORTINGEN (2)

• BAV: Bijzondere algemene vergadering

• KB/WVV: Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

• CommV: Commanditaire vennootschap

• MVA: Materiële vaste activa

• VENB-aangifte: Aangifte in de vennootschapsbelasting
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1. 
Geselecteerde 
CBN-adviezen

Overzicht CBN-adviezen

• CBN – advies 2020/13 van 30 september 2020 - Overgang van een 
kapitaalhoudende CV naar een kapitaalloze vennootschap

• CBN – advies 2020/14 van 13 mei 2020 - Boekhoudkundige verwerking van 
de aan- / verkoop van een actief via een geblokkeerde rekening

• CBN – advies 2020/15 van 30 september 2020 – Zetelverplaatsing naar 
België: model van staat van activa en passiva bij immigrerende 
vennootschappen

• CBN – advies 2021/01 van 30 september 2020 – Uitgiftepremie
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Overzicht CBN-adviezen (2)
• CBN – advies 2021/02 van 9 december 2020 – Winstverdeling 

binnen de NV

• CBN – advies 2021/03 van 10 februari 2021 – Boekhoudkundige 
verwerking van het vennootschapsvermogen van een VOF en een 
CommV ingevolge de inwerkingtreding van het WVV

• CBN – advies 2021/04 van 10 februari 2021 – Aanschaffingswaarde 
bij de aankoop van een goed tegen betaling van een vaste prijs, 
verschuldigd over een periode van meer dan één jaar

• CBN – advies 2021/05 van 24 maart 2021 – Boekhoudrechtelijke 
behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-
19 pandemie

Overzicht CBN-adviezen (3)

• CBN – advies 2021/06 van 3 maart 2021 – Vermogensklem bij de om-
zetting van een VZW in een CV erkend als sociale onderneming

• CBN – advies 2021/07 van 9 december 2020 – Invloed van het buiten-
gerechtelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en 
vorderingen (update)

• CBN – advies 2021/08 van 9 september 2020 – Verplichting voor bepaalde 
VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen

• CBN – advies 2021/09 van 10 februari 2021 – Rekening 26 ‘Overige 
materiële vaste activa’
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Overzicht CBN-adviezen (4)
• CBN – advies 2021/10 van 12 mei 2021 – Boekhoudkundige 

verwerking van fusies tussen vennootschappen

• CBN – advies 2021/11 van 23 juni 2021 – Boekhoudkundige 
verwerking van COVID-19-tegemoetkomingen en van kosten gemaakt 
ten gevolge van de gezondheidscrisis

• CBN – advies 2021/12 van 2 juni 2021 - Boekhoudrechtelijke 
verwerking van de wederopbouwreserve

• CBN – advies 2021/13 van 20 augustus 2021 – Herwaarderings-
meerwaarden bij vennootschappen: gevolgen van de wijzigingen 
aangebracht door het WVV en KB WVV

OVERGANG VAN EEN KAPITAALHOUDENDE CV 
NAAR EEN KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAP

CBN-advies 2020/13 
van 30 september 2020
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• CV wordt in nieuw WVV exclusief voorbehouden voor vennootschappen 
die een onderneming voeren op basis van het coöperatief gedachtengoed

• CVBA en CVOA verdwijnen

− CVBA → BV (of NV)

− CVOA → VOF

• BV is voldoende flexibel om de CVBA ‘op te vangen’

Wijziging vennootschapsvorm

• Coöperatief gedachtengoed → art. 6:1, §1 WVV

• Deze CV’s worden vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen aan het 
WVV

− Dwingende bepalingen uit het WVV zijn vanaf vermelde datum dan van rechtswege van 
toepassing

− Aanvullende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze niet worden uitgesloten door 
andersluidende statutaire clausules

• Statuten moeten in overeenstemming worden gebracht bij de eerstvolgende 
statutenwijziging maar ten laatste op 1 januari 2024

• Optie was mogelijk vóór 1 januari 2020

− Statutenwijziging

− Van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging

Wijziging van de rechtsvorm – CVBA die beantwoordt aan de 
definitie van CV
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• Dwingende bepalingen uit het WVV voor de BV zijn vanaf 1 januari 2020 van 
rechtswege van toepassing, met uitzondering van:

− Geschillenregeling(boek 2, titel 7)

− Het vermogen van de vennootschap (boek 5, art. 5:1 en titel 5)

− Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen (boek 5, titel 6)

• Bepalingen van W.Venn blijven grotendeels van toepassing tot omzetting 
(statutenwijziging) of tot uiterlijk 31 december 2023

− Formele uitkeringstesten binnen het WVV zijn niet van toepassing

Wijziging van de rechtsvorm – CVBA die NIET beantwoordt 
aan de definitie van CV (2)

• Vrijwillige omzetting naar BV kan zonder de gebruikelijke vennootschaps-
rechtelijke omzettingsprocedure

− Statutenwijziging → authentieke akte

− GEEN door het bestuursorgaan op te maken staat van actief en passief en bijhorende 
verslaggeving van de commissaris, aangestelde bedrijfsrevisor of gecertificeerde accountant

• Een CVBA die zich op 1 januari 2024 nog niet vrijwillig heeft omgezet, wordt op 
deze datum van rechtswege omgezet in een BV

− Bestuursorgaan moet uiterlijk op 30 juni 2024 een AV samenroepen

− Agenda → aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm

Wijziging van de rechtsvorm – CVBA die NIET beantwoordt 
aan de definitie van CV (3)
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• Vrijwillige omzetting naar een andere rechtsvorm in het WVV (NV) 

− Verplichte toepassing van de procedure vermeld in ‘Boek XII Omzetting van vennootschappen’  
WVV

− Vennootschap blijft een kapitaalhoudende vennootschap
▪ Kapitaal blijft bestaan

▪ Wettelijke reserves blijven bestaan

Wijziging van de rechtsvorm – CVBA die NIET beantwoordt 
aan de definitie van CV (4)

• Quasi verdwenen in praktijk

• Dwingende bepalingen van de VOF zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020

• Andere bepalingen uit W.Venn blijven gelden tot vrijwillige omzetting in een 
andere rechtsvorm

• Vrijwillige omzetting naar VOF kan zonder de gebruikelijke 
vennootschapsrechtelijke omzettingsprocedure

− Mogelijk van 1 mei 2019 tot 31 december 2023

− Omzetting naar een andere vennootschapsvorm → verplichte toepassing van de procedure 
vermeld in ‘Boek XII Omzetting van vennootschappen’  WVV

Wijziging van de rechtsvorm – CVOA’s
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• Een CVOA die zich op 1 januari 2024 nog niet vrijwillig heeft omgezet, 
wordt op deze datum van rechtswege omgezet in een VOF

− Bestuursorgaan moet uiterlijk op 30 juni 2024 een AV samenroepen

− Agenda → aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm

Wijziging van de rechtsvorm – CVOA’s (2)

• Vast gedeelte van het kapitaal wordt 111 Onbeschikbare inbreng buiten 
kapitaal

• Wettelijke reserve wordt 1311 Statutair onbeschikbare reserves

• Niet-gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal wordt ‘niet-
opgevraagde inbrengen’

• Via de procedure van statutenwijziging kunnen deze van rechtswege 
onbeschikbare vermogens-rekeningen, nadien beschikbaar gemaakt worden

• Variabel gedeelte van het kapitaal is in regel beschikbaar en wordt 110 
Beschikbare inbreng buiten kapitaal

Kapitaal - CVBA die beantwoordt aan de definitie van CV 
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• Boekingen → zie advies 2019/14 - Van een kapitaalhoudende BVBA naar een 
kapitaalloze BV

• Op 1 mei 2019 bestaande CVBA die niet beantwoordt aan de definitie van 
artikel 6:1 WVV

− Onderwerpen vanaf 1 januari 2024

− Behoudens eerdere statutenwijziging in het kader van een vrijwillige omzetting → vanaf 
bekendmaking statutenwijziging

− Laatste jaarrekening met kapitaal → afsluitdatum uiterlijk 31 december 2023

• Als gekozen wordt voor een NV dan blijven kapitaal en wettelijke reserves 
behouden

Kapitaal - CVBA die NIET beantwoordt aan de definitie van CV

• Wetgever heeft géén expliciete bepalingen voorzien…

• Boekhoudkundige verwerking van de kapitaalbestanddelen worden dus 
bepaald in functie van de statutaire bepalingen

− Als de inbrengen volgens de statuten onbeschikbaar zijn → 111 Onbeschikbare inbreng buiten 
kapitaal

− Als de inbrengen volgens de statuten beschikbaar zijn → 110 Beschikbare inbreng buiten 
kapitaal

