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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

DEEL I. - REGELS BETREFFENDE DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE
VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK BEDOELD IN ARTIKEL 17, § 3 VAN DE WET

BOEK I. - AANPASSINGEN AAN DE VERPLICHTINGEN DIE VOOR DE VERENIGINGEN
ZONDER WINSTOOGMERK BEDOELD IN ARTIKEL 17, § 3 VAN DE WET, VOORTVLOEIEN

UIT DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 17 JULI 1975 MET BETREKKING TOT DE
BOEKHOUDING VAN DE ONDERNEMINGEN

TITEL I. - Aanpassingen aan de verplichtingen betreffende het voeren van een volledige
boekhouding

HOOFDSTUK I. - De bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding
van de ondernemingen, van toepassing op de boekhouding van de verenigingen

Artikel 1

De artikelen 2, 3, eerste lid, eerste zin en tweede lid, artikel 4, eerste en tweede lid, derde lid,
eerste zin en vierde tot zesde lid, alsmede de artikelen 6, 7, 8, 9, § 1 en § 2, behalve het laatste lid
en 10, § 1 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen
zijn, mits de aanpassingen waarin onderhavige titel voorziet, van toepassing op de verenigingen
voor het voeren van hun boekhouding.

HOOFDSTUK II. - Specifieke bepalingen voor de boeking van schenkingen en legaten in natura

Art. 2

§ 1. De goederen die aan de vereniging werden geschonken of nagelaten en die ze voor haar
activiteit bestemt, worden geboekt op het ogenblik van hun verkrijging. De goederen die kosteloos
ter beschikking worden gesteld van de vereniging worden enkel geboekt indien de vereniging ze
tegen betaling mag uitbaten.

§ 2. De andere goederen die aan de vereniging worden geschonken of nagelaten, alsook de
diensten die vrijwillig voor deze laatste worden gepresteerd, worden enkel geboekt als ze bestemd
zijn om te worden gerealiseerd. Ze worden geregistreerd op het ogenblik van het opmaken van de
inventaris of op het ogenblik van hun realisatie indien deze aan de inventaris voorafgaat.

HOOFDSTUK III. - De minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel

Art. 3

Het rekeningenstelsel bedoeld in artikel 4, vijfde lid van de wet van 17 juli 1975 moet, voor de
toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk bedoeld in artikel 17, § 3 van de wet, qua
inhoud, voorstelling en nummering in overeenstemming zijn met de minimumindeling van een
algemeen rekeningenstelsel in bijlage bij onderhavig besluit.

Art. 4

De naam van de rekeningen waarin de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel
voorziet, kan worden aangepast aan de kenmerken van het bedrijf, van het vermogen en van de
opbrengsten en kosten van de vereniging.

De rekeningen van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel die voor een
vereniging niet dienstig zijn, moeten niet in haar rekeningenstelsel worden vermeld.
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HOOFDSTUK IV. - Het houden en het bewaren van de boeken

Art. 5

De boeken en dagboeken worden gehouden en bewaard overeenkomstig het koninklijk besluit
van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen.

TITEL II. - Aanpassingen aan de verplichtingen betreffende de maatstaven voor de
waardering van de inventaris

Art. 6

Hoofdstuk II van Titel I van Boek II van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing op verenigingen zonder winstoogmerk,
met uitzondering van de artikelen 39, 76, 78 tot 81 en mits de aanpassingen waarin onderhavige
titel voorziet.

Art. 7

Voor toepassing op verenigingen zonder winstoogmerk worden volgende bepalingen van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen als
volgt gewijzigd :

1° Artikel 31 wordt aangevuld met een lid dat als volgt luidt : Wanneer de verschillende
bestanddelen van een geheel dat voor een globale prijs werd verkregen, bij ontstentenis van
objectieve maatstaven, individueel niet betekenisvol zijn en niet afzonderlijk kunnen worden
gewaardeerd, dan mag het geheel tegen zijn globale waarde worden gewaardeerd. .

2° In artikel 57, § 3, wordt 2° weggelaten;

3° In artikel 58 worden de woorden de rentabiliteit  vervangen door de woorden de activiteit’.

4° Artikel 61, § 1, eerste lid wordt vervangen door volgende tekst : Voor immateriële vaste activa
met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen, berekend volgens een
overeenkomstig artikel 28, § 1 opgesteld plan. .

5° Artikel 64, § 1, eerste lid wordt vervangen door volgende tekst : Voor materiële vaste activa
met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen, berekend volgens een
overeenkomstig artikel 28, § 1 opgesteld plan. .

6°. Artikel 64 wordt aangevuld met een § 3 die als volgt luidt : § 3. Wanneer de functionaliteit van
materiële vaste activa constant is, kan de raad van bestuur van de vereniging, mits melding en
verantwoording in de toelichting, beslissen om deze materiële vaste activa niet af te schrijven en
de onderhouds- en vervangingskosten die daaraan verbonden zijn, op zich te nemen. .

7° Artikel 67 wordt aangevuld met een § 3, als volgt geformuleerd : § 3. De raad van bestuur van
de vereniging mag afwijken van § 2, c), mits melding en verantwoording van de afwijking in de
toelichting bij de jaarrekening die in dat geval bovendien het overzicht moet bevatten van de
vorderingen waarop de afwijking betrekking heeft. De tenuitvoerlegging van deze bepaling mag
geen inbreuk vormen op het beginsel bedoeld in artikel 24. .

8° In artikel 69 wordt het woord ontvangen  tussen de woorden bestemde  en gebouwen
geplaatst.

TITEL III. - Specifieke regels betreffende de waardering van schenkingen en legaten in
natura

Art. 8

§ 1. De vereniging waardeert de goederen die haar worden geschonken of nagelaten en die ze
voor haar activiteit bestemt en de goederen die kosteloos te harer beschikking worden gesteld en
die ze tegen betaling mag uitbaten, tegen hun marktwaarde of, bij ontstentenis, tegen hun
gebruikswaarde.
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§ 2. De vereniging waardeert de overige goederen die haar worden geschonken of nagelaten
alsmede de diensten die vrijwillig ten bate van de vereniging worden gepresteerd en die bestemd
zijn om te worden gerealiseerd, tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het
opmaken van de inventaris of tegen hun realisatiewaarde indien de realisatie plaatsvindt vóór het
opmaken van de inventaris.

TITEL IV. - Aanpassingen aan de verplichtingen betreffende de vorm en de inhoud van de
jaarrekening

HOOFDSTUK I. - Algemene beginselen

Art. 9

De hoofdstukken I, III en IV van Titel I van Boek II van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de verenigingen
zonder winstoogmerk, met uitzondering van artikel 87 en mits de aanpassingen waarin
onderhavige titel voorziet.

Art. 10

Voor de toepassing ervan op verenigingen zonder winstoogmerk, wordt artikel 82, §§ 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen,
vervangen door volgende bepaling :

§ 1. Onverminderd artikel 85, tweede lid, worden de balans en de resultatenrekening opgesteld
in overeenstemming met de schema’s van afdeling II van onderhavig hoofdstuk.

