COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Overzicht werkzaamheden 2011
1) Adviezen
Gedurende 2011 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (hierna: CBN) zich
opnieuw over een aantal vragen gebogen. De analyse en het verrichte studiewerk door
het wetenschappelijk secretariaat enerzijds alsook de discussies tijdens de plenaire
vergaderingen anderzijds resulteerden in een aantal nieuwe ontwerpadviezen waarvan
er 24 door de leden van de CBN werden goedgekeurd. Deze adviezen werden in de loop
van 2011 in het Nederlands en het Frans gepubliceerd op de website van de CBN:
www.cnc-cbn.be. Het betreft volgende adviezen:
-

advies 2011/1 Toelichting bij de mogelijkheid voor kleine verenigingen en
stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen
opgelegd aan de grote verenigingen en stichtingen (8 december 2010);

-

advies 2011/2 Zetelverplaatsing naar België van een vennootschap opgericht
naar buitenlands recht: gevolgen voor het voeren van de boekhouding en het
opstellen van de jaarrekening (8 december 2010);

-

advies 2011/3 Boekhoudrechtelijke verwerking van betwiste schulden (8
december 2010);

-

advies 2011/4 Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van
handelsgoederen om niet (12 januari 2011);

-

advies 2011/5 Consolidatiekring: interpretatie van de uitsluitingsgrond van
artikel 107, 4° KB W.Venn. (25 februari 2011);

-

advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en
kunstwerken (16 maart 2011);

-

advies 2011/7 Bestemde fondsen (6 april 2011);

-

advies 2011/8 Verslaggeving bij ontbinding en vereffening (6 april 2011);

-

advies 2011/9 Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de
gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen (6 april 2011);
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-

advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende
splitsingen (16 maart 2011);

-

advies 2011/11 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende
partiële splitsingen (16 maart 2011);

-

advies 2011/12 Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en
procedure (4 mei 2011);

-

advies 2011/13 Overheidssubsidies (4 mei 2011);

-

advies 2011/14 Herwaarderingsmeerwaarden (6 juli 2011);

-

advies 2011/15 Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een
kredietverzekering (6 juli 2011);

-

advies 2011/16 De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen (6 juli
2011);

-

advies 2011/17 De boekhoudkundige verwerking van "onderzoeksfondsen" in de
jaarrekening van grote en zeer grote verenigingen en stichtingen (6 juli 2011);

-

advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (IRS) (5
oktober 2011);

-

advies 2011/19 De boekhoudkundige verwerking van intrestopbrengsten en kosten door erkende kredietmaatschappijen in Vlaanderen (5 oktober 2011);

-

advies 2011/20 Verbonden ondernemingen (5 oktober 2011);

-

advies 2011/21 Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken (5 oktober
2011);

-

advies 2011/22 De boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse
Regering gecreëerde kmo-portefeuille (5 oktober 2011);

-

advies 2011/23 De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten
(5 oktober 2011); en

-

advies 2011/24 Herstructureringskosten - Verwerking in de jaarrekening (30
november 2011).