• Idem voor het niet-gestort gedeelte van het kapitaal

Kapitaal - CVOA

19

20



11

• Vanaf 1 mei 2019 opgerichte CV of omgezet in een in het WVV 
gedefinieerde CV

− Geen kapitaal maar inbreng

− Bestaande en nieuwe aandeelhouders kunnen zonder statutenwijziging inschrijven op 
nieuwe aandelen, rekening houdend met de statutaire bepalingen

− Boeking op 1109 ‘Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal’

− Statutaire bepaling van een minimaal vast gedeelte aan inbreng als buffer bij uittredingen 
is perfect mogelijk

Inbreng of verhoging inbreng in opgerichte of omgezette CV 
(WVV)

• Soepele uittredingsmogelijkheden → belangrijk kenmerk in een CV

• Kan ook in een BV als de statuten dit expliciet voorzien

• Kan altijd in een CV
− Zonder statutaire bepaling

− Zelfs indien er een statutair verbod zou voorzien zijn

• Een afzonderlijk CBN - advies zal later hieromtrent worden uitgebracht

Scheidingsaandeel
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BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE AAN-
/VERKOOP VAN EEN ACTIEF VIA EEN

GEBLOKKEERDE REKENING

CBN-advies 2020/14 
van 13 mei 2020

Boekhoudkundige verwerking van de aan- / verkoop van een actief 
via een geblokkeerde rekening

24

• Boekhoudkundige verwerking van een geblokkeerde rekening bij een transactie 
tussen twee of meer partijen, waarbij de overeengekomen prijs wordt gestort op 
een geblokkeerde rekening, in afwachting van het vervullen van één of meerdere 
ontbindende of opschortende voorwaarde(n)

− Ontbindende voorwaarde → welke bij haar vervulling, de verbintenis teniet doet en de zaken 
herstelt in dezelfde toestand alsof er géén verbintenis had bestaan

− Opschortende voorwaarde → welke afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, 
ofwel een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is

• Geblokkeerde rekening kan op naam staan van

− De koper

− De verkoper

− Een derde – bijvoorbeeld notaris
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Voorbeeld – verkoop machine waarvoor koper nog een 
vergunning moet verkrijgen (1) 

25

Storting door de koper op een geblokkeerde rekening van de KOPER

Voorbeeld – verkoop machine waarvoor koper nog een 
vergunning moet verkrijgen (2) 

26

Storting door de koper op een geblokkeerde rekening van de KOPER
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Voorbeeld – verkoop machine waarvoor koper nog een 
vergunning moet verkrijgen (3) 

27

Storting door de koper op een geblokkeerde rekening van de VERKOPER

Voorbeeld – verkoop machine waarvoor koper nog een 
vergunning moet verkrijgen (4) 

28

Storting door de koper op een geblokkeerde rekening van de VERKOPER
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Voorbeeld – verkoop machine waarvoor koper nog een 
vergunning moet verkrijgen (5) 

29

Storting door de koper op een geblokkeerde rekening van een ONAFHANKELIJKE 
DERDE PARTIJ

Voorbeeld – verkoop machine waarvoor koper nog een 
vergunning moet verkrijgen (6) 

30

Storting door de koper op een geblokkeerde rekening van een ONAFHANKELIJKE 
DERDE PARTIJ
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Voorbeeld – verkoop machine waarvoor koper nog een 
vergunning moet verkrijgen (7) 

31

Storting door de koper op een geblokkeerde rekening van een ONAFHANKELIJKE 
DERDE PARTIJ

ZETELVERPLAATSING NAAR BELGIË : MODEL VAN

STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA BIJ IMMIGRERENDE

VENNOOTSCHAPPEN

CBN-advies 2020/15 
van 30 september 2020

32
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CBN – advies 2020/15 - Zetelverplaatsing naar België 

33

• Vraagstelling door NBB

• Model staat van activa en passiva met samenstelling vermogenstoestand

− Openingsbalans → ogenblik van omzetting

− Art. 14:30 WVV

▪ Neerlegging bij de NBB van een staat van activa en passiva

▪ Verantwoordelijkheid bestuursorgaan

▪ Neerlegging binnen de 30 dagen na authentieke omzettingsakte

▪ Strafbepaling → door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te 
vloeien uit dit verzuim

• Voorlopig is er geen model bij KB vastgelegd

Vorm - model

34

• Voorkeur volgens het volledig jaarrekeningschema

− Kleine ondernemingen kunnen de uitsplitsing van bepaalde activa- of 
passivaposten achterwege laten

− Aanbeveling voor gebruik MAR

− Vermelding van 

▪ Toegepaste relevante waarderingsregels

▪ Overeenstemming met de beginselen van het Belgisch boekhoudrecht

• Referentie naar CBN-adviezen 2018/03 en 2011/2
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UITGIFTEPREMIE

CBN-advies 2021/01 
van 30 september 2020

35

CBN – advies 2021/01 - Uitgiftepremie

• Het positieve verschil tussen de uitgifteprijs van nieuwe aandelen en de 
nominale waarde of fractiewaarde van de bestaande aandelen

• Externe inbreng van aandeelhouders

• Principieel uitsluitend van toepassing op kapitaalhoudende vennootschappen 
(NV’s)

• Kapitaalloze vennootschappen (BV-CV) → boekhoudkundige verwerking bij de 
omvorming van een kapitaalhoudende naar een kapitaalloze vennootschap

• Niet van toepassing voor verenigingen
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MAR

37

• 11-rekening – Inbreng buiten kapitaal

− 110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal

▪ 1100 Uitgiftepremie

▪ 1109 Andere

− 111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

▪ 1110 Uitgiftepremie

▪ 1119 Andere

• Geen afzonderlijke rubriek in de jaarrekeningschema’s voor kapitaalloze 
vennootschappen

Jaarrekeningschema – Kapitaalhoudende vennootschap VOL-
VKT-MIC

38
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Jaarrekeningschema – Kapitaalloze vennootschap VOL-
VKT-MIC

39

Aanwending uitgiftepremie

40

• Overboeking naar een ‘reserve-rekening’ is NIET mogelijk

• AV beslist omtrent de (on)beschikbaarheid van de uitgiftepremie

• Indien géén statutaire bepaling → beschikbaar eigen vermogen

• Afname uitgiftepremie

− Via een gewone beslissing van de AV ingeval beschikbare uitgiftepremie

− Een onbeschikbare uitgiftepremie moet eerst beschikbaar gemaakt worden

• Beslissing van een onbeschikbare uitgiftepremie naar een beschikbare kan 
vennootschapsrechtelijk via een beraadslaging over een statutenwijziging

39
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Aanwending uitgiftepremie (2)

41

• Kapitaalverhoging door aanwending van de uitgiftepremie is mogelijk → 
rechtstreekse overboeking

DT 1100 Beschikbare inbreng buiten kapitaal – uitgiftepremie

OF DT 1110 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – uitgiftepremie

@ CT 100 Kapitaal

• Uitkering uitgiftepremie aan aandeelhouders is mogelijk → rechtstreekse 
boeking 

• Uitgiftepremie kan ook aangewend worden voor aanzuivering van verliezen

− Kan uitsluitend voor beschikbare uitgiftepremie

− Boeking via de resultaatverwerking

• AV kan beslissen om eventuele uitgiftekosten aan te rekenen op de bedrag van 
de uitgiftepremie

Uitgiftepremie bij een NV

42

• Uitgiftepremie moet volledig volstort worden bij de inschrijving → art 7:184 
WVV

• Uitgiftepremie is beschikbaar behoudens andersluidende statutaire bepaling 
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Uitgiftepremie bij een BV of CV

43

• Kapitaalloze vennootschap → geen nood tot uitgiftepremie

• Overboeking van bestaande uitgiftepremies op 1 mei 2019 naar

− 1100 Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Uitgiftepremie

− 1110 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Uitgiftepremie

− 1109 Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere

− 1119 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere

OF

WINSTVERDELING BINNEN DE NV

CBN-advies 2021/02 
van 9 december 2020

44
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Grenzen van uitkeerbare winsten in de NV

• Basis → art. 7:212, lid 1 WVV

“Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de 
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het 
bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, 
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen 
worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet 
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een 
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve”

• = Nettoactieftest

Onbeschikbare vermogensbestanddelen

46
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Nettoactief – art. 7:212, lid 2 WVV

47

Maximum uitkeerbaar bedrag

48

47
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Toepassingsgebied

49

• Alle uitkeringen

− Dividenden

− Tantièmes

− Gelijkgestelde verrichtingen

▪ Verkoop eigen aandelen

▪ Financiële steunverlening

▪ Statutaire aflossing van kapitaal

• Ook winstdeelnemingen of –premies aan personeel → niet 
bedoeld de louter variabele verloning