De toelichting bevat de bijkomende informatie als bedoeld in punt A. van onderafdeling III van
voornoemde afdeling II, alsmede de inlichtingen betreffende de sociale balans bedoeld in punt B.
van onderafdeling III van voornoemde afdeling II indien de vereniging een jaargemiddelde van ten
minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvoor de vereniging een
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van de
socialezekerheidsbijdragen belaste instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister, krachtens het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden
van sociale documenten.

§ 2. Voor zover ze niet in het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 5, van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen hebben de verenigingen bedoeld in artikel 17, § 3, van deze wet
evenwel de mogelijkheid om hun balans en hun resultatenrekening op te stellen volgens de
verkorte schema's bepaald in afdeling III van onderhavig hoofdstuk en een verkorte toelichting op
te stellen met de bijkomende informatie bedoeld in punt A. van onderafdeling III van voornoemde
afdeling III, alsmede de inlichtingen betreffende de sociale balans bepaald in punt B. van
onderafdeling III van voornoemde afdeling III indien de vereniging een jaargemiddelde van ten
minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvoor de vereniging een
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van de
socialezekerheidsbijdragen belaste instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister, krachtens het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden
van sociale documenten. .

Art. 11

Voor toepassing op de verenigingen zonder winstoogmerk, wordt artikel 83, derde lid van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
vervangen door volgende bepaling :

Onderhavige bepaling geldt niet voor de resultatenrekening en de toelichting die deel uitmaken
van de jaarrekening van het eerste boekjaar waarop de bepalingen van onderhavige titel van
toepassing zijn. De cijfers van de openingsbalans, vastgelegd in overeenstemming met artikel 37
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 worden beschouwd als de cijfers
van de balans van het vorige boekjaar. .
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HOOFDSTUK II. - Volledige jaarrekening

Afdeling I. - Schema van de balans

Art. 12

Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk wordt het schema van de balans,
bepaald in artikel 88 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen, vervangen door volgend schema :

ACTIVA

Vaste activa

I. Oprichtingskosten

II. Immateriële vaste activa

III. Materiële vaste activa

A.  Terreinen en gebouwen

1. Terreinen en gebouwen die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overige terreinen en gebouwen

B.  Installaties, machines en uitrusting

1. Installaties, machines en uitrusting die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overige installaties, machines en uitrusting

C.  Meubilair en rollend materieel

1. Meubilair en rollend materieel die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overig meubilair en rollend materieel

D.  Leasing en soortgelijke rechten

E.  Overige materiële vaste activa

1. Overige materiële vaste activa die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overige materiële vaste activa

F.  Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

IV. Financiële vaste activa

A.  Verbonden entiteiten

1. Deelnemingen in verbonden vennootschappen

2. Vorderingen

B.  Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen

2. Vorderingen

C.  Overige financiële vaste activa

1. Aandelen

2. Vorderingen en borgtochten in contanten

Vlottende activa

V. Vorderingen op meer dan een jaar

A.  Handelsvorderingen

B.  Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde vorderingen
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VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

A.  Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen

2. Goederen in bewerking

3. Gereed product

4. Handelsgoederen

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

6. Vooruitbetalingen

B.  Bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar

A.  Handelsvorderingen

B.  Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde vorderingen

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen

X. Overlopende rekeningen

Totaal van de activa

PASSIVA

Eigen vermogen

I. Fondsen van de vereniging

A.  Beginvermogen

B.  Permanente financiering

II.

III. Herwaarderingsmeerwaarden

IV. Bestemde fondsen

V. Overgedragen winst (verlies)

VI. Kapitaalsubsidies

Voorzieningen

VII. A.  Voorzieningen voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2. Belastingen

3. Grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken

4. Overige risico's en kosten

 B.  Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht
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Schulden

VIII. Schulden op meer dan een jaar

A.  Financiële schulden

1. Achtergestelde leningen

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden

4. Kredietinstellingen

5. Overige leningen

B.  Handelsschulden

1. Leveranciers

2. Te betalen wissels

C.  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

D.  Overige schulden

1. Rentedragende schulden

2. Niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde schulden

3. Borgtochten ontvangen in contanten

IX. Schulden op ten hoogste een jaar

A.  Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen

B.  Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

2. Overige leningen

C.  Handelsschulden

1. Leveranciers

2. Te betalen wissels

D.  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

E.  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

2. Bezoldigingen en sociale lasten

F.  Diverse schulden

1. Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten

2. Andere rentedragende schulden

3. Andere niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde schulden

X. Overlopende rekeningen

Totaal van de passiva
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Afdeling II. - Schema van de resultatenrekening

Art. 13

Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk wordt het schema van de
resultatenrekening, bepaald in artikel 89 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen, vervangen door volgend schema :

I. Bedrijfsopbrengsten

A.  Omzet

B.  Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering : toename
(afname)

C.  Geproduceerde vaste activa

D.  Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

E.  Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten

A.  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Aankopen

2. Voorraad : afname (toename)

B.  Diensten en diverse goederen

C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa

E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op
handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen)

F.  Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

G.  Andere bedrijfskosten

H.  Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)

III. Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

IV. Financiële opbrengsten

A.  Opbrengsten uit financiële vaste activa

B.  Opbrengsten uit vlottende activa

C.  Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten

A.  Kosten van schulden

B.  Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bepaald onder II.E. : toevoegingen
(terugnemingen)

C.  Andere financiële kosten

VI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

A.  Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa

B.  Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

C.  Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

D.  Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

E.  Andere uitzonderlijke opbrengsten
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VIII. Uitzonderlijke kosten

A.  Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële
en materiële vaste activa

B.  Waardeverminderingen op financiële vaste activa

C.  Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen)

D.  Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

E.  Andere uitzonderlijke kosten

F.  Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

IX. Winst (Verlies) van het boekjaar

Art. 14

(Opgeheven).

Afdeling III. - Inhoud van de toelichting

Art. 15

Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk wordt artikel 91 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen als volgt
aangepast :

1° De woorden of kapitaalverhoging  worden weggelaten in het eerste streepje onder A.
Aanvullende gegevens, I. Een staat van de oprichtingskosten;

2° Het eerste lid onder A. Aanvullende gegevens, III. Een staat van de materiële vaste activa
wordt aangevuld met volgende tekst :

e) als daar reden toe is, de uitsplitsing tussen de bestanddelen die volle eigendom zijn van de
vereniging en de andere bestanddelen ;

3° Onder A. Aanvullende gegevens, IV. Een staat van de financiële vaste activa :

- in het eerste lid (A.) wordt het woord ondernemingen  vervangen door het woord
vennootschappen ,

- in het tweede lid (B.) wordt het woord ondernemingen  vervangen door het woord entiteiten  in
het eerste streepje en door het woord vennootschappen  in het tweede streepje;

4° Onder A. Aanvullende gegevens, wordt de tekst onder V. vervangen door volgende tekst :

A. De lijst van de vennootschappen waarin de vereniging een deelneming bezit in de zin van
onderhavige titel, alsmede van de andere vennootschappen waarin de vereniging
maatschappelijke rechten ten belope van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal bezit.