In de loop van 2011 werd tevens een technische nota goedgekeurd die aan de hand van
een praktisch voorbeeld het gebruik van het rekeningenstelsel toelicht dat de CBN heeft
voorgesteld in het kader van de nieuwe regelgeving voor verenigingen voor medeëigenaars. Er werd beslist om deze technische nota te publiceren op het ogenblik dat
ook het betrokken koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum algemeen
rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zal worden gepubliceerd.
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2) Ontwerpadviezen ter consultatie
In 2011 werden een aantal ontwerpadviezen ter consultatie op de website gepubliceerd.
Geïnteresseerden hebben dan enkele weken de tijd om hun opmerkingen aan de CBN
over te maken. Na afloop van de publieke raadpleging worden de reacties aan de leden
van de CBN voorgelegd waarna de tekst van het ontwerpadvies waar nodig nog kan
worden aangepast.
In het ontwerpadvies over de boekhoudrechtelijke verwerking van de gevolgen van een
buitengerechtelijk minnelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie wordt de vraag
gesteld aan welke waarde een schuldvordering mag worden ingebracht in het kapitaal.
Na een grondig literatuuronderzoek was de Commissie van oordeel dat, op basis van de
rechtsleer, de schuldvordering zowel aan nominale waarde, als aan economische
waarde kan worden ingebracht.
Verenigingen en stichtingen ontvangen geregeld onderzoeksfondsen met het oog op
de uitvoering van welbepaalde onderzoeksactiviteiten. Het ontwerpadvies over de
boekhoudkundige verwerking van onderzoeksfondsen in de jaarrekening van grote en
zeer grote verenigingen en stichtingen behandelt de boekhoudkundige verwerking
van dergelijke onderzoeksfondsen. Deze boekhoudhoudrechtelijke behandeling is
afhankelijk van de modaliteiten waaronder het onderzoeksfonds wordt toegekend. In
het ontwerpadvies wordt het onderscheid gemaakt tussen de onderzoeksfondsen
zonder exclusief gebruikrecht en onderzoeksfondsen met exclusief gebruiksrecht.
Binnen beide categorieën wordt vervolgens nog het onderscheid gemaakt tussen een
middelenverbintenis enerzijds en een resultaatsverbintenis anderzijds. In het eerste
geval verbindt de schuldenaar zich niet tot een precies omschreven resultaat maar
verbindt hij zich ertoe naar best vermogen te handelen, zonder dat een welbepaald
resultaat gegarandeerd wordt. In het tweede geval verbindt een partij zich tot een
welbepaald resultaat. Op basis van de ontvangen reacties heeft de CBN de
ontwerptekst van dit advies aangepast. In haar definitief advies wordt niet langer het
onderscheid gemaakt tussen een middelenverbintenis en een resultaatverbintenis.
Het onderscheid tussen de onderzoeksfondsen zonder exclusief gebruikrecht en de
onderzoeksfondsen met exclusief gebruiksrecht blijft in het definitieve advies
evenwel behouden. In het eerste geval worden de ontvangen gelden als
exploitatiesubsidies in resultaat genomen. Bij de toekenning van onderzoeksfondsen
met exclusief gebruiksrecht blijft de Commissie van oordeel dat deze dienen te
worden verwerkt zoals bestellingen in uitvoering.
Het ontwerpadvies over waardeverminderingen op handelsvorderingen gedekt door
een kredietverzekering behandelt de mate waarin op verzekerde handelsvorderingen
waardeverminderingen kunnen worden geboekt alsook de boekhoudkundige
gevolgen van de tussenkomst van de kredietverzekeraar.
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De Commissie besloot om het in 2010 gepubliceerde advies met betrekking tot
algemene boekhoudprincipes van toepassing op afgeleide financiële instrumenten
(CBN-advies 2010/12) te vervolledigen met concrete voorbeelden. Het
ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van de renteswap (IRS of
Interest Rate Swap) is een eerste advies in deze reeks. In het advies wordt het
onderscheid gemaakt tussen de boekhoudkundige verwerking van de IRS als
speculatieve verrichting, de back-to-back IRS, de IRS als indekkingsverrichting van een
lening of ontlening tegen variabele rentevoet, de IRS als indekkingsverrichting van
een ontlening met vaste rentevoet, de IRS als indekkingsverrichting van een
toekomstige schuld, de IRS als indekkingsverrichting van een vastrentend effect
opgenomen onder de geldbeleggingen en de IRS waarbij de ene partij aan de andere
een compensatie (opleg) betaalt.
De analyse van de vraag naar de boekhoudkundige verwerking van
factoringovereenkomsten ligt aan de basis van het ontwerpadvies rond factoring
waarbij voor de verschillende soorten van factoringovereenkomsten de
boekhoudkundige verwerking in hoofde van de leverancier aan de hand van een
praktisch voorbeeld wordt uitgewerkt.
Ten slotte werd nog een ontwerpadvies gepubliceerd over de boekhoudkundige
verwerking van aandelenoptieplannen. In dit ontwerpadvies analyseert de Commissie
de boekhoudkundige verwerkingswijze bij de toekenning van opties, die een levering
van bestaande aandelen tot gevolg hebben en die binnen de bepalingen van de
Optiewet vallen. De reacties die de CBN mocht ontvangen worden eind 2011
verwerkt. Dit ontwerpadvies zal vermoedelijk aan de basis liggen van een definitief
advies rond aandelenoptieplannen dat zal worden goedgekeurd en vervolgens
gepubliceerd in de loop van 2012.