Dividenduitkeringen

50
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Tussentijdse dividenden

51

• Geen uitkering mogelijk op de gerealiseerde winsten van het lopend boekjaar

• CBN is van oordeel dat een dergelijke uitkering slechts aangewezen is indien 
de jaarrekening: (Hof van Cassatie van 23 januari 2003)

− Goedgekeurd is

− Actueel is

▪ Art. 3:11 KB/WVV

▪ Rekening houdend met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen

▪ Rekening houdend met de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of 
voorgaande boekjaren

• Sanctie in art. 7:214 WVV → ten onrechte gedane uitkeringen moeten 
teruggestort worden

EN

Interimdividenden – voorwaarden

52

• Statutaire machtiging aan het bestuursorgaan → exclusieve bevoegdheid

• Beperkt tot welbepaalde resultaten van de vennootschap (zie supra)

• Opmaak van een staat van activa en passiva niet ouder dan 2 maanden → 
terug te rekenen vanaf de beslissingsdatum van het bestuursorgaan

− Beoordeling door de commissaris

− Beoordelingsverslag wordt gevoegd bij het controleverslag → neerlegging!

• Een excedent wordt beschouwd als een voorschot op een volgend dividend 
→ eventueel over te dragen naar volgende boekjaren

51
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Interimdividenden – voorwaarden (2)

53

• Dividend krijgt pas een definitief karakter NA beslissing van de AV bij de 
goedkeuring van de jaarrekening

• Statutaire bevoegdheid van het bestuursorgaan kan aan bepaalde 
voorwaarden onderworpen worden:

− Beperking in de tijd

− Uitkering afhankelijk te stellen van bepaalde doelstellingen

− Beperking tot een bepaald percentage van het maximaal uitkeerbare bedrag

• Uitkering van een interimdividend in een verliesjaar is mogelijk!

• Tussentijdse staat moet een juist en getrouw beeld geven van de toestand

Interimdividenden – voorwaarden (3)

54

• Sanctie in art. 7:214 WVV → ten onrechte gedane uitkeringen moeten 
teruggestort worden

• Sancties bestuursorgaan ingeval niet naleving art. 7:212 en 7:213 WVV

− Strafrechtelijke sanctionering → art. 7:232, 2° WVV

− Bestuurdersaansprakelijkheid → art. 2:56, lid 3 WVV

53
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Boekhoudkundige verwerking

55

Boekhoudkundige verwerking (2)

56

55
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BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN HET

VENNOOTSCHAPSVERMOGEN VAN EEN VOF EN

EEN COMMV INGEVOLGE DE INWERKINGTREDING

VAN HET WVV

CBN-advies 2021/03 
van 10 februari 2021

57

CBN – advies 2021/03 - Vennootschapsvermogen van 
een VOF en een CommV 

• Betreft op 1 mei 2019 bestaande VOF’s en CommV’s

− WVV wordt van toepassing vanaf 1 januari 2020

− Een snellere vrijwillige onderwerping aan het WVV → vanaf de dag van de bekendmaking 
van deze statutenwijziging maar ten laatste op 1 januari 2020

− Geen expliciete vennootschapswettelijke bepalingen omtrent het 
vennootschapsvermogen

− Boekhoudkundige verwerking is uitsluitend in functie van de statutaire bepalingen

▪ Onbeschikbare inbrengen worden geboekt op rekening 

111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

▪ Indien uit de statuten géén onbeschikbaarheid blijkt → boeking op 

110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal

• Niet-gestort gedeelte wordt op overeenkomstige wijze geboekt

TENZIJ
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BOEKHOUDRECHTELIJKE BEHANDELING VAN

KWIJTSCHELDING VAN HUUR TEN GEVOLGE VAN DE

COVID-19 PANDEMIE

CBN-advies 2021/05 
van 24 maart 2021

59

CBN – advies 2021/05 – (Gedeeltelijke) Kwijtschelding van huur 

• Boeking van huurgelden

− In hoofde van de verhuurder → rekening 70 Omzet of 744 Huuropbrengsten

− In hoofde van de huurder → rekening 610 Huur en huurlasten

• CBN-advies 2012/2 – De boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen 
bij het afsluiten van een huurovereenkomst is in casu NIET van toepassing

• Boekhoudkundige verwerking van de kwijtschelding van huur

− Kwijtschelding als gevolg van verplichte sluiting → géén boeking

− Huurvermindering → boeking van de (verminderde) huur in hoofde van beide partijen

• Kwijtschelding kan aan bepaalde voorwaarden onderworpen worden → 
voorwaardelijkheid van kwijtschelding

− Boeking in de orderekeningen

− Vermelding voorwaardelijkheid in de toelichting
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Tijdelijke niet-betaling van leasevergoedingen

61

• Operationele leasing → idem boekingen als een huurcontract (zie supra)

• Financiële leasing → actief op balans van de leasingnemer

− Impact bij leasingnemer

▪ Wijziging in uitsplitsing tussen leasingschulden op meer en ten hoogste 1 jaar → herclassificatie

▪ Interest blijft veelal verschuldigd

− Impact bij leasinggever → wijziging in de uitsplitsing tussen leasingvorderingen op meer 
en ten hoogste 1 jaar 

Mogelijke impact op de waarderingsregels

62

• Herziening door het bestuursorgaan conform

− Art. 3:39, § 1, 2e lid KB/WVV

− Art. 3:42, § 1, 2e lid KB/WVV

• Boeking van aanvullende of niet-recurrente afschrijvingen ingeval 

− Technische ontwaarding

− Wijziging van economische of technologische omstandigheden

− Boekwaarde is hoger dan gebruikswaarde
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Voorzichtigheidsbeginsel

63

• Art. 3:14, 2e lid KB/WVV

• CBN - advies 2012/17 – Erkenning van opbrengsten en kosten

• Indien effectieve inning van opbrengsten bij aanvang en integraal onzeker 
zijn, staat het de onderneming vrij om deze opbrengsten niet in resultaat op 
te nemen

− Criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goeder trouw

− Onzekere opbrengst kan in resultaat geboekt worden indien een overeenkomstige 
waardevermindering wordt geboekt

VERPLICHTING VOOR BEPAALDE VZW’S, IVZW’S
EN STICHTINGEN OM EEN JAARVERSLAG OP TE

STELLEN

CBN-advies 2021/08 
van 9 september 2020

64
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CBN – advies 2021/08 – Jaarverslag voor verenigingen 

65

• Toepassingsgebied  → andere dan de kleine VZW’s, IVZW’s of stichtingen

• Neerlegging gelijktijdig met de jaarrekening

• Artikelen WVV

− Art. 3:47, § 7, 2e lid en 3:48 voor VZW’s en IVZW’s

− Art. 3:51, § 7, 2e lid en 3:52 voor stichtingen

• Inhoud is strikt vastgelegd in het WVV waarvan men niet kan afwijken

Toepassingsgebied – Andere dan kleine verenigingen

66

• Op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan 1 van 
volgende criteria overschreden hebben 

− Jaargemiddelde aantal werknemers: 50

− Jaaromzet, exclusief btw: € 9.000.000,00

− Balanstotaal: € 4.500.000,00

• Consistentiebeginsel idem als bij ondernemingen

− Overschrijding gedurende 2 opeenvolgende boekjaren

− Gevolgen vanaf het volgende (3de) boekjaar

65
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Verenigingen opgericht vanaf 1 mei 2019

67

• WVV is van toepassing op de sedert 1 mei 2019 opgerichte verenigingen

• Cijfers worden bij het begin van het boekjaar ter goeder trouw geschat → 
geschatte overschrijding, verplicht rekening mee te houden

• Proratering omzet ingeval verkort of verlengd boekjaar

Verenigingen die reeds bestonden vóór 1 mei 2019

68

• Opt-in → van 1 mei 2019 tot 31 december 2019

− Statutenwijziging → vrijwillig vervroegde toepassing WVV 

− WVV wordt van toepassing vanaf de dat van de bekendmaking van deze 
statutenwijziging

− Voorbeelden → zie CBN – advies

• Geen beslissing tot opt-in

− Toepassing WVV vanaf 1 januari 2020

− Dwingende bepalingen → jaarverslag is van toepassing indien criteria overschreden 
werden

− Voorbeelden → zie CBN – advies

• Vrijwillige opmaak jaarverslag → geen (verplichte) neerlegging
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REKENING 26 ‘OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA’