Voor elk van deze vennootschappen worden volgende gegevens vermeld : de naam, de zetel en
zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan de vennootschap heeft toegekend, het aantal
maatschappelijke rechten dat rechtstreeks door de vereniging wordt gehouden en het percentage
vertegenwoordigd door dit bezit evenals het percentage maatschappelijke rechten gehouden door
dochtervennootschappen van de vereniging; het bedrag van het eigen vermogen en het netto-
resultaat over het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is. Het aantal gehouden
maatschappelijke rechten en het percentage dat ze vertegenwoordigen, worden in voorkomend
geval vermeld per soort van uitgegeven maatschappelijke rechten. Dezelfde informatie wordt
verstrekt over de rechtstreeks en onrechtstreeks gehouden conversie- en intekenrechten.

Het bedrag van het eigen vermogen en het bedrag van het netto-resultaat van het laatste
boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is, mogen worden weggelaten indien de betrokken
vennootschap deze gegevens niet openbaar moet maken’.

Het bedrag van het eigen vermogen en van het nettoresultaat van de buitenlandse
vennootschappen wordt uitgedrukt in vreemde munt; deze munt wordt vermeld.
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B. De lijst van de entiteiten waarvoor de vereniging onbeperkt aansprakelijk is in de hoedanigheid
van onbeperkt aansprakelijke vennoot of onbeperkt aansprakelijk lid.

Voor elk van deze entiteiten worden volgende gegevens vermeld : de naam, de zetel, de
rechtsvorm en zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan de entiteit heeft toegekend.

De jaarrekening van elk van deze entiteiten wordt bij deze van de vereniging gevoegd en samen
hiermee openbaar gemaakt. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing, mits zulks wordt
vermeld in de staat V.B., indien de jaarrekening van deze entiteit in België wordt openbaar
gemaakt op een wijze die strookt met de openbaarmaking voorgeschreven voor de jaarrekeningen
van vennootschappen of van verenigingen en stichtingen.

C. De lijst van de andere verbonden entiteiten.

Voor elk van deze entiteiten worden volgende gegevens vermeld : de naam, de zetel, de
rechtsvorm en zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan de entiteit heeft toegekend. .

5° Onder A. Aanvullende gegevens, in VI., worden de woorden "Wat de geldbeleggingen betreft,
worden de "overige beleggingen" (post VIII.B. van de activa)" vervangen door de woorden "De
geldbeleggingen (post VIII. van de activa) worden".

6° Onder A. Aanvullende gegevens, wordt de tekst van VIII. vervangen door volgende tekst :

Een staat van de bestemde fondsen die, voor de fondsen bestemd om een sociaal passief te
dekken, de waarderingsregels vermeldt die werden gekozen om het bestemde bedrag te bepalen. .

7° Onder A. Aanvullende gegevens in IX., wordt de tekst vervangen door volgende tekst :

Wat de Voorzieningen  (post VII van de passiva) betreft, een uitsplitsing van de posten VII. A.
4. Overige risico’s en kosten  en VII. B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met
terugnemingsrecht’ wanneer onder deze posten een belangrijk bedrag voorkomt. ;

8° Onder A. Aanvullende gegevens, in XII.B., wordt de tekst vervangen door volgende tekst :

Wat betreft het lidgeld, de schenkingen, legaten en subsidies (post I.D.), een uitsplitsing van de
verschillende bestanddelen van de post tenzij een dergelijke uitsplitsing niet relevant is ten aanzien
van het beginsel geponeerd in artikel 24. .

9° Onder A. Aanvullende gegevens, in XIII. A., worden de woorden het bedrag van de geboekte
kapitaal- en interestsubsidies door de overheid toegekend en aangerekend op het resultaat van het
boekjaar, alsmede  weggelaten;

10° Onder A. Aanvullende gegevens wordt de tekst in XV. weggelaten;

11° Onder A. Aanvullende gegevens, in XVIII. :

- wordt het woord ondernemingen  vervangen door het woord entiteiten  in het eerste lid;

- wordt de volgende tekst toegevoegd in fine van het eerste lid : 9. De omzet, het lidgeld, de
schenkingen, de legaten en subsidies alsook de andere bedrijfsopbrengsten ;

- wordt het woord ondernemingen  vervangen door het woord vennootschappen  in het tweede
lid;

- worden het derde en vierde lid weggelaten.

12°. Onder A. Aanvullende gegevens, wordt in XIX., tweede lid, het woord ondernemingen
vervangen door het woord entiteiten .
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HOOFDSTUK III. - Jaarrekening in verkorte vorm

Afdeling I. - Schema van de balans

Art. 16

Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk wordt het schema van de balans,
bepaald in artikel 92 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen, vervangen door volgend schema :

ACTIVA

Vaste activa

I. Oprichtingskosten

II. Immateriële vaste activa

III. Materiële vaste activa

A.  Terreinen en gebouwen

1. Terreinen en gebouwen die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overige terreinen en gebouwen

B.  Installaties, machines en uitrusting

1. Installaties, machines en uitrusting die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overige installaties, machines en uitrusting

C.  Meubilair en rollend materieel

1. Meubilair en rollend materieel die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overig meubilair en rollend materieel

D.  Leasing en soortgelijke rechten

E.  Overige materiële vaste activa

1. Overige materiële vaste activa die volle eigendom zijn van de vereniging

2. Overige materiële vaste activa

F.  Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

IV. Financiële vaste activa

Vlottende activa

V. Vorderingen op meer dan een jaar

A.  Handelsvorderingen

B.  Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde vorderingen

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

A.  Voorraden

B.  Bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar

A.  Handelsvorderingen

B.  Overige vorderingen

waarvan niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde vorderingen

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen

X. Overlopende rekeningen

Totaal van de activa
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PASSIVA

Eigen vermogen

I. Fondsen van de vereniging

A.  Beginvermogen

B.  Permanente financiering

II.

III. Herwaarderingsmeerwaarden

IV. Bestemde fondsen

V. Overgedragen winst (verlies)

VI. Kapitaalsubsidies

Voorzieningen

VII. A.  Voorzieningen voor risico's en kosten

 B.  Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht

Schulden

VIII. Schulden op meer dan een jaar

A.  Financiële schulden

1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

2. Overige leningen

B.  Handelsschulden

C.  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

D.  Overige schulden

1. Rentedragende schulden

2. Niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde schulden

3. Borgtochten ontvangen in contanten

IX. Schulden op ten hoogste een jaar

A.  Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen

B.  Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

2. Overige leningen

C.  Handelsschulden

1. Leveranciers

2. Te betalen wissels

D.  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

E.  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

2. Bezoldigingen en sociale lasten

F.  Diverse schulden

1. Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten

2. Andere rentedragende schulden

3. Andere, niet-rentedragende of aan een abnormaal lage rente gekoppelde schulden

X. Overlopende rekeningen

Totaal van de passiva
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Afdeling II. - Schema van de resultatenrekening

Art. 17

Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk wordt het schema van de
resultatenrekening, bepaald in artikel 93 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen, vervangen door volgend schema :

I. A. B.  Brutomarge

C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa

E.  Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen :
toevoegingen (terugnemingen)

F.  Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

G.  Andere bedrijfskosten

H.  Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

II. Financiële opbrengsten

Financiële kosten

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening

III. Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar

Afdeling III. - Inhoud van de toelichting

Art. 18

Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk, wordt artikel 94 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen als volgt
aangepast :

1° Onder A. Aanvullende gegevens, I. Een staat van de vaste activa, worden de woorden met
een uitsplitsing als daar reden toe is, tussen de bestanddelen die volle eigendom zijn van de
vereniging en de andere bestanddelen  ingevoegd tussen de woorden materiële  en en ;

2° Onder A. Aanvullende gegevens, wordt de tekst in II. vervangen door volgende tekst :

A. De lijst van de vennootschappen waarin de vereniging een deelneming bezit in de zin van
onderhavige titel, alsmede van de andere vennootschappen waarin de vereniging
maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal.