3) Adviezen in voorbereiding
Eind 2011 werkt de CBN aan een aantal ontwerpadviezen die mogelijks in de loop van
2012 kunnen resulteren in definitieve adviezen.
Zo eerder vermeld bestudeert het wetenschappelijk secretariaat de ontvangen
reacties op het ontwerpadvies in verband met de boekhoudkundige verwerking van
aandelenoptieplannen. Daarnaast wordt nagegaan in welke mate en op welke manier
het mogelijk is om een jaarrekening te verbeteren nadat deze reeds werd
goedgekeurd door de algemene vergadering. Tevens wordt nagegaan hoe een
overschot aan broeikasgasemissierechten boekhoudkundig kan worden verwerkt. In
dit verband wordt meteen ook gekeken in welke mate het advies 179/1 dient te
worden geactualiseerd.
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Overige vragen die aan de basis kunnen liggen van een nieuw advies zijn: de
boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een
huurovereenkomst, de boekhoudkundige verwerking van delen in een burgerlijke
maatschap, Tax shelter in hoofde van de producent en van de investeerder, fusies en
splitsingen van verenigingen en stichtingen, opbrengsterkenning, de
boekhoudkundige verwerking van in beslag genomen goederen en de afwikkeling van
vorderingen in natura.

4) Bulletins
De CBN bundelt op geregelde tijdstippen de door haar gepubliceerde adviezen in
Bulletins. De volgende 3 Bulletins werden in 2011 gepubliceerd:
Bulletin nr. 57 (januari 2011);
Bulletin nr. 58 (juni 2011); en
Bulletin nr. 59 (september 2011).

5) Afwijkingen
De minister van Economie en de minister van Middenstand krijgen op regelmatige
basis vragen van vennootschappen om af te wijken van het Belgisch boekhoud- of
jaarrekeningenrecht. Het is wettelijk zo bepaald dat de CBN in deze advies geeft aan
de betrokken minister. Heel wat vragen tot afwijking hebben betrekking op
vennootschappen die hun boekhouding willen voeren en hun jaarrekening willen
opstellen in een andere munt dan de euro. In uitzonderlijke gevallen is het opstellen
van een jaarrekening in euro immers niet aangewezen omdat dit, als gevolg van de
hierdoor ontstane wisselkoers- of omrekeningsverschillen, een vertekend beeld zou
geven van de economische werkelijkheid.
De CBN gaat na of aan de voorwaarden zoals omschreven in advies 117/3 Voeren van
de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro en
advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen
is voldaan en geeft in die zin advies aan de betrokken minister.
Bovendien heeft de Commissie het afgelopen jaar via de publicatie van advies
2011/12 Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en procedure
getracht om een antwoord te bieden op nog enkele praktische vragen die zij met
betrekking tot deze problematiek mocht ontvangen.
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Een groot aantal van de Belgische vennootschappen wiens activiteit bestaat in de
handel in ruwe en geslepen diamant (de zogeheten “diamantvennootschappen”) zijn
van oordeel dat de wettelijke verplichting om een boekhouding te voeren en een
jaarrekening op te stellen in EURO in hun geval niet leidt tot een getrouwe weergave
van de economische werkelijkheid. Om deze reden werd op 4 juli 2008 een sectorale
toestemming verleend aan deze diamantvennootschappen voor het voeren van de
boekhouding en het opstellen van de jaarrekening in USD. Om te kunnen genieten van
deze sectorale afwijking dient aan bepaalde inhoudelijke en formele voorwaarden te
worden voldaan. Een van deze voorwaarden betreft de aflevering van een ingevuld
model-formulier, bevestigd door de commissaris, accountant of erkende boekhouder(fiscalist) aan de bevoegde minister met een kopie aan de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen.