CBN-advies 2021/09 
van 10 februari 2021

69

CBN – advies 2021/09 - Overige materiële vaste activa - inhoud

• Onroerende goederen die worden aangehouden als onroerende reserve

• Woongebouwen

• Buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa

• Roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur 
of landpacht werden gegeven behalve wanneer de uit deze contracten 
voortvloeiende vorderingen geboekt worden in de rubrieken ‘vorderingen op 
meer dan of ten hoogste 1 jaar’

• Kosten voor inrichting van gehuurde gebouwen, voor zover ze niet ten laste 
werden genomen van de resultatenrekening van het lopende boekjaar

69
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Waarderingsregels

71

• Waardering aan aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen en 
waardeverminderingen → art. 3:13 KB/WVV

• Opmaak passend afschrijvingsplan door het bestuursorgaan

− Uitzondering → aankoopoptie waarvan redelijkerwijze wordt aangenomen dat de 
leasinggever dit bedrag zal ontvangen: geen toepassing van afschrijvingen op deze 
aankoopoptie (CBN-advies 2015/4 – Leasing, randnummer 44)

− Toepassing van niet-recurrente afschrijvingen of waardeverminderingen op buiten 
gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragende vaste activa

− Niet-recurrente afschrijvingen die niet langer verantwoord blijken moeten worden 
teruggenomen → art. 3:42, § 1, 3e lid KB/WVV

Waarderingsregels (2)

72

• Afboeking in voorkomend geval van herwaarderingsmeerwaarden op MVA 
die zijn overgeboekt naar ‘Overige materiële vaste activa’ → rekening 
houden met waarschijnlijke realisatiewaarde

• Herwaardering van overige materiële vaste activa is mogelijk mits naleving 
van de wettelijke voorwaarden….

71
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BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN COVID-19-
TEGEMOETKOMINGEN EN VAN KOSTEN GEMAAKT

TEN GEVOLGE VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS

CBN-advies 2021/11 
van 23 juni 2021

73

CBN – advies 2021/11 - COVID-19-tegemoetkomingen 

• Gewestelijke tegemoetkomingen mits naleving voorwaarden

• Heropstart activiteiten geeft aanleiding tot bijkomende welbepaalde kosten

− Herinrichting vergaderzalen en werkvloer

− Aankoop mondmaskers en alcoholgel

− Plexiglas

• Basis → waarderingen moeten voldoen aan de eisen van  

− Voorzichtigheid

− Oprechtheid 

− Goede trouw
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COVID-19-tegemoetkomingen

75

• Boeking op 

− Rekening 743 tot 749 Diverse bedrijfsopbrengsten

− Rekening 764 tot 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

• Op moment van kennisgeving

OF

Kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis

76

• Boeking op 

− Rekening 61 Diensten en diverse goederen

− Rekening 664 tot 667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten

• Beoordeling door het bestuursorgaan

• Aanzienlijke investering voor duurzaam gebruik → activering onder 
materiële vaste activa

OF

75
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Overige kosten – boekingen 

77

• Aangerekende boetes of schadevergoedingen

− Rekening 643 tot 648 Diverse bedrijfskosten

− Rekening 664-667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten

− Eventueel boeken van voorzieningen voor risico’s en kosten → CBN – advies 2018/25 –
Voorzieningen 

Overige kosten – boekingen (2)

78

• Voorraden → Overschrijden houdbaarheidsdatum op voedingsproducten

− Aanpassing aan lagere marktwaarde via voorraadwijzigingen

− Waardevermindering op goederen in bewerking of bestellingen in uitvoering

− Beoordeling door het bestuursorgaan om desgevallend te boeken als niet-recurrente kosten 
(rekening 664 tot 667)

− Aanvullende waardeverminderingen om rekening te houden met de evolutie van hun 
realisatie- of marktwaarde of met de risico’s inherent aan de aard van de betrokken 
producten of van de gevoerde activiteit

− Boeking van voorzieningen voor risico’s en kosten op de verdere uitvoering van bestellingen 
in uitvoeringen, voor zover niet gedekt door waardeverminderingen

77
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Overige kosten – boekingen (3) 

79

• Aanpassing van de afschrijvingsplannen voor vaste activa die tijdelijk niet 
worden gebruikt ingevolge (verplichte) stopzetting van de activiteit

• Herstructureringskosten kunnen worden geactiveerd (rekening 204) indien 
aan de voorwaarden voldaan is

BOEKHOUDRECHTELIJKE VERWERKING VAN DE

WEDEROPBOUWRESERVE

CBN-advies 2021/12 
van 2 juni 2021

80
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CBN – advies 2021/12 - Wederopbouwreserve 

• Wet van 19 november 2020 → art. 194 quater / 1 WIB 1992

• Doelstellingen 

− Geleidelijk herstellen van de solvabiliteitspositie

− Een gelijkwaardig eigen vermogen bekomen van vóór het COVID-19 tijdperk

• Hoe → mogelijkheid om voor de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024 hun 
belastbare gereserveerde winst tijdelijk via een vrijgestelde reserve in de 
onderneming te houden

− Beperkingen

− Uitgesloten vennootschappen

In aanmerking komende vennootschappen

82

• Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

• Vennootschappen onderworpen aan de belasting van niet-inwoners

• Kleine en grote vennootschappen

• Boekhoudkundig bedrijfsverlies op afsluitdatum van 

− Het boekjaar 2020

− Voor vennootschappen die hun boekjaren afsluiten tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2020, 
boekjaar 2021 → afwijking van het algemene principe

81
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Uitgesloten vennootschappen

83

• Vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot aan de dag van de 
indiening van de aangifte, die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de 
wederopbouwreserve wordt aangelegd, volgende verrichten hebben uitgevoerd

− Een inkoop eigen aandelen

− Dividenden hebben toegekend of uitgekeerd (inclusief liquidatiesreserves)

− Kapitaalsvermindering

− Elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen

• Vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen

• Vennootschappen die op 18 maart 2020 konden worden aangemerkt als 
ondernemingen in moeilijkheden

• Beleggingsvennootschappen

Uitgesloten vennootschappen (2)

84

• Gereglementeerde vastgoedvennootschappen en organismen voor 
financiering van pensioenen

• Coöperatieve participatievennootschappen

• Zeescheepvaartvennootschappen
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Maximum van de wederopbouwreserve

85

• Eerste beperking → boekhoudkundig bedrijfsverlies van het boekjaar dat afsluit 
in 2020

− Code 9901 van de neergelegde jaarrekening

− Optiestelsel voor vennootschappen die hun boekjaar afsloten tussen 1 januari tot 30 juli 2020

▪ Ofwel het bedrijfsverlies geleden in het boekjaar dat afgesloten is in 2020

▪ Ofwel het bedrijfsverlies van het boekjaar dat afsluit in 2021

• Tweede beperking → maximum € 20.000.000,00

• Cumulatieve toepassing van deze 2 beperkingen

• Voorbeeld 

− Bedrijfsverlies boekjaar 2020: € 500.000,00

− Maximaal aan te leggen wederopbouwreserve is dan € 500.000,00 gespreid over de 3 
boekjaren 2021, 2022 en 2023

Belastbare gereserveerde winst

86

• Wederopbouwreserve is per belastbaar tijdperk beperkt tot de 
belastbare gereserveerde winst

− Berekend vóór aanleg van de vrijgestelde reserve

− Na aanpassingen in meer of min va de beginstand van de reserves (code 
1080 van de VENB-aangifte)
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Onaantastbaarheidsvoorwaarde

87

• Vrijstelling wordt uitsluitend verleend en behoudens als aan de onaantast-
baarheids-voorwaarde is voldaan

• Boeking op een afzonderlijke rekening binnen de categorie belastingvrije 
reserves op de balans

Belastbaarheid van de wederopbouwreserve

88

• Geheel of gedeeltelijke belastbaarheid in de mate dat de vennootschap op 
gelijk welk moment na de aanleg van de wederopbouwreserve

− Uitkeringen uit haar eigen vermogen verricht

− Daling van de personeelskosten beneden een bepaald minimumbedrag

• Uitkeringen uit haar vermogen

− Inkoop eigen aandelen → terugname vrijstelling ten belope van de waarde van de inkoop

− De toekenning of uitkering van dividenden met inbegrip van de liquidatiereserves → 
terugname ten belope van het bedrag van de het dividend

− Kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen 
(bv. tantièmes) → terugname ten belope van het bedrag van de kapitaalvermindering

87
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Belastbaarheid van de wederopbouwreserve (2)

89

• Daling van de personeelskosten → bezoldigingstest

• De geboekte personeelskosten op de rekening ‘620 Bezoldigingen en 
rechtstreekse sociale voordelen’ minder dan 85 % bedragen van het in dezelfde 
post 620 ingeschreven bedrag voor het boekjaar geëindigd in 2019

− Terugname ten belope van het verschil 

− Voorbeeld 

Neem een vennootschap die in haar boekjaar 2019 voor € 100.000,00 bezoldigingen heeft toegekend. In 
het boekjaar 2022 keert zij slechts € 80.000,00 aan bezoldigingen uit. Dat is € 5.000,00 minder dan de 
grens van 85% van de bezoldigingen van 2019 (€ 100.000,00 x 85 % = € 85.000,00). De vrijstelling van de 
inmiddels aangelegde wederopbouwreserve moet dan tot beloop van die € 5.000,00 worden 
teruggenomen. 