Voor elk van deze vennootschappen worden volgende gegevens vermeld : de naam, de zetel en
zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan de vennootschap heeft toegekend, het aantal
maatschappelijke rechten dat rechtstreeks door de vereniging wordt gehouden en het percentage
vertegenwoordigd door dit bezit evenals het percentage maatschappelijke rechten gehouden door
dochtervennootschappen van de vereniging; het bedrag van het eigen vermogen en het netto-
resultaat over het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is. Het aantal gehouden
maatschappelijke rechten en het percentage dat ze vertegenwoordigen, worden in voorkomend
geval vermeld per soort van uitgegeven maatschappelijke rechten. Dezelfde informatie wordt
verstrekt over de rechtstreeks en onrechtstreeks gehouden conversie- en intekenrechten.

Het bedrag van het eigen vermogen en het bedrag van het netto-resultaat van het laatste
boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is, mogen worden weggelaten indien de betrokken
vennootschap deze gegevens niet openbaar moet maken’.

Het bedrag van het eigen vermogen en van het nettoresultaat van de buitenlandse
vennootschappen wordt uitgedrukt in vreemde munt; deze munt wordt vermeld
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B. De lijst van de entiteiten waarvoor de vereniging onbeperkt aansprakelijk is in de hoedanigheid
van onbeperkt aansprakelijke vennoot of onbeperkt aansprakelijke lid.

Voor elk van deze entiteiten worden volgende gegevens vermeld : de naam, de zetel, de
rechtsvorm en zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan de entiteit heeft toegekend.

De jaarrekening van elk van deze entiteiten wordt bij deze van de vereniging gevoegd en samen
hiermee openbaar gemaakt. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing, mits zulks wordt
vermeld in de staat II.B., indien de jaarrekening van deze entiteit in België wordt openbaar gemaakt
op een wijze die strookt met de openbaarmaking voorgeschreven voor de jaarrekeningen van
vennootschappen of van verenigingen en stichtingen.

C. De lijst van de andere verbonden entiteiten.

Voor elk van deze entiteiten worden volgende gegevens vermeld : de naam, de zetel, de
rechtsvorm en zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan de entiteit heeft toegekend. .

3° Onder A. Aanvullende gegevens, wordt de tekst in III., vervangen door volgende tekst :

Een staat van de bestemde fondsen die, voor de fondsen bestemd om een sociaal passief te
dekken, de waarderingsregels vermeldt die werden gekozen om het bestemde bedrag te bepalen. .

4° Onder A. Aanvullende gegevens, wordt de tekst in IV. vervangen door volgende tekst : Wat
de voorzieningen voor risico’s en kosten en de voorzieningen voor schenkingen en legaten met
terugnemingsrecht betreft, een uitsplitsing van deze voorzieningen wanneer onder deze posten
een belangrijk bedrag voorkomt. ;

5° Onder A. Aanvullende gegevens, in VII., worden de woorden A. het bedrag van de kapitaal-
en interestsubsidies door de overheid toegekend en aangerekend op het resultaat van het
boekjaar;  weggelaten;

6° Onder A. Aanvullende gegevens, in IX., wordt het woord ondernemingen  vervangen door het
woord entiteiten  in het eerste lid en wordt het tweede lid weggelaten;

7° Onder A. Aanvullende gegevens, in X., wordt het woord ondernemingen  vervangen door het
woord entiteiten  in het tweede lid.

HOOFDSTUK IV. - Inhoud van bepaalde rubrieken

Afdeling I. - Inhoud van bepaalde rubrieken van de balans

Art. 19

§ 1. Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk, wordt artikel 95, § 1, van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen als
volgt aangepast :

1° De woorden of kapitaalverhoging  worden weggelaten in de definitie van de inhoud van post I.
Oprichtingskosten;

2° De definitie van de inhoud van post III. Materiële vaste activa wordt aangevuld met een
voetnoot (1) die als volgt luidt : Worden vermeld onder de subposten A. 2. Overige terreinen en
gebouwen , B.2. Overige installaties, machines en uitrusting , C.2. Overig meubilair en rollend
materieel  en E.2. Overige materiële vaste activa’, de vaste activa waarvan de vereniging de volle
eigendom heeft, maar die ze niet vrij mag gebruiken of waarover ze niet vrij kan beschikken
omwille van de opgelegde eisen, alsmede de gebruiksrechten betreffende deze vaste activa die
haar kosteloos of tegen betaling werden toegezegd. ;

3° In de definitie van de inhoud van post IV. Financiële vaste activa, worden de woorden
ondernemingen  en onderneming  vervangen door de woorden entiteiten  en entiteit , behalve :

- in § 3 waar de woorden andere onderneming  worden vervangen door het woord
vennootschap ;

- in IV.B. waar de woorden ondernemingen  en onderneming  worden vervangen door de
woorden vennootschappen  en vennootschap ;

- in IV.B.2 waar het woord ondernemingen  wordt vervangen door het woord vennootschappen ;
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4° In § 1 worden volgende aanpassingen aan de definitie van de subpost IV. A. Verbonden
ondernemingen’ aangebracht :

- een 4° dat als volgt luidt, wordt toegevoegd : elk ander organisme dat een eigen
rechtspersoonlijkheid heeft ;

- de definitie van de onderneming verbonden met een vennootschap, wordt vervangen door
volgende woorden Entiteit verbonden met een vereniging : de entiteit die verbonden is met een
vereniging in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen. Worden daarenboven,
behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed verbonden entiteiten te zijn : de entiteiten waarvan
de bestuursorganen voor ten minste de meerderheid uit dezelfde personen zijn samengesteld,
alsmede de entiteiten waarvan de zetel of de exploitatiezetel op hetzelfde adres gevestigd is,
alsook de entiteiten waartussen duurzame en relevante, rechtstreekse of onrechtstreekse banden
bestaan op het vlak van administratieve, financiële of logistieke bijstand, dan wel van bijstand
inzake human resources of infrastructuur.