6) Internationale financiële rapporteringsstandaarden - IFRS
De CBN heeft, mede dankzij haar lidmaatschap aan het Accounting Regulatory
Committee (ARC, cfr. infra), in 2011 op actieve wijze bijgedragen tot de
totstandkoming en de goedkeuringsprocedure van een aantal nieuwe standaarden
en interpretaties alsook een meer communicatieve rol vervuld op het vlak van IFRS
binnen Europa. De CBN heeft daartoe te gepasten tijde haar reacties overgemaakt
aan EFRAG en aan de IASB.
De CBN ziet het als haar taak om op te treden als facilitator bij bredere
maatschappelijke IFRS-discussies en beseft de noodzaak van het in kaart brengen van
onverenigbaarheden met het Belgische interne recht. Het standpunt van de CBN is in
deze niet gewijzigd. De CBN blijft vooralsnog geen voorstander van de invoering van
IFRS voor de statutaire jaarrekening enerzijds noch van de verplichting ervan voor de
geconsolideerde jaarrekening anderzijds. Dit betekent echter niet dat zij toch een
aanzienlijke rol kan vervullen op het vlak van IFRS binnen de Europese Unie. Ook voor
de verdere ontwikkeling van de Belgische doctrine erkent de CBN dat het interessant
kan zijn om zich, waar relevant, te laten inspireren door de internationale financiële
rapporteringsstandaarden.
Om deze doelstellingen te realiseren, worden de exposure drafts alsook de daarbij
horende informatie ter discussie aan de leden van de CBN voorgelegd tijdens de
plenaire IFRS-vergaderingen die eenmaal per maand worden georganiseerd.
Behoudens de leden van de CBN worden op deze vergaderingen ook deskundigen
toegelaten zoals voorzien in art. 7, eerste lid van het ministerieel besluit tot
goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de CBN van 17 december 2008 (MB
26.10.2009, BS 30.11.2009). Het leek de CBN evident te streven naar input van een
evenwichtige groep van experten uit de diverse categorieën van belanghebbenden:
de opstellers van de jaarrekening, de gebruikers van de jaarrekening, de
cijferberoepen en de academici.
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Tijdens deze vergaderingen werden in 2011 de volgende onderwerpen behandeld en
heeft de CBN bijgevolg haar standpunt kenbaar gemaakt aan EFRAG, de IASB en de
trustees van de IFRS Foundation rond de volgende thema’s:
- Paper for Public Consultation – Status of the Trustees’ strategy review;
- IASB ED Hedge Accounting;
- EFRAG’s Invitation to comment on ED Hedge Accounting;
- IFRS Foundation Monitoring Board Report on Governance Review;
- IASB ED Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities;
- EFRAG'S Invitation to comment on ED Offsetting Financial Assets and Financial
Liabilities;
- EFRAG Financial Statement Presentation – Paper;
- EFRAG Considering the Effects of Accounting Standards Discussion Paper;
- IASB ED Improvements to IFRSs;
- IASB ED Mandatory Effective Date of IFRS 9; en
- IASB’s Invitation to comment on IASB Agenda Consultation 2011.
Daarnaast werd in sommige gevallen aan de CBN ook gevraagd om de door DG
Vertaling van de Europese Commissie verzorgde Nederlandse vertaling van de
nieuwe standaarden of interpretaties na te zien en aan te passen waar noodzakelijk.

