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 Inbehandelingneming  

Het dagelijks bestuur van de CRB heeft tijdens zijn vergadering van 21 juni 2017 beslist dat de leden van 
de subcommissie Vennootschapsrecht zullen bekijken of ze voldoende gemeenschappelijke 
boodschappen kunnen formuleren over het initiatief van minister van Justitie Koen Geens om het 
vennootschaps- en verenigingsrecht grondig te hervormen, om daarna deze gemeenschappelijke 
boodschappen op te nemen in een CRB-initiatiefadvies terzake. 
 
De subcommissie Vennootschapsrecht is reeds op 15 december 2016 bijeengekomen voor een 
vergadering, waarbij de beleidscel-Geens, samen met mevrouw Marieke Wyckaert, lid van de 
expertenwerkgroep, de krachtlijnen van deze hervorming hebben toegelicht. Na deze vergadering heeft 
het dagelijks bestuur van de CRB beslist een brief te versturen aan minister Geens, waarbij de wens 
werd uitgedrukt dat de CRB over de ontwerpen van teksten zou kunnen beschikken zodra deze afgerond 
waren, dat de CRB om advies zou worden gevraagd en voldoende tijd zou krijgen om een advies voor 
te bereiden.  
 
Hoewel de minister heeft beslist geen officiële adviesvraag aan de CRB te richten, werden de teksten 
van het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, alsook de begeleidende Memorie van Toelichting, aan de CRB bezorgd. 
Een mondelinge toelichting bij dit voorontwerp van wet door de beleidscel en door de heren Hans De 
Wulf en Jean-Marie Nelissen Grade, leden van de expertenwerkgroep, vond plaats op 19 juni. 
 
De subcommissie is daarna nog bijeengekomen op 29 juni en 18 en 19 juli teneinde een ontwerpadvies 
voor te bereiden. Er werd beslist om zich in een eerste advies te beperken tot opmerkingen met 
betrekking tot boek 3 De jaarrekening van het voorontwerp van wet, alsook eventuele andere punten 
waarover reeds een akkoord bestaat binnen de Raad. Over de andere boeken van het voorontwerp volgt 
eventueel later nog een tweede advies. 

 

Het ontwerpadvies werd op 20 september 2017 voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het unaniem 
heeft goedgekeurd. 
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 Inleiding 

Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht1 verenigt professoren en onderzoekers van alle 
Rechtsfaculteiten van het land en treedt op als reflectiekamer over vragen van vennootschapsrecht. Op 
28 maart 2014 hebben de stichtende leden tijdens een colloquium het verslagboek 'De modernisering 
van het vennootschapsrecht' voorgesteld, waarin zij de krachtlijnen schetsen van wat volgens hen een 
modernisering van het Belgische vennootschapsrecht moet inhouden. Het Centrum heeft in juli 2015 een 
beleidsnota aan de Minister van Justitie overhandigd2. Deze nota werd op 6 oktober 2015 in de 
Commissie voor handels- en economisch recht van de Kamer van volksvertegenwoordigers besproken3, 
waarna een expertenwerkgroep werd opgericht teneinde dit voorontwerp van wet voor te bereiden.  

Het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen vertrekt aldus, volgens de Memorie van Toelichting, vanuit de vaststelling 
dat het Belgische vennootschapsrecht niet langer aan de noden van een modern ondernemingsklimaat 
voldoet. Bijgevolg wordt beoogd het Belgische vennootschapsrecht grondig te hervormen, waarbij de 
ondernemingen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument zou worden aangeboden en ons 
land een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zou worden.  

Volgens de memorie van toelichting beoogt dit voorontwerp van wet het vennootschapsrecht te 
moderniseren aan de hand van drie krachtlijnen, met name door een doorgedreven vereenvoudiging 
door te voeren, door te kiezen voor meer aanvullend recht en flexibiliteit, en door te kiezen voor nieuwe 
rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan, voornamelijk, Europese evoluties en nieuwe 
tendensen. 

Het wetboek is ingedeeld in vijf delen. Deel 1 bevat algemene bepalingen die (potentieel) gelden voor 
zowel vennootschappen, verenigingen en stichtingen (boeken 1 tot en met 3). Boek 1 bevat voornamelijk 
definities, waarbij het nastreven van winstuitkering voortaan het enige criterium van onderscheid vormt 
tussen vennootschappen en verenigingen en stichtingen. Boek 2 bevat bepalingen over de naam van de 
rechtspersoon, de oprichting en de openbaarmakingsformaliteiten, de nietigheid, het bestuur en de 
bestuurdersaansprakelijkheid, de geschillenregeling, de ontbinding en de vereffening. Boek 3 bevat het 
jaarrekeningrecht.  

Deel 2 behandelt de voorschriften specifiek voor vennootschappen (boeken 4 tot en met 8). Boek 4 regelt 
de maatschap, de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap, boek 5 de 
besloten vennootschap, boek 6 de coöperatieve vennootschap, boek 7 de naamloze vennootschap en 
boek 8 de erkenning van vennootschappen. 

Deel 3 regelt de verenigingen en stichtingen (boeken 9 tot en met 11). Boek 9 behandelt de vereniging 
zonder winstoogmerk (VZW), boek 10 de internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) en boek 
11 de stichtingen.   

Deel 4 handelt over de herstructurering en de omzetting. Boek 12 omvat de herstructurering van 
vennootschappen, boek 12 de inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak door een 
vereniging of stichting, en boek 14 de omzetting van vennootschappen. 

                                                      
 
1 http://www.bcv-cds.be/index.html. 
2 http://www.bcv-cds.be/files/bcv_nota_minister_justitie_nl_20151002.pdf. 
3 http://www.bcv-cds.be/files/bcv_cds_54K1500001.pdf. 
 

http://www.bcv-cds.be/index.html
http://www.bcv-cds.be/files/bcv_nota_minister_justitie_nl_20151002.pdf
http://www.bcv-cds.be/files/bcv_cds_54K1500001.pdf
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 Deel 5 bevat de Europese rechtsvormen, met in boek 15 de Europese vennootschap, boek 16 de 

Europese coöperatieve vennootschap en boek 17 de Europese politieke partij en de Europese politieke 
stichting.  

Tot slot wordt voorzien in overgangstermijnen waarbinnen de vennootschappen en verenigingen zich 
aan het nieuwe recht kunnen aanpassen.  

ADVIES 

1 Voorafgaande beschouwingen 

De Raad stelt vast dat dit voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en houdende diverse bepalingen een diepgaande hervorming van het vennootschaps- en 
verenigingsrecht teweegbrengt. De Raad is tevreden dat hij op 15 december 2016 en 19 juni 2017 een 
deskundige toelichting heeft ontvangen van de beleidscel-Geens en de experten, en over de teksten van 
het voorontwerp van wet heeft kunnen beschikken, maar betreurt dat hij, ondanks de brief aan Minister 
Geens geen officiële adviesvraag heeft ontvangen en slechts zeer laat bij de voorbereiding van dit 
voorontwerp van wet werd betrokken. De Raad benadrukt dat een dergelijke hervorming belangrijke 
gevolgen met zich meebrengen voor de betrokken actoren, met name de werkgevers en de werknemers, 
en dat het bijgevolg aangewezen is dat binnen de geëigende overlegorganen zoals de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven een consensus wordt nagestreefd over de doelstellingen, principes en de 
uitwerking van deze hervorming. Het behoort immers tot de missies van de Raad om een consensus op 
te bouwen tussen de sociale gesprekspartners, waardoor een voldoende breed sociaal draagvlak zou 
worden gecreëerd voor deze hervorming.  

De Raad merkt bovendien op dat deze hervorming onvermijdelijk ook gevolgen met zich meebrengt op 
andere domeinen (bijvoorbeeld fiscaliteit, sociale wetgeving, subsidies…), die vaak ook op een ander 
beleidsniveau geregeld worden (bijvoorbeeld inzake de toegang tot het beroep), waardoor heel wat 
regelgeving aangepast dient te worden. Deze aanpassingen kunnen beperkt zijn tot louter 
terminologische wijzigingen, maar kunnen soms ook meer fundamentele implicaties met zich 
meebrengen. De Raad stelt vast dat hij geen overzicht heeft ontvangen van te wijzigen regelgeving. De 
Raad vraagt zich dan ook af of een dergelijke analyse, over de grenzen van het vennootschaps- en 
verenigingsrecht heen, heeft plaatsgevonden. Hij beklemtoont het belang van deze analyse, waardoor 
bijgevolg niet overhaast te werk mag worden gegaan. Ook de Raad zelf kan hierbij een belangrijke rol 
spelen, voor zover zij voldoende tijd zou krijgen om een advies voor te bereiden. Aldus zouden de leden 
de gelegenheid krijgen om hun respectievelijke organisaties en achterban met praktijkervaring te 
raadplegen en een grondige analyse te verrichten van de verschillende elementen in het dossier.  

De Raad betreurt ten zeerste dat hij door zijn laattijdige betrokkenheid niet in de mogelijkheid wordt 
gesteld om met zijn advies invloed te kunnen uitoefenen op het voorontwerp van wet dat voor een eerste 
lezing op de Ministerraad zal worden gebracht. Hij vraagt dan ook met aandrang dat met zijn advies of 
adviezen rekening zal worden gehouden vooraleer het voorontwerp in tweede lezing op de Ministerraad 
zal worden gebracht. Hij vraagt dat hij over het voorontwerp van wet zou kunnen beschikken dat in eerste 
lezing op de Ministerraad goedgekeurd werd, teneinde de eventuele wijzigingen met betrekking tot dit 
voorontwerp van wet te kunnen beoordelen. 
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 De Raad heeft beslist zich in dit advies te beperken tot opmerkingen over Boek 3.- De jaarrekening, 

bepalingen die gevolgen zouden hebben voor dit boek of eventuele andere punten waarover reeds een 
akkoord bestaat binnen de Raad. Hij behoudt zich het recht om over de andere delen en boeken, die een 
diepgaande reflectie vergen, een volgend advies uit te brengen. Hij benadrukt dat het ontbreken van 
opmerkingen over deze andere delen en boeken geenszins een standpuntbepaling (goedkeuring of 
afkeuring) inhoudt over deze andere delen en boeken, noch dat over boek 3 in een volgend advies geen 
bijkomende opmerkingen kunnen volgen na een uitgebreidere analyse van dit boek of na het nakijken 
van de versie, zoals goedgekeurd in eerste lezing op de Ministerraad.  

De Raad vraagt dat de regering een nauwkeurige staat opmaakt van de wijzigingen die de bvba’s, de s-
bvba’s, de e-bvba’s en de verenigingen verplicht zouden moeten doorvoeren. Hij vraagt dat de 
inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving zo weinig mogelijk administratieve lasten en kosten met zich 
mee zou brengen. Bovendien is de Raad van oordeel dat de termijnen die worden voorgeschreven met 
betrekking tot de inwerkingtreding van de regelgeving en de wijziging van de statuten voor voldoende 
lang zouden zijn voor alle ondernemingen.     

2 Inhoudelijk 

2.1 Definitie “personeel” 

De Raad stelt vast dat in artikel 1:27 van het voorontwerp van wet een definitie van “personeel” werd 
toegevoegd. Onder “personeel” wordt verstaan:  

“1° Elke natuurlijke persoon die met een vennootschap of met haar dochtervennootschap(pen) door een 
arbeidsovereenkomst, een managementovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst is verbonden; 

2° elke rechtspersoon die met een vennootschap of met haar dochtervennootschap(pen) door een 
managementovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst is verbonden, waarbij die rechtspersoon 
door één enkele natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd, die er tevens de controlerende vennoot of 
aandeelhouder van is; 

3° De bestuurders, de zaakvoerders, leden van het directiecomité, de directieraad en de raad van 
toezicht van een vennootschap of haar dochtervennootschap(pen), met inbegrip van rechtspersonen 
wiens vaste vertegenwoordiger ook hun controlerende vennoot of aandeelhouder is.” 

De experten hebben tijdens de hoorzitting in de subcommissie Vennootschapsrecht verduidelijkt dat deze 
verruimde definitie enkel van toepassing is voor de boeken 5 en 7 en meer bepaald voor de verkrijging 
van aandelen en winstbewijzen door het personeel. De leden van de subcommissie hebben toen de 
vrees geuit dat deze definitie ook gevolgen zou kunnen hebben voor het sociaal recht en het 
jaarrekeningenrecht. Immers, op diverse plaatsen in het Wetboek van Vennootschappen en 
overgenomen in dit voorontwerp van wet, is sprake van “het personeelsbestand of 
personeelsaangelegenheden”. Hoewel het meestal voldoende duidelijk is dat het in deze gevallen om de 
werknemers gaat, hebben de leden omwille van de rechtszekerheid gevraagd om verduidelijking in het 
voorontwerp van wet. 
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 De Raad heeft in de laatste versie van de Memorie van Toelichting vastgesteld dat rekening werd 

gehouden met de gemaakte opmerking. Immers, de Memorie van Toelichting vermeldt nu het volgende: 

“Deze verruimde definitie is enkel van toepassing voor de boeken 5 en 7, meer bepaald met het oog op 
een verruiming van het toepassingsgebied van de verkrijging van aandelen en winstbewijzen door het 
personeel. Het is evenwel niet de bedoeling met deze verruimde definitie enige wijziging aan te brengen 
in de sociale relaties tussen werknemers en werkgevers, of begrippen zoals “personeelsbestand”, 
“personeelsregister” of “personeelsaangelegenheden”, die in andere boeken worden aangewend, te 
wijzigen.” 

De Raad is tevreden met deze toevoeging, maar vraagt niettemin, opnieuw omwille van de 
rechtszekerheid, dit ook duidelijk te maken in het voorontwerp van wet zelf, hetzij door de definitie te 
verplaatsen naar de boeken 5 en 7, hetzij door in de definitie te vermelden dat het toepassingsgebied 
beperkt is tot de boeken 5 en 7.  

2.2 Respecteren van de adviezen van de CRB 

De Raad merkt op dat hij met betrekking tot het jaarrekeningenrecht recentelijk twee unanieme adviezen 
heeft uitgebracht, met name met betrekking tot de omzetting van de boekhoudrichtlijn45 en met betrekking 
tot de omzetting van de richtlijn niet-financiële informatie67. De Raad heeft in deze adviezen een 
evenwichtig compromis bereikt, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. De regering 
en de wetgever hebben deze adviezen naar waarde geschat en hebben het bereikte evenwicht 
gerespecteerd door ze nagenoeg in zijn volledigheid uit te voeren. De Raad vraagt bijgevolg dat ook bij 
de overname van deze bepalingen geen ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd.  

De Raad stelt niettemin vast, op basis van een vergelijking tussen het boek 3.- De jaarrekening van het 
voorontwerp van wet en de overeenstemmende bepalingen uit het W. Venn. (zie bijlage), dat een aantal 
wijzigingen werden doorgevoerd die soms verdergaand zijn dan louter taalkundige wijzigingen. De Raad 
heeft met name opgemerkt dat de bepalingen die betrekking hebben op de omzetting van de richtlijn niet-
financiële informatie, niet in overeenstemming zijn met de wet van 3 september  betreffende de 
bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote 
vennootschappen en groepen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017. 
De Raad vraagt de tekst van de wet over te nemen in dit voorontwerp van wet. Enkele andere 
opmerkingen inzake terminologie werden opgenomen onder punt 2.5 van dit advies. 

  

                                                      
 
4 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen. 
5 http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc15-600.pdf. 
6 Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU 
met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen. 
7 http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc16-2140.pdf. 
 

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc15-600.pdf
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc16-2140.pdf
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 In uitvoering van het CRB-advies werden bij de omzetting van de boekhoudrichtlijn de drempels voor de 

kleine vennootschappen geïndexeerd, met name 9 miljoen euro jaaromzet in plaats van 7,3 miljoen euro 
en 4,5 miljoen euro balanstotaal in plaats van 3,65 miljoen euro. Daarnaast werd een categorie van 
microvennootschappen gecreëerd. Microvennootschappen worden omschreven als "ondernemingen die 
op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de drie volgende criteria niet 
overschrijden: 

-  balanstotaal: 350.000 euro; 

-  netto-omzet: 700.000 euro; 

-  gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10". 

De Raad merkt op dat tot op heden nog geen wijzigingen werden doorgevoerd wat betreft de criteria voor 
de indeling in categorieën van verenigingen. De Raad is dan ook verbaasd vast te stellen dat in artikel 
3:47 voor wat betreft het onderscheid tussen de zeer grote en grote verenigingen de criteria werden 
opgetrokken tot 9 miljoen euro totale ontvangsten in plaats van 7,3 miljoen euro, en 4,5 miljoen euro 
balanstotaal in plaats van 3,65 miljoen euro. Wat betreft het onderscheid tussen de grote en de kleine 
verenigingen werden de criteria niet gewijzigd. Dezelfde opmerking geldt voor wat betreft de IVZW’s in 
artikel 3:49 en de stichtingen in artikel 3:50 van het voorontwerp van wet.  

Zonder zich inhoudelijk uit te spreken over de verhoging van deze drempels, betreurt de Raad dat deze 
wijziging zonder overleg met de betrokken actoren en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
heeft plaatsgevonden. Bovendien zullen volgens de Raad nog meer wijzigingen doorgevoerd worden in 
het jaarrekeningenrecht van de verenigingen en de stichtingen om het in overeenstemming te brengen 
met het jaarrekeningenrecht van vennootschappen na de omzetting van de boekhoudrichtlijn. De Raad 
vraagt dan ook dat de wijzigingen in het jaarrekeningrecht van verenigingen en stichtingen gepaard zou 
gaan met een grondige analyse van de mogelijke gevolgen van deze wijzigingen, in overleg met de 
betrokken actoren en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.  

2.3 Coherente terminologie 

De Raad heeft vastgesteld dat op verschillende plaatsen in het wetboek de terminologische wijzigingen 
niet consequent werden doorgevoerd, wat de rechtszekerheid in het gedrang brengt. De Raad pleit eens 
te meer om niet overhaast te werk te gaan en voldoende tijd te nemen voor een coherente terminologie 
in het wetboek. Bij wijze van voorbeeld, maar zeker niet exhaustief, maakt de Raad de volgende 
vaststellingen: 

- in artikel 3:25 werd “groep van beperkte omvang” vervangen door “kleine groep”. Dit is echter in 
strijd met de boekhoudrichtlijn, aangezien voor kleine groepen in de richtlijn andere criteria 
gelden die door België niet werden overgenomen. De Raad vraagt dan ook om dit opnieuw te 
vervangen door “groep van beperkte omvang”; 
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 - de Raad stelt vast dat vaak verschillende begrippen worden gebruikt waarbij min of meer 

hetzelfde wordt bedoeld. Zo is er soms sprake van een verslag (bijvoorbeeld het verslag van 
betaling aan overheden), soms van een verklaring (bijvoorbeeld de niet-financiële verklaring of 
nog de verklaring van niet-financiële informatie), dan weer een verklaring in een verslag 
(bijvoorbeeld het opnemen van de niet-financiële verklaring in het jaarverslag, of nog het 
opnemen van de niet-financiële verklaring in een afzonderlijk verslag naast het jaarverslag). 
Wanneer sprake is van een bepaalde afwijking, moeten soms de gegronde redenen voor deze 
afwijking worden vermeld (bijvoorbeeld voor de code van deugdelijk bestuur, artikel 3:6, §2), dan 
weer een duidelijke en gemotiveerde toelichting (bijvoorbeeld inzake niet-financiële informatie, 
artikel 3:6, §4). Om verwarring te vermijden vraagt de Raad de mogelijkheden tot 
vereenvoudiging te onderzoeken, met respect voor de tekst van de richtlijn wanneer sprake is 
van de omzetting van een richtlijn.  