5°. Een lid dat als volgt luidt wordt toegevoegd aan de definitie van de inhoud van post V.
Vorderingen op meer dan 1 jaar : Worden ook onder subpost V.B. geboekt, de vorderingen van de
vereniging die voortvloeien uit de uitoefening van de terugnemingsrechten, verbonden met de
schenkingen gedaan door de vereniging ;

6° Een lid dat als volgt luidt, wordt toegevoegd aan de definitie van de inhoud van post VII.
Vorderingen op ten hoogste één jaar : Worden ook onder subpost VII.B. geboekt, de vorderingen
van de vereniging die voortvloeien uit de uitoefening van de terugnemingsrechten, verbonden met
de schenkingen gedaan door de vereniging ;

7° Een lid dat als volgt luidt wordt toegevoegd aan de definitie van de inhoud van post IX. Liquide
middelen : Worden meer bepaald onder deze post geboekt, het kapitaal dat aan de vereniging
wordt geschonken of nagelaten met het oog op de bestemming voor welbepaalde projecten, met of
zonder terugnemingsrecht, en dat nog niet kon worden aangewend op een manier die strookt met
het engagement dat de vereniging is aangegaan.

§ 2. Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk, wordt artikel 95, § 2, van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen als
volgt aangepast :

1° De definitie van de inhoud van post I. A. Geplaatst kapitaal wordt vervangen door volgende
tekst : I. Fondsen van de vereniging

Onder fondsen van de vereniging moet het totaal worden verstaan van, enerzijds, het
beginvermogen, met name het vermogen van de vereniging op de eerste dag van het eerste
boekjaar waarvoor de bepalingen van dit besluit gelden, en, anderzijds, de permanente
financiering, met name de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om
duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging.

2° De definities van de inhoud van de posten IV. B. Onbeschikbare reserves, IV. C. Belastingvrije
reserves en VII. B. Uitgestelde belastingen worden weggelaten;

3° In de definitie van de inhoud van post VI. Kapitaalsubsidies, worden volgende wijzigingen
aangebracht :

- het eerste lid wordt vervangen door volgende tekst : Deze post omvat de kapitaalsubsidies die
werden verkregen voor investeringen in vaste activa. ;

- in het tweede lid worden de woorden IV. C. Andere financiële opbrengsten  vervangen door de
woorden I. D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ;

- het laatste lid wordt vervangen door volgende tekst : De kapitaalsubsidies die niet afhankelijk
zijn van een investering in vaste activa, worden bij de verkrijging geboekt onder post I. D. Lidgeld,
schenkingen, legaten en subsidies ;

4° Volgende tekst wordt ingevoegd na de definitie van de inhoud van post VII. A. Voorzieningen
voor risico’s en kosten :

VII. B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht

Deze post omvat de voorzieningen die worden gevormd om de terugbetalingsverplichting te
dekken waartoe de vereniging is gehouden indien de schenkers of de legatarissen hun
terugnemingsrecht uitoefenen. ;
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Afdeling II. - Inhoud van bepaalde rubrieken van de resultatenrekening

Art. 20

Voor toepassing door de verenigingen zonder winstoogmerk, wordt artikel 96 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen als volgt
aangepast :

1° Het laatste lid van de definitie van de inhoud van post I. A. Omzet wordt weggelaten;

2° In de titel van de post Andere bedrijfsopbrengsten’, wordt de hoofdletter D vervangen door de
hoofdletter E. Het voorlaatste lid van de definitie van de inhoud van deze post wordt weggelaten;

3° In de definitie van de inhoud van post IV. C. Andere financiële opbrengsten’, wordt 2°
weggelaten;

4° De tekst van 4° van de definitie van de inhoud van post V.C. Andere financiële kosten wordt
vervangen door volgende tekst : 4° de kosten betreffende het eigen vermogen ;

5° De definities van de inhoud van de posten X. Belastingen op het resultaat en XII. Overboeking
naar de belastingvrije reserves worden weggelaten.

BOEK II. - DIVERSE BEPALINGEN

Art. 21

Elke vereniging die niet langer voldoet aan de criteria van artikel 17, § 3 van de wet en die besluit
om haar boekhouding te voeren volgens het model van de vereenvoudigde boekhouding,
vastgelegd in uitvoering van artikel 17, § 2 van de wet, moet deze beslissing melden en
verantwoorden in de toelichting bij haar jaarrekening en aanvullen met de belangrijkste gevolgen
van deze wijziging voor de vereniging. Vanaf dat moment voert ze haar boekhouding met de
exclusieve toepassing van de bepalingen die werden vastgelegd in uitvoering van artikel 17, § 2
van de wet.

Art. 22

Elke vereniging die haar boekhouding voerde in overeenstemming met het model van de
vereenvoudigde boekhouding en die de verplichtingen moet naleven die gelden voor de
verenigingen bedoeld in artikel 17, § 3 van de wet, moet de wijziging van toepasselijke regels
vermelden in de toelichting bij haar jaarrekening en de belangrijkste gevolgen van deze wijziging
voor de vereniging vermelden. Vanaf dat moment voert ze haar boekhouding en stelt ze haar
jaarrekening op met de exclusieve toepassing van de bepalingen van onderhavig besluit.

DEEL II. - REGELS BETREFFENDE DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE
STICHTINGEN EN DE INTERNATIONALE VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK

BEDOELD IN DE ARTIKELEN 37, § 3 EN 53, § 3 VAN DE WET

Art. 23

Voorgaande bepalingen zijn van toepassing op de stichtingen en de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk bedoeld in de artikelen 37, § 3 en 53, § 3 van de wet.
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DEEL III. - REGELS BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN DE JAARREKENING

HOOFDSTUK I. - Opmaak van de jaarrekening waarvan de openbaarmaking door de wet is
voorgeschreven

Art. 24

De jaarrekening die krachtens de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen via
neerlegging bij de Nationale Bank van België moet worden openbaar gemaakt, wordt opgesteld
overeenkomstig de bepalingen van deel I, boek I, van dit besluit.

In de jaarrekening worden de bedragen uitgedrukt in euro, zonder decimalen.

De bedragen in de jaarrekening bedoeld in artikel 27, 1° mogen evenwel worden uitgedrukt in
euro, hetzij zonder decimalen, hetzij met twee decimalen, met het oog op hun neerlegging in de
vorm van een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 28, § 1.

HOOFDSTUK II. - Openbaarmaking van de jaarrekening

Art. 25

De Nationale Bank van België ontvangt de neerlegging van de jaarrekening en de stukken die
tegelijk hiermee bij haar moeten worden neergelegd in toepassing van de artikelen 17, § 6 en 37, §
6 van voornoemde wet van 27 juni 1921 of in toepassing van andere wettelijke of reglementaire
bepalingen die ernaar verwijzen.

Het document dat gevormd wordt door de jaarrekening en de stukken die tegelijk hiermee
moeten worden neergelegd, moet in éénzelfde taal worden opgemaakt.