Stel dat dezelfde vennootschap in haar boekjaar 2023 slechts € 70.000,00 aan bezoldigingen toekent; dat 
is dan nog eens € 10.000,00 minder dan de € 80.000,00 van het jaar voordien. De vrijstelling moet dan 
voor dat boekjaar nog verder met € 10.000,00 worden teruggenomen.

Boekhoudkundige verwerkingen – Voorbeeld 

90

• Gegeven
− Boekjaar 2019: € 200.000,00 op de rekening 620 Bezoldigingen en 

rechtstreekse sociale voordelen

− Bedrijfsverlies van het boekjaar 2020: € 250.000,00

− Boekjaar 2020: € 90.000,00 op de rekening 620 Bezoldigingen en 
rechtstreekse sociale voordelen

− Boekjaar 2021: belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk 
vóór samenstelling van de vrijgestelde wederopbouwreserve bedraagt € 
100.000,00
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Boekhoudkundige verwerkingen – Voorbeeld (2)

91

Boekhoudkundige verwerkingen – Voorbeeld (3)

92

91
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Herwaarderingsmeerwaarden bij 
vennootschappen: gevolgen van de 
wijzigingen aangebracht door het WVV en 
KB/WVV

CBN-advies 2021/13 
van 20 augustus 2021

93

CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden 

• Betreft de passiefrubriek ‘12 Herwaarderingsmeerwaarden’

• Art. 3:89, § 2, II KB/WVV

– Niet gerealiseerde meerwaarden op vaste activa → art. 3:35 KB/WVV

– Terugneming van waardeverminderingen op deelnemingen, effecten en andere in portefeuille 
gehouden waardepapieren (van vóór 1 januari 1976) → art. 3:94 KB/WVV

– Terugneming van waardeverminderingen geboekt op immateriële en materiële vaste activa, met 
onbeperkte gebruiksduur → art. 3:89, § 2, II, 2° KB/WVV

– Herwaarderingsmeerwaarden bedoeld in art. 3:22, vierde lid KB/WVV (geboekte meerwaarden
tijdens een boekjaar dat voorafgaat aan het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983)

• Wettelijke bepalingen → zie verschillende wetsartikelen

– Voorwaarden

▪ Materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen onder de financiële vaste activa

93
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CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (2)

95

▪ Waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de onderneming, moet op vaststaande en 
duurzame wijze uitstijgen boven hun boekwaarde

▪ Activa noodzakelijk voor de voortzetting van het bedrijf van de onderneming, mogen slechts worden 
geherwaardeerd in de mate waarin de uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit 
van de onderneming of van het betrokken onderdeel ervan

▪ Verantwoording in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst wordt 
toegepast

▪ Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur moeten worden 
afgeschreven → spreiding over de vermoedelijke residuele gebruiksduur

– 12 Herwaarderingsmeerwaarden → behouden zolang de betrokken activa niet werden 
gerealiseerd. Zij mogen echter:

▪ Worden overgebracht naar een (beschikbare) reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte 
afschrijvingen

CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (3)

96

▪ Bij latere minderwaarde worden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de 
meerwaarde

– Herwaarderingsmeerwaarden mogen NOOIT rechtstreeks of onrechtstreeks aangewend worden 
om overgedragen verliezen geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren

• Herwaarderingsmeerwaarden kunnen worden omgezet in kapitaal (kapitaal-
houdende vennootschappen) of in inbreng (kapitaalloze vennootschappen)

• Omzetting in kapitaal → art. 3:76 KB/WVV en 7:208 WVV 

– Toepassingsgebied → NV, EV en ECV

– Omzetting voor het gedeelte van de geherwaardeerde waarde verminderd met de geraamde 
belasting hierop
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CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (4)

97

– Beperking kapitaalvermindering → art. 7:208 WVV

“Wanneer een herwaarderingsmeerwaarde in het kapitaal is omgezet mag het kapitaal 
niet worden verminderd tot een bedrag lager dan het minimumkapitaal,

1° verhoogd met het bedrag van de omgezette herwaarderingsmeerwaarde, en

2° in voorkomend geval, verminderd met het bedrag van de inmiddels gerealiseerde 
meerwaarde ingevolge overdracht van het betrokken actiefbestanddeel”

De facto is een incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal gevolgd door een 
kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen, niet meer mogelijk

CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (5)

98

Voorbeeld 1 - NV

Kapitaalvermindering mag niet uitgevoerd worden op basis van art. 7:208 WVV
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CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (6)

99

Voorbeeld 1 – NV (vervolg)

CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (7)

100

Voorbeeld 2 -NV

Bijkomend → verkoop in boekjaar N+1 van het gebouw waarop de herwaarderings-
meerwaarde is geboekt

→ gerealiseerde meerwaarde bedraagt € 20.000,00
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CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (8)

101

Voorbeeld 2 – NV (vervolg)

CBN-advies 2021/13 – Herwaarderingsmeerwaarden (9)

102

• Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden 
wordt krachtens de wet gelijkgesteld als een onbeschikbare reserve

• Omzetting in inbreng

– Geen wettelijke bepalingen in het WVV voor kapitaalloze vennootschappen

– Er is geen expliciet verbod → mogelijk bestaat…
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2. 
Geselecteerde 
IBB’s

103

Overzicht IBB’s
• IBB – advies 2021/01 van 10 februari 2021 – Correctie van de 

jaarrekening

• IBB – advies 2021/02 van 10 februari 2021 – Vastrentend effect

• IBB – advies 2021/03 van 10 februari 2021 – Vastrentend effect

• IBB - advies 2021/04 van 10 februari 2021 – Activering van betaalde 
Sales Milestone-vergoedingen en royalties
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IBB 2021/01 
Correctie van de 
jaarrekening

105

IBB 2021/01 – Correctie van de jaarrekening

106

• Voorwerp

Aanpassing van de jaarrekeningen 30 september 2011 tot en met 31 december 
2018 verplicht in onderstaande casus?

• Beschrijving
– Onroerende lease van een gebouw aangegaan in 2011
– Financiering via erfpacht en onroerende lease
– Financiële instelling is leasinggever, de vennootschap A is leasingnemer
– Aankoopoptie contractueel voorzien
– Erfpachtrecht werd aan vennootschap A verleend door een groepsvennootschap C
– Onroerende lease wordt sedert 2011 binnen de vennootschap A uitgedrukt als ‘on-balance lease’
– Evaluatie → kwalificatie als ‘off-balance lease’ (verrichting stelt de investeerder niet in staat om 

via het aandeel van het kapitaal in de contractueel te starten termijnen, het volledige 
investeringsbedrag in het gebouw weder samen te stellen binnen de leasetermijnen)
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IBB 2021/01 – Correctie van de jaarrekening (2)

107

– Voorgestelde boekingswijzen

▪ Resultaatsimpact (in kost nemen van de leasingtermijnen en het wegvallen van de 

afschrijvingskost) wordt, geboekt in de rekening ‘14 Overgedragen resultaat’

▪ Intrestcomponent wordt op een ‘61-rekening’ toegewezen

• Beslissing college

– Betreft een ‘off-balance lease’

– Akkoord met de voorgestelde correctieboekingen

Type here the title of the presentation

IBB 2021/02
Vastrentend effect

108
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IBB 2021/02 – Vastrentend effect
• Voorwerp

Een vennootschap wil een ‘branche/tak 6 product’ onderschrijven bij een 
verzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht.

Hoe kwalificeert dit product boekhoudkundig?