- de Raad heeft vastgesteld dat in verschillende bepalingen verwezen wordt naar de in artikel 3:1, 
§3, 6° bedoelde vennootschappen. Aangezien artikel 3:1, 6° echter niet bestaat, vraagt de Raad 
deze verwijzingen aan te passen.  

- de Raad merkt op dat in verschillende bepalingen “commissarissen” vervangen werd door het 
enkelvoud “commissaris”. Nochtans kunnen vennootschappen, verenigingen en stichtingen 
beslissen om ofwel één commissarissen aan te duiden, ofwel meerdere commissarissen die een 
gezamenlijke controle verrichten. Om verwarring te vermijden lijkt het volgens de Raad 
aangewezen dit opnieuw te wijzigen. 
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Vergelijking tussen het boek 3 De jaarrekening  
van het voorontwerp van wet tot invoering van het  
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,  

en de overeenstemmende bepalingen uit  
het W.Venn. en de VZW-wet. 
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Wetboek van vennootschappen (+ enkele 
artikels uit de VZW-wet van 1921) 

 

  Wetboek van vennootschappen en   
verenigingen1  

 

BOEK IV. - Bepalingen gemeenschappelijk 
aan de rechtspersonen geregeld in dit 
wetboek. 
 

 

TITEL VI. - De jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 

BOEK 3. - De jaarrekening. 

 TITEL 1. - Jaarrekeningen van 
vennootschappen. 

HOOFDSTUK I. - Jaarrekening, jaarverslag en 
openbaarmakingsverplichtingen. 
 

HOOFDSTUK 1. - Jaarrekening, 
jaarverslag en 
openbaarmakingsverplichtingen. 

  Afdeling I. - De jaarrekening. Afdeling 1. - De jaarrekening. 

Art. 92. § 1. De zaakvoerders of de bestuurders 
zijn verplicht elk jaar een inventaris op te maken 
volgens de waarderingsmaatstaven bepaald door 
de Koning, alsmede een jaarrekening in de vorm 
en met de inhoud bepaald door de Koning. Die 
jaarrekening bestaat uit de balans, de 
resultatenrekening en de toelichting, en vormt 
een geheel.  
 
  De jaarrekening moet binnen zes maanden na 
de afsluitingsdatum van het boekjaar ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering. 
  Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn 
aan de algemene vergadering is voorgelegd, 
wordt de door derden geleden schade, 
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien 
uit dit verzuim. 
  § 2. De in § 1 bedoelde verplichting geldt ook 
voor buitenlandse vennootschappen voor wat hun 
in België gevestigde bijkantoren betreft, behalve 
wanneer die bijkantoren geen eigen opbrengsten 
hebben door verkoop van goederen of 
dienstverlening aan derden of door geleverde 
goederen of verleende diensten aan de 
buitenlandse vennootschap waarvan zij 
afhangen, en waarvan de werkingskosten 

Art. 3:1. § 1. De zaakvoerders of het 
bestuursorgaan zijn verplicht elk jaar een 
inventaris op te maken volgens de 
waarderingsmaatstaven bepaald door de 
Koning, evenals een jaarrekening in de vorm 
en met de inhoud bepaald door de Koning. Die 
jaarrekening bestaat uit de balans, de 
resultatenrekening en de toelichting, en vormt 
een geheel. 
  De jaarrekening moet binnen zes maanden 
na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering. 
  Indien de jaarrekening niet binnen deze 
termijn aan de algemene vergadering is 
voorgelegd, wordt de door derden geleden 
schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort 
te vloeien uit dit verzuim. 
  § 2. De in § 1 bedoelde verplichting geldt ook 
voor buitenlandse vennootschappen voor wat 
hun in België gevestigde bijkantoren betreft, 
behalve wanneer die bijkantoren geen eigen 
opbrengsten hebben door verkoop van 
goederen of dienstverlening aan derden of 
door geleverde goederen of verleende 
diensten aan de buitenlandse vennootschap 
waarvan zij afhangen, en waarvan de 

                                                 
1 Versie zoals goedgekeurd in eerste lezing op de Ministerraad van 20 juli 2017. 
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 volledig door de laatstgenoemde worden 

gedragen. 
  § 3. De door de Koning op grond van § 1 
bepaalde regels gelden niet voor: 
  1° vennootschappen die de verzekering of 
herverzekering tot voorwerp hebben, onder 
voorbehoud evenwel, voor wat deze laatste 
betreft, van de bevoegdheid van de Koning om 
hiervan af te wijken; 
  2° vennootschappen die vallen onder de wet van 
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen, de 
Nationale Bank van België, het Herdisconterings- 
en Waarborginstituut en de Deposito- en 
Consignatiekas; 
 
  3° vennootschappen die vallen onder het 
koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot 
regeling van het statuut van de 
portefeuillemaatschappijen; 
  4° beleggingsondernemingen bedoeld bij artikel 
3 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de 
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en 
betreffende het statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, met uitsluiting van de 
instellingen bedoeld bij artikel 4 van deze wet 
  5° landbouwvennootschappen; 
  6° vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 23, 
§ 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten, die geen in België gevestigde 
kredietinstellingen zijn, en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen die door de Koning zijn aangeduid 
met toepassing van artikel 23, § 7, van dezelfde 
wet. 

werkingskosten volledig door de 
laatstgenoemde worden gedragen. 
  § 3. De door de Koning op grond van § 1 
bepaalde regels gelden niet voor: 
  1° vennootschappen die de verzekering of 
herverzekering tot voorwerp hebben, onder 
voorbehoud evenwel, voor wat deze laatste 
betreft, van de bevoegdheid van de Koning om 
hiervan af te wijken; 
  2° vennootschappen die vallen onder de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het 
toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen, de Nationale Bank 
van België, het Herdisconterings- en 
Waarborginstituut en de Deposito- en 
Consignatiekas; 
 
 
 
 
  3° beleggingsondernemingen bedoeld bij 
artikel 3 van de wet van 25 oktober 2016 
betreffende de toegang tot het 
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het 
statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, met uitsluiting van de 
instellingen bedoeld bij artikel 4 van deze wet; 
  5° vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 
23, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector 
en de financiële diensten, die geen in België 
gevestigde kredietinstellingen zijn, en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen die door de Koning zijn aangeduid 
met toepassing van artikel 23, § 7, van 
dezelfde wet. 

Art. 93. De kleine vennootschappen kunnen hun 
jaarrekening opmaken volgens een verkort 
schema dat door de Koning wordt vastgesteld. 
  De vennootschappen onder firma en de gewone 
commanditaire vennootschappen waarvan de 
omzet over het laatste boekjaar, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde, een door 
de Koning bepaald bedrag niet overschrijdt, 
behoeven geen jaarrekening op te stellen volgens 
de regels die de Koning heeft vastgesteld 
overeenkomstig artikel 92, § 1. 
 

Art. 3:2. De kleine vennootschappen kunnen 
hun jaarrekening opmaken volgens een 
verkort schema dat de Koning vaststelt. 
  De vennootschappen onder firma en de 
commanditaire vennootschappen wier omzet 
over het laatste boekjaar, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde, een 
door de Koning bepaald bedrag niet 
overschrijdt, moeten geen jaarrekening 
opstellen volgens de regels die de Koning 
heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1, § 
1. 
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   Het eerste en het tweede lid zijn niet van 

toepassing op: 
1° de in artikel 92, § 3, 1°, 2°, 4° en 6° bedoelde 
vennootschappen; 
  2° vennootschappen die een onderneming van 
hypothecair krediet tot voorwerp hebben. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op de 
genoteerde vennootschappen. 

  Het eerste en het tweede lid zijn niet van 
toepassing op: 
  1° de in artikel 3:1, § 3, bedoelde 
vennootschappen; 
  2° vennootschappen die een onderneming 
van hypothecair krediet tot voorwerp hebben. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op de 
genoteerde vennootschappen. 

Art. 93/1. De microvennootschappen bedoeld in 
artikel 15/1 kunnen hun jaarrekening opstellen 
volgens een door de Koning vastgesteld 
microschema. 
  De vennootschappen onder firma en de gewone 
commanditaire vennootschappen waarvan de 
omzet over het laatste boekjaar, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde, een door 
de Koning bepaald bedrag niet overschrijdt, 
behoeven geen jaarrekening op te stellen volgens 
de regels die de Koning heeft vastgesteld 
overeenkomstig artikel 92, § 1. 
 
  Het eerste en het tweede lid zijn niet van 
toepassing op: 
  1° de in artikel 92, § 3, 1°, 2°, 4° en 6° bedoelde 
vennootschappen; 
  2° vennootschappen die een onderneming van 
hypothecair krediet tot voorwerp hebben. 

Art. 3:3. De microvennootschappen bedoeld 
in artikel 1:25 kunnen hun jaarrekening 
opstellen volgens een door de Koning 
vastgesteld microschema. 
  De vennootschappen onder firma en de 
commanditaire vennootschappen wier omzet 
over het laatste boekjaar, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde, een 
door de Koning bepaald bedrag niet 
overschrijdt, moeten geen jaarrekening 
opstellen volgens de regels die de Koning 
heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1, § 
1. 
  Het eerste en het tweede lid zijn niet van 
toepassing op: 
  1° de in artikel 3:1, § 3, bedoelde 
vennootschappen; 
  2° vennootschappen die een onderneming 
van hypothecair krediet tot voorwerp hebben. 

  Afdeling II. - Het jaarverslag. Afdeling 2. - Het jaarverslag. 

Art. 94. Tenzij het gaat om één van de in artikel 
92, § 3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde 
vennootschappen is deze afdeling niet van 
toepassing op: 
  1° de niet-genoteerde kleine vennootschappen; 
 
  2° de vennootschappen onder firma, de gewone 
commanditaire vennootschappen en de 
coöperatieve vennootschappen met onbeperkte 
aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt 
aansprakelijke vennoten natuurlijke personen 
zijn; 
  3° de economische samenwerkingsverbanden; 
  4° de landbouwvennootschappen. 
  De niet-genoteerde kleine vennootschappen 
moeten de verantwoording bedoeld in artikel 96, 
§ 1, 6°, evenwel vermelden in de toelichting bij de 
jaarrekening.  

Art. 3:4. Tenzij het gaat om één van de in 
artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde 
vennootschappen is deze afdeling niet van 
toepassing op: 
  1° de niet-genoteerde kleine 
vennootschappen;  
  2° de vennootschappen onder firma en de 
commanditaire vennootschappen waarvan 
alle onbeperkt aansprakelijke vennoten 
natuurlijke personen zijn. 
   
 
 
 
  De niet-genoteerde kleine vennootschappen 
moeten de verantwoording bedoeld in artikel 
3:6, § 1, 6°, evenwel vermelden in de 
toelichting bij de jaarrekening. 

Art. 95. De bestuurders of zaakvoerders van 
vennootschappen stellen een verslag op waarin 
zij rekenschap geven van hun beleid. 

Art. 3:5. De zaakvoerders of het 
bestuursorgaan stellen een verslag op waarin 
zij rekenschap geven van hun beleid. 
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 Art. 96. § 1. Het jaarverslag bedoeld in artikel 95 

bevat: 
  1° ten minste een getrouw overzicht van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en 
van de positie van de vennootschap, alsmede 
een beschrijving van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. 
Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige 
analyse van de ontwikkeling en de resultaten van 
het bedrijf en van de positie van de vennootschap 
die in overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van dit bedrijf. 
 
  In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een 
goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of 
de positie van de vennootschap, omvat de 
analyse zowel financiële als, waar zulks passend 
wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-
indicatoren die betrekking hebben op het 
specifieke bedrijf van de vennootschap, met 
inbegrip van informatie betreffende milieu- en 
personeelsaangelegenheden. 
  In deze analyse omvat het jaarverslag, waar 
zulks passend wordt geacht, verwijzingen naar en 
aanvullende uitleg betreffende de bedragen in de 
jaarrekening. 
 
  2° informatie omtrent de belangrijke 
gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar 
hebben plaatsgevonden; 
  3° inlichtingen over de omstandigheden die de 
ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk 
kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die 
aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden 
berokkenen aan de vennootschap; 
  4° informatie omtrent de werkzaamheden op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling; 
  5° gegevens betreffende het bestaan van 
bijkantoren van de vennootschap; 
  6° ingeval uit de balans een overgedragen 
verlies blijkt of uit de resultatenrekening 
gedurende twee opeenvolgende boekjaren een 
verlies van het boekjaar blijkt, een 
verantwoording van de toepassing van de 
waarderingsregels in de veronderstelling van 
continuïteit; 
  7° alle gegevens die volgens dit wetboek in dit 
verslag moeten worden opgenomen. 
 
 

Art. 3:6. § 1. Het jaarverslag bedoeld in artikel 
3:5 bevat: 
  1° ten minste een getrouw overzicht van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf 
en van de positie van de vennootschap, 
evenals een beschrijving van de voornaamste 
risico's en onzekerheden waarmee zij wordt 
geconfronteerd. Dit overzicht bevat een 
evenwichtige en volledige analyse van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf 
en van de positie van de vennootschap die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van dit bedrijf. 
  In zoverre noodzakelijk voor een goed begrip 
van de ontwikkeling, de resultaten of de positie 
van de vennootschap, omvat de analyse zowel 
financiële als, in voorkomend geval, niet-
financiële essentiële prestatie-indicatoren die 
betrekking hebben op het specifieke bedrijf 
van de vennootschap, met inbegrip van 
informatie over milieu- en 
personeelsaangelegenheden. 
  In deze analyse verwijst het jaarverslag in 
voorkomend (geval?) naar en aanvullende 
uitleg over de bedragen vermeld in de 
jaarrekening (opmerking secretariaat: 
zinsbouw niet correct). 
  2° informatie over de belangrijke 
gebeurtenissen die na het einde van het 
boekjaar hebben plaatsgevonden; 
  3° inlichtingen over de omstandigheden die 
de ontwikkeling van de vennootschap 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover 
zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel 
zouden berokkenen aan de vennootschap; 
  4° informatie over de werkzaamheden op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling; 
  5° gegevens over het bestaan van 
bijkantoren van de vennootschap;  
  6° ingeval uit de balans een overgedragen 
verlies blijkt of uit de resultatenrekening 
gedurende twee opeenvolgende boekjaren 
een verlies van het boekjaar blijkt, een 
verantwoording van de toepassing van de 
waarderingsregels in de veronderstelling van 
continuïteit; 
  7° alle informatie die erin moet opgenomen 
worden krachtens andere bepalingen van dit 
wetboek, inzonderheid de artikelen 5:56, § 1, 
tweede lid, 5:131, 6:12, 7:84, § 1, tweede lid, 
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  8° wat betreft het gebruik door de vennootschap 
van financiële instrumenten en voor zover zulks 
van betekenis is voor de beoordeling van haar 
activa, passiva, financiële positie en resultaat: 
 
- de doelstellingen en het beleid van de 
vennootschap inzake de beheersing van het 
risico, met inbegrip van haar beleid inzake 
hedging van alle belangrijke soorten 
voorgenomen transacties, waarvoor hedge 
accounting wordt toegepast, alsook 
  - het door de vennootschap gelopen prijsrisico, 
kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico; 
 
  9° in voorkomend geval, de verantwoording van 
de onafhankelijkheid en deskundigheid op het 
gebied van boekhouding en audit van ten minste 
één lid van het auditcomité. 
  § 2. Voor de vennootschappen waarvan de 
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op 
een in artikel 4 bedoelde markt, bevat het 
jaarverslag tevens een verklaring inzake 
deugdelijk bestuur, die er een specifiek onderdeel 
van vormt en die ten minste de volgende 
informatie bevat: 
  1° de aanduiding van de code inzake deugdelijk 
bestuur die de vennootschap toepast, evenals 
een aanduiding waar de betrokken code openlijk 
raadpleegbaar is, alsook, indien toepasselijk, de 
relevante informatie over de praktijken inzake 
deugdelijk bestuur die worden toegepast naast de 
desbetreffende code en de wettelijke vereisten 
met aanduiding waar deze informatie ter 
beschikking wordt gesteld; 
 
 
  2° voor zover een vennootschap de in 1° 
bedoelde code inzake deugdelijk bestuur niet 
integraal toepast, een aanduiding van de delen 
van de code inzake deugdelijk bestuur waarvan 
zij afwijkt en de onderbouwde redenen daarvoor; 
  3° een beschrijving van de belangrijkste 
kenmerken van de interne controle- en 
risicobeheerssystemen van de vennootschap, in 

7:85, § 4, laatste lid, en § 6, 7:90, tweede lid, 
7:95, tweede lid, 7:102, § 1, tweede lid, 7:103, 
§ 1, § 4, laatste lid, en § 6, 7:95, 7:189, 7:206, 
§§ 1 en 2, 15:48, § 1, tweede lid, 15:50, § 1, § 
3, laatse lid, en § 7; 
 
8° wat betreft het gebruik door de 
vennootschap van financiële instrumenten en 
voor zover zulks van betekenis is voor de 
beoordeling van haar activa, passiva, 
financiële positie en resultaat: 
  - de doelstellingen en het beleid van de 
vennootschap inzake de beheersing van het 
risico, met inbegrip van haar beleid inzake 
hedging van alle belangrijke soorten 
voorgenomen transacties waarvoor hedge 
accounting wordt toegepast, alsook 
  - het door de vennootschap gelopen 
prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en 
kasstroomrisico; 
  9° in voorkomend geval, de verantwoording 
van de onafhankelijkheid en deskundigheid op 
het gebied van boekhouding en audit van ten 
minste één lid van het auditcomité. 
  § 2. Voor genoteerde vennootschappen 
bevat het jaarverslag tevens een verklaring 
inzake deugdelijk bestuur, die er een specifiek 
onderdeel van uitmaakt en die ten minste de 
volgende informatie bevat: 
 
 
  1° de aanduiding van de code inzake 
deugdelijk bestuur die de vennootschap 
toepast, evenals een aanduiding waar de 
betrokken code publiek kan worden 
geraadpleegd is, alsook, indien toepasselijk, 
de relevante informatie over de praktijken 
inzake deugdelijk bestuur die worden 
toegepast naast de desbetreffende code en de 
wettelijke vereisten, evenals een aanduiding 
waar deze informatie ter beschikking wordt 
gesteld; 
  2° voor zover een vennootschap de in 1° 
bedoelde code inzake deugdelijk bestuur niet 
integraal toepast, een aanduiding van de 
delen van de code inzake deugdelijk bestuur 
waarvan zij afwijkt en de gegronde redenen 
voor deze afwijking; 
  3° een beschrijving van de belangrijkste 
kenmerken van de interne controle- en 
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 verband met het proces van financiële 

verslaggeving; 
 
  4° de informatie zoals bedoeld in artikel 14, 
vierde lid, van de wet van 2 mei 2007 op de 
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 
in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt en houdende diverse bepalingen en in 
artikel 34, 3°, 5°, 7° en 8°, van het koninklijk 
besluit van 14 november 2007 betreffende de 
verplichtingen van emittenten van financiële 
instrumenten die zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt; 
 
  5° de samenstelling en de werking van de 
bestuursorganen en hun comités; 
  26° een beschrijving van: 
a) het diversiteitsbeleid dat wordt gevoerd met 
betrekking tot de leden van de raad van bestuur, 
de leden van het directiecomité, de andere leiders 
en de personen belast met het dagelijks bestuur 
van de vennootschap; 
 
b) de doelstellingen van dit diversiteitsbeleid; 
c) de wijze van tenuitvoerlegging van dit beleid; 
 
d) de resultaten van dit beleid over het boekjaar. 
 