7) Werking werkgroepen
Binnen de CBN werden in het verleden, conform haar huishoudelijk reglement, werken studiegroepen opgericht om zo een beroep te doen op de ervaring van
deskundigen en om het advies van derden in te winnen.
Werkgroep Herziening CBN-adviezen
De permanente Werkgroep Herziening CBN-adviezen zorgde in 2011 voor de
actualisatie van een aantal adviezen: advies 126/6 Afzonderlijke waardering, advies
138/5 Software, advies 148/6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen
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afgesloten onder opschortende voorwaarde en advies 150/1 Materiële vaste activa –
Onderscheid met voorraden.
Een tweetal thema-adviezen vonden eveneens hun oorsprong in de werkzaamheden
van deze werkgroep: het advies 2011/13 Overheidssubsidies en het advies 2011/14
Herwaarderingsmeerwaarden. Daartoe werden de bestaande adviezen met
betrekking tot deze thema’s herzien en gebundeld. Het volgende onderwerp dat door
de leden van deze werkgroep wordt behandeld betreft een thema-advies rond de
immateriële vaste activa.
Werkgroep Verenigingen en stichtingen
De werkzaamheden van permanente Werkgroep Verenigingen en stichtingen lagen aan
de basis van de advies 2011/1 Toelichting bij de mogelijkheid voor kleine verenigingen en
stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd
aan de grote verenigingen en stichtingen (8 december 2010); advies 2011/7 Bestemde
fondsen (6 april 2011) en advies 2011/17 De boekhoudkundige verwerking van
"onderzoeksfondsen" in de jaarrekening van grote en zeer grote verenigingen en
stichtingen (6 juli 2011).
Eind 2011 buigen de leden van deze werkgroep zich samen met de leden van de
Werkgroep Fusies en splitsingen (cfr. infra) over de boekhoudkundige verwerking van
fusies en splitsingen binnen verenigingen en stichtingen.
Werkgroep Fusies en splitsingen
De werkzaamheden van de tijdelijke Werkgroep Fusies en splitsingen resulteerden in
2011 in advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende
splitsingen en advies 2011/11 De boekhoudkundige verwerking van
grensoverschrijdende partiële splitsingen.
Zoals eerder vermeld behandelt deze tijdelijke werkgroep samen met de Werkgroep
Verenigingen en stichtingen eind 2011 tevens de problematiek in verband met de
herstructurering van verenigingen en stichtingen. Deze discussienota wordt begin
2012 voor het eerst plenair behandeld.
Het wetenschappelijk secretariaat werkt tevens aan een discussienota die de
aanpassingen die door het koninklijk besluit van 7 november 2011 (cfr. infra) aan
artikel 78, § 6 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen werden aangebracht, zal toelichten. Deze
discussienota zal begin 2012 aan de leden van de Werkgroep Fusies en splitsingen
worden voorgelegd.
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8) Voorbereiden van antwoorden op parlementaire vragen
De CBN heeft gedurende 2011 geantwoord op een parlementaire vraag over de
mogelijkheid tot het boekhoudkundig overbrengen van reserves en overgedragen
winsten naar fondsen van de vereniging in verenigingen en stichtingen.

