
Hoe kan ik het verplichte document 
‘Staat van het Vermogen’ 

opmaken in Assist? 



Om de Staat van het Vermogen op te maken, 
selecteer je het eerst betreffende boekjaar. 



Je krijgt een overzicht te zien met 22 vragen die je moet overlopen. 





Maar eerst moet je nog een paar dingen nakijken. 



Zoals de Maatschappelijke Zetel van de VZW. 



Alsook het ondernemingsnummer van de VZW. 



Ken je het ondernemingsnummer niet, dan helpt Assist je dit te vinden. 



Je vindt dit nummer op de website van 
de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 



Als je jouw VZW gevonden hebt, 
vind je ook meteen het ondernemingsnummer. 



Je moet dit ondernemingsnummer slechts 1 keer in Assist ingeven. 



Tot slot moet je ook nog opgeven 
welke waarderingsregels jullie afgesproken hebben. 



Heb je dat nog nooit afgesproken, dan helpt Assist je 
om correcte Waarderingsregels op te stellen. 



Heb je wel eigen waarderingsregels, 
dan kan je deze uiteraard ook gewoon ingeven. 



Nu kan je pas echt je ‘vermogen’ beginnen ingeven. 



Assist geeft steeds een woordje uitleg welk vermogen 
je in deze groep moet ingeven. 



Per groep selecteer je of je al dan niet vermogen hebt. 



Als je ‘neen’ selecteert, krijg je in het overzicht te zien 
dat er voor die rubriek ook effectief ‘geen vermogen’ is. 



Zo overloop je stap voor stap elke rubriek. 
Assist selecteert standaard ‘Neen’ om dit proces te versnellen. 



Selecteer je ‘Ja’ dan ga je dit vermogen moeten opgeven 
door het formulier in te vullen en op de PLUS-knop te klikken. 



Bij vermogen dat volgens de waarderingsregels moet ‘afgeschreven 
worden’, geef je ook de aanschafwaarde en het aanschafjaar op. 



Assist houdt dit vermogen dan bij in een soort van ‘Afschrijvingstabel’. 



In het overzicht telt Assist het totaal vermogen van elke rubriek samen. 



Pas als je alle rubrieken overlopen hebt, kan je een Word-document 
of een PDF van de Staat van het Vermogen downloaden. 



Dit document wordt opgemaakt volgens de wettelijke richtlijnen. 



En kan je zo afdrukken om neer te leggen bij de Griffie. 



Je krijgt een overzicht van alle boekjaren 
waarvoor je een Staat van het Vermogen hebt opgemaakt. 



Als je het jaar nadien, voor het volgende boekjaar, 
ook een Staat van het Vermogen opmaakt. 



Dan vult Assist al automatisch al het vermogen in dat volgens 
de ‘afschrijvingstabel’ in dat nieuwe jaar nog waarde heeft. 



Zo moet je jaar na jaar steeds minder invullen. 



Test Assist 30 dagen gratis uit 
en breng je VZW vandaag nog 100% in orde. 

 

www.assistonline.eu 