Indien de vennootschap geen diversiteitsbeleid 
voert, zet zij in de verklaring uiteen waarom dit het 
geval is. 
De beschrijving bevat in ieder geval een overzicht 
van de ondernomen inspanningen om er voor te 
zorgen dat ten minste één derde van de leden van 
de raad van bestuur van een ander geslacht is 
dan dat van de overige leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

risicobeheerssystemen van de vennootschap 
in het kader van het proces van financiële 
verslaggeving; 
  4° de informatie als bedoeld in artikel 14, 
vierde lid, van de wet van 2 mei 2007 op de 
openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in emittenten waarvan 
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling 
op een gereglementeerde markt en houdende 
diverse bepalingen en in artikel 34, 3°, 5°, 7° 
en 8°, van het koninklijk besluit van 14 
november 2007 betreffende de verplichtingen 
van emittenten van financiële instrumenten die 
zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt; 
  5° de samenstelling en de werking van de 
bestuursorganen en hun comités; 
  6° een beschrijving van: 
  a) het diversiteitsbeleid dat de vennootschap 
voert met betrekking tot de leden van de raad 
van bestuur, of, in voorkomend geval, de raad 
van toezicht en de directieraad, de andere 
leiders en de personen belast met het 
dagelijks bestuur van de vennootschap; 
  b) de doelstellingen van dit diversiteitsbeleid; 
  c) de wijze van tenuitvoerlegging van dit 
beleid; 
  d) de resultaten van dit beleid over het 
boekjaar. 
  Indien de vennootschap geen 
diversiteitsbeleid voert, zet zij in de verklaring 
uiteen waarom dit het geval is. 
  De beschrijving bevat tevens een overzicht 
van de ondernomen inspanningen om er voor 
te zorgen dat ten minste één derde van de 
leden van de raad van bestuur of, in 
voorkomend geval, van de raad van toezicht, 
van een ander geslacht is dan dat van de 
overige leden; 
  7° de informatie die erin moet worden 
opgenomen krachtens artikel 34 van het 
koninklijk besluit van 14 november 2007 
betreffende de verplichtingen van emittenten 
van financiële instrumenten die zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt; 

                                                 
2 Ingevoegd in het W. Venn. door de wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie 
en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (B.S. 11 september 2017).  
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  De bepalingen onder 1°, 2°, 5° en 6°, eerste en 
tweede lid van het eerste lid zijn niet van 
toepassing op vennootschappen die alleen 
andere effecten dan aandelen hebben uitgegeven 
die op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten, tenzij de desbetreffende 
vennootschappen aandelen hebben uitgegeven 
die worden verhandeld op een multilaterale 
handelsfaciliteit zoals bedoeld in artikel 2, 4°, van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de financiële sector en financiële 
diensten. 
  De bepaling onder 6°, eerste en tweede lid, van 
het eerste lid is niet van toepassing voor de 
vennootschappen die meer dan één van de in 
artikel 16, § 1, vermelde criteria overschrijden, 
met dien verstande dat deze criteria berekend 
worden op enkelvoudige basis, tenzij deze 
vennootschap een moedervennootschap is. 
 
 
De bepaling onder 3° van het eerste lid is ook van 
toepassing op de vennootschappen waarvan 
andere effecten dan aandelen zijn toegelaten tot 
de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde 
markt. 
 
  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, een code voor 
deugdelijk bestuur aanduiden die verplicht van 
toepassing zal zijn op de in het eerste lid, 1°, 
bedoelde wijze. 
  § 3. Voor de vennootschappen waarvan de 
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op 
een in artikel 4 bedoelde markt, bevat de 
verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals 
bedoeld in paragraaf 2 tevens het 
remuneratieverslag, dat er een specifiek 
onderdeel van vormt. 
 
  Het in het vorige lid bedoelde 
remuneratieverslag bevat ten minste de volgende 
informatie: 
  1° een beschrijving van de tijdens het door het 
jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde 
procedure om (i) een remuneratiebeleid te 
ontwikkelen voor de bestuurders, de leden van 

  8° de informatie die erin moet worden 
opgenomen krachtens artikel 74, § 7 van de 
wet van 1 april 2007 op de openbare 
overnamebiedingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De bepaling onder 6°, het tweede en derde 
lid is niet van toepassing voor de 
vennootschappen die meer dan één van de in 
artikel 1:26, § 1, vermelde criteria 
overschrijden, met dien verstande dat deze 
criteria worden berekend op enkelvoudige 
basis, tenzij deze vennootschap een 
moedervennootschap is. 
   
 
 
 
 
 
 
   De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, een code voor 
deugdelijk bestuur aanduiden die verplicht van 
toepassing is op de in het eerste lid, 1°, 
bedoelde wijze. 
  § 3. Voor genoteerde vennootschappen 
bevat de verklaring inzake deugdelijk bestuur 
als bedoeld in § 2 eveneens het 
remuneratieverslag, dat er een specifiek 
onderdeel van vormt. 
   
   
 
  Dit remuneratieverslag bevat ten minste de 
volgende informatie: 
   
  1° een beschrijving van de tijdens het door 
het jaarverslag behandelde boekjaar 
gehanteerde procedure om (i) een 
remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de 
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 het directiecomité, de andere leiders en de 

personen belast met het dagelijks bestuur van de 
vennootschap, en (ii) de remuneratie te bepalen 
van individuele bestuurders, leden van het 
directiecomité, andere leiders en personen belast 
met het dagelijks bestuur van de vennootschap; 
 
 
 
  2° een verklaring over het tijdens het door het 
jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde 
remuneratiebeleid van de bestuurders, de leden 
van het directiecomité, de andere leiders en de 
personen belast met het dagelijks bestuur van de 
vennootschap die ten minste de volgende 
gegevens bevat: 
 
 
  a) de principes waarop de remuneratie was 
gebaseerd, met aanduiding van de relatie tussen 
remuneratie en prestaties; 
  b) het relatieve belang van de verschillende 
componenten van de vergoeding; 
  c) de kenmerken van prestatiepremies in 
aandelen, opties of andere rechten om aandelen 
te verwerven; 
  d) informatie over het remuneratiebeleid voor de 
komende twee boekjaren. 
  Wanneer het remuneratiebeleid in vergelijking 
met het gerapporteerde boekjaar ingrijpend wordt 
aangepast, dient dit in het bijzonder tot 
uitdrukking te komen; 
  3° op individuele basis, het bedrag van de 
remuneratie en andere voordelen die, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, door de 
vennootschap of een vennootschap die tot de 
consolidatiekring van de vennootschap behoort, 
aan de niet-uitvoerende bestuurders werden 
toegekend; 
  4° als bepaalde leden van het directiecomité, 
bepaalde andere leiders of bepaalde personen 
belast met het dagelijks bestuur ook lid zijn van 
de raad van bestuur, informatie over het bedrag 
van de remuneratie dat zij in die hoedanigheid 
ontvangen; 
  5° in het geval de uitvoerende bestuurders, de 
leden van het directiecomité, de andere leiders of 
de personen belast met het dagelijks bestuur in 
aanmerking komen voor vergoedingen 
gebaseerd op de prestaties van de vennootschap 

bestuurders, de leden van de directieraad en 
van de raad van toezicht, de personen belast 
met de leiding en de personen belast met het 
dagelijks bestuur van de vennootschap, en (ii) 
de remuneratie te bepalen van individuele 
bestuurders, leden van de directieraad en van 
de raad van toezicht, personen belast met de 
leiding en personen belast met het dagelijks 
bestuur van de vennootschap; 
  2° een verklaring over het tijdens het door het 
jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde 
remuneratiebeleid van de leden van de raad 
van bestuur of, in voorkomend geval, de leden 
van de raad van toezicht en van de 
directieraad, de personen belast met de 
leiding en de personen belast met het 
dagelijks bestuur van de vennootschap die ten 
minste de volgende gegevens bevat: 
  a) de principes waarop de remuneratie was 
gebaseerd, met aanduiding van het verband 
tussen remuneratie en prestaties; 
  b) het relatieve belang van de verschillende 
componenten van de vergoeding; 
  c) de kenmerken van prestatiepremies in 
aandelen, opties of andere rechten om 
aandelen te verwerven; 
  d) informatie over het remuneratiebeleid voor 
de komende twee boekjaren. 
  Wanneer het remuneratiebeleid in 
vergelijking met het behandelde boekjaar 
ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het 
bijzonder tot uitdrukking te komen; 
  3° op individuele basis, het bedrag van de 
remuneratie en andere voordelen die de 
vennootschap of een vennootschap die tot de 
consolidatiekring van de vennootschap 
behoort rechtstreeks of onrechtstreeks aan de 
niet-uitvoerende bestuurders heeft toegekend; 
  
 4° als bepaalde personen belast met de 
leiding of bepaalde personen belast met het 
dagelijks bestuur ook lid zijn van de raad van 
bestuur, informatie over het bedrag van de 
remuneratie dat zij in die hoedanigheid 
hebben ontvangen; 
  5° in het geval de uitvoerende bestuurders, 
de leden van de directieraad, de andere 
personen belast met de leiding of de personen 
belast met het dagelijks bestuur in aanmerking 
komen voor vergoedingen gebaseerd op de 
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 of een vennootschap die tot de consolidatiekring 

van deze vennootschap behoort, op de prestaties 
van de bedrijfseenheid of op de prestaties van de 
betrokkene, de criteria voor de evaluatie van de 
prestaties ten opzichte van de doelstellingen, de 
aanduiding van de evaluatieperiode en de 
beschrijving van de methoden die worden 
toegepast om na te gaan of aan deze 
prestatiecriteria is voldaan. Deze gegevens 
dienen zo te worden vermeld dat zij geen 
vertrouwelijke informatie leveren omtrent de 
strategie van de vennootschap; 
 
  6° het bedrag van de remuneratie en andere 
voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan 
de hoofdvertegenwoordiger van de uitvoerende 
bestuurders, aan de voorzitter van het 
directiecomité, aan de hoofdvertegenwoordiger 
van de andere leiders of aan de 
hoofdvertegenwoordiger van de personen belast 
met het dagelijks bestuur werden toegekend door 
de vennootschap of een vennootschap die tot de 
consolidatiekring van deze vennootschap 
behoort. Deze informatie moet worden verstrekt 
met een uitsplitsing tussen: 
 
 
  a) het basissalaris; 
  b) de variabele remuneratie: alle bijkomende 
bezoldiging die gekoppeld is aan prestatiecriteria 
met aanduiding van de vorm waarin deze 
variabele remuneratie werd betaald; 
  c) pensioen: de bedragen die zijn betaald 
gedurende het door het jaarverslag behandelde 
boekjaar of de kosten van de diensten die zijn 
verleend gedurende het door het jaarverslag 
behandelde boekjaar, naar gelang van het type 
pensioenplan, met een verklaring van de 
toepasselijke pensioenregeling; 
  d) de overige componenten van de remuneratie, 
zoals de kosten of waarde van verzekeringen en 
andere voordelen in natura, met een toelichting 
van de bijzonderheden van de belangrijkste 
onderdelen. 
  Wanneer deze remuneratie in vergelijking met 
het door het jaarverslag behandelde boekjaar 
ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het 
bijzonder tot uitdrukking te komen; 
  7° op globale basis, het bedrag van de 
remuneratie en andere voordelen die 

prestaties van de vennootschap of een 
vennootschap die tot haar consolidatiekring 
behoort, op de prestaties van de 
bedrijfseenheid of op de prestaties van de 
betrokkene, de criteria voor de evaluatie van 
de prestaties ten opzichte van de 
doelstellingen, de aanduiding van de 
evaluatieperiode en de beschrijving van de 
methoden die worden toegepast om na te 
gaan of aan deze prestatiecriteria is voldaan. 
Deze gegevens dienen zo te worden vermeld 
dat zij geen vertrouwelijke informatie leveren 
over de strategie van de vennootschap; 
  6° het bedrag van de remuneratie en andere 
voordelen die de vennootschap of een 
vennootschap die tot de consolidatiekring van 
deze vennootschap behoort rechtstreeks of 
onrechtstreeks heeft toegekend aan de 
belangrijkste vertegenwoordiger van de 
uitvoerende bestuurders, aan de voorzitter van 
de directieraad, aan de belangrijkste 
vertegenwoordiger van de personen belast 
met de leiding of aan de belangrijkste 
vertegenwoordiger van de personen belast 
met het dagelijks bestuur. Deze informatie 
moet worden verstrekt met een uitsplitsing 
tussen: 
  a) het basissalaris; 
  b) de variabele remuneratie: alle bijkomende 
bezoldiging gekoppeld aan prestatiecriteria 
met aanduiding van de vorm waarin deze 
variabele remuneratie werd betaald; 
  c) pensioen: de gedurende het door het 
jaarverslag behandelde boekjaar betaalde 
bedragen of kosten van de verleende 
diensten, naar gelang van het type 
pensioenplan, met een verklaring van de 
toepasselijke pensioenregeling; 
  
 d) de overige componenten van de 
remuneratie, zoals de kosten of waarde van 
verzekeringen en andere voordelen in natura, 
met een toelichting van de bijzonderheden van 
de belangrijkste onderdelen. 
  Wanneer deze remuneratie in vergelijking 
met het door het jaarverslag behandelde 
boekjaar ingrijpend wordt aangepast, dient dit 
in het bijzonder tot uitdrukking te komen; 
  7° op globale basis, het bedrag van de 
remuneratie en andere voordelen die de 
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 rechtstreeks of onrechtstreeks aan de andere 

uitvoerende bestuurders, leden van het 
directiecomité, andere leiders en personen belast 
met het dagelijks bestuur werden verstrekt door 
de vennootschap of een vennootschap die tot de 
consolidatiekring van deze vennootschap 
behoort. Deze informatie moet worden verstrekt 
met een uitsplitsing tussen: 
 
  a) het basissalaris; 
  b) de variabele remuneratie: alle bijkomende 
bezoldiging die gekoppeld is aan prestatiecriteria 
met aanduiding van de vorm waarin deze 
variabele remuneratie werd betaald; 
  c) pensioen: de bedragen die zijn betaald 
gedurende het door het jaarverslag behandelde 
boekjaar of de kosten van de diensten die zijn 
verleend gedurende het door het jaarverslag 
behandelde boekjaar, naar gelang van het type 
pensioenplan, met een verklaring van de 
toepasselijke pensioenregeling; 
  d) de overige componenten van de remuneratie, 
zoals de kosten of waarde van verzekeringen en 
andere voordelen in natura, met een toelichting 
van bijzonderheden van de belangrijkste 
onderdelen. 
  Wanneer deze remuneratie in vergelijking met 
het door het jaarverslag behandelde boekjaar 
ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het 
bijzonder tot uitdrukking te komen; 
  8° voor de uitvoerende bestuurders, de leden 
van het directiecomité, de andere leiders en de 
personen belast met het dagelijks bestuur, op 
individuele basis, het aantal en de voornaamste 
kenmerken van de aandelen, de aandelenopties 
of alle andere rechten om aandelen te verwerven, 
toegekend, uitgeoefend of vervallen in de loop 
van het door het jaarverslag behandelde 
boekjaar; 
 
  9° voor de uitvoerende bestuurders, de leden 
van het directiecomité, de andere leiders en de 
personen belast met het dagelijks bestuur, op 
individuele basis, de bepalingen omtrent 
vertrekvergoedingen; 
  10° in geval van vertrek van de uitvoerende 
bestuurders, de leden van het directiecomité, de 
andere leiders of de personen belast met het 
dagelijks bestuur, de verantwoording en de 
beslissing door de raad van bestuur, op voorstel 

vennootschap of een vennootschap die tot de 
consolidatiekring van deze vennootschap 
behoort rechtstreeks of onrechtstreeks heeft 
verstrekt aan de andere uitvoerende 
bestuurders, leden van de directieraad, 
personen belast met de leiding en personen 
belast met het dagelijks bestuur. Deze 
informatie moet worden verstrekt met een 
uitsplitsing tussen: 
  a) het basissalaris; 
  b) de variabele remuneratie: alle bijkomende 
bezoldiging gekoppeld aan prestatiecriteria 
met aanduiding van de vorm waarin deze 
variabele remuneratie werd betaald; 
  c) pensioen: de gedurende het door het 
jaarverslag behandelde boekjaar betaalde 
bedragen of kosten van de verleende 
diensten, naar gelang van het type 
pensioenplan, met een verklaring van de 
toepasselijke pensioenregeling; 
 
  d) de overige componenten van de 
remuneratie, zoals de kosten of waarde van 
verzekeringen en andere voordelen in natura, 
met een toelichting van bijzonderheden van de 
belangrijkste onderdelen. 
  Wanneer deze remuneratie in vergelijking 
met het door het jaarverslag behandelde 
boekjaar ingrijpend wordt aangepast, dient dit 
in het bijzonder tot uitdrukking te komen; 
  8° voor de uitvoerende bestuurders, de leden 
van de directieraad, de personen belast met 
de leiding en de personen belast met het 
dagelijks bestuur, op individuele basis, het 
aantal en de voornaamste kenmerken van de 
aandelen, de aandelenopties of alle andere 
rechten om aandelen te verwerven, 
toegekend, uitgeoefend of vervallen in de loop 
van het door het jaarverslag behandelde 
boekjaar; 
  9° voor de uitvoerende bestuurders, de leden 
van de directieraad, de personen belast met 
de leiding en de personen belast met het 
dagelijks bestuur, op individuele basis, de 
bepalingen omtrent vertrekvergoedingen; 
  10° in geval van vertrek van de uitvoerende 
bestuurders, de leden van de directieraad, de 
personen belast met de leiding of de personen 
belast met het dagelijks bestuur, de 
verantwoording en de beslissing door de raad 
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 van het remuneratiecomité, of de betrokkenen in 

aanmerking komen voor de vertrekvergoeding, en 
de berekeningsbasis hiervoor; 
 
 
  11° voor de uitvoerende bestuurders, de leden 
van het directiecomité, de andere leiders en de 
personen belast met het dagelijks bestuur, de 
mate waarin ten gunste van de vennootschap 
voorzien is in een terugvorderingsrecht van de 
variabele remuneratie die wordt toegekend op 
basis van onjuiste financiële gegevens. 
  Voor de toepassing van deze paragraaf en van 
de artikelen 525, 526quater, 554, 898 en 900 
wordt met " andere leiders " verwezen naar de 
leden van elk comité waar de algemene leiding 
van de vennootschap wordt besproken, en dat 
wordt georganiseerd buiten de regeling van 
artikel 524bis van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 
3§ 4. Deze paragraaf is van toepassing voor 
vennootschappen die voldoen aan al de volgende 
voorwaarden: 
  1° de vennootschap is een organisatie van 
openbaar belang, als bedoeld in artikel 4/1; 
  2° de vennootschap overschrijdt op de 
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar 
de drempel van een gemiddeld 
personeelsbestand van 500 werknemers 
gedurende het boekjaar; 
  3° de vennootschap overschrijdt op de 
balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar 
minstens één van de twee volgende criteria met 
dien verstande dat deze criteria berekend worden 
op enkelvoudige basis, tenzij deze vennootschap 
een moedervennootschap is: 
 
  a) het balanstotaal, als bedoeld in artikel 16, § 1; 
   b) de jaaromzet, als bedoeld in artikel 16, § 1. 
  Voor de berekening van het jaargemiddelde van 
het personeelsbestand is artikel 15, § 5, van 
toepassing. 
  In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een 
goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en 
de positie van de vennootschap alsmede van de 
effecten van zijn activiteiten die minstens 

van bestuur, op voorstel van het 
remuneratiecomité, of de betrokkenen in 
aanmerking komen voor de 
vertrekvergoeding, en de berekeningsbasis 
hiervoor; 
  11° voor de uitvoerende bestuurders, de 
leden van de directieraad en de personen 
belast met de leiding of met het dagelijks 
bestuur, de mate waarin ten gunste van de 
vennootschap is voorzien in een 
terugvorderingsrecht van de variabele 
remuneratie. 
  Voor de toepassing van deze paragraaf en 
van de artikelen 7:80, 7:88, 7:108, 15:25 en 
15:29 wordt met "personen belast met de 
leiding" verwezen naar de leden van elk 
comité waar de algemene leiding van de 
vennootschap wordt besproken, en dat wordt 
georganiseerd buiten de regeling van artikel 
7:91. 
 