Art. 26

§ 1. De neergelegde jaarrekening vermeldt :

1° de naam van de vereniging of stichting zoals die in de statuten voorkomt;

2° de rechtsvorm. In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm "in vereffening" vermeld;

3° het nauwkeurige adres van de zetel van de vereniging of van de stichting (straat, nummer,
eventueel busnummer, postcode, gemeente);

4° het ondernemingsnummer dat de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de vereniging of
aan de stichting heeft toegekend;

5° de begin- en afsluitingsdatum van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

§ 2. De verenigingen en de stichtingen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de
schema's vastgelegd in deel I, boek I, titel IV, hoofdstukken II en III van dit besluit, volgen voor de
neerlegging van hun jaarrekening en van de tegelijk hiermee neer te leggen stukken, een model
van jaarrekening dat door de Nationale Bank van België wordt opgesteld en dat op haar website ter
beschikking wordt gesteld. Dit model van jaarrekening wordt door de Nationale Bank van België
aangepast aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, na advies van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen. Het bestaan van een nieuwe versie wordt in het Belgisch
Staatsblad meegedeeld.

Het "Volledig model van jaarrekening voor verenigingen" wordt gevolgd door de verenigingen en
stichtingen bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van die welke gebruik maken van de
mogelijkheid geboden in artikel 82, § 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen, zoals aangepast door artikel 10 van dit besluit, om het
"Verkort model van jaarrekening voor verenigingen" te volgen.

De vermeldingen bedoeld in § 1, eerste lid worden opgenomen in de sectie 1.1 van het model
van jaarrekening.

Niet-dienstige secties van het model van jaarrekening worden niet neergelegd; het nummer van
die niet-dienstige secties wordt vermeld in sectie 1.1.



18.

KB 19 december 2003 officieuze coördinatie

§ 3. De verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening niet moeten opmaken overeenkomstig
de schema's vastgelegd in deel I, boek I, titel IV, hoofdstukken II en III, van dit besluit, laten hun
jaarrekening en de tegelijk hiermee neer te leggen stukken voorafgaan door het "Specifiek
voorblad voor jaarrekeningen van verenigingen opgesteld volgens een afwijkend schema",
opgesteld door de Nationale Bank van België en op haar website ter beschikking gesteld.

Art. 27

De jaarrekening van de verenigingen en stichtingen wordt naar keuze van de neerlegger
neergelegd langs elektronische weg dan wel op papier :

1° de neerlegging langs elektronische weg van een jaarrekening opgesteld, zonder afwijkingen,
volgens een van de schema's bepaald in deel I, boek I, titel IV, hoofdstukken II en III van dit besluit
en de tegelijk ermee neer te leggen stukken, gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 28,
§ 1;

2° de neerlegging langs elektronische weg van een andere jaarrekening dan bedoeld onder 1° en
de tegelijk ermee neer te leggen stukken, gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 28, §
2;

3° de neerlegging op papier van een jaarrekening en de tegelijk ermee neer te leggen stukken,
gebeurt overeenkomstig artikel 29.

Art. 28

§ 1. De jaarrekening en de tegelijk ermee neer te leggen stukken, bedoeld in artikel 27, 1°,
worden, wanneer ze langs elektronische weg worden neergelegd, opgemaakt in de vorm van een
gestructureerd databestand dat voldoet :

- aan de rekenkundige en logische controles bedoeld in artikel 34, en

- aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen
in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van
een gestructureerd databestand". Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België
ter beschikking gesteld op haar website en wordt door haar meegedeeld aan eenieder die er
schriftelijk om vraagt.

§ 2. De jaarrekening en de tegelijk ermee neer te leggen stukken, bedoeld in artikel 27, 2°,
worden, wanneer ze langs elektronische weg worden neergelegd, opgemaakt in de vorm van een
bestand in het "Portable Document Format" (PDF)-formaat dat voldoet aan alle technische
voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het "Protocol voor
de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in
de vorm van een PDF-bestand". Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België
ter beschikking gesteld op haar website en wordt door haar meegedeeld aan eenieder die er
schriftelijk om vraagt.

De afdruk met zwarte inkt op wit A4-papier van het aangeboden bestand in PDF-formaat moet
bovendien aan de volgende vormvoorwaarden voldoen :

1° rondom elk blad een strook van ten minste 1 centimeter openlaten en bovenaan het eerste
blad een horizontale strook van ten minste 2 centimeter openlaten;

2° bovenaan elk blad het ondernemingsnummer vermelden dat de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan de vereniging of stichting heeft toegekend;

3° geen handgeschreven gegevens bevatten;

4° een duidelijke leesbaarheid van de gegevens garanderen door een voldoende grootte van de
gebruikte karakters en voldoende contrast tussen de gegevens en de achtergrond;

5° in het geval van een jaarrekening van een vereniging of stichting bedoeld in artikel 26, § 2,
dezelfde voorstelling hebben als die van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale
Bank van België.
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§ 3. De neerlegging van een jaarrekening langs elektronische weg gebeurt door de upload van
een informaticabestand via de speciaal hiertoe voorziene toepassing op de website van de
Nationale Bank van België. De toegang tot deze toepassing is enkel mogelijk door middel van een
door de Nationale Bank van België erkend digitaal certificaat.

Elk document bedoeld in artikel 25 maakt het voorwerp uit van eenzelfde afzonderlijk geüpload
informaticabestand. De neerlegging ervan langs elektronische weg moet bovendien voldoen aan
alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het
"Algemeen Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en
geconsolideerde jaarrekeningen". Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België
ter beschikking gesteld op haar website en wordt door haar meegedeeld aan eenieder die er
schriftelijk om vraagt.

Art. 29

De jaarrekening en de tegelijk ermee neer te leggen stukken moeten, wanneer zij op papier
worden neergelegd, voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° alleen met zwarte inkt gedrukt zijn op de voorzijde van witte of ivoorkleurige bladen van A4-
formaat en van goede kwaliteit;

2° rondom elk blad een strook van ten minste 1 centimeter openlaten en bovenaan het eerste
blad een horizontale strook van ten minste 2 centimeter openlaten;

3° bovenaan elk blad het ondernemingsnummer vermelden dat de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan de vereniging of stichting heeft toegekend;

4° geen handgeschreven gegevens bevatten;

5° een duidelijke leesbaarheid van de gegevens garanderen door een voldoende grootte van de
gebruikte karakters en voldoende contrast tussen de gegevens en de achtergrond;

6° op het eerste blad eigenhandig ondertekend zijn door een of meerdere personen die bevoegd
zijn om de vereniging of de stichting tegenover derden te vertegenwoordigen, waarbij de naam en
de hoedanigheid van de ondertekenaars worden vermeld;

7° in het geval van een jaarrekening van een vereniging of stichting bedoeld in artikel 26, § 2,
dezelfde voorstelling hebben als die van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale
Bank van België.

De neerlegging op papier gebeurt door verzending naar de Nationale Bank van België of door
afgifte aan haar loketten. Bij toezending met de post wordt op de omslag vermeld : "Nationale Bank
van België - Neerlegging van jaarrekeningen".

Art. 30

§ 1. De kosten voor de neerlegging van de in artikel 25 bedoelde documenten omvatten de
openbaarmakingskosten bedoeld in § 2 en alle bijdragen, belastingen of kosten die krachtens
andere wettelijke of reglementaire bepalingen tegelijk met voornoemde kosten moeten worden
betaald.