• Beschrijving
– Product wordt enkel aangeboden aan vennootschappen en rechtspersonen, met uitsluiting van 

natuurlijke personen
– Product is geregistreerd in Luxemburg
– Product is gelinkt aan één of meer externe en/of interne beleggingsfondsen gekozen door de 

verzekeringsnemer
– De onderliggende activa zijn de ‘klassieke’ of gebruikelijke financiële producten
– Structurele uitsluiting van aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen waarover de 

verzekeringsnemer of zijn aandeelhouder direct of indirect zelf een controle uitoefent of waarin 
deze een deelnemingsverhouding aanhoudt

IBB 2021/02 – Vastrentend effect (2)

110

– Verzekeringsnemer heeft bij de premiestorting een vordering op de verzekeringsmaatschappij 
waarvan het bedrag varieert in functie van de evolutie van de waarde van de onderliggende 
investeringen

– Vaste looptijd voor 5 jaar (maximum 99 jaar), kan echter vervroegd worden afgekocht

– Contract is niet verhandelbaar op een secundaire markt

– Er is geen kapitaal- en rendementsgarantie

– De onderliggende beleggingsfondsen geven geen recht op  een winstdeelname

– De verzekeringsnemer heeft enkel recht op de waarde van zijn belegging bij een (gedeeltelijke) 
afkoop op einddatum

• Beslissing college

– Het beschreven product moet op de actiefzijde van de balans worden opgenomen als ‘5101 
Geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen’

– Het product waarborgt in casu geen rendement of kapitaal → geen jaarlijkse opbrengsterkenning
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IBB 2021/03
Vastrentend effect

111

IBB 2021/03 – Vastrentend effect 
• Voorwerp

• Een vennootschap wil een ‘branche/tak 6 kapitalisatiecontract’ onderschrijven bij een 
verzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht.

• Hoe kwalificeert dit product boekhoudkundig?

• Beschrijving

– In realiteit gaat het om een nominatief contract (contract aan toonder)

– Product met een vaste looptijd waarbij de verzekeringsmaatschappij de tegenwaarde zal betalen 
van de waarde verbonden aan de onderliggende activa

– Onderliggende activa bestaan uit beleggingsfondsen, gekozen door de verzekeringsnemer

– De onderliggende activa zijn de ‘klassieke’ of gebruikelijke financiële producten

– Structurele uitsluiting van aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen waarover de 
verzekeringsnemer of zijn aandeelhouder direct of indirect zelf een controle uitoefent of waarin 
deze een deelnemingsverhouding aanhoudt
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IBB 2021/03 – Vastrentend effect (2)

113

– Verzekeringsnemer heeft bij de premiestorting een vordering op de verzekeringsmaatschappij 
waarvan het bedrag varieert in functie van de evolutie van de waarde van de onderliggende 
investeringen

– Contract heeft een vaste looptijd van minstens 1 jaar en 1 dag doch kan op elk moment geheel of 
gedeeltelijk vervroegd worden afgekocht

– Contract is niet verhandelbaar op een secundaire markt
– Betreft géén levensverzekeringscontract en er is evenmin een ‘begunstigde’
– Er is geen kapitaal- en rendementsgarantie
– De onderliggende beleggingsfondsen geven geen recht op  een winstdeelname
– De verzekeringsnemer heeft enkel recht op de waarde van zijn belegging bij een (gedeeltelijke) 

afkoop op einddatum

• Beslissing college
– Het beschreven product moet op de actiefzijde van de balans worden opgenomen als ‘5101 

Geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen’
– Het product waarborgt in casu geen rendement of kapitaal → geen jaarlijkse opbrengsterkenning

Type here the title of the presentation

IBB 2021/04
Activering van betaalde 
Sales Milestone-
vergoedingen en royalties
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IBB 2021/04 – Activering van betaalde Sales Milestone-
vergoedingen en royalties

• Beschrijving

– Vennootschap A neemt licenties op technologieën die mogelijk bruikbaar zijn voor de 

verdere ontwikkeling van de kandidaat-geneesmiddelen. De door Vennootschap B 

aan Vennootschap A toegekende licentie bestaat uit twee componenten:

▪ Een ‘Preclinical Research License’ die werd toegekend aangezien er aanzienlijke R&D 

activiteiten dienen te worden uitgevoerd om de technologie te kunnen implementeren bij de 

kandidaat-geneesmiddelen van Vennootschap A

▪ Een ‘Commercial License’ die Vennootschap A zal toelaten om, wanneer de R&D activiteiten 

succesvol zijn voltooid en de nodige marktautorisatie bekomen is, deze producten te 

commercialiseren

IBB 2021/04 – Activering van betaalde Sales Milestone-
vergoedingen en royalties (2)

116

• Beschrijving

In ruil voor het verkrijgen van de licentie is Vennootschap A verschillende 

vergoedingen verschuldigd aan Vennootschap B, dewelke kunnen onderverdeeld 

worden in:

▪ Voorafgaande licentievergoedingen

▪ Mijlpaalbetalingen (Milestone Payments) die verschuldigd zijn bij elke stap die wordt 

genomen bij de ontwikkeling, wettelijke goedkeuring en commercialisering van de producten 

waarvoor de technologie is geïmplementeerd

▪ Jaarlijkse Royalties berekend op basis van de door Vennootschap A tijdens het betrokken 

jaar gerealiseerde netto-omzet van de producten waarvoor de technologie werd gebruikt
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IBB 2021/04 – Activering van betaalde Sales Milestone-vergoedingen en royalties (3)

117

– Vennootschap A stelt dat de Milestone Payments en de Royalties kosten uitmaken die 

toekomstige voordelen zullen opleveren voor Vennootschap A.

– Bijgevolg hebben de te betalen Milestone Payments en de Royalties niet louter betrekking 

op de opbrengsten die zullen worden gerealiseerd in het boekjaar waarin deze 

vergoedingen betaald moeten worden, maar hebben deze betalingen ook betrekking op 

een vergoeding voor de Licensed Know-How Rights en Licensed Marks, die in de 

toekomst blijft behouden door Vennootschap A, na afloop van de licentietermijn. Het 

betreffen aldus kosten die wel degelijk een investeringskarakter vertonen aangezien uit 

deze kosten nog toekomstige voordelen zullen voortvloeien.

• Beslissing College

– Bevestiging dat Vennootschap A de Milestone Payments en de Royalties die zullen 

worden betaald aan Vennootschap B, boekhoudkundig kan activeren overeenkomstig 

artikel 3:89, § 1 juncto de artikelen 3:13 tot 3:14 KB/WVV, daar op afdoende wijze werd 

aangetoond dat er sprake is van future economic benefits en deze variabele betalingen 

bijgevolg een investeringskarakter hebben.

3. 
Geselecteerde 
ICCI-adviezen
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Overzicht ICCI-adviezen
• ICCI-advies van 2 november 2020 – Cumul van titel, bedrijfsrevisor, 

accountant, fiscaal accountant

• ICCI-advies van 2 november 2020 – Artikel 2:21 WVV – vermelding 
nettoactief

• ICCI-advies van 17 december 2020 – COVID-19-crisis – Vermelding van 
uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting

• ICCI-advies van 4 januari 2021 – Ontbinding en sluiting van de 
vereffening in één akte – roerende voorheffing en liquidatieboni

• ICCI-advies van 11 februari 2021 – Omzetting CommV met negatief 
nettoactief in BV

Overzicht ICCI-adviezen (2)

• ICCI-advies van 15 februari 2021 – Definitie van nettoactief – Omzetting 
van een VZW in een IVZW

• ICCI-advies van 14 april 2021 – Interpretatie van art. 3:72,2° in fine van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

• ICCI-advies van 25 april 2021 – Voorlopige neerlegging van niet 
goedgekeurde jaarrekeningen

• ICCI-advies van 27 mei 2021 – Inbreng van cryptomunten – verslag

• ICCI-advies van 23 juni 2021 – Bewaring van boeken en documenten –
VZW in vereffening
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Cumul van titel – bedrijfsrevisor, 
accountant, fiscaal accountant

ICCI-advies van 2 
november 2020

ICCI-advies van 2 november 2020 – Cumul van titel –
bedrijfsrevisor, accountant, fiscaal accountant
• Vraagstelling

– Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-

accountant en de titel van ITAA-fiscaal accountant?

– Kunnen beide activiteiten in een afzonderlijke vennootschap worden uitgeoefend?