§ 4. Deze paragraaf is van toepassing voor 
vennootschappen die voldoen aan alle 
volgende voorwaarden: 
  1° de vennootschap is een organisatie van 
openbaar belang, als bedoeld in artikel 1:12; 
  2° de vennootschap overschrijdt op de 
balansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar de drempel van een gemiddeld 
personeelsbestand van 500 werknemers 
gedurende het boekjaar; 
  3° de vennootschap overschrijdt, op de 
balansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar, minstens één van de twee volgende 
criteria met dien verstande dat deze criteria 
worden berekend op enkelvoudige basis, 
tenzij deze vennootschap een 
moedervennootschap is: 
  - balanstotaal, als bedoeld in artikel 1:26, § 1; 
  - jaaromzet, als bedoeld in artikel 1:26, § 1. 
  Voor de berekening van het jaargemiddelde 
van het personeelsbestand is artikel 1:24, § 5, 
van toepassing. 
  In zoverre noodzakelijk voor een goed begrip 
van de ontwikkeling, de resultaten en de 
positie van de vennootschap evenals van de 
effecten van haar activiteiten die minstens 

                                                 
3 Ingevoegd in het W. Venn. door de wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie 
en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (B.S. 11 september 2017). 
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 betrekking hebben op de sociale, de personeels- 

en milieu-aangelegenheden, de eerbiediging van 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie en 
omkoping, bevat het jaarverslag, als bedoeld in 
artikel 95, een verklaring met de volgende 
informatie: 
  a) een korte beschrijving van de activiteiten van 
de vennootschap; 
  b) een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met betrekking tot 
deze aangelegenheden, waaronder de 
toegepaste zorgvuldigheidsprocedures, 
  c) de resultaten van dit beleid; 
  d) de voornaamste risico’s die verbonden zijn 
aan deze aangelegenheden in verband met de 
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap, 
waaronder, waar relevant en evenredig, haar 
zakelijke betrekkingen, producten of diensten van 
de vennootschap die deze gebieden mogelijk 
negatief kunnen beïnvloeden, en hoe de 
vennootschap deze risico’s beheert; 
e) de niet-financiële essentiële 
prestatieindicatoren die relevant zijn voor de 
specifieke bedrijfsactiviteiten. 
Voor het opmaken van de verklaring van niet-
financiële informatie baseert de vennootschap 
zich op Europese en internationale erkende 
referentiemodellen. Zij vermeldt in de verklaring 
op welk(e) model(len) zij zich heeft gebaseerd. 
 
  De Koning kan een lijst opmaken met de 
Europese en internationale referentiemodellen en 
de zorgvuldigheidsprocedures waarop de 
vennootschap zich mag baseren. 
  Waar dit passend wordt geacht, bevat de 
verklaring van niet-financiële informatie tevens de 
relevante verwijzingen en aanvullende uitleg over 
de financiële bedragen in de jaarrekeningen. 
 
 
  Wanneer de vennootschap geen beleid voert 
met betrekking tot één of meerdere van deze 
aangelegenheden, bevat de niet-financiële 
verklaring een duidelijke en gemotiveerde 
toelichting waarom zij dit niet doet. 
  In uitzonderlijke gevallen kan het 
bestuursorgaan van de vennootschap beslissen 
om bepaalde informatie niet op te nemen in de 
verklaring, indien de rapportering van die 
informatie de naar de behoorlijk gerechtvaardigde 

betrekking heeft op de sociale, de personeels- 
en milieu-aangelegenheden, de eerbiediging 
van de mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, bevat het jaarverslag 
een verklaring met de volgende informatie: 
 
  a) een korte beschrijving van de activiteiten 
van de vennootschap; 
  b) een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met betrekking 
tot deze aangelegenheden, waaronder de 
toegepaste zorgvuldigheidsprocedures; 
  c) de resultaten van dit beleid; 
  d) de voornaamste risico’s verbonden aan 
deze aangelegenheden in verband met de 
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap, 
waaronder, waar relevant en evenredig, haar 
zakelijke betrekkingen, producten of diensten 
die deze gebieden mogelijk negatief kunnen 
beïnvloeden, en de wijze waarop de 
vennootschap deze risico’s beheert; 
  e) niet-financiële essentiële prestatie-
indicatoren relevant voor de specifieke 
bedrijfsactiviteiten. 
  Om de verklaring van niet-financiële 
informatie op te maken steunt de 
vennootschap zich op Europese en 
internationale erkende referentiemodellen. Zij 
vermeldt in de verklaring op welk(e) 
model(len) zij heeft gesteund.  
  De Koning kan een lijst opmaken met de 
Europese en internationale referentiemodellen 
en de zorgvuldigheidsprocedures waarop 
vennootschappen mogen steunen. 
  In voorkomend geval verwijst de verklaring 
van niet-financiële informatie tevens naar de 
relevante financiële bedragen verwijzingen en 
de daarop betrekking hebbende aanvullende 
uitleg in de jaarrekening (opmerking 
secretariaat: zin niet correct geformuleerd). 
  Wanneer de vennootschap geen beleid voert 
met betrekking tot één of meerdere van deze 
aangelegenheden, bevat de niet-financiële 
verklaring een duidelijke en gemotiveerde 
toelichting waarom zij dit niet doet. 
  In uitzonderlijke gevallen kan het 
bestuursorgaan van de vennootschap 
beslissen om bepaalde informatie niet op te 
nemen in de verklaring, indien de rapportering 
van die informatie, naar de behoorlijk 
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 opvatting van het bestuursorgaan en met 

collectieve verantwoordelijkheid voor dit 
standpunt, ernstige schade zou kunnen 
berokkenen aan de commerciële positie van de 
vennootschap, mits het weglaten van deze 
informatie een getrouw beeld en evenwichtig 
begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de 
positie van de vennootschap alsmede van de 
effecten van haar activiteiten niet in de weg staat. 
 
  De vennootschap die een verklaring van niet-
financiële informatie heeft opgesteld en openbaar 
gemaakt, wordt geacht te hebben voldaan aan de 
in paragraaf 1, 1°, tweede lid, opgenomen 
verplichting. 
  De vennootschap die tevens een 
dochtervennootschap is, als bedoeld in artikel 6, 
wordt vrijgesteld van de verplichtingen bepaald in 
deze paragraaf, wanneer zij al in het jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening is 
opgenomen door de moedervennootschap, 
overeenkomstig artikel 119, § 2. 
  De vennootschap die de verklaring van niet-
financiële informatie over hetzelfde boekjaar in 
een afzonderlijk verslag heeft opgemaakt, wordt 
vrijgesteld van de verplichting om de niet-
financiële informatie in het jaarverslag op te 
nemen. Het jaarverslag maakt in dit geval melding 
dat de verklaring van niet-financiële informatie in 
een afzonderlijk verslag is opgenomen. Dit 
afzonderlijk verslag wordt bij het jaarverslag als 
bijlage gevoegd. 

gerechtvaardigde opvatting van het 
bestuursorgaan en met collectieve 
verantwoordelijkheid voor dit standpunt, 
ernstige schade zou berokkenen aan de 
commerciële positie van de vennootschap, 
mits deze informatie  weglaten een getrouw 
beeld en evenwichtig begrip van de 
ontwikkeling, de resultaten en de positie van 
de vennootschap alsmede van de effecten van 
haar activiteiten niet in de weg staat. 
 
 
 
 
 
  Een dochtervennootschap wordt vrijgesteld 
van de verplichtingen onder deze paragraaf 
wanneer de moedervennootschap de 
betreffende informatie in het jaarverslag over 
de geconsolideerde jaarrekening heeft 
opgenomen, overeenkomstig artikel 3:30, § 2. 
   
  De vennootschap die de niet-financiële 
verklaring over hetzelfde boekjaar in een 
afzonderlijk verslag heeft opgenomen, wordt 
vrijgesteld van de verplichting om de niet-
financiële informatie in het jaarverslag op te 
nemen. Het jaarverslag vermeldt in dit geval 
dat de verklaring van niet-financiële informatie 
in een afzonderlijk verslag is opgenomen. Dit 
afzonderlijk verslag wordt als bijlage bij het 
jaarverslag gevoegd. 

Afdeling II/1.- Het verslag van betalingen aan 
overheden. 

  Afdeling 3. - Het verslag van betalingen 
aan overheden. 

Art. 96/1. Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt verstaan onder: 
  1° vennootschap actief in de winningsindustrie : 
een vennootschap met, volledig of gedeeltelijk, 
activiteiten op het gebied van exploratie, 
prospectie, opsporing, ontwikkeling en winning 
van mineralen, aardolie, aardgas en andere 
stoffen, binnen de economische activiteiten die 
vallen onder sectie B, afdelingen 05 tot 08, van 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1983/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 tot vaststelling van de statistische 
classificatie van economische activiteiten NACE 
Rev. 2; 
 

Art. 3:7. Voor de toepassing van deze 
afdeling wordt verstaan onder: 
   1° vennootschap actief in de 
winningsindustrie : een vennootschap met, 
volledig of gedeeltelijk, activiteiten op het 
gebied van exploratie, prospectie, opsporing, 
ontwikkeling en winning van mineralen, 
aardolie, aardgas en andere stoffen, binnen de 
economische activiteiten die vallen onder 
sectie B, afdelingen 05 tot 08, van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1983/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 tot vaststelling van de 
statistische classificatie van economische 
activiteiten NACE Rev. 2; 
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   2° vennootschap actief in de houtkap van 

oerbossen: een vennootschap met activiteiten in 
oerbossen die vallen onder sectie A, afdeling 02, 
groep 02.2, van dezelfde bijlage. 

   2° vennootschap actief in de houtkap van 
oerbossen: een vennootschap met activiteiten 
in oerbossen die vallen onder sectie A, 
afdeling 02, groep 02.2, van dezelfde bijlage. 

Art. 96/2. § 1. Genoteerde vennootschappen 
zoals bepaald in artikel 4, vennootschappen 
bedoeld in artikel 92, § 3, 1°, 2°, 4° of 6°, alsook 
vennootschappen die meer dan één van de in 
artikel 16, § 1 vermelde criteria overschrijden, met 
dien verstande dat de criteria berekend worden 
op enkelvoudige basis tenzij deze vennootschap 
een moedervennootschap is, en die actief zijn in 
de winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen zoals bepaald in artikel 96/1, stellen 
elk jaar een verslag van betalingen aan 
overheden op waarvan de vorm en de inhoud 
bepaald worden door de Koning. 
  Tenzij het gaat om één van de in artikel 92, § 3, 
1°, 2°, 4° of 6° bedoelde vennootschappen is 
deze afdeling niet van toepassing op: 
 
  1° de vennootschappen onder firma, de gewone 
commanditaire vennootschappen en de 
coöperatieve vennootschappen met onbeperkte 
aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt 
aansprakelijke vennoten natuurlijke personen 
zijn; 
  2° de economische samenwerkingsverbanden; 
  3° de landbouwvennootschappen; 
  4° de onder het recht van een lidstaat van de 
Europese Unie vallende vennootschappen die 
een dochtervennootschap of 
moedervennootschap zijn, indien de 
onderstaande voorwaarden vervuld zijn : 
  a) de moedervennootschap valt onder het recht 
van een lidstaat van de Europese Unie; 
  b) de door een dergelijke vennootschap aan 
overheden verrichte betalingen zijn opgenomen 
in het geconsolideerde verslag dat 
overeenkomstig artikel 119/1 door de 
moedervennootschap wordt opgesteld; 
  5° de vennootschappen die een verslag over de 
betalingen aan overheden opstellen en dit verslag 
openbaar maken overeenkomstig de 
verslaggevingsvereisten van een derde land die 
overeenkomstig artikel 47 van de omgezette 
Richtlijn 2013/34/EU als gelijkwaardig aan de 
vereisten van deze afdeling zijn beoordeeld. Deze 
vennootschappen zijn verplicht dit verslag 
openbaar te maken. 

Art. 3:8. § 1. Genoteerde vennootschappen, 
vennootschappen bedoeld in artikel 3:1, § 3, 
1°, 2°, 4° of 6°, alsook vennootschappen die 
meer dan één van de in artikel 1:26, § 1 
vermelde criteria overschrijden, met dien 
verstande dat de criteria berekend worden op 
enkelvoudige basis tenzij deze vennootschap 
een moedervennootschap is, en die actief zijn 
in de winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen zoals bepaald in artikel 3:7, stellen 
elk jaar een verslag van betalingen aan 
overheden op waarvan de Koning de vorm en 
de inhoud bepaalt. 
  Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, 
§ 3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde 
vennootschappen is deze afdeling niet van 
toepassing op: 
  1° de vennootschappen onder firma en de 
commanditaire vennootschappen waarvan 
alle onbeperkt aansprakelijke vennoten 
natuurlijke personen zijn; 
 
 
 
 
  2° de onder het recht van een lidstaat van de 
Europese Unie vallende vennootschappen die 
een dochtervennootschap of 
moedervennootschap zijn, indien de 
onderstaande voorwaarden zijn vervuld : 
  a) de moedervennootschap valt onder het 
recht van een lidstaat van de Europese Unie; 
  b) de door een dergelijke vennootschap aan 
overheden verrichte betalingen zijn 
opgenomen in het geconsolideerde verslag 
dat de moedervennootschap opstelt 
overeenkomstig artikel 3:31; 
  3° de vennootschappen die een verslag over 
de betalingen aan overheden opstellen en dit 
verslag openbaar maken overeenkomstig de 
verslaggevingsvereisten van een derde land 
die overeenkomstig artikel 47 van de 
omgezette Richtlijn 2013/34/EU als 
gelijkwaardig aan de vereisten van deze 
afdeling zijn beoordeeld. Deze 
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  § 2. Het verslag wordt door toedoen van de 
bestuurders of zaakvoerders tegelijkertijd met de 
jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank 
van België. 

vennootschappen zijn verplicht dit verslag 
openbaar te maken. 
  § 2. Het verslag wordt door toedoen van de 
zaakvoerders of het bestuursorgaan 
tegelijkertijd met de jaarrekening neergelegd 
bij de Nationale Bank van België. 

Afdeling III. - 
Openbaarmakingsverplichtingen. 

  Afdeling 4. - 
Openbaarmakingsverplichtingen. 

 Onderafdeling I. - Belgische vennootschappen. Onderafdeling 1. - Belgische 
vennootschappen. 

Art. 97. Tenzij het gaat om één van de in artikel 
92, § 3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde 
vennootschappen is deze onderafdeling niet van 
toepassing op: 
  1° de kleine vennootschappen die de vorm 
hebben aangenomen van een vennootschap 
onder firma, een gewone commanditaire 
vennootschap of een coöperatieve vennootschap 
met onbeperkte aansprakelijkheid; 
  2° de vennootschappen onder firma, de gewone 
commanditaire vennootschappen en de 
coöperatieve vennootschappen met onbeperkte 
aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt 
aansprakelijke vennoten natuurlijke personen 
zijn. 

Art. 3:9. Tenzij het gaat om één van de in 
artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde 
vennootschappen is deze onderafdeling niet 
van toepassing op : 
  1° de kleine vennootschappen die de vorm 
hebben aangenomen van een vennootschap 
onder firma of een commanditaire 
vennootschap; 
 
  2° de vennootschappen onder firma en de 
commanditaire vennootschappen waarvan 
alle onbeperkt aansprakelijke vennoten 
natuurlijke personen zijn. 
 

Art. 98. De jaarrekening moet door toedoen van 
de bestuurders of zaakvoerders worden 
neergelegd bij de Nationale Bank van België. 
 
  Deze neerlegging geschiedt binnen dertig dagen 
nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten 
laatste zeven maanden na de datum van 
afsluiting van het boekjaar.  
  Indien de jaarrekening niet werd neergelegd 
zoals bepaald in het tweede lid, wordt de door 
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, 
geacht voort te vloeien uit dit verzuim. 

Art. 3:10. De jaarrekening moet door toedoen 
van zaakvoerders of het orgaan van bestuur 
worden neergelegd bij de Nationale Bank van 
België. 
  Deze neerlegging geschiedt binnen dertig 
dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, 
en ten laatste zeven maanden na de datum 
van afsluiting van het boekjaar. 
  Indien de jaarrekening niet werd neergelegd 
zoals bepaald in het tweede lid, wordt de door 
derden geleden schade, behoudens 
tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit 
verzuim. 

Art. 99. De niet-genoteerde kleine 
vennootschappen of microvennootschappen 
mogen hun jaarrekening, die respectievelijk 
krachtens artikel 93, eerste lid, of krachtens artikel 
93/1, eerste lid, in een verkorte vorm of microvorm 
is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm 
openbaar maken. 

Art. 3:11. De niet-genoteerde kleine 
vennootschappen of microvennootschappen 
mogen hun jaarrekening, die respectievelijk 
krachtens artikel 3:2, eerste lid, of krachtens 
artikel 3:3, eerste lid, in een verkorte vorm of 
microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm 
of microvorm openbaar maken. 