§ 2. De kosten voor de openbaarmaking van de in artikel 25 bedoelde documenten, worden
vastgesteld, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, op :

- 55 EUR wanneer de documenten langs elektronische weg worden neergelegd in de vorm van
een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 28, § 1;

- 100 EUR wanneer de documenten langs elektronische weg worden neergelegd in de vorm van
een PDF-bestand overeenkomstig artikel 28, § 2;

- 105 EUR wanneer de documenten op papier worden neergelegd overeenkomstig artikel 29.

De kosten voor de openbaarmaking van een in artikel 33 bedoelde verbetering worden
vastgesteld op 55 EUR, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

De in deze paragraaf bedoelde openbaarmakingskosten worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast
aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de volgende formule : het
nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag bepaald in deze paragraaf vermenigvuldigd met het
nieuwe indexcijfer, met name het indexcijfer van de maand oktober van het jaar voordien, en
gedeeld door het aanvangsindexcijfer, met name het indexcijfer van de maand april 2007. Het
verkregen resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10 eurocent. De aangepaste
bedragen worden uiterlijk op 15 december van elk jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
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§ 3. De neerleggingskosten bedoeld in § 1 worden betaald :

1° hetzij door een girale betaling uitgevoerd volgens de voorwaarden en de technische
modaliteiten die de Nationale Bank van België bepaalt en die op haar website ter beschikking
worden gesteld;

2° hetzij in contanten, ingeval de in artikel 25 bedoelde documenten aan de loketten van de
Nationale Bank van België worden aangeboden.

[De neerleggingskosten van de jaarrekeningen zullen nog tot uiterlijk 28 februari 2009 kunnen
worden betaald met een cheque op naam van de Nationale Bank van België, op voorwaarde dat:

- deze cheque getrokken wordt op een in België gevestigde kredietinstelling die geen
gemeentelijke spaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht
op de kredietinstellingen van toepassing is, die de betaling ervan bij afzonderlijke akte waarborgt of
hem certifieert, of wordt geldig gemaakt door de Post;

- deze cheque aan de documenten bedoeld in artikel 25 van dit koninklijk besluit wordt gehecht
wanneer zij bij de Nationale Bank van België worden neergelegd;

- wanneer verschillende documenten bedoeld in artikel 25 van dit koninklijk besluit tegelijkertijd
worden toegezonden of aangeboden, elk document vergezeld is van een cheque opgesteld voor
het bedrag van de kosten die daarop van toepassing zijn.] (Artikel 41 van het koninklijk besluit van
27 maart 2008 tot wijziging 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)

Art. 31

De Nationale Bank van België registreert de datum van ontvangst van de in artikel 25 bedoelde
documenten.

De neerlegging van deze documenten wordt slechts door de Nationale Bank van België aanvaard
als de bepalingen van de artikelen 24, tweede lid, 25, tweede lid en 26 tot 29 in acht werden
genomen en als de neerleggingskosten bedoeld in artikel 30, § 1, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 30, § 2 en 3 betaald zijn.

Het feit dat de neerlegging van een voormeld document niet aanvaard werd door de Nationale
Bank van België en de redenen die tot deze beslissing hebben geleid, worden binnen acht
werkdagen na de datum van ontvangst van het betrokken document meegedeeld als volgt :

- wanneer het betrokken document langs elektronische weg werd aangeboden, kan de persoon
die het niet-aanvaarde document heeft geüpload deze kennisgeving raadplegen in de toepassing
bedoeld in artikel 28, § 3, eerste lid, gedurende maximum een maand na die upload;

- wanneer het betrokken document op papier werd aangeboden, wordt deze kennisgeving met
gewone post verzonden naar de vereniging of stichting op wie het niet-aanvaarde document
betrekking heeft, op het adres dat voor haar is opgenomen in het rechtspersonenregister,
onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Art. 32

Wanneer de neerlegging van een in artikel 25 bedoeld document wordt aanvaard, neemt de
Nationale Bank van België deze neerlegging op in het elektronisch register van aanvaarde
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

Binnen elf werkdagen die volgen op de datum van de aanvaarding van de neerlegging, stuurt de
Nationale Bank van België de mededeling van deze neerlegging :

- door toedoen van de Kruispuntbank van Ondernemingen, naar de griffie van de rechtbank van
koophandel waar het dossier bedoeld in, naargelang het geval, artikel 26octies, § 1, 26novies, § 1
en 31, § 1, van voormelde wet van 27 juni 1921 wordt gehouden;

- naar de vereniging of stichting op wie het document betrekking heeft.
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Art. 33

De verbetering van een vergissing in een in artikel 25 bedoeld document, waarvan de
neerlegging eerder door de Nationale Bank van België werd aanvaard, gebeurt door neerlegging,
volgens de voorwaarden bepaald door artikel 27 :

- van de volledige, behoorlijk verbeterde jaarrekening, wanneer de verbetering wordt neergelegd
in de vorm van een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 28, § 1;

- van de behoorlijk verbeterde bladen van de betrokken jaarrekening, voorafgegaan door,
naargelang het geval, de in artikel 26, § 2, derde lid bedoelde sectie 1.1 van het model van
jaarrekening dan wel het in artikel 26, § 3 bedoelde "Specifiek voorblad voor jaarrekeningen van
verenigingen opgesteld volgens een afwijkend schema", wanneer de verbetering wordt neergelegd
in de vorm van een PDF-bestand overeenkomstig artikel 28, § 2, of op papier overeenkomstig
artikel 29.

De vermelding "verbetering" wordt, naargelang het geval, opgenomen :

- in het gestructureerd databestand bedoeld in artikel 28, § 1;

- bovenaan, naargelang het geval, de sectie 1.1 dan wel het "Specifiek voorblad voor
jaarrekeningen van verenigingen opgesteld volgens een afwijkend schema" van het PDF-bestand
bedoeld in artikel 28, § 2;

- op het eerste blad van de jaarrekening neergelegd op papier overeenkomstig artikel 29.

De artikelen 31 en 32 zijn van toepassing op de hierboven bedoelde verbeterde neerlegging.

Art. 34

De Nationale Bank van België onderwerpt de neergelegde jaarrekening, opgesteld volgens de
schema's bepaald in deel I, boek I, titel IV, hoofdstukken II en III, van dit besluit, aan rekenkundige
en logische controles, met uitzondering van het document neergelegd ter verbetering van deze
jaarrekening overeenkomstig artikel 33 en van de jaarrekening betreffende boekjaren die
voorafgaan aan het laatste boekjaar waarvoor een jaarrekening werd neergelegd.

Deze rekenkundige en logische controles beogen de samenhang na te gaan van de bedragen
betreffende het recentste boekjaar, voor de rubrieken die voorzien zijn van een code. Zij worden
opgenomen in een lijst opgesteld door de Nationale Bank van België na advies van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen. Deze lijst wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De Nationale Bank van België zendt aan de vereniging of stichting op wie de jaarrekening
betrekking heeft en, in voorkomend geval, aan haar commissaris, de lijst van de fouten die zij zou
hebben vastgesteld, binnen vier maanden volgend op de datum van aanvaarding van de
neerlegging van de jaarrekening, wanneer deze jaarrekening binnen de wettelijke termijnen werd
neergelegd.