9) Nieuwe Belgische wetgeving
Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van Vennootschappen
Eind 2010 maakte de CBN haar voorstel tot koninklijk besluit dat o.a. in de omzetting
van de Europese richtlijn 2009/49/EG in de Belgische wetgeving voorzag over aan de
betrokken instanties. In 2011 werd een Interkabinettenwerkgroep (IKW)
georganiseerd waaraan de CBN deelnam om, waar noodzakelijk, de nodige
(technische) toelichting te geven.
Het advies van de Raad van State op dit voorstel tot koninklijk besluit bevatte
hoofdzakelijk een aantal terminologische aanpassingen. Het voorstel tot koninklijk
besluit werd in die zin aangepast waar nodig. Het betrokken koninklijk besluit werd
inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 november 2011: het
koninklijk besluit van 7 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30
januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Venootschappen.
Aanpassingen aan het Wetboek van vennootschappen
Het advies van de Raad van State bevatte geen inhoudelijke opmerkingen op het
door de CBN gemaakte voorstel tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen
dat voorziet in de omzetting van artikel 2 van de Europese richtlijn 2009/49/EG.
Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de
boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van
bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen
De CBN werkte gedurende 2011 aan een ontwerp tot koninklijk besluit tot aanpassing
van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige
verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen
zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en
stichtingen. De belangrijkste aanpassingen die in dit voorstel tot koninklijk besluit
worden opgenomen betreffen de wijzigingen die in het koninklijk besluit van 30
januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen werden
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ingevoerd door het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling
van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel en het voornoemde
koninklijk besluit van 7 november 2011. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de resultaatverwerking aan het volledige en verkorte schema van de
resultatenrekening van verenigingen en stichtingen toe te voegen. Verder wordt
voorgesteld om voortaan niet enkel voor de fondsen bestemd voor een sociaal
passief, maar voor alle bestemde fondsen de waarderingsregels in de toelichting te
vermelden. Voorts wordt de definitie van kapitaalsubsidies gewijzigd. Voortaan moet
het gaan om subsidies verkregen voor investeringen in vaste activa met beperkte
gebruiksduur. Subsidies in vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is of
waarvan de functionaliteit constant is, zullen, omwille van het duurzame karakter
ervan, moeten worden opgenomen onder de permanente fondsen van de vereniging
of stichting. Tot slot werden nog een aantal correcties en wijzigingen aan het
minimum genormaliseerd rekeningenstelsel van verenigingen en stichtingen
aangebracht.
De CBN werkt tevens aan een nota waarin zij aan de Minister van Justitie tevens zal
voorstellen om de bestaande wetgeving van toepassing op verenigingen en
stichtingen aan te passen teneinde een termijn voor het neerleggen van
jaarrekeningen door verenigingen en stichtingen in te voeren.
Bovendien werd, op vraag van de sector, nagegaan op welke manier de criteria zoals
bepaald in artikel 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, kunnen worden opgetrokken. Een voorstel zal begin
2012 aan de in deze bevoegde minister van Justitie worden overgemaakt.
Ontwerp tot koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum algemeen
rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars
De CBN behandelde in 2011 de opmerkingen die zij van de Raad van State ontving bij
het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum algemeen
rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars. Haar reacties zullen begin
2012 aan de minister van Justitie worden overgemaakt.