Art. 100. § 1. Binnen de dertig dagen nadat de 
jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven 
maanden na de datum van afsluiting van het 
boekjaar, worden door toedoen van de 

Art. 3:12. § 1. Binnen dertig dagen nadat de 
jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste 
zeven maanden na de datum van afsluiting 
van het boekjaar, worden door toedoen van de 
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 bestuurders of zaakvoerders neergelegd bij de 

Nationale Bank van België: 
  1° een stuk met de volgende gegevens: de 
naam, de voornamen, het beroep en de 
woonplaats van de bestuurders of zaakvoerders, 
naargelang het geval, en van de commissarissen 
in functie. Indien de jaarrekening is geverifieerd 
en/of gecorrigeerd door een externe accountant 
of een bedrijfsrevisor, moeten ook de naam, de 
voornamen, het beroep, de woonplaats van de 
externe accountant of van de bedrijfsrevisor 
evenals hun lidmaatschapsnummer bij hun 
instituut vermeld worden. De bestuurder of 
zaakvoerder vermeldt, in voorkomend geval, dat 
geen enkele verificatie- of correctietaak werd 
opgedragen aan een extern accountant of 
bedrijfsrevisor; 
 
 
  2° een overzicht van de bestemming van het 
resultaat indien deze bestemming niet blijkt uit de 
jaarrekening; 
  3° een stuk met vermelding, al naar het geval, 
van de datum van neerlegging van een expeditie 
van de authentieke of een dubbel van de 
onderhandse oprichtingsakte of van de datum 
van neerlegging van de bijgewerkte volledige 
tekst van de statuten; 
  4° het verslag van de commissarissen opgesteld 
overeenkomstig artikel 144; 
  5° een stuk met de volgende gegevens, tenzij 
die reeds afzonderlijk in de jaarrekening worden 
vermeld: 
  a) het bedrag, bij de jaarafsluiting, van de 
schulden of van de gedeelten van schulden, 
gewaarborgd door de Belgische overheid; 
  b) het bedrag, op dezelfde datum, van de 
opeisbare schulden bij de belastingbesturen en 
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
ongeacht of uitstel van betaling is verkregen; 
  c) het bedrag over het afgesloten boekjaar van 
de kapitaal- en rentesubsidies uitbetaald of 
toegekend door openbare besturen of 
instellingen; 
6° een stuk dat de vermeldingen bevat van het 
jaarverslag voorgeschreven door artikel 96. 
Eenieder kan op de zetel van de vennootschap 
inzage nemen van het jaarverslag en daarvan, 
zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een 
volledig afschrift krijgen. Deze verplichting geldt 

zaakvoerders of het orgaan van bestuur 
neergelegd bij de Nationale Bank van België: 
  1° een stuk met de volgende gegevens: de 
naam, de voornamen, het beroep en de 
woonplaats van de zaakvoerders of de leden 
van het bestuursorgaan, naargelang van het 
geval, en van de commissaris in functie. Indien 
de jaarrekening is geverifieerd en/of 
gecorrigeerd door een externe accountant of 
een bedrijfsrevisor, moeten ook de naam, de 
voornamen, het beroep, het professioneel 
adres van de externe accountant of van de 
bedrijfsrevisor evenals hun 
lidmaatschapsnummer bij hun instituut worden 
vermeld. De zaakvoerder of het 
bestuursorgaan vermeldt, in voorkomend 
geval, dat geen enkele verificatie- of 
correctietaak werd opgedragen aan een 
extern accountant of bedrijfsrevisor; 
  2° een overzicht van de bestemming van het 
resultaat indien deze bestemming niet blijkt uit 
de jaarrekening; 
  3° een stuk met vermelding, al naar het 
geval, van de datum van neerlegging van een 
expeditie van de authentieke of een dubbel 
van de onderhandse oprichtingsakte of van de 
datum van neerlegging van de bijgewerkte 
volledige tekst van de statuten; 
  4° het verslag van de commissaris opgesteld 
overeenkomstig artikel 3:71; 
  5° een stuk met de volgende gegevens, tenzij 
die reeds afzonderlijk in de jaarrekening 
worden vermeld: 
  a) het bedrag, bij de jaarafsluiting, van de 
schulden of van de gedeelten daarvan, 
gewaarborgd door de Belgische overheid; 
  b) het bedrag, op dezelfde datum, van de 
opeisbare schulden bij de belastingbesturen 
en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
ongeacht of uitstel van betaling is verkregen; 
  c) het bedrag over het afgesloten boekjaar 
van de kapitaal- en rentesubsidies uitbetaald 
of toegekend door openbare besturen of 
instellingen; 
  6° een stuk dat de vermeldingen bevat van 
het jaarverslag voorgeschreven door artikel 
3:6. Eenieder kan op de zetel van de 
vennootschap inzage nemen van het 
jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke 
aanvraag, kosteloos een volledige kopie 
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 niet voor de niet-genoteerde kleine 

vennootschappen tenzij het gaat om één van de 
in artikel 92, § 3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde 
vennootschappen;  
  6° /1 een lijst van ondernemingen waarin de 
vennootschap een deelneming bezit zoals 
bepaald in artikel 13. Voor elk van deze 
ondernemingen worden de volgende gegevens 
vermeld: 
  1° de naam, de zetel en zo het een onderneming 
naar Belgisch recht betreft, het 
ondernemingsnummer dat haar werd toegekend 
door de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
 
  2° het aantal maatschappelijke rechten dat 
rechtstreeks door de vennootschap wordt 
gehouden en het percentage vertegenwoordigd 
door dit bezit, evenals het percentage 
maatschappelijke rechten gehouden door 
dochterondernemingen van de vennootschap; 
3° het bedrag van het eigen vermogen en het 
nettoresultaat 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 gegevens worden verstrekt over de 
rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden 
conversie- en intekenrechten. 
 
  Het bedrag van het eigen vermogen en het 
nettoresultaat over het laatste boekjaar waarvoor 
de jaarrekening beschikbaar is, mogen worden 
weggelaten indien de betrokken onderneming 
deze gegevens niet moet openbaar maken; deze 
uitzondering geldt evenwel niet voor 
dochterondernemingen. 
 
  Het bedrag van het eigen vermogen en van het 
nettoresultaat van de buitenlandse 
ondernemingen wordt uitgedrukt in vreemde 
munt. Deze munt wordt vermeld. 
  Aan voorvermelde lijst wordt in voorkomend 
geval toegevoegd: een overzicht van 
ondernemingen waarvoor de vennootschap 
onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid 
van onbeperkt aansprakelijke vennoot of lid. 
  Voor elk van de ondernemingen waarvoor de 
vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, worden 

krijgen. Deze verplichting geldt niet voor de 
niet-genoteerde kleine vennootschappen 
tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 
3, 1°, 2°, 4° of 6° bedoelde vennootschappen; 
  7° een lijst van vennootschappen waarin de 
vennootschap een deelneming bezit zoals 
bepaald in artikel 1:22. Voor elk van deze 
ondernemingen worden de volgende 
gegevens vermeld: 
  1) de naam, de zetel en zo het een 
onderneming naar Belgisch recht betreft, het 
ondernemingsnummer dat haar werd 
toegekend door de Kruispuntbank van 
Ondernemingen; 
  2) het aantal maatschappelijke rechten dat 
de vennootschap rechtstreeks houdt en het 
percentage vertegenwoordigd door dit bezit, 
evenals het percentage maatschappelijke 
rechten dat dochtervennootschappen houden; 
 
  3) het bedrag van het eigen vermogen en het 
nettoresultaat 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 gegevens 
worden verstrekt over de rechtstreeks of 
onrechtstreeks gehouden conversie- en 
inschrijvingsrechten. 
  Het bedrag van het eigen vermogen en het 
nettoresultaat over het laatste boekjaar 
waarvoor de jaarrekening beschikbaar is, 
mogen worden weggelaten indien de 
betrokken onderneming deze gegevens niet 
moet openbaar maken; deze uitzondering 
geldt evenwel niet voor 
dochterondernemingen. 
  Het bedrag van het eigen vermogen en van 
het nettoresultaat van de buitenlandse 
ondernemingen wordt uitgedrukt in vreemde 
munt. Deze munt wordt vermeld. 
  In deze lijst wordt in voorkomend geval een 
overzicht toegevoegd van ondernemingen 
waarvoor de vennootschap onbeperkt 
aansprakelijk is in haar hoedanigheid van 
onbeperkt aansprakelijke vennoot of lid. 
  Voor elk van de ondernemingen waarvoor de 
vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, 
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 volgende gegevens verstrekt: de naam, de zetel, 

de rechtsvorm en zo het een onderneming naar 
Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer 
dat haar werd toegekend door de Kruispuntbank 
van Ondernemingen. 
 
  De jaarrekening van elk van de ondernemingen 
waarvoor de vennootschap onbeperkt 
aansprakelijk is wordt bij dit overzicht gevoegd en 
samen hiermee openbaar gemaakt. Op 
voorwaarde dat zulks in dit overzicht wordt 
vermeld, is dit voorschrift echter niet van 
toepassing wanneer de jaarrekening van deze 
onderneming zelf wordt openbaar gemaakt op 
een wijze die strookt met artikel 98 of 
daadwerkelijk wordt openbaar gemaakt in een 
andere lidstaat van de EEG, overeenkomstig 
artikel 3 van Richtlijn 68/151/EEG. Dit voorschrift 
is evenmin van toepassing op een maatschap, 
tijdelijke handelsvennootschap of stille 
handelsvennootschap; 
  6° /2 de sociale balans voorgeschreven door de 
wet van 22 december 1995 houdende 
maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan 
voor werkgelegenheid; 
 46°/3. Voor de vennootschappen waarin de 
overheid of één of meer publiekrechtelijke 
rechtspersonen een controle uitoefent zoals 
gedefinieerd in artikel 5: een remuneratieverslag 
met een overzicht, op individuele basis, van het 
bedrag van de remuneratie en andere betaalde 
voordelen, zowel in speciën als in natura, die, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, door de 
vennootschap of een vennootschap die tot de 
consolidatiekring van de vennootschap behoort, 
aan niet-uitvoerende bestuurders wat betreft hun 
mandaat als lid van de raad van bestuur tijdens 
het door het jaarverslag behandelde boekjaar 
werden toegekend.  
   
  7° alle andere documenten die tegelijk met de 
jaarrekening moeten worden neergelegd 
krachtens dit wetboek. 
  § 2. Informatie die reeds afzonderlijk in de 
jaarrekening wordt vermeld hoeft niet te worden 
herhaald in een document neer te leggen in 
toepassing van artikel 100. 

worden volgende gegevens verstrekt: de 
naam, de zetel, de rechtsvorm en zo het een 
onderneming naar Belgisch recht betreft, het 
ondernemingsnummer dat haar werd 
toegekend door de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 
  De jaarrekening van elk van de 
ondernemingen waarvoor de vennootschap 
onbeperkt aansprakelijk is wordt bij dit 
overzicht gevoegd en samen hiermee 
openbaar gemaakt. Op voorwaarde dat zulks 
in dit overzicht wordt vermeld, is dit voorschrift 
echter niet van toepassing wanneer de 
jaarrekening van deze onderneming zelf wordt 
openbaar gemaakt op een wijze die strookt 
met artikel 3:10 of daadwerkelijk wordt 
openbaar gemaakt in een andere lidstaat van 
de EEG, overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 
68/151/EEG. Dit voorschrift is evenmin van 
toepassing op een maatschap; 
 
  8° de sociale balans voorgeschreven door de 
wet van 22 december 1995 houdende 
maatregelen tot uitvoering van het 
meerjarenplan voor werkgelegenheid; 
  9° Voor de vennootschappen waarin de 
overheid of één of meer publiekrechtelijke 
rechtspersonen een controle uitoefent zoals 
gedefinieerd in artikel 1:14: een 
remuneratieverslag met een overzicht, op 
individuele basis, van het bedrag van de 
remuneratie en andere betaalde voordelen, 
zowel in geld als in natura, die, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, door de vennootschap of een 
vennootschap die tot de consolidatiekring van 
de vennootschap behoort, aan niet-
uitvoerende bestuurders wat betreft hun 
mandaat als lid van het bestuursorgaan tijdens 
het door het jaarverslag behandelde boekjaar 
werden toegekend. 
  10° alle andere documenten die tegelijk met 
de jaarrekening moeten worden neergelegd 
krachtens dit wetboek. 
  § 2. Informatie die reeds afzonderlijk in de 
jaarrekening wordt vermeld hoeft niet te 
worden herhaald in een document neer te 
leggen in toepassing van artikel 3:12. 

                                                 
4 Ingevoegd in het W. Venn. door de wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie 
en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (B.S. 11 september 2017). 
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   § 3. Indien de stukken bedoeld in dit artikel niet 

werden neergelegd zoals bepaald in de eerste zin 
van § 1, wordt de door derden geleden schade, 
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien 
uit dit verzuim. 

  § 3. Indien de stukken bedoeld in dit artikel 
niet werden neergelegd zoals bepaald in de 
eerste zin van § 1, wordt de door derden 
geleden schade, behoudens tegenbewijs, 
geacht voort te vloeien uit dit verzuim. 

Art. 101.  
(opmerking secretariaat: artikel 101, eerste en 
tweede lid W. Venn. werden opgenomen en 
gewijzigd in het nieuwe artikel 2:31, met 
betrekking tot de taal van de neer te leggen 
documenten) 
De stukken bedoeld in de artikelen 98 en 100 
moeten met het oog op hun neerlegging worden 
opgesteld in de taal of in één van de officiële talen 
van het rechtsgebied waarbinnen de 
vennootschap is gevestigd. 
Daarenboven kunnen deze stukken vertaald en 
neergelegd worden in één of meer officiële talen 
van de Europese Unie. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de stukken die krachtens 
het eerste lid worden neergelegd en de vertaling 
ervan die krachtens onderhavig lid vrijwillig wordt 
openbaar gemaakt, kan deze laatste vertaling niet 
aan derden worden tegengeworpen. Die derden 
kunnen zich echter wel beroepen op de vrijwillig 
openbaar gemaakte vertaling, tenzij de 
vennootschap aantoont dat de derden kennis 
droegen van de stukken die krachtens het eerste 
lid werden neergelegd. 
  De Koning bepaalt onder welke voorwaarden en 
op welke wijze de stukken bedoeld in de artikelen 
98 en 100 worden neergelegd en stelt het bedrag 
vast van de openbaarmakingskosten, alsook de 
wijze van betaling. 
 
  Hij bepaalt welke categorieën van 
vennootschappen die neerlegging anders mogen 
uitvoeren dan langs elektronische weg. 
  Behoudens overmacht dragen de 
rechtspersonen die hun jaarrekening, en in 
voorkomend geval hun geconsolideerde 
jaarrekening, openbaar maken door neerlegging 
bij de Nationale Bank van België meer dan één 
maand na het verstrijken van de in artikel 98, 
tweede lid, in artikel 107, § 1, tweede lid, in artikel 
120, tweede lid, of in artikel 193, tweede lid, 
bedoelde termijn van zeven maanden na 
afsluiting van het boekjaar, bij in de door de 
federale toezichthoudende overheden gemaakte 

Art. 3:13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Koning bepaalt onder welke voorwaarden 
en op welke wijze de stukken bedoeld in de 
artikelen 3:10 en 3:12 worden neergelegd en 
stelt het bedrag vast van de 
openbaarmakingskosten, alsook de wijze van 
betaling. 
  Hij bepaalt welke categorieën van 
vennootschappen die neerlegging anders 
mogen uitvoeren dan langs elektronische weg. 
  Behoudens overmacht dragen de 
rechtspersonen die hun jaarrekening, en in 
voorkomend geval hun geconsolideerde 
jaarrekening, openbaar maken door 
neerlegging bij de Nationale Bank van België 
meer dan één maand na het verstrijken van de 
in artikel 3:10, tweede lid, in artikel 3:20, § 1, 
tweede lid, in artikel 3:35, tweede lid, of in 
artikel 2:86, tweede lid, bedoelde termijn van 
zeven maanden na afsluiting van het boekjaar, 
bij in de door de federale toezichthoudende 
overheden gemaakte kosten voor de 
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 kosten voor de opsporing en controle van 

ondernemingen in moeilijkheden. 
 
  Deze bijdrage bedraagt: 
  - 400 euro, wanneer de jaarrekening of, in 
voorkomend geval, de geconsolideerde 
jaarrekening neergelegd wordt tijdens de 
negende maand na de afsluiting van het boekjaar; 
 
  - 600 euro, wanneer deze stukken neergelegd 
worden vanaf de tiende maand en tot de twaalfde 
maand na de afsluiting van het boekjaar; 
 
  - 1.200 euro, wanneer deze stukken neergelegd 
worden vanaf de dertiende maand na de afsluiting 
van het boekjaar. 
  De in het vorig lid bedoelde bedragen worden 
teruggebracht tot respectievelijk 120, 180 en 360 
euro voor de kleine vennootschappen of 
microvennootschappen die gebruik maken van de 
mogelijkheid bedoeld in artikel 99 om hun 
jaarrekening volgens het verkort schema of 
microschema openbaar te maken. 
  Deze bijdrage wordt door de Nationale Bank van 
België samen met de kosten voor de 
openbaarmaking van de betrokken jaarrekening 
of geconsolideerde jaarrekening geïnd voor 
rekening van de federale overheid, volgens de 
modaliteiten die de Koning bepaalt. 

opsporing en controle van ondernemingen in 
moeilijkheden. 
 
  Deze bijdrage bedraagt: 
  - 400 euro, wanneer de jaarrekening of, in 
voorkomend geval, de geconsolideerde 
jaarrekening neergelegd wordt tijdens de 
negende maand na de afsluiting van het 
boekjaar; 
  - 600 euro, wanneer deze stukken 
neergelegd worden vanaf de tiende maand en 
tot de twaalfde maand na de afsluiting van het 
boekjaar; 
  - 1.200 euro, wanneer deze stukken 
neergelegd worden vanaf de dertiende maand 
na de afsluiting van het boekjaar. 
  De in het vorig lid bedoelde bedragen worden 
teruggebracht tot respectievelijk 120, 180 en 
360 euro voor de kleine vennootschappen of 
microvennootschappen die gebruik maken 
van de mogelijkheid bedoeld in artikel 3:11 om 
hun jaarrekening volgens het verkort schema 
of microschema openbaar te maken. 
  Deze bijdrage wordt door de Nationale Bank 
van België samen met de kosten voor de 
openbaarmaking van de betrokken 
jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening 
geïnd voor rekening van de federale overheid, 
volgens de modaliteiten die de Koning bepaalt. 

  Art. 102. De neerlegging wordt slechts aanvaard 
indien de bepalingen die zijn uitgevaardigd ter 
uitvoering van artikel 101 zijn nageleefd. 
Behoudens andersluidend bericht vanwege de 
Nationale Bank van België aan de vennootschap 
binnen acht werkdagen na de datum van 
ontvangst van de stukken, wordt de neerlegging 
geacht te zijn aanvaard op de datum van de 
neerlegging. 
  Wanneer op grond van de rekenkundige en 
logische controles van de Nationale Bank van 
België, in de neergelegde jaarrekening fouten 
blijken, brengt zij die ter kennis van de 
vennootschap en, in voorkomend geval, van haar 
commissaris. 
  Wanneer uit die kennisgeving blijkt dat de 
neergelegde jaarrekening volgens het oordeel 
van de Nationale Bank van België wezenlijke 
fouten bevat, legt de vennootschap binnen twee 
maanden te rekenen van de verzending van de 

Art. 3:14. De neerlegging wordt slechts 
aanvaard indien de bepalingen die zijn 
uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 3:13 
zijn nageleefd. Tenzij andersluidend bericht 
vanwege de Nationale Bank van België aan de 
vennootschap binnen acht werkdagen na de 
datum van ontvangst van de stukken, wordt de 
neerlegging geacht te zijn aanvaard op de 
datum van de neerlegging. 
  Wanneer op grond van de rekenkundige en 
logische controles van de Nationale Bank van 
België, in de neergelegde jaarrekening fouten 
blijken, brengt zij die ter kennis van de 
vennootschap en, in voorkomend geval, van 
haar commissaris. 
  Wanneer uit die kennisgeving blijkt dat de 
neergelegde jaarrekening volgens het oordeel 
van de Nationale Bank van België wezenlijke 
fouten bevat, legt de vennootschap binnen 
twee maanden te rekenen van de verzending 
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 lijst met fouten een verbeterde versie van de 

jaarrekening neer. 
van de lijst met fouten een verbeterde versie 
van de jaarrekening neer. 

 Art. 103. De Nationale Bank van België verstrekt 
op ieders verzoek een afschrift, in de vorm 
vastgesteld door de Koning, van de stukken 
bedoeld in de artikelen 98 en 100, hetzij van al die 
stukken, hetzij van de stukken betreffende een 
met name te noemen vennootschap en nader op 
te geven jaren.  
  De Koning stelt het bedrag vast van de kosten 
die aan de Nationale Bank van België moeten 
worden betaald voor het verkrijgen van de 
afschriften bedoeld in het eerste lid. 
  Enkel de afschriften die door de Nationale Bank 
van België worden verstrekt, gelden als bewijs 
van de neergelegde stukken. De griffies van de 
rechtbanken van koophandel verkrijgen van de 
Nationale Bank van België, onverwijld en 
kosteloos, een afschrift van alle stukken bedoeld 
in de artikelen 98 en 100, op de wijze bepaald 
door de Koning. 

Art. 3:15. De Nationale Bank van België 
verstrekt op ieders verzoek een kopie, in de 
vorm vastgesteld door de Koning, van de 
stukken bedoeld in de artikelen 3:10 en 3:12, 
hetzij van al die stukken, hetzij van de stukken 
betreffende een met name te noemen 
vennootschap en nader op te geven jaren. 
  De Koning stelt het bedrag vast van de 
kosten die aan de Nationale Bank van België 
moeten worden betaald om de kopieën 
bedoeld in het eerste lid te verkrijgen. 
  Enkel de kopieën die de Nationale Bank van 
België verstrekt, gelden als bewijs van de 
neergelegde stukken. De griffies van de 
ondernemingsrechtbanken verkrijgen van de 
Nationale Bank van België, onverwijld en 
kosteloos, een kopie van alle stukken bedoeld 
in de artikelen 3:10 en 3:12, op de wijze 
bepaald door de Koning. 