• Advies
– Erkend boekhouder (BIBF) → Accountant (ITAA)

– Boekhouder-fiscalist (BIBF) → Fiscaal Accountant (ITAA)

– Bedrijfsrevisoren mogen de titel van fiscaal accountant NIET dragen → art. 9 van de wet 

van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

– Bedrijfsrevisoren mogen echter wel de titel van accountant dragen → art. 5 van de wet 

van 17 maart 2019

– Indien voldaan aan de voorwaarden van art. 24 van de wet van 17 maart 2019, dan is het 

mogelijk om beide activiteiten in een afzonderlijke door het ITAA erkende vennootschap uit 

te oefenen →voorwaarden waaraan vennootschappen moeten voldoen om ingeschreven 

te kunnen worden in het openbaar register van het ITAA
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Artikel 2:21 WVV – vermelding nettoactief

ICCI-advies van 2 
november 2020

123

ICCI-advies van 2 november 2020 – artikel 2:21 WVV –
vermelding nettoactief

• Vraagstelling

– Dient men wanneer een NV haar gestort kapitaal aangetast blijkt te zijn (omwille van 

aanhoudende verliezen gedurende het boekjaar) in lijn met artikel 2:21 te kennen te 

geven dat het kapitaal is aangetast op stukken zoals bepaald in artikel 2:20?

– Is het dan eveneens nodig dat de entiteit een publicatie in het Belgisch Staatsblad laat 

geschieden?
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ICCI-advies van 2 november 2020 – artikel 2:21 WVV –
vermelding nettoactief (2)
• Advies

– Art. 2:21 WVV 

“Indien bij een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een 

Europese coöperatieve vennootschap, de websites of de in artikel 2:20 bedoelde 

stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte 

kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het 

gestorte kapitaal is aangetast, dient melding te worden gemaakt van het 

nettoactief zoals dit blijkt uit de laatste balans. In geval een hoger bedrag is 

opgegeven dan overeenkomstig het eerste lid is bepaald en de vennootschap in 

gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, heeft de betrokken derde het recht 

om van de persoon die namens de vennootschap in de akte of website is 

opgetreden, het herstel te vorderen van de daardoor geleden schade”.

126

• Advies (vervolg)

– Wanneer een NV ervoor opteert om haar kapitaal te vermelden op haar website of de in art. 

2:20 WVV bedoelde stukken, en wanneer het gestort kapitaal van deze NV aangetast blijkt te 

zijn omwille van aanhoudende verliezen, moet zij in voorkomend geval het nettoactief 

vermelden zoals dat blijkt uit haar laatste balans

– De in art. 2:20 WVV vermelde stukken
▪ Akten → benoeming bestuurder

▪ Facturen 

▪ Aankondigingen → melding van een uitgifte van een obligatielening

▪ Bekendmakingen

▪ Brieven

▪ Orders

▪ Websites

▪ Andere stukken → bevestiging bestelbon, email,…

– Er bestaat geen enkele verplichting om een publicatie in het Belgisch Staatsblad te laten 

geschieden

ICCI-advies van 2 november 2020 – artikel 2:21 WVV – vermelding 
nettoactief (2)
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COVID-19-crisis – Vermelding van uitstel 
tot betaling van de RSZ in de toelichting

ICCI-advies van 17 
december 2020

127

ICCI-advies van 17 december 2020 – COVID-19-crisis – Vermelding 
van uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting
• Vraagstelling

– Dient een onderneming die uitstel tot betaling van de RSZ heeft ontvangen ten gevolge van de 

COVID-19-crisis, dit ook in de toelichting bij de jaarrekening op te nemen onder ‘vervallen sociale 

schulden’?

• Advies

– Normaliter op te nemen → het bedrag van de schulden waarvan de datum van opeisbaarheid 

vervallen is (art. 3:82, X Staat van de schulden, C.1 KB/WVV)

▪ Achterstallige schulden tegenover fiscale besturen en RSZ

▪ ONGEACHT of uitstel van betaling werd bekomen

– De wetgeving is hieromtrent niet aangepast door de COVID-19-crisis en bijgevolg blijft voormelde 

bepaling van toepassing

– Het bestuursorgaan kan desgewenst in de ‘andere toelichtingen’ toevoegen dat de ‘vervallen 

sociale schulden’ de uitgestelde betaling(en) betreft met betrekking tot de COVID-19-

regeringsmaatregelen
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Ontbinding en sluiting van de vereffening 
in één akte – roerende voorheffing en 
liquidatieboni

ICCI-advies van 4 
januari 2021

129

ICCI-advies van 4 januari 2021 – Ontbinding en sluiting van de 
vereffening in één akte – roerende voorheffing en liquidatieboni

• Vraagstelling

– Dient de jaarrekening over de periode van het boekjaar tot de datum van de notariële 

akte inzake ontbinding en sluiting van vereffening opgemaakt te worden, rekening 

houdend met de dividenduitkering en de eventuele roerende voorheffing op de 

liquidatieboni?

• Advies

– Art. 2:70, tweede lid WVV → de ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg

– Het ICCI is van oordeel dat in het geval van een ontbinding en vereffening in één akte, 

de jaarrekening in de finale vorm beschikbaar moet zijn op de AV die tot ontbinding en 

vereffening beslist
▪ Bijgevolg moet er rekening gehouden worden met de dividenduitkering en de eventuele roerende 

voorheffing op de liquidatieboni

▪ Bij een gewone vereffening kan deze jaarrekening ook NA de ontbinding verder afgewerkt worden
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Omzetting CommV met negatief 
nettoactief in BV

ICCI-advies van 11 
februari 2021

131

ICCI-advies van 11 februari 2021 – Omzetting CommV met negatief 
nettoactief in BV
• Vraagstelling

– Kan een CommV met een negatief nettoactief worden omgezet in een BV?

– Zo ja, wat zijn de aansprakelijkheden voor de aandeelhouders?

• Advies

– Art. 14:3, tweede lid en 14:4, tweede lid WVV

Het bestuursorgaan van de CommV dient NIET te besluiten met de vermelding van het 

verschil tussen het nettoactief en de in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, 

vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden 

uitgekeerd

▪ Is uitsluitend van toepassing op de NV, EV en ECV

▪ CommV is een kapitaalloze vennootschap in het WVV en heeft géén wettelijk minimumvermogen

▪ Nettoactief van een CommV is gelijk aan het eigen vermogen

– Het is bijgevolg mogelijk om een CommV met een negatief nettoactief om te zetten in een 

BV
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ICCI-advies van 11 februari 2021 – Omzetting CommV met 
negatief nettoactief in BV (2)

133

• Advies (vervolg)

– Aansprakelijkheid → art. 14:12 WVV

De gecommanditeerde vennoten van de CommV met een negatief nettoactief na de 

omzetting ervan in een BV, kunnen niet op basis van artikel 14:12 WVV aansprakelijk 

worden gesteld, aangezien de BV in het WVV geen voorgeschreven minimumbedrag 

van het kapitaal heeft

– Art. 14:13, eerste lid WVV is wel degelijk van toepassing

“In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire 

vennootschap, blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten 

aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de 

vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting 

aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18”

Definitie van ‘nettoactief’ 

Omzetting van een VZW in een IVZW

ICCI-advies van 14 
februari 2021
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ICCI-advies van 14 februari 2021 – Definitie van nettoactief –
Omzetting van een VZW in een IVZW

• Vraagstelling

– Welke definitie van een nettoactief voor de staat van activa en passiva in art. 14:47 

WVV dient te worden weerhouden, voor de omzetting van een VZW in een IVZW?

• Advies

– Art. 14:47 WVV voorziet in een nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisor

▪ Verslag uitbrengen over de staat van activa en passiva, opgesteld niet meer dan 3 maand vóór 

de algemene vergadering

▪ De bedrijfsrevisor dient inzonderheid te verklaren of het nettoactief werd overgewaardeerd

ICCI-advies van 14 februari 2021 – Definitie van nettoactief –
Omzetting van een VZW in een IVZW (2)

136

– Het WVV heeft geopteerd voor één enkele definitie van het begrip nettoactief: “ het 

totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, 

behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting 

bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en 

uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling”

▪ BV → art. 5:142, derde lid WVV

▪ CV → art. 6:115, derde lid WVV

▪ NV → art. 7:212, tweede lid WVV
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Interpretatie van art. 3:72, 2° in fine van 
het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen

ICCI-advies van 14 april 
2021

137

• Vraagstelling

– Dient de Belgische BV een commissaris te benoemen in toepassing van art. 

3:72,2° WVV in onderstaande casus (zie volgende slide)?