10) Nieuwe Europese regelgeving
Voorstel tot wijziging van richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft
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Op 30 mei 2011 werd een voorstel tot richtlijn goedgekeurd door de Europese Raad.
Doordat zowel de Europese Raad als het Europees parlement zich akkoord moeten
verklaren over dezelfde tekst, werd een aangepast versie van het voorstel tot richtlijn
voor een tweede lezing overgemaakt aan het Europees Parlement. De CBN heeft in
de loop van 2011 de nodige contacten gelegd en op die manier deelgenomen aan de
discussies die de aanpassingen aan dit nieuwe voorstel tot richtlijn voorafgingen.
Van belang is dat de vrijstellingen en vereenvoudigingen die in de laatste versie van
het voorstel tot richtlijn worden opgenomen opties zijn voor de lidstaten en geen
verplichtingen. Tevens blijven micro-entiteiten op een aantal uizonderingen na
onderworpen aan het gemene Europese boekhoudrecht.
Nieuw voorstel tot richtlijn ter vervanging van de Vierde en de Zevende Europese
richtlijn
De CBN kreeg in 2011 de opdracht van haar voogdijminister (Economie) om als
expert op te treden tijdens de vergaderingen van de Raadswerkgroep Company Law
van de Europese Raad in het kader van een voorstel tot nieuwe Europese richtlijn
inzake jaarrekeningenrecht (een richtlijn ter vervanging van de Vierde en de Zevende
Europese richtlijn die respectievelijk de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening
behandelen). De CBN heeft ter voorbereiding van deze vergaderingen de verschillen
tussen het nieuwe Europese voorstel en de Vierde en de Zevende richtlijn alsook de
verschillen met de huidige Belgische regelgeving opgelijst en waar mogelijk de
mogelijke gevolgen voor de Belgische wetgeving in kaart gebracht. De
onderhandelingen voor deze nieuwe richtlijn worden in 2012 verder gezet.
Lidmaatschap van de CBN van het Accounting Regulatory Committee (ARC)
Het ARC werd gecreëerd door de Europese Commissie en is samengesteld uit
afgevaardigden uit de verschillende Europese lidstaten. Het ARC vergadert ongeveer
een keer per twee maand. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe standaarden
(IFRS)/interpretaties (IFRIC) alsook wijzigingen aan bestaande standaarden (IAS IFRS)/interpretaties (SIC - IFRIC) besproken in het kader van hun mogelijke toepassing
in Europa (endorsement-proces), bepaald in art. 3 van de verordening (EG) nr.
1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de
toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen. De CBN neemt deel
aan deze vergaderingen, de voorzitter van de CBN heeft stemrecht in dit
goedkeuringsproces. Gedurende 2011 werden de volgende teksten goedgekeurd:
- Improvements to IFRS (18 februari 2011);
- Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – Transfers of Financial
Assets (22 november 2011);
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- Presentation of items of Other Comprehensive Income (Amendments to IAS 1) (7
december 2011); en
- Amendments to IAS 19 Employee Benefits (7 december 2011).

12) Varia
Balanscentrale
De CBN heeft geantwoord op de vraag van de Balanscentrale rond de aanpassing van
de rekenkundige en logische controles uitgevoerd op het volledig schema voor
ondernemingen enerzijds en voor verenigingen en stichtingen anderzijds.
Dag van de CBN 2011
Op 13 december 2011 ging de tweede “Dag van de CBN” door, tijdens dewelke
enerzijds de werkzaamheden van de CBN gedurende het afgelopen jaar werden
toegelicht en anderzijds een stand van zaken werd gegeven over de Europese
ontwikkelingen van het jaarrekeningenrecht. Aan deze studiedag namen een 300-tal
geïnteresseerden deel.
Jaarboek CBN 2011
In het voorjaar van 2011 werd de tweede editie van het Jaarboek van de CBN
gepubliceerd (uitgeverij Larcier) waarin alle CBN-adviezen gebundeld worden
weergegeven met als structuur het schema van de balans en de resultatenrekening.
Informatievergaderingen Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Op regelmatige tijdstippen organiseert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voor
haar leden vergaderingen tijdens dewelke de CBN uitlegt verschaft over de nieuwe
voorstellen tot wetgeving waarvoor zij de pen hield.
Deelname aan de NSS-meeting en WSS conference
Deelname door de CBN aan de National Standard Setters meeting in New York (maart
2011) en Wenen (september 2011) alsook aan de World Standard Setters Conference
in Londen in september 2011. Deelname aan deze eventen zorgde ervoor dat de
ontwikkelingen op het vlak van Europese wetgeving alsook van IFRS op de voet
kunnen worden gevolgd alsook voor het leggen van de noodzakelijke contacten.
Overige
12

In 2011 vond een ontmoeting met de Nederlandse Raad voor Jaarverslaggeving
plaats. Tijdens deze ontmoeting werd van gedachten gewisseld over een aantal
exposure drafts van de IASB, discussienota’s van de CBN, alsook ideeën uitgewisseld
over de praktische organisatie van hoorzittingen in samenwerking met EFRAG.
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