Art. 104. Wanneer een vennootschap naast de bij 
de artikelen 98 en 100 voorgeschreven 
openbaarmaking, haar jaarrekening en 
jaarverslag in hun geheel op een andere wijze 
verspreidt, moeten zij worden weergegeven in de 
vorm en met de inhoud van de documenten die 
het voorwerp hebben uitgemaakt van het verslag 
van de commissarissen. Zij moeten vergezeld 
gaan van de tekst van dit verslag. Hebben de 
commissarissen omtrent de jaarrekening een 
goedkeurende verklaring zonder voorbehoud 
afgegeven, dan mag de tekst van hun verslag 
worden vervangen door hun verklaring. 

Art. 3:16. Wanneer een vennootschap 
naast de bij de artikelen 3:10 en 3:12 
voorgeschreven openbaarmaking, haar 
jaarrekening en jaarverslag in hun geheel op 
een andere wijze verspreidt, moeten zij 
worden weergegeven in de vorm en met de 
inhoud van de documenten die het voorwerp 
hebben uitgemaakt van het verslag van de 
commissaris. Zij moeten vergezeld gaan van 
de tekst van dit verslag. Heeft de commissaris 
over de jaarrekening een goedkeurende 
verklaring zonder voorbehoud afgegeven, dan 
mag de tekst van zijn verslag worden 
vervangen door zijn verklaring. 

  Art. 105. Onverminderd de openbaarmaking 
vereist door de artikelen 98 en 100, kunnen 
vennootschappen ook een verkorte versie van 
hun jaarrekening verspreiden, voor zover deze 
geen vertekend beeld geeft van het vermogen, 
van de financiële positie en van de resultaten van 
de vennootschap. In dat geval wordt vermeld dat 
het om een verkorte versie gaat en wordt 
verwezen naar de openbaarmaking verricht 
volgens wettelijk voorschrift. Wanneer de 
jaarrekening nog niet is neergelegd, wordt 
hiervan melding gemaakt. Deze verkorte versie 
mag niet vergezeld gaan van het verslag noch 
van de goedkeurende verklaring van de 
commissarissen. Er moet evenwel worden 

Art. 3:17. Onverminderd de openbaarmaking 
vereist door de artikelen 3:10 en 3:12, kunnen 
vennootschappen ook een verkorte versie van 
hun jaarrekening verspreiden, voor zover deze 
geen vertekend beeld geeft van het vermogen, 
van de financiële positie en van de resultaten 
van de vennootschap. In dat geval wordt 
vermeld dat het om een verkorte versie gaat 
en wordt verwezen naar de openbaarmaking 
verricht volgens wettelijk voorschrift. Wanneer 
de jaarrekening nog niet is neergelegd, wordt 
hiervan melding gemaakt. Deze verkorte 
versie mag niet vergezeld gaan van het 
verslag noch van de goedkeurende verklaring 
van de commissaris. Er moet evenwel worden 
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 vermeld of een verklaring zonder voorbehoud, 

een verklaring met voorbehoud of een afkeurende 
verklaring werd gegeven, dan wel of de 
commissarissen geen oordeel hebben kunnen 
uitspreken. Ook moet desgevallend worden 
vermeld of de commissarissen in hun verslag in 
het bijzonder de aandacht hebben gevestigd op 
bepaalde aangelegenheden, ongeacht of al dan 
niet een voorbehoud werd geformuleerd in de 
verklaring. 

vermeld of een verklaring zonder voorbehoud, 
een verklaring met voorbehoud of een 
afkeurende verklaring werd gegeven, dan wel 
of de commissaris geen oordeel heeft kunnen 
uitspreken. Ook moet in voorkomend geval 
worden vermeld of de commissaris in zijn 
verslag in het bijzonder de aandacht heeft 
gevestigd op bepaalde aangelegenheden, 
ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd 
geformuleerd in de verklaring. 

  Art. 106. Het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek zendt aan de Nationale Bank van 
België, op haar verzoek, kosteloos de 
jaarrekeningen en andere boekhoudkundige 
stukken waarvan de mededeling aan het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek wordt 
opgelegd overeenkomstig de wet van 4 juli 1962 
waarbij de regering gemachtigd wordt statistische 
en andere onderzoekingen te houden betreffende 
de demografische, economische en sociale 
toestand van het land. 
 
  De Nationale Bank van België is bevoegd om op 
de wijze die de Koning bepaalt, naamloze globale 
statistieken op te maken en te publiceren 
betreffende de gegevens of een gedeelte van de 
gegevens uit de stukken die haar overeenkomstig 
het eerste lid en overeenkomstig de artikelen 98 
en 100 zijn toegezonden. 

Art. 3:18. Het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek zendt aan de Nationale Bank van 
België, op haar verzoek, kosteloos de 
jaarrekeningen en andere boekhoudkundige 
stukken waarvan de mededeling aan het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek wordt 
opgelegd overeenkomstig de wet van 4 juli 
1962 waarbij de regering wordt gemachtigd 
statistische en andere onderzoekingen te 
houden betreffende de demografische, 
economische en sociale toestand van het 
land. 
  De Nationale Bank van België is bevoegd om 
op de wijze die de Koning bepaalt, naamloze 
globale statistieken op te maken en te 
publiceren betreffende de gegevens of een 
gedeelte van de gegevens uit de stukken die 
haar overeenkomstig het eerste lid en 
overeenkomstig de artikelen 3:10 en 3:12 zijn 
toegezonden. 

 Onderafdeling 2. - Correctie van de 
jaarrekening.5 

 Art. 3:19. § 1. De jaarrekening, zelfs 
goedgekeurd door de algemene vergadering 
en ingediend overeenkomstig de artikelen 3:1 
en 3:10, kan niet alleen worden gecorrigeerd 
in geval van materiële fouten, valse of dubbel 
geboekte posten als bedoeld in artikel 1368 
van het Gerechtelijk Wetboek, maar ook in 
geval van dwaling in rechte of in feite, met 
inbegrip van, inzonderheid, een dwaling in de 
waardering van een post of een inbreuk op het 
boekhoudrecht. 
  Zij moet worden gecorrigeerd indien de 
verrichte boeking een inbreuk op het 
boekhoudrecht impliceert, waardoor de 
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het 

                                                 
5 Voor de redenen van de toevoeging, zie memorie van toelichting, pagina 86. 
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 vermogen, de financiële toestand en het 

resultaat van de vennootschap. 
  § 2. Tenzij de correctie resulteert uit de 
rechtzetting door het bestuursorgaan van 
loutere materiële fouten, moet zij ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering wanneer dat wettelijk is 
vereist. 

Onderafdeling II. - Buitenlandse 
vennootschappen. 

Onderafdeling 3. - Buitenlandse 
vennootschappen. 

Art. 107. § 1. Elke buitenlandse vennootschap, 
die een bijkantoor heeft in België, en elke 
buitenlandse vennootschap waarvan de effecten 
in België genoteerd zijn in de zin van artikel 4, is 
gehouden haar jaarrekening, en in voorkomend 
geval haar geconsolideerde jaarrekening, 
betreffende het laatst afgesloten boekjaar neer te 
leggen bij de Nationale Bank van België, in de 
vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, 
gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het 
recht van de Staat waaronder de vennootschap 
valt.  
  Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de 
maand volgend op de goedkeuring ervan, en ten 
laatste zeven maanden na de datum van 
afsluiting van het boekjaar. 
  De effecten van de vennootschappen die deze 
verplichtingen niet nakomen, mogen niet in de 
notering van de betrokken effectenbeurs of 
gereglementeerde markt worden behouden. 
  De Koning kan van de vorige leden afwijkende 
bepalingen vaststellen wat betreft de 
buitenlandse vennootschappen waarvan de 
financiële instrumenten opgenomen zijn in een 
Belgische gereglementeerde markt, in de zin van 
artikel 2, 5° van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten. 
  § 2. De artikelen 100 tot 104 zijn van toepassing 
op de stukken bedoeld in § 1. 
  § 3. De in § 1 bedoelde verplichting geldt niet 
voor de jaarrekening van het bijkantoor, 
opgemaakt overeenkomstig artikel 92, § 2. 

Art. 3:20. § 1. Elke buitenlandse 
vennootschap, die een bijkantoor heeft in 
België, is gehouden haar jaarrekening, en in 
voorkomend geval haar geconsolideerde 
jaarrekening, over het laatst afgesloten 
boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank 
van België, in de vorm waarin deze rekeningen 
werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar 
gemaakt volgens het recht van de Staat 
waaronder de vennootschap valt.  
   
 
  Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de 
maand volgend op de goedkeuring ervan, en 
ten laatste zeven maanden na de datum van 
afsluiting van het boekjaar. 
 
 
 
 
  De Koning kan van de vorige leden afwijken 
voor de buitenlandse vennootschappen 
waarvan de financiële instrumenten 
opgenomen zijn in een Belgische 
gereglementeerde markt, als bedoeld in artikel 
2, 5° van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector 
en de financiële diensten. 
§ 2. De artikelen 3:12 tot 3:16 zijn van 
toepassing op de stukken bedoeld in § 1. 
  § 3. De in § 1 bedoelde verplichting geldt niet 
voor de jaarrekening van het bijkantoor, 
opgemaakt overeenkomstig artikel 3:1, § 2. 

HOOFDSTUK II. - Geconsolideerde 
jaarrekening, jaarverslag en 
openbaarmakingsverplichtingen. 

HOOFDSTUK 2. - Geconsolideerde 
jaarrekening, jaarverslag en 
openbaarmakingsverplichtingen. 

Afdeling I. - Toepassingsgebied. Afdeling 1. - Toepassingsgebied. 

Art. 108. Onverminderd andersluidende 
bepalingen in andere wetten, is dit hoofdstuk niet 
van toepassing op: 

Art. 3:21. Onverminderd andersluidende 
bepalingen in andere wetten, is dit hoofdstuk 
niet van toepassing op: 
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   1° vennootschappen die vallen onder de wet van 

25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen, de 
Nationale Bank van België, het Herdisconterings- 
en Waarborginstituut en de Deposito- en 
Consignatiekas; 
  2° ... 
  3° beleggingsondernemingen bedoeld bij artikel 
3 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de 
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en 
betreffende het statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, met uitsluiting van de 
instellingen bedoeld bij artikel 4 van deze wet; 
  4° economische samenwerkingsverbanden; 
  5° landbouwvennootschappen; 
  6° de vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 
23, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten, die geen in België 
gevestigde kredietinstellingen zijn, en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen die door de Koning zijn aangeduid 
met toepassing van artikel 23, § 7, van deze wet. 

  1° vennootschappen die vallen onder de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het 
toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen, de Nationale Bank 
van België, het Herdisconterings- en 
Waarborginstituut en de Deposito- en 
Consignatiekas; 
  2° beleggingsondernemingen bedoeld bij 
artikel 3 van de wet van 25 oktober 2016 
betreffende de toegang tot het 
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het 
statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, met uitsluiting van de 
instellingen bedoeld bij artikel 4 van deze wet; 
 
  3° de vereffeningsinstellingen bedoeld in 
artikel 23, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector 
en de financiële diensten, die geen in België 
gevestigde kredietinstellingen zijn, en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen die door de Koning zijn aangeduid 
met toepassing van artikel 23, § 7, van deze 
wet. 

  Afdeling II. - Algemeen: de 
consolidatieverplichting. 

Afdeling 2. – Algemeen: de 
consolidatieverplichting. 

  Art. 109. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt verstaan: 
  - onder " consoliderende vennootschap ", de 
vennootschap die de geconsolideerde 
jaarrekening opstelt; 
  - onder " vennootschappen opgenomen in de 
consolidatie ", de consoliderende vennootschap 
alsmede haar integraal of evenredig 
geconsolideerde dochtervennootschappen en 
dochterondernemingen; worden niet beschouwd 
als vennootschappen die in de consolidatie zijn 
opgenomen, de vennootschappen en 
dochterondernemingen waarvan het aandeel in 
het eigen vermogen en in het resultaat met 
toepassing van de vermogensmutatiemethode in 
de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen;  
 
 
 
 - onder " dochteronderneming ", indien zij onder 
controle staan van een Belgische vennootschap, 
   

Art. 3:22. Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk wordt verstaan: 
  - onder "consoliderende vennootschap", de 
vennootschap die de geconsolideerde 
jaarrekening opstelt; 
  - onder "vennootschappen opgenomen in de 
consolidatie", de consoliderende 
vennootschap evenals haar integraal of 
evenredig geconsolideerde 
dochtervennootschappen en  
dochterondernemingen; worden niet 
beschouwd als vennootschappen die in de 
consolidatie zijn opgenomen, de 
vennootschappen en dochterondernemingen 
waarvan het aandeel in het eigen vermogen 
en in het resultaat met toepassing van de 
vermogensmutatiemethode in de 
geconsolideerde jaarrekening is opgenomen;  
 
 - onder "dochteronderneming", indien zij 
onder controle staan van een Belgische 
vennootschap, 
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   1° de dochtervennootschap naar Belgisch of 

buitenlands recht, 
  2° het Europees economisch 
samenwerkingsverband met zetel in België of in 
het buitenland, en 
  3° de instelling naar Belgisch of buitenlands 
recht, al dan niet openbaar, met of zonder 
winstoogmerk, die, al dan niet ingevolge haar 
statutaire opdracht, een activiteit uitoefent van 
commerciële, financiële of industriële aard; 
  - onder "geconsolideerd geheel", het geheel van 
vennootschappen die in de consolidatie zijn 
opgenomen. 

 1° de dochtervennootschap naar Belgisch of 
buitenlands recht, 
  2° het Europees economisch 
samenwerkingsverband met zetel in België of 
in het buitenland, en 
  3° de instelling naar Belgisch of buitenlands 
recht, al dan niet openbaar, met of zonder 
winstuitkering, die, al dan niet ingevolge haar 
statutaire opdracht, een activiteit uitoefent van 
commerciële, financiële of industriële aard; 
  - onder "geconsolideerd geheel", het geheel 
van vennootschappen die in de consolidatie 
zijn opgenomen. 

Art. 110. Elke moedervennootschap moet een 
geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening opstellen 
indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer 
dochterondernemingen controleert.  
   
Een moedervennootschap die alleen maar 
dochterondernemingen heeft die, gelet op de 
beoordeling van het geconsolideerd vermogen, 
de geconsolideerde financiële positie of het 
geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, 
slechts van te verwaarlozen betekenis zijn, wordt 
vrijgesteld van de verplichting voorzien in het 
eerste lid. 

Art. 3:23. Elke moedervennootschap moet 
een geconsolideerde jaarrekening en een 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening opstellen indien zij, alleen of 
gezamenlijk, één of meer 
dochterondernemingen controleert.  
  Een moedervennootschap die alleen maar 
dochterondernemingen heeft die, gelet op de 
beoordeling van het geconsolideerd 
vermogen, de geconsolideerde financiële 
positie of het geconsolideerd resultaat, 
individueel en tezamen, slechts van te 
verwaarlozen betekenis zijn, wordt vrijgesteld 
van de verplichting voorgeschreven in het 
eerste lid. 

  Art. 111. In geval van een consortium moet een 
geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld 
waarin alle vennootschappen worden 
opgenomen die het consortium vormen, alsook 
hun dochterondernemingen. 
  Elk van de vennootschappen die het consortium 
vormen, wordt als een consoliderende 
vennootschap beschouwd. 
  De vennootschappen die het consortium 
vormen, staan gezamenlijk in voor de opstelling 
en de openbaarmaking van de geconsolideerde 
jaarrekening en het jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening. 

Art. 3:24. In geval van een consortium moet 
een geconsolideerde jaarrekening worden 
opgesteld waarin alle vennootschappen 
worden opgenomen die het consortium 
vormen, alsook hun dochterondernemingen. 
 Elk van de vennootschappen die het 
consortium vormen, wordt als een 
consoliderende vennootschap beschouwd. 
  De vennootschappen die het consortium 
vormen, staan gezamenlijk in voor de 
opstelling en de openbaarmaking van de 
geconsolideerde jaarrekening en het 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening. 

Art. 112. Een vennootschap wordt vrijgesteld van 
de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening en een jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen 
wanneer ze deel uitmaakt van een groep van 
beperkte omvang. 

Art. 3:25. Een vennootschap wordt vrijgesteld 
van de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening en een jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen 
wanneer ze deel uitmaakt van een kleine 
groep. (opmerking secretariaat: in strijd 
met Europese boekhoudrichtlijn) 
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 Art. 113. § 1. Een vennootschap wordt, voor 

zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in 
§ 2, vrijgesteld van de verplichting om een 
geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening op te 
stellen indien zij zelf de dochtervennootschap is 
van een moedervennootschap die een 
geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening opstelt, 
laat controleren en openbaar maakt. 
 
 
  § 2. De beslissing om gebruik te maken van de 
in § 1 bedoelde vrijstelling wordt genomen door 
de algemene vergadering van de betrokken 
vennootschap voor ten hoogste twee boekjaren; 
deze beslissing kan worden vernieuwd. 
 