Art. 35

§ 1. De Nationale Bank van België stelt op haar website een afschrift beschikbaar, in de vorm van
een bestand in het "Portable Document Format" (PDF)-formaat, van alle in artikel 25 bedoelde
documenten die bij haar werden neergelegd tijdens het lopende en de vijf vorige kalenderjaren,
volgens de voorwaarden die zij bepaalt en die op haar website worden bekendgemaakt.

§ 2. De Nationale Bank van België bezorgt op aanvraag een afschrift van alle in artikel 25
bedoelde documenten die bij haar werden neergelegd.

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op alle neergelegde documenten, worden de afschriften
bezorgd op cd-roms. Voor een jaarabonnement op voormelde cd-roms is het bedrag van 1.500
euro, exclusief eventuele inningskosten en de belasting over de toegevoegde waarde, aan de
Nationale Bank van België verschuldigd. Dit abonnement omvat de levering van de cd-roms
waarop de gezamenlijke documenten zijn gereproduceerd die bij de Nationale Bank van België zijn
neergelegd gedurende het kalenderjaar waarvoor het abonnement is genomen.
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Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een of meer documenten betreffende individueel
aangeduide verenigingen of stichtingen, dan worden de afschriften bezorgd, naar keuze van de
aanvrager :

1° ofwel op papier, afgedrukt op basis van de voormelde cd-roms. Per gedrukt blad is het bedrag
van 0,25 euro, exclusief port, eventuele inningskosten en de belasting over de toegevoegde
waarde, aan de Nationale Bank van België verschuldigd;

2° ofwel op een aan een elektronisch postbericht gehecht bestand in PDF-formaat. Per bestand
is het bedrag van 5 euro, exclusief eventuele inningskosten en de belasting over de toegevoegde
waarde, aan de Nationale Bank van België verschuldigd.

§ 3. Alleen de afschriften afgeleverd door de Nationale Bank van België gelden als bewijs van de
neergelegde documenten.

§ 4. De Nationale Bank van België bezorgt aan de griffies van de rechtbanken van koophandel,
onverwijld en kosteloos, een kopie van de in § 2, tweede lid bedoelde cd-roms.

De griffiers van de rechtbanken van koophandel zijn ervan vrijgesteld :

- een kopie van de documenten bedoeld in artikel 26novies, § 1, tweede lid, 5° van voormelde
wet van 27 juni 1921, zoals opgenomen op de cd-rom bedoeld in § 2, tweede lid toe te voegen aan
het dossier gehouden op naam van de betrokken vereniging of stichting;

- aan de betrokken vereniging of stichting een bewijs van ontvangst van voormelde documenten
af te leveren.

§ 5. Bij neerlegging langs elektronische weg van een gestructureerd databestand overeenkomstig
artikel 28, § 1 wordt dit op het afgeleverde afschrift vermeld.

Bedragen van een jaarrekening die overeenkomstig artikel 24, derde lid in euro met twee
decimalen wordt uitgedrukt, worden op de door de Nationale Bank van België afgeleverde
afschriften afgerond in euro zonder decimalen.

Secties van het door de Nationale Bank van België opgestelde model van jaarrekening die
zonder voorwerp zijn, worden niet opgenomen in de door de Nationale Bank van België verstrekte
afschriften wanneer de betrokken jaarrekening overeenkomstig artikel 28, § 1, werd neergelegd.

DEEL IV. - DIVERSE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Afdeling I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van
de ondernemingen in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Art. 36

De tekst van artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage
van de ondernemingen in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
wordt vervangen als volgt :

De Nationale Bank van België neemt de in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari
2001 houdende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen bedoelde documenten niet in
ontvangst zolang de in artikel 1 bedoelde bijdrage niet is betaald overeenkomstig de nadere regels
bepaald in artikel 178, § 4, van voornoemd koninklijk besluit van 30 januari 2001.

Evenzo neemt de Nationale Bank van België de in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19
december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de
jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale
verenigingen zonder winstoogmerk bedoelde documenten niet in ontvangst zolang de in artikel 1
bedoelde bijdrage niet is betaald overeenkomstig de regels van artikel 30, § 3, van voornoemd
koninklijk besluit van 19 december 2003.

In voorkomend geval geeft de Nationale Bank van België binnen acht werkdagen te rekenen van
de datum van ontvangst van de documenten aan de betrokken vennootschap, onderneming,
vereniging of stichting kennis van de niet-aanvaarding van de neerlegging van de documenten
wegens niet-betaling van de bijdrage. .



23.

KB 19 december 2003 officieuze coördinatie

Afdeling II. - Bepalingen betreffende de openingsbalans van het eerste boekjaar waarop de
bepalingen van het besluit van toepassing zijn.

Art. 37

§ 1. Elke vereniging of stichting die bestaat op het ogenblik waarop onderhavig besluit van kracht
wordt, past de hierna vastgestelde regels toe om omzichtig, oprecht en te goeder trouw de nodige
opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen te verrichten die nodig zijn om de
openingsbalans van het boekjaar op te stellen op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor
de bepalingen van onderhavig besluit gelden.

§ 2. Als de vereniging of stichting, naar de mening van haar raad van bestuur, die wordt vermeld
in de toelichting bij de jaarrekening, al een boekhouding voert die ten minste overeenstemt met
deze die onderhavig besluit vereist, stemt de openingsbalans van het eerste boekjaar waarvoor de
bepalingen van onderhavig besluit gelden, overeen met de afsluitingsbalans van het vorige
boekjaar.

Indien een vereniging of stichting waarderingsregels toepast die niet overeenstemmen met de
regels die onderhavig besluit oplegt, moet ze deze regels aanpassen.

De vermelding van deze aanpassing in de toelichting wordt vervolledigd met een inschatting van
de gevolgen ervan.

§ 3. Als de vereniging of stichting, naar de mening van haar raad van bestuur, geen boekhouding
voert die ten minste overeenstemt met deze die onderhavig besluit vereist, worden de
bestanddelen van de activa voor de redactie van de openingsbalans van het eerste boekjaar
waarvoor de bepalingen van onderhavig besluit gelden, gewaardeerd tegen de werkelijke waarde
of, bij ontstentenis van werkelijke waarde, tegen de gebruikswaarde die ze op dat ogenblik hebben.

Bij ontstentenis van betrouwbare werkelijke waarde of gebruikswaarde, worden de activa in de
toelichting bij de jaarrekening opgenomen, aangevuld met de vermelding dat er geen betrouwbare
werkelijke waarde of gebruikswaarde aan kan worden gekoppeld.

Afdeling III. - Inwerkingtreding

Art. 38

Onderhavig besluit treedt in werking op dezelfde dag als de bepalingen van de wet waarvan het
de uitvoering verzekert.

Afdeling IV. - Uitvoering

Art. 39

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.


