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Waarderingsregels 

  

  

Deze waarderingsregels werden door de raad van bestuur vastgesteld in uitvoering van 

artikel 28 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen.  

  

ACTIVA  

  

1. Vorderingen op meer dan één jaar en vorderingen op ten hoogste één jaar  

  

Ze worden tegen nominale waarde geboekt.  

  

Als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering aanhoudende onzekerheid 

bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, wordt een waardevermindering 

toegepast.  

  

  

2. Geldbeleggingen en liquide middelen  

  

Geldbeleggingen en liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. De 

bijkomende kosten worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gelegd.  

Wanneer de aanschaffingswaarde verschilt van de terugbetalingswaarde wordt het 

verschil lineair in het resultaat opgenomen, pro rata temporis van de resterende looptijd 

van de effecten, en naargelang het geval toegevoegd aan of afgetrokken van de 

aanschaffingswaarde van de effecten.  

  

  

3. Overlopende rekeningen van de activa  

  

Die posten worden zo geboekt dat de opbrengsten en kosten op de juiste 

boekhoudperiode worden aangerekend.  

  

PASSIVA  

  

4. Schulden op ten hoogste één jaar  

  

De schulden worden gewaardeerd tegen de op de afsluitingsdatum verschuldigde 

nominale waarde, eventueel verhoogd met de gerechtskosten, nalatigheidsinteresten 

en andere bijkomende kosten.   
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   5. Overlopende rekeningen van de passiva  

  

Die posten worden zo geboekt dat de opbrengsten en kosten op de juiste 

boekhoudperiode worden aangerekend.  

  

Ze bestaan voornamelijk uit de over te dragen premies (voor de toegekende waarborgen 

tot 31 december 2016) en de over te dragen dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

  

De geïnde premies op de toegekende waarborgen worden gespreid over de looptijd van 

de toegekende waarborg. De naar de latere boekjaren overgedragen bedragen worden 

geboekt op de overlopende rekeningen van de passiva.   

  

Het bedrag van de jaarlijks toegekende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

wordt overgedragen naar de latere boekjaren voor het deel dat in de loop van het 

boekjaar niet in het resultaat is opgenomen.  

  

  

6. Resultatenrekening  

  

De ontvangen premies op de toegekende waarborgen worden in het resultaat  

opgenomen stapsgewijs over de looptijd van de toegekende waarborg.  

  

Het deel dat tijdens het boekjaar in de andere bedrijfsopbrengsten wordt opgenomen, 

wordt bepaald op basis van de in de resultatenrekening geboekte opbrengsten en 

kosten.  

   

TUSSENREKENINGEN  

  

7. Omloop van de waarborgverbintenissen  

  

Ter herhaling: de waarborg van het Fonds wordt geactiveerd na betaling van de premie.  

  

De waarborgverbintenissen worden bepaald op basis van het bedrag van het gedekte 

krediet, vermenigvuldigd met het tegemoetkomingspercentage zoals vastgelegd in het 

overeenkomstige Reglement van het Fonds. Die waarborgverbintenissen verminderen in 

voorkomend geval in hetzelfde tempo als de terugbetaling van het gedekte krediet. Het 

Fonds verleent immers zowel voor de afschrijfbare als voor de niet-afschrijfbare 

kredieten een tegemoetkoming. In dat laatste geval wordt de oorspronkelijke 

verbintenis behouden tijdens de looptijd van de tegemoetkoming van het Fonds.  
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8. Kredietwaarborgverbintenissen waarvan het krediet werd opgezegd  

  

Zodra de kredietinstelling het krediet heeft opgezegd, wordt de waarborg overgedragen 

van de post omloop van de waarborgverbintenissen naar die rekening. Zodra de 

waarborg werd betaald of wordt vastgesteld dat de waarborg niet zal worden betaald 

(de zekerheden zijn dan voldoende om de vordering van de kredietinstelling aan te 

zuiveren) wordt deze verbintenis opgeheven.  

  

9. Uitvoeringswaarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gunste van 

het BWF  

  

Die rekening vormt de verbintenis van het BHG om de door het BWF toegekende 

waarborgen te dekken. De rekening bevat de totale omloop van de door het BWF 

uitgegeven waarborgen.  

  

10. Dotatieverbintenis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gunste van 

het BWF.  

  

Die rekening omvat de verbintenissen van het BHG voor de schijven van de jaarlijkse 

dotaties die nog niet aan het BWF werden uitgekeerd op de afsluitingsdatum van de 

rekeningen.  

  

  

  

  

  

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 12 juni 2020.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Jos Vanneste             Nathalie Noël  

 Vicevoorzitter             Voorzitter   

  