  Tot de vrijstelling kan slechts worden besloten 
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 
  1° de vrijstelling werd goedgekeurd in een 
algemene vergadering door een aantal stemmen 
dat negen tiende vertegenwoordigt van de 
stemmen verbonden aan het geheel van de 
effecten of, indien de betrokken vennootschap 
niet de rechtsvorm heeft van een naamloze 
vennootschap, van een Europese vennootschap 
of van een commanditaire vennootschap op 
aandelen, door een aantal stemmen dat acht 
tienden vertegenwoordigt van het aantal 
stemmen verbonden aan het geheel van de 
stemrechten der vennoten;  
  2° de betrokken vennootschap en, 
onverminderd artikel 116, al haar 
dochtervennootschappen worden opgenomen in 
de geconsolideerde jaarrekening opgesteld door 
de in § 1 bedoelde moedervennootschap; 
  3° a) indien de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap valt onder het recht van 
een lidstaat van de Europese Unie, moeten haar 
geconsolideerde jaarrekening en haar jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening worden 
opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt 
overeenkomstig de voorschriften die deze lidstaat 
heeft uitgevaardigd met toepassing van Richtlijn 
2013/34/EU; 
 
  b) indien de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap niet valt onder het recht 

Art. 3:26. § 1. Een vennootschap wordt, voor 
zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald 
in § 2, vrijgesteld van de verplichting om een 
geconsolideerde jaarrekening en een 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen indien zij zelf de 
dochtervennootschap is van een 
moedervennootschap die een 
geconsolideerde jaarrekening en een 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening opstelt, laat controleren en 
openbaar maakt. 
  § 2. De beslissing om gebruik te maken van 
de in § 1 bedoelde vrijstelling wordt genomen 
door de algemene vergadering van de 
betrokken vennootschap voor ten hoogste 
twee boekjaren; deze beslissing kan worden 
vernieuwd. 
  Tot de vrijstelling kan slechts worden 
besloten indien aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: 
  1° de vrijstelling werd goedgekeurd in een 
algemene vergadering door een aantal 
stemmen dat negen tiende vertegenwoordigt 
van de stemmen verbonden aan het geheel 
van de effecten of, indien de betrokken 
vennootschap niet de rechtsvorm heeft van 
een naamloze vennootschap of van een 
Europese vennootschap, door een aantal 
stemmen dat acht tienden vertegenwoordigt 
van het aantal stemmen verbonden aan het 
geheel van de stemrechten van de vennoten; 
 
  2° de betrokken vennootschap en, 
onverminderd artikel 3:29, al haar 
dochtervennootschappen worden opgenomen 
in de geconsolideerde jaarrekening opgesteld 
door de in § 1 bedoelde moedervennootschap; 
  3° a) indien de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap valt onder het recht van 
een lidstaat van de Europese Unie, moeten 
haar geconsolideerde jaarrekening en haar 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening worden opgesteld, gecontroleerd 
en openbaar gemaakt overeenkomstig de 
voorschriften die deze lidstaat heeft 
uitgevaardigd met toepassing van Richtlijn 
2013/34/EU; 
  b) indien de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap niet valt onder het recht 
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 van een lidstaat van de Europese Unie, dan 

worden haar geconsolideerde jaarrekening en 
haar jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening opgesteld overeenkomstig 
voornoemde richtlijn 2013/34/EU dan wel op een 
gelijkwaardige wijze als de jaarrekeningen en 
jaarverslagen die zijn opgesteld in 
overeenstemming met deze richtlijn of 
overeenkomstig de internationale standaarden 
voor jaarrekeningen die op grond van 
Verordening (EG) 1606/2002 zijn opgesteld of op 
een wijze die hiermee gelijkwaardig is 
overeenkomstig de Verordening 1569/2007; deze 
geconsolideerde jaarrekening wordt 
gecontroleerd door een persoon die krachtens het 
recht waaronder deze moedervennootschap valt, 
is gemachtigd om de jaarrekening te certificeren; 
 
 
 
  4° a) een exemplaar van de geconsolideerde 
jaarrekening van de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap, van het controleverslag 
over deze jaarrekening en van een stuk dat de 
inlichtingen voorgeschreven door artikel 119 
bevat, worden binnen twee maanden nadat zij 
verkrijgbaar zijn gesteld voor de vennoten en 
uiterlijk zeven maanden na afsluiting van het 
boekjaar waarop zij betrekking hebben, door de 
bestuurders of zaakvoerders van de vrijgestelde 
vennootschap neergelegd bij de Nationale Bank 
van België. De artikelen 101, 102, eerste tot derde 
lid, en 103 zijn van toepassing. Voor de 
toepassing van artikel 102, derde lid, is het 
bedoelde dossier het dossier van de vrijgestelde 
vennootschap; 
  b) eenieder kan op de zetel van de vrijgestelde 
vennootschap inzage nemen van het jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening van de in § 
1 bedoelde moedervennootschap en daarvan op 
aanvraag, kosteloos een volledig afschrift krijgen; 
 
 
  c) de geconsolideerde jaarrekening, het 
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
en het controleverslag van de geconsolideerde 
jaarrekening van de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap moeten, met het oog op 
hun verkrijgbaarstelling voor het publiek in België 
overeenkomstig voorgaande leden, in de taal of 

van een lidstaat van de Europese Unie, dan 
worden haar geconsolideerde jaarrekening en 
haar jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening opgesteld overeenkomstig 
voornoemde richtlijn 2013/34/EU dan wel op 
een gelijkwaardige wijze als de jaarrekeningen 
en jaarverslagen die zijn opgesteld in 
overeenstemming met deze richtlijn of 
overeenkomstig de internationale 
standaarden voor jaarrekeningen die op grond 
van Verordening (EG) 1606/2002 zijn 
opgesteld of op een wijze die hiermee 
gelijkwaardig is overeenkomstig de 
Verordening 1569/2007; deze 
geconsolideerde jaarrekening wordt 
gecontroleerd door een persoon die krachtens 
het recht waaronder deze 
moedervennootschap valt, is gemachtigd om 
de jaarrekening te certificeren; 
 
  4° a) een exemplaar van de geconsolideerde 
jaarrekening van de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap, van het controleverslag 
over deze jaarrekening en van een stuk dat de 
inlichtingen voorgeschreven door artikel 3:32 
bevat, worden binnen twee maanden nadat zij 
verkrijgbaar zijn gesteld voor de vennoten en 
uiterlijk zeven maanden na afsluiting van het 
boekjaar waarop zij betrekking hebben, door 
de bestuurders of zaakvoerders van de 
vrijgestelde vennootschap neergelegd bij de 
Nationale Bank van België. De artikelen 3:13, 
3:14, eerste tot tweede lid, en 3:15 zijn van 
toepassing. Voor de toepassing van artikel 
3:14, tweede lid, is het bedoelde dossier het 
dossier van de vrijgestelde vennootschap; 
  b) eenieder kan op de zetel van de 
vrijgestelde vennootschap inzage nemen van 
het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening van de in § 1 bedoelde 
moedervennootschap en daarvan op 
aanvraag, kosteloos een volledige kopie 
krijgen; 
  c) de geconsolideerde jaarrekening, het 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening en het controleverslag van de 
geconsolideerde jaarrekening van de in § 1 
bedoelde moedervennootschap moeten, met 
het oog op hun verkrijgbaarstelling voor het 
publiek in België overeenkomstig voorgaande 
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 de talen worden opgesteld of vertaald waarin de 

vrijgestelde vennootschap haar jaarrekening 
dient openbaar te maken; 
 
  d) de geconsolideerde jaarrekening van de in § 
1 bedoelde moedervennootschap en het 
geconsolideerde jaar- en controleverslag over 
deze jaarrekening hoeven evenwel niet te worden 
openbaar gemaakt zoals voorgeschreven in de 
punten a) en b) wanneer zij reeds met toepassing 
van de artikelen 120 en 121 of van punt a) werden 
openbaar gemaakt in de taal of de talen als 
bedoeld in punt c). 
 
  § 3. De toelichting bij de jaarrekening van de 
vrijgestelde vennootschap: 
  1° vermeldt dat zij gebruik heeft gemaakt van de 
in § 1 geboden mogelijkheid om geen eigen 
geconsolideerde jaarrekening noch een 
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
op te maken en openbaar te maken; 
 
  2° vermeldt de naam en de zetel en als het een 
vennootschap naar Belgisch recht betreft, het 
ondernemingsnummer van de vennootschap die 
de in § 2, 2°, bedoelde geconsolideerde 
jaarrekening opstelt en openbaar maakt; 
 
  3° vermeldt, ingeval toepassing wordt gemaakt 
van § 2, d), de datum van neerlegging van de 
bedoelde stukken; 
  4° bevat een bijzondere motivering inzake de 
naleving van de in dit artikel voorgeschreven 
voorwaarden. 
  § 4. In geval van consolidatie bij een consortium 
is de in § 1 bedoelde vrijstelling eveneens van 
toepassing, met dien verstande dat voor de 
toepassing van de §§ 2 en 3 de geconsolideerde 
jaarrekening van het consortium, de 
geconsolideerde jaarrekening van de 
moedervennootschap vervangt. 

leden, in de taal of de talen worden opgesteld 
of vertaald waarin de vrijgestelde 
vennootschap haar jaarrekening dient 
openbaar te maken; 
  d) de geconsolideerde jaarrekening van de in 
§ 1 bedoelde moedervennootschap en het 
geconsolideerde jaar- en controleverslag over 
deze jaarrekening hoeven evenwel niet te 
worden openbaar gemaakt zoals 
voorgeschreven in de punten a) en b) wanneer 
zij reeds met toepassing van de artikelen 3:35 
en 3:36 of van punt a) werden openbaar 
gemaakt in de taal of de talen als bedoeld in 
punt c). 
  § 3. De toelichting bij de jaarrekening van de 
vrijgestelde vennootschap: 
  1° vermeldt dat zij gebruik heeft gemaakt van 
de in § 1 geboden mogelijkheid om geen eigen 
geconsolideerde jaarrekening noch een 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening op te maken en openbaar te 
maken; 
  2° vermeldt de naam en de zetel en als het 
een vennootschap naar Belgisch recht betreft, 
het ondernemingsnummer van de 
vennootschap die de in § 2, 2°, bedoelde 
geconsolideerde jaarrekening opstelt en 
openbaar maakt; 
  3° vermeldt, ingeval toepassing wordt 
gemaakt van § 2, d), de datum van 
neerlegging van de bedoelde stukken; 
  4° bevat een bijzondere motivering inzake de 
naleving van de in dit artikel voorgeschreven 
voorwaarden. 
  § 4. In geval van consolidatie bij een 
consortium is de in § 1 bedoelde vrijstelling 
eveneens van toepassing, met dien verstande 
dat voor de toepassing van de §§ 2 en 3 de 
geconsolideerde jaarrekening van het 
consortium, de geconsolideerde jaarrekening 
van de moedervennootschap vervangt. 

Art. 114. De in de artikelen 112 en 113 bedoelde 
vrijstellingen zijn niet van toepassing wanneer alle 
of een deel van de aandelen die zijn uitgegeven 
door één van de vennootschappen die moeten 
worden geconsolideerd, zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 
4. 

Art. 3:27. De in de artikelen 3:25 en 3:26 
bedoelde vrijstellingen zijn niet van toepassing 
wanneer één van de vennootschappen die 
moeten worden geconsolideerd, zijn 
genoteerd. 

  Art. 115. De artikelen 112 en 113 laten onverlet 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

Art. 3:28. De artikelen 3:25 en 3:26 laten 
onverlet de wettelijke en bestuuursrechtelijke 
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 over de opstelling van een geconsolideerde 

jaarrekening of van een jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening indien deze 
stukken worden verlangd: 
 
  1° ter voorlichting van de werknemers of van 
hun vertegenwoordigers; 
  2° op verzoek van overheid of rechter voor eigen 
kennisneming. 

bepalingen over de opstelling van een 
geconsolideerde jaarrekening of van een 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening indien deze stukken worden 
verlangd: 
  1° ter voorlichting van de werknemers of van 
hun vertegenwoordigers; 
  2° op verzoek van overheid of rechter voor 
eigen kennisneming. 

  Afdeling III. - Consolidatiekring en 
geconsolideerde jaarrekening 

Afdeling 3. - Consolidatiekring en 
geconsolideerde jaarrekening. 

Art. 116. De Koning bepaalt de regels volgens 
welke de consolidatiekring wordt vastgesteld. 

Art. 3:29. De Koning bepaalt de regels om de 
consolidatiekring vast te stellen. 

Art. 117. § 1. De Koning bepaalt de vorm en de 
inhoud van de geconsolideerde jaarrekening. 
 
  § 2. In geval van consolidatie bij een consortium 
mag de geconsolideerde jaarrekening worden 
opgesteld volgens de wetgeving en in de 
nationale munt van een buitenlandse 
vennootschap die tot het consortium behoort, 
wanneer het hoofdbedrijf van het consortium in 
die vennootschap is gelokaliseerd dan wel 
geschiedt in de munt van het land waar zij haar 
zetel heeft. 
  Onder de eigen-vermogensposten in de 
geconsolideerde jaarrekening moeten de 
samengevoegde bedragen worden opgenomen 
die zijn toe te rekenen aan elk van de 
vennootschappen die het consortium vormen. 
 

Art. 3:30. § 1. De Koning bepaalt de vorm en 
de inhoud van de geconsolideerde 
jaarrekening. 
  § 2. In geval van consolidatie bij een 
consortium mag de geconsolideerde 
jaarrekening worden opgesteld volgens de 
wetgeving en in de nationale munt van een 
buitenlandse vennootschap die tot het 
consortium behoort, wanneer het hoofdbedrijf 
van het consortium in die vennootschap is 
gelokaliseerd dan wel geschiedt in de munt 
van het land waar zij haar zetel heeft. 
  Onder de eigen-vermogensposten in de 
geconsolideerde jaarrekening moeten de 
samengevoegde bedragen worden 
opgenomen die zijn toe te rekenen aan elk van 
de vennootschappen die het consortium 
vormen. 

Art. 118. De geconsolideerde jaarrekening moet 
worden opgesteld door het bestuursorgaan van 
de vennootschap. 

Art. 3:31. De geconsolideerde jaarrekening 
moet worden opgesteld door het 
bestuursorgaan van de vennootschap. 

Afdeling IV. - Jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening. 

Afdeling 4. - Jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening. 

Art. 119. Bij de geconsolideerde jaarrekening 
wordt door de bestuurders of zaakvoerders een 
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
gevoegd. 
  Dit verslag bevat: 
  1° ten minste een getrouw overzicht van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en 
van de positie van de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen, 
alsmede een beschrijving van de voornaamste 
risico's en onzekerheden waarmee zij 
geconfronteerd worden. Het overzicht bevat een 
evenwichtige en volledige analyse van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en 

Art. 3:32. § 1. Het bestuursorgaan voegt bij de 
geconsolideerde jaarrekening een jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening. 
 
  Dit verslag bevat: 
  1° ten minste een getrouw overzicht van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf 
en van de positie van, evenals een 
beschrijving van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij worden 
geconfronteerd. Het overzicht bevat een 
evenwichtige en volledige analyse van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf 
en van de positie van de gezamenlijke in de 
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 van de positie van de gezamenlijke in de 

consolidatie opgenomen ondernemingen, die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van dit bedrijf. 
  In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een 
goed begrip van de betrokken ontwikkeling, 
resultaten of positie omvat de analyse zowel 
financiële als, waar zulks passend wordt geacht, 
niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die 
betrekking hebben op het specifieke bedrijf, met 
inbegrip van informatie betreffende milieu- en 
personeelsaangelegenheden. 
 
  In deze analyse omvat het geconsolideerde 
jaarverslag, waar zulks passend wordt geacht, 
verwijzingen naar en aanvullende uitleg 
betreffende de bedragen in de geconsolideerde 
jaarrekening. 
  2° informatie omtrent de belangrijke 
gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar 
hebben plaatsgevonden; 
  3° voor zover zij niet van die aard zijn dat zij 
ernstig nadeel zouden berokkenen aan een 
vennootschap opgenomen in de consolidatie, 
inlichtingen over de omstandigheden die de 
ontwikkeling van het geconsolideerde geheel 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden; 
  4° informatie omtrent de werkzaamheden op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling.  
  5° wat betreft het gebruik door de vennootschap 
van financiële instrumenten en voorzover zulks 
van betekenis is voor de beoordeling van haar 
activa, passiva, financiële positie en resultaat: 
 
  - de doelstellingen en het beleid van de 
vennootschap inzake de beheersing van het 
risico, met inbegrip van haar beleid inzake 
hedging van alle belangrijke soorten 
voorgenomen transacties, waarvoor hedge 
accounting wordt toegepast, alsook 
 
  - het door de vennootschap gelopen prijsrisico, 
kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico; 
 
 
  6° in voorkomend geval, de verantwoording van 
de onafhankelijkheid en deskundigheid op het 
gebied van boekhouding en audit van ten minste 
één lid van het auditcomité; 
 

consolidatie opgenomen ondernemingen, die 
in overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van dit bedrijf. 
 
  In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor 
een goed begrip van de betrokken 
ontwikkeling, resultaten of positie omvat de 
analyse zowel financiële als, waar zulks 
passend wordt geacht, niet-financiële 
essentiële prestatie-indicatoren die betrekking 
hebben op het specifieke bedrijf, met inbegrip 
van informatie betreffende milieu- en 
personeelsaangelegenheden. 
  In deze analyse omvat het geconsolideerde 
jaarverslag, waar zulks passend wordt geacht, 
verwijzingen naar en aanvullende uitleg over 
de bedragen in de geconsolideerde 
jaarrekening; 
  2° informatie over de belangrijke 
gebeurtenissen die na het einde van het 
boekjaar hebben plaatsgevonden; 
  3° voor zover zij niet van die aard zijn dat zij 
ernstig nadeel zouden berokkenen aan een 
vennootschap opgenomen in de consolidatie, 
inlichtingen over de omstandigheden die de 
ontwikkeling van het geconsolideerde geheel 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden; 
  4° informatie over de werkzaamheden op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling.  
  5° wat betreft het gebruik door de 
vennootschap van financiële instrumenten en 
voorzover zulks van betekenis is voor de 
beoordeling van haar activa, passiva, 
financiële positie en resultaat: 
  - de doelstellingen en het beleid van de 
gezamenlijke in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen inzake de beheersing van het 
risico, met inbegrip van hun beleid inzake 
hedging van alle belangrijke soorten 
voorgenomen transacties, waarvoor hedge 
accounting wordt toegepast, alsook 
  - het door de gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen gelopen 
prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en 
kasstroomrisico; 
  6° in voorkomend geval, de verantwoording 
van de onafhankelijkheid en deskundigheid op 
het gebied van boekhouding en audit van ten 
minste één lid van het auditcomité van de 
consoliderende vennootschap of van de 
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 7° een beschrijving van de belangrijkste 
kenmerken van de interne controle- en 
risicobeheerssystemen van de verbonden 
vennootschappen met betrekking tot het proces 
van de opstelling van de geconsolideerde 
jaarrekening zodra een vennootschap die op een 
in artikel 4 bedoelde markt genoteerd is, in het 
geconsolideerde geheel voorkomt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening mag gecombineerd worden met het 
jaarverslag dat is opgesteld op grond van artikel 
96 tot één enkel verslag, in zoverre de vereiste 
gegevens afzonderlijk worden verstrekt voor de 
consoliderende vennootschap en het 
geconsolideerde geheel. Bij de opstelling van dit 
ene verslag kan het aangewezen zijn de nadruk 
te leggen op aangelegenheden die relevant zijn 
voor het geheel van de ondernemingen die in de 
consolidatie zijn opgenomen. De informatie die 
moet worden verstrekt onder 7° moet, in 
voorkomend geval, worden opgenomen in het 
deel van het verslag dat de verklaring inzake 
deugdelijk bestuur bevat, zoals bepaald in artikel 
96, § 2. 
 
6§ 2. Deze paragraaf is van toepassing voor 
vennootschappen die voldoen aan al de volgende 
voorwaarden: 
  1° de vennootschap is een 
moedervennootschap, als bedoeld in artikel 6, 1°; 
 
  2° de vennootschap is een organisatie van 
openbaar belang, als bedoeld in artikel 4/1; 

vennootschap waarin het hoofdbedrijf van het 
consortium is gevestigd; 
  7° een beschrijving van de belangrijkste 
kenmerken van de interne controle- en 
risicobeheerssystemen van de verbonden 
vennootschappen met betrekking tot het 
proces van de opstelling van de 
geconsolideerde jaarrekening zodra een 
[genoteerde] vennootschap in het 
geconsolideerde geheel voorkomt; 
  8° de informatie die erin moet worden 
opgenomen krachtens artikel 34 van het 
koninklijk besluit van 14 november 2007 
betreffende de verplichtingen van emittenten 
van financiële instrumenten die zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt; 
  9° de informatie die erin moet worden 
opgenomen krachtens artikel 74, § 7 van de 
wet van 1 april 2007 op de openbare 
overnamebiedingen. 
  Het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening mag worden gecombineerd met 
het jaarverslag dat is opgesteld op grond van 
artikel 3:6 tot één enkel verslag, in zoverre de 
vereiste gegevens afzonderlijk worden 
verstrekt voor de consoliderende 
vennootschap en het geconsolideerde geheel. 
Bij de opstelling van dit ene verslag kan het 
aangewezen zijn de nadruk te leggen op 
aangelegenheden die relevant zijn voor het 
geheel van de ondernemingen die in de 
consolidatie zijn opgenomen. De informatie 
die moet worden verstrekt onder 7° moet, in 
voorkomend geval, worden opgenomen in het 
deel van het verslag dat de verklaring inzake 
deugdelijk bestuur bevat, zoals bepaald in 
artikel 3:6, § 2. 
  § 2. Deze paragraaf is van toepassing op 
vennootschappen die voldoen aan al de 
volgende voorwaarden: 
  1° de vennootschap is een 
moedervennootschap, als bedoeld in artikel 
1:15, 1°; 
  2° de vennootschap is een organisatie van 
openbaar belang, als bedoeld in artikel 1:12; 

                                                 
6 Ingevoegd in het W. Venn. door de wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie 
en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (B.S. 11 september 2017). 
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   3° de vennootschap overschrijdt op 

balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar 
en op geconsolideerde basis de drempel van een 
gemiddeld personeelsbestand van 500 
werknemers gedurende het boekjaar. 
 
Voor de berekening van het jaargemiddelde van 
het personeelsbestand op geconsolideerde basis 
is artikel 16, § 3, van toepassing. 
 
In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een 
goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en 
de positie van de groep alsmede van de effecten 
van zijn activiteiten die minstens betrekking heeft 
op de sociale, de personeels- en 
milieuaangelegenheden, de eerbiediging van 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie en 
omkoping, bevat het jaarverslag over de 
geconsolideerde rekening, als bedoeld in 
paragraaf 1, een verklaring met de volgende 
informatie: 
  a) een korte beschrijving van de activiteiten van 
de groep; 
  b) een beschrijving van het door de groep 
gevoerde beleid met betrekking tot deze 
aangelegenheden, waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures,  
  c) de resultaten van dit beleid; 
  d) de voornaamste risico’s die verbonden zijn 
aan deze aangelegenheden in verband met de 
bedrijfsactiviteiten van de groep, waaronder, waar 
relevant en evenredig, zijn zakelijke betrekkingen, 
producten of diensten van de groep die deze 
gebieden mogelijk negatief kunnen beïnvloeden, 
en hoe de groep deze risico’s beheert; 
 
 e) de niet-financiële essentiële 
prestatieindicatoren die relevant zijn voor de 
specifieke bedrijfsactiviteiten.  
  Voor het opmaken van de geconsolideerde 
verklaring van niet-financiële informatie baseert 
de moedervennootschap zich op Europese en 
internationaal erkende referentiemodellen. Zij 
vermeldt in de verklaring op welk(e) model(len) zij 
zich heeft gebaseerd. 
  De Koning kan een lijst opmaken met de 
Europese en internationale referentiemodellen en 
de zorgvuldigheidsprocedures waarop de 
moedervennootschap zich mag baseren. 

  3° de vennootschap overschrijdt op 
balansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar en op geconsolideerde basis de 
drempel van een gemiddeld 
personeelsbestand van 500 werknemers 
gedurende het boekjaar. 
  Voor de berekening van het jaargemiddelde 
van het personeelsbestand op 
geconsolideerde basis is artikel 1:26, § 3, van 
toepassing. 
  In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor 
een goed begrip van de ontwikkeling, de 
resultaten van de groep alsmede van de 
effecten van zijn activiteiten die minstens 
betrekking heeft op de sociale, de personeels- 
en milieu-aangelegenheden, de eerbiediging 
van mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoping, bevat het in § 1 
bedoelde jaarverslag over de geconsolideerde 
rekening, een verklaring met de volgende 
informatie: 
  a) een korte beschrijving van de groep; 
 
  b) een beschrijving van het door de groep 
gevoerde beleid met betrekking tot deze 
aangelegenheden, waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures; 
  c) de resultaten van dit beleid; 
  d) de voornaamste risico’s verbonden aan 
deze aangelegenheden in verband met de 
bedrijfsactiviteiten van de groep, waaronder, 
waar relevant en evenredig, zijn zakelijke 
betrekkingen, producten of diensten die deze 
gebieden mogelijk negatief kunnen 
beïnvloeden, en hoe de groep deze risico’s 
beheert; 
  e) niet-financiële essentiële prestatie-
indicatoren voor de specifieke 
bedrijfsactiviteiten. 
  Voor de opmaak van de verklaring van niet-
financiële informatie steunt de vennootschap 
op Europese en internationaal erkende 
referentiemodellen. Zij vermeldt in de 
verklaring op welk model zij heeft gesteund. 
 
  De Koning kan een lijst opmaken met de 
Europese en internationale referentiemodellen 
en de zorgvuldigheidsprocedures waarop de 
vennootschap mag steunen. 
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   Waar dit passend wordt geacht, bevat de 

geconsolideerde verklaring van niet-financiële 
informatie tevens de relevante verwijzingen en 
aanvullende uitleg over de financiële bedragen in 
de geconsolideerde jaarrekeningen. 
 
  Wanneer de groep geen beleid voert met 
betrekking tot één of meerdere van deze 
aangelegenheden, bevat de geconsolideerde 
verklaring van niet-financiële informatie een 
duidelijke en gemotiveerde toelichting waarom zij 
dit niet doet. 
  In uitzonderlijke gevallen kan het 
bestuursorgaan van de moedervennootschap 
beslissen om bepaalde informatie niet op te 
nemen in de verklaring, indien de 
openbaarmaking van die informatie de naar de 
behoorlijk gerechtvaardigde opvatting van het 
bestuursorgaan en met collectieve 
verantwoordelijkheid voor dit standpunt, ernstige 
schade zou berokkenen aan de commerciële 
positie van de groep, mits het weglaten van deze 
informatie een getrouw beeld en evenwichtig 
begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de 
positie van de groep alsmede van de effecten van 
zijn activiteiten niet in de weg staat. 
 
De moedervennootschap die een 
geconsolideerde verklaring van niet-financiële 
informatie heeft opgesteld en openbaar gemaakt, 
wordt geacht te hebben voldaan aan de in 
paragraaf 1, 1°, tweede lid, opgenomen 
verplichting. 
 
  De moedervennootschap die tevens een 
dochtervennootschap is, als bedoeld in artikel 6, 
wordt vrijgesteld van de verplichtingen onder 
deze paragraaf wanneer zij en haar 
dochtervennootschappen al in het jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening zijn 
opgenomen door de moedervennootschap, 
overeenkomstig deze paragraaf. 
 
De moedervennootschap die de geconsolideerde 
niet-financiële verklaring over hetzelfde boekjaar 
in een afzonderlijk verslag heeft opgemaakt, 
wordt vrijgesteld van de verplichting om een 
verklaring van niet-financiële informatie in het 
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
op te stellen. Het jaarverslag maakt in dit geval 

  Waar dit passend wordt geacht, bevat de 
geconsolideerde verklaring van niet-financiële 
informatie tevens de relevante verwijzingen 
naar en aanvullende uitleg over de financiële 
bedragen in de geconsolideerde 
jaarrekeningen. 
  Wanneer de groep geen beleid voert met 
betrekking tot één of meerdere van deze 
aangelegenheden, bevat de geconsolideerde 
verklaring van niet-financiële informatie een 
duidelijke en gemotiveerde toelichting waarom 
dit niet het geval is. 
  In uitzonderlijke gevallen kan het 
bestuursorgaan van de moedervennootschap 
beslissen om bepaalde informatie niet op te 
nemen in de verklaring, indien de informatie de 
naar de behoorlijk gerechtvaardigde opvatting 
van het bestuursorgaan en met collectieve 
verantwoordelijkheid voor dit standpunt 
ernstige schade zou berokkenen aan de 
commerciële positie van de groep, mits het 
weglaten van deze informatie een getrouw 
beeld en evenwichtig begrip van de 
ontwikkeling, de resultaten en de positie van 
de vennootschap evenals van de effecten van 
haar activiteiten niet in de weg staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De moedervennootschap die tevens een 
dochtervennootschap is als bedoeld in artikel 
1:15, wordt vrijgesteld van de verplichtingen 
onder dit artikel wanneer zij en haar 
dochtervennootschappen al in het jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening zijn 
opgenomen, dat de moedervennootschap 
overeenkomstig deze paragraaf heeft 
opgesteld. 
  De moedervennootschap die de 
geconsolideerde niet-financiële verklaring 
over hetzelfde boekjaar in een afzonderlijk 
verslag heeft opgemaakt, wordt vrijgesteld van 
de verplichting om een verklaring van niet-
financiële informatie in het jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen. 
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 melding dat de verklaring van niet-financiële 

informatie in een afzonderlijk verslag is 
opgenomen. Dit afzonderlijk verslag wordt bij het 
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
als bijlage gevoegd. 

Het jaarverslag vermeldt in dit geval dat de 
verklaring van niet-financiële informatie in een 
afzonderlijk verslag is opgenomen. Dit 
afzonderlijk verslag wordt als bijlage bij het 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening gevoegd. 

  Afdeling IV/1. - Geconsolideerd verslag van 
betalingen aan overheden. 

Afdeling 5. - Geconsolideerd verslag van 
betalingen aan overheden. 

  Art. 119/1. De bestuurders of zaakvoerders van 
een vennootschap die verplicht is om een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen 
overeenkomstig artikel 109 tot 115 en die actief is 
in de winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen zoals bepaald in artikel 96/1, stellen 
elk jaar een geconsolideerd verslag van 
betalingen aan overheden op in de vorm en met 
de inhoud bepaald door de Koning. Deze 
verplichting geldt eveneens voor 
vennootschappen die op grond van het koninklijk 
besluit van 23 september 1992 op de 
geconsolideerde jaarrekening van de 
kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen 
en de beheervennootschappen van instellingen 
voor collectieve belegging, of op grond van artikel 
18 van het koninklijk besluit van 26 september 
2005 houdende het statuut van de 
vereffeningsinstellingen en de met deze 
instellingen gelijkgestelde instellingen, verplicht 
zijn een geconsolideerde jaarrekening op te 
stellen. 

Art. 3:33. Het bestuursorgaan van een 
vennootschap die verplicht is om een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen 
overeenkomstig artikel 3:22 tot 3:28 en die 
actief is in de winningsindustrie of de houtkap 
van oerbossen zoals bepaald in artikel 3:7, 
stelt elk jaar een geconsolideerd verslag van 
betalingen aan overheden op in de vorm en 
met de inhoud bepaald door de Koning. Deze 
verplichting geldt eveneens voor 
vennootschappen die op grond van het 
koninklijk besluit van 23 september 1992 op de 
geconsolideerde jaarrekening van de 
kredietinstellingen, de 
beleggingsondernemingen en de 
beheervennootschappen van instellingen voor 
collectieve belegging, of op grond van artikel 
18 van het koninklijk besluit van 26 september 
2005 houdende het statuut van de 
vereffeningsinstellingen en de met deze 
instellingen gelijkgestelde instellingen, 
verplicht zijn een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen. 

Art. 119/2. Het verslag bedoeld in artikel 119/1 
wordt door toedoen van de bestuurders of 
zaakvoerders tegelijkertijd met de 
geconsolideerde jaarrekening neergelegd bij de 
Nationale Bank van België. 

Art. 3:34. Het verslag bedoeld in artikel 3:33 
wordt door toedoen van het bestuursorgaan 
tegelijkertijd met de geconsolideerde 
jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank 
van België. 

Afdeling V. - Openbaarmakingsverplichtingen. Afdeling 6. - 
Openbaarmakingsverplichtingen. 

Art. 120. De geconsolideerde jaarrekening en het 
verslag over de geconsolideerde jaarrekening 
worden ter beschikking gesteld van de vennoten 
van de consoliderende vennootschap onder 
dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde 
termijnen als de jaarrekening. Deze stukken 
worden aan de algemene vergadering 
meegedeeld en binnen dezelfde termijn als de 
jaarrekening openbaar gemaakt. 
  Van het eerste lid kan worden afgeweken 
wanneer de geconsolideerde jaarrekening wordt 
afgesloten op een ander tijdstip dan de 

Art. 3:35. De geconsolideerde jaarrekening en 
het verslag over de geconsolideerde 
jaarrekening worden ter beschikking gesteld 
van de vennoten van de consoliderende 
vennootschap onder dezelfde voorwaarden en 
binnen dezelfde termijnen als de jaarrekening. 
Deze stukken worden aan de algemene 
vergadering meegedeeld en binnen dezelfde 
termijn als de jaarrekening openbaar gemaakt. 
  Van het eerste lid kan worden afgeweken 
wanneer de geconsolideerde jaarrekening 
wordt afgesloten op een ander tijdstip dan de 
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 jaarrekening van de consoliderende 

vennootschap om rekening te houden met de 
balansdatum van de meeste of van de 
belangrijkste van de in de consolidatie 
opgenomen vennootschappen. In dat geval 
moeten de geconsolideerde jaarrekening en de 
geconsolideerde verslagen uiterlijk zeven 
maanden na afsluitingsdatum ter beschikking 
worden gesteld van de vennoten en openbaar 
gemaakt. 

jaarrekening van de consoliderende 
vennootschap om rekening te houden met de 
balansdatum van de meeste of van de 
belangrijkste van de in de consolidatie 
opgenomen vennootschappen. In dat geval 
moeten de geconsolideerde jaarrekening en 
de geconsolideerde verslagen uiterlijk zeven 
maanden na afsluitingsdatum ter beschikking 
worden gesteld van de vennoten en openbaar 
gemaakt. 

Art. 121. De artikelen 100, § 1, 1°, en 101 tot 106, 
alsook de ter uitvoering van deze artikelen 
genomen besluiten, zijn van toepassing op de 
geconsolideerde jaarrekeningen en op de 
verslagen over de geconsolideerde jaarrekening. 
 
  Voor de toepassing van artikel 102, derde lid, is 
het bedoelde dossier, het dossier van de 
consoliderende vennootschap. 
  De geconsolideerde jaarrekening kan, naast de 
openbaarmaking voorgeschreven door het eerste 
lid, in de munt waarin zij overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving is opgesteld, ook 
openbaar gemaakt worden in de munt van een 
lidstaat van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling, zulks met 
gebruikmaking van de omrekeningskoers op de 
datum van de geconsolideerde balans. Deze 
koers wordt in de toelichting aangegeven. 

Art. 3:36. De artikelen 3:12, § 1, 1°, en 3:13 
tot 3:18, alsook de ter uitvoering van deze 
artikelen genomen besluiten, zijn van 
toepassing op de geconsolideerde 
jaarrekeningen en op de verslagen over de 
geconsolideerde jaarrekening. 
  Voor de toepassing van artikel 3:14, derde 
lid, is het bedoelde dossier, het dossier van de 
consoliderende vennootschap. 
  De geconsolideerde jaarrekening kan, naast 
de openbaarmaking voorgeschreven door het 
eerste lid, in de munt waarin zij 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is 
opgesteld, ook openbaar worden gemaakt in 
de munt van een lidstaat van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling, zulks met gebruikmaking van de 
omrekeningskoers op de datum van de 
geconsolideerde balans. Deze koers wordt in 
de toelichting aangegeven. 

  HOOFDSTUK III. - Koninklijke besluiten 
genomen ter uitvoering van deze titel en 
uitzonderingsbepalingen. 

HOOFDSTUK 3. - Koninklijke besluiten 
genomen ter uitvoering van deze titel en 
uitzonderingsbepalingen. 

  Art. 122. De Koning kan de regels met 
betrekking tot de vorm en de inhoud van de 
jaarrekening die Hij op grond van artikel 92 heeft 
gesteld, aanpassen en aanvullen naar gelang van 
de bedrijfstakken of economische sectoren. 
 
  De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een zekere omvang, door 
Hem bepaald, niet te boven gaan, de regels met 
betrekking tot de vorm en de inhoud van de 
jaarrekening die Hij op grond van artikel 92 heeft 
gesteld, aanpassen en aanvullen, alsmede voor 
die vennootschappen vrijstelling geven van de 
toepassing van alle of bepaalde van die regels. 
Deze aanpassingen, aanvullingen en 
vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang van 

Art. 3:37. De Koning kan de regels met 
betrekking tot de vorm en de inhoud van de 
jaarrekening die Hij op grond van artikel 3:1 
heeft gesteld, aanpassen en aanvullen naar 
gelang van de bedrijfstakken of economische 
sectoren. 
  De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een zekere omvang, 
door Hem bepaald, niet te boven gaan, de 
regels met betrekking tot de vorm en de inhoud 
van de jaarrekening die Hij op grond van artikel 
3:1 heeft gesteld, aanpassen en aanvullen, 
evenals voor die vennootschappen vrijstelling 
geven van de toepassing van alle of bepaalde 
van die regels. Deze aanpassingen, 
aanvullingen en vrijstellingen kunnen 
verschillen naar gelang van het voorwerp van 
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 het voorwerp van de bedoelde besluiten en de 

rechtsvorm van de vennootschap. 
 

de bedoelde besluiten en de rechtsvorm van 
de vennootschap. 

  Art. 122/1. § 1. De Koning kan de regels door 
hem vastgelegd met betrekking tot de vorm en de 
inhoud van het verslag van betalingen aan 
overheden op grond van artikel 96/2 en van het 
geconsolideerd verslag van betalingen aan 
overheden op grond van artikel 119/1, aanpassen 
en aanvullen naar gelang van de bedrijfstakken of 
economische sectoren. 
   § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een door hem bepaalde 
omvang niet te boven gaan, de regels met 
betrekking tot de vorm en de inhoud van het 
verslag van betalingen aan overheden op grond 
van artikel 96/2 en van het geconsolideerd 
verslag van betalingen aan overheden op grond 
van artikel 119/1, aanpassen en aanvullen, 
alsmede die vennootschappen vrijstellen van de 
toepassing van alle of bepaalde van die regels. 
Deze aanpassingen, aanvullingen en 
vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang van 
het voorwerp van de bedoelde besluiten en de 
rechtsvorm van de vennootschap. 

Art. 3:38. § 1. De Koning kan de regels door 
hem vastgelegd met betrekking tot de vorm en 
de inhoud van het verslag van betalingen aan 
overheden op grond van artikel 3:8 en van het 
geconsolideerd verslag van betalingen aan 
overheden op grond van artikel 3:33, 
aanpassen en aanvullen naar gelang van de 
bedrijfstakken of economische sectoren. 
  § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een door hem bepaalde 
omvang niet te boven gaan, de regels met 
betrekking tot de vorm en de inhoud van het 
verslag van betalingen aan overheden op 
grond van artikel 3:8 en van het 
geconsolideerd verslag van betalingen aan 
overheden op grond van artikel 3:33, 
aanpassen en aanvullen, evenals die 
vennootschappen vrijstellen van de 
toepassing van alle of bepaalde van die 
regels. Deze aanpassingen, aanvullingen en 
vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang 
van het voorwerp van de bedoelde besluiten 
en de rechtsvorm van de vennootschap. 

  Art. 123. § 1. De Koning kan de regels met 
betrekking tot het opmaken en het openbaar 
maken van de geconsolideerde jaarrekening, 
alsook die met betrekking tot het opmaken en 
openbaar maken van een jaarverslag, en de 
regels met betrekking tot de vorm en de inhoud 
van de geconsolideerde jaarrekening die Hij op 
grond van artikel 117 heeft gesteld, aanpassen en 
aanvullen naar gelang van de bedrijfstakken of 
economische sectoren. 
 
  De artikelen 109 tot 121, alsook de in uitvoering 
daarvan genomen besluiten, zijn slechts van 
toepassing op de verzekeringsondernemingen 
naar Belgisch recht en op de 
herverzekeringsondernemingen naar Belgisch 
recht voor zover de Koning er niet van afwijkt. 
 
  § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een zekere omvang, door 
Hem bepaald, niet te boven gaan, de regels met 
betrekking tot het opmaken en het openbaar 
maken van de geconsolideerde jaarrekening, 
alsook die met betrekking tot het opmaken en 

Art. 3:39. § 1. De Koning kan de regels met 
betrekking tot de opmaak en de 
openbaarmaking van de geconsolideerde 
jaarrekening, alsook die met betrekking tot de 
opmaak en de openbaarmaking van een 
jaarverslag, en de regels met betrekking tot de 
vorm en de inhoud van de geconsolideerde 
jaarrekening die Hij op grond van artikel 3:30 
heeft gesteld, aanpassen en aanvullen naar 
gelang van de bedrijfstakken of economische 
sectoren. 
  De artikelen 3:22 tot 3:36, alsook de in 
uitvoering daarvan genomen besluiten, zijn 
slechts van toepassing op de 
verzekeringsondernemingen naar Belgisch 
recht en op de 
herverzekeringsondernemingen naar Belgisch 
recht voor zover de Koning