ICCI-advies van 14 april 2021 – Interpretatie van art. 3:72,2° in fine 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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ICCI-advies van 14 april 2021 – Interpretatie van art. 3:72,2° in fine 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (2)

139
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• Advies
– Art. 3:72,2° WVV

– “Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3,1°,2° of 4°, bedoelde vennootschappen of om 

een beleggingsonderneming met het statuut van beursvennootschap krachtens artikel 6, § 1,1°, 

van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en 

betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en 

beleggingsadvies, is dit hoofdstuk (Wettelijke controle van de jaarrekening) niet van toepassing 

op: 

(…) 

2°de niet-genoteerde kleine vennootschappen als bedoeld in artikel 1:24 of de kleine 

vennootschappen die geen organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12,2°, zijn, 

met dien verstande dat voor de toepassing van dit hoofdstuk iedere vennootschap afzonderlijk 

wordt beschouwd, behoudens de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die 

gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren”

– Op basis van voorgaande wettelijke bepaling moet de Belgische BV een commissaris benoemen

ICCI-advies van 14 april 2021 – Interpretatie van art. 3:72,2° in fine van 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (3)
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Voorlopige neerlegging van niet 
goedgekeurde jaarrekeningen

ICCI-advies van 25 april 
2021

141

ICCI-advies van 25 april 2021 – Voorlopige neerlegging van niet 
goedgekeurde jaarrekeningen

• Vraagstelling

– Wanneer de jaarrekening niet binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar is 

goedgekeurd, mag/moet het bestuursorgaan dan een niet-goedgekeurde jaarrekening 

neerleggen?

• (Géén) Advies

– Termijn van 7 maanden kan overschreden worden door

▪ Eenmalig verdagingsrecht van 3 weken (5 weken voor genoteerde vennootschappen) van het 

bestuursorgaan met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening

▪ Vrijwillig uitstel door de AV

▪ Niet-goedkeuring van de jaarrekening door de AV
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ICCI-advies van 25 april 2021 – Voorlopige neerlegging van niet 
goedgekeurde jaarrekeningen (2)

143

– Tegenstrijdigheid CBN ↔ NBB

▪ CBN-advies 2020/12 stelt onder punt 7:

“Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn van 7 maanden werd goedgekeurd door de 

algemene vergadering, dient het bestuursorgaan deze toch te publiceren met inachtneming 

van artikel 3:3, § 1, tweede lid KB WVV. De neerlegging van de daarna definitief door de 

algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening vormt dan een verbeterde neerlegging”

▪ Standpunt NBB: Bevestiging dat de neerlegging van niet-goedgekeurde jaarrekeningen niet 

mogelijk is → weigering

– Pragmatische aanpak mogelijk?

Type here the title of the presentation

Inbreng van cryptomunten - verslag

ICCI-advies van 27 mei 
2021
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ICCI-advies van 27 mei 2021 – Inbreng van cryptomunten - verslag

• Vraagstelling

– Zijn cryptomunten te beschouwen als een munt en de inbreng ervan als een inbreng 

in geld dan wel als onlichamelijke roerende goederen en een inbreng daarvan als 

een vorm van inbreng in natura?

ICCI-advies van 27 mei 2021 – Inbreng van cryptomunten – verslag (2)

• Advies

– Om te worden beschouwd als een inbreng in geld moet de desbetreffende cryptomunt 

erkend zijn als wettelijk betaalmiddel

▪ Op vandaag is geen enkele cryptomunt als zodanig erkend

▪ Bijgevolg is de inbreng van cryptocurrencies (bitcoin) een inbreng in natura

– Verslag commissaris / bedrijfsrevisor

▪ Duiding verschaffen over de waarderingsmethoden die het bestuursorgaan heeft gebruikt bij de 

waardebepaling van de cryptomunten

▪ Aanbeveling om te vermelden dat cryptomunten een inherente volatiliteit hebben qua marktwaarde 

→ inbreng brengt risico’s met zich mee

▪ Er moet rekening gehouden worden met de waarde van de cryptomunten op datum van de akte → 

verslag kan pas op deze datum definitief worden ondertekend
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Bewaring van boeken en documenten –
VZW in vereffening

ICCI-advies van 23 juni 
2021

147

ICCI-advies van 23 juni 2021 – Bewaring van boeken en documenten –
VZW in vereffening
• Vraagstelling

– Welke stukken moeten VZW’s bij ontbinding en vereffening bijhouden en gedurende welke 

termijnen?

• Advies

– Onderscheid
▪ Documenten van de periode vóór de ontbinding

▪ Documenten met betrekking tot de vereffening

– Documenten met betrekking tot de vereffening → art. 2:136, tweede lid, 1° WVV

“De sluiting van de vereffening wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 2:7 en 

2:13. 

Deze bekendmaking behelst bovendien opgave: 

1° van de plaats, aangewezen door de algemene vergadering van de VZW respectievelijk 

door de vergadering van het in de statuten van de IVZW aangewezen orgaan, waar de 

boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden neergelegd en bewaard 

gedurende ten minste vijf jaar (…)”
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ICCI-advies van 23 juni 2021 – Bewaring van boeken en documenten 
– VZW in vereffening (2)

149

– Welke documenten

▪ Gecoördineerde statuten

▪ Archieven van de onderneming

▪ Verslagen en notulen in uitvoering van het WVV

▪ Beslissingen van de aandeelhouders en het bestuursorgaan

– Documenten van de periode vóór de ontbinding → art. III. 88, tweede lid, WER

“De boekhoudplichtige ondernemingen moeten hun boeken bewaren gedurende 7 

jaar, te rekenen van de eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt”

– Andere documenten worden bewaard krachtens andere wetgevingen (bv. btw 

wetgeving)

– Aanbeveling ICCI: uit voorzichtigheid best een termijn van 7 jaar in overweging 

nemen!

4. Rechtspraak
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Vergissingen in de jaarrekening

• Arrest van 2 maart 2021 van het hof van beroep van Gent

• Achtergrond

– Vergissing bij de boekhoudkundige verwerking van een tax shelter door de accountant

– Vergissingen in de jaarrekening (materieel of intellectueel) moeten worden rechtgezet, 

voor zover het geen beleidsbeslissingen betreffen

– Deze rechtzettingen werken fiscaal door

Vergissingen in de jaarrekening (2)

• Conclusies

– Ook vergissingen die het resultaat zijn van een intellectuele overweging kunnen 

worden rechtgezet → belastingplichtige is uit onbedachtzaamheid van een verkeerd 

gegeven vertrokken

– De belastingplichtige heeft steeds al het nodige gedaan om het fiscale doel van de 

investering te halen

– Wanneer de fiscale aangifte steunt op een met het boekhoudrecht strijdige boeking en 

zulks aanleiding geeft tot de vestiging van een wettelijk niet verschuldigde belasting, 

kan de belastingplichtige hier op terugkomen, ook als is de onjuiste boeking het gevolg 

van een bewuste beslissing
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Rechtzetting van vergissing in waardering

153

• Hof van beroep te Brussel – 2 februari 2021, 2016 / AF / 173

• Achtergrond

– In pand gegeven diamanten door een koper als waarborg voor de betaling van een 

verkoopprijs

– Waarderingsverslag door een expert → aanzienlijk lagere marktwaarde dan de 

boekwaarde

– Correctie door de belastingplichtige van de schuld en NIET van de voorraad → 

boekhoudkundige opbrengst…

Rechtzetting van vergissing in waardering (2)

154

– Nadien opmaak verbeterde jaarrekening met ook de correctie op de voorraad → 

tegenboeking van de asymmetrische herwaardering…

– Administratie weigerde de correctie fiscaal met het argument dat de pandgoederen géén 

eigendom waren van de belastingplichtige en dus nooit in de voorraad geboekt mochten 

worden → schending boekhoudwetgeving

Type here the title of the presentation
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Rechtzetting van vergissing in waardering (3)

155

• Conclusies

– Hof van beroep van Brussel volgt deze redenering niet

– Pandgoederen waren reeds geboekt in de initiële jaarrekening die de basis vormde voor 

de fiscale aangifte die niet betwist werd door de Administratie

– Belasting is maar verschuldigd in overeenstemming met de werkelijkheid

– Waardevermindering is voldoende bewezen door het deskundigenverslag

– Dwaling in feite → Materiële vergissing door onoplettendheid, verstrooidheid of

een onvrijwillige vergetelheid

→ Betreft geen weloverwogen beslissing

5. Overige
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Online oprichten vennootschap

• Mogelijkheid sedert 1 augustus 2021

• Kadert in de modernisering en digitalisering vennootschapsrecht

• Werkwijze

– Notariële akte wordt nog steeds verleden door de notaris

– Elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris

▪ Geen fysische aanwezigheid meer vereist

▪ Geen volmacht(en) meer op te maken

• Uitsluiting → vermoeden van fraude

• Toepasbaar voor alle vennootschapsvormen
– NV, BV en CV

– CommV en VOF (onderhandse vennootschapsvormen)

• Geen online kosten

Overzicht titels, taken en onverenigbaarheden binnen het ITAA
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• Zie volgende slide
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Bedankt voor 
uw aandacht
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Q & A

Contact
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