Algemeen nieuws

Boekhoudkundige verplichtingen
volgens de nieuwe vzw-wet

In het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2003 verscheen het K.B. van 26 juni 2003 betreffende de
vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en
internationale verenigingen zonder winstoogmerk.
De verenigingen en de stichtingen worden voortaan aan meer gedetailleerde boekhoudkundige verplichtingen
onderworpen betreffende het voeren van hun boekhouding en het opmaken, het bekendmaken en het
controleren van hun jaarrekening.
Dit is de manier waarop kleine vzw’s een boekhouding moeten voeren en is dus van toepassing voor de
clubs van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Het boekhoudpakket IMS-euro dat door de federatie
aangeboden wordt is uitermate geschikt voor het voeren van een enkelvoudige boekhouding volgens
de nieuwe wet.
Vzw’s dienen de verrichtingen die betrekking hebben op mutaties in contant geld of op rekeningen in te
schrijven in een ongesplitst dagboek volgens het minimaal model van bijlage A. Dit originele dagboek dient
gedurende 10 jaar te worden bewaard te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan.
Er dient eveneens door elke vereniging een staat van de ontvangsten en de uitgaven te worden bijgehouden.
Deze staat dient overeenkomstig het minimaal schema in bijlage B te worden opgemaakt. Jaarlijks dient ook
een inventaris te worden opgemaakt van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke
aard ook van de vereniging. Tenslotte dient in de toelichting volgende informatie vermeld te worden (model
van bijlage C):
1)
Samenvatting van de waarderingsregels;
2)
Aanpassing van de waarderingsregels;
3)
Bijkomende inlichtingen;
4)
Genormaliseerd schema van de staat van het vermogen;
5)
Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven.
Deze regels treden voor het eerst in werking in het boekjaar dat op 1 januari 2004 of na deze datum
aanvangt.
Deze documenten moeten neergelegd worden in het dossier van de vereniging op de griffie van de rechtbank
van koophandel.
De grotere vzw’s moeten een boekhouding voeren volgens de wet op de boekhouding van de
ondernemingen. Deze vereisten zijn dus niet van toepassing voor de clubs van de GymnastiekFederatie
Vlaanderen gezien zij niet voldoen aan de verder beschreven criteria.
Evenwel kunnen vzw’s, er ook voor kiezen om hun boekhouding te voeren en hun jaarrekening op te maken
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de
ondernemingen (verenigingen kunnen een zgn. dubbele boekhouding voeren). Wanneer de vereniging hiervoor
kiest, dient zij deze keuze bekend te maken en te verantwoorden in de toelichting bij de jaarrekening en
dient zij de belangrijkste gevolgen op te geven voor de vereniging. Eénmaal ze hiervoor gekozen hebben,
past de vereniging het geheel van regels toe die gelden overeenkomstig de boekhoudwet en dient zij ook haar
jaarrekening volgens hetzelfde schema, verkort of volledig, bekend te maken gedurende ten minste drie
opeenvolgende boekjaren.
Vzw’s, stichtingen en internationale verenigingen moeten hun boekhouding houden en hun jaarrekening
opmaken overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van
de ondernemingen wanneer bij de afsluiting van het boekjaar twee van drie onderstaande criteria op hen van
toepassing zijn:
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Het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers ingeschreven in het
personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978
betreffende het bijhouden van sociale documenten;
In totaal 250.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de B.T.W.;
Een balanstotaal van 1.000.000 EUR

Deze nieuwe regels treden voor het eerst in werking in het boekjaar dat op 1 januari 2004 of na deze datum
aanvangt.
Bestaande verenigingen die vóór 1 januari 2004 rechtspersoonlijkheid hebben verworven, beschikken vanaf 1
januari 2004 over een termijn van één jaar om deze verplichtingen na te leven en dienen deze
boekhoudkundige verplichtingen dus ten laatste op 1 januari 2005 na te leven.
Er dienen nog uitvoeringsbesluiten te verschijnen betreffende de aanpassing van de boekhoudwet aan de
vzw’s. Het gaat hier om de zgn. dubbele boekhouding.
Begroting
De wet legt hier geen vormvereisten vast. Zij bepaalt enkel dat de begroting jaarlijks door de
Algemene Vergadering moet goedgekeurd worden.
De begroting is echter meer dan een trial en error voor het komende jaar. Op zich is het een
afsprakenpakket tussen de twee beheersorganen. De Algemene Vergadering bepaalt hiermee het
mandaat waarbinnen de Raad van Bestuur kan werken.
De begroting kan bijgestuurd worden wanneer u in de loop van het jaar dreigt een begrotingspost te
overschrijden. Dergelijke afwijkingen tussen begroting en werkelijke uitgaven kunnen enkel vastgesteld
worden wanneer men in de loop van het jaar tussentijdse afsluitingen maakt waarbij de werkelijke
uitgaven en ontvangsten vergeleken worden met de begroting.
In het boekhoudpakket dat de GymnastiekFederatie aanbiedt kan een begroting ingegeven worden voor
meerdere jaren en kan er op elk moment een tussentijdse vergelijking gemaakt worden met de boekhouding.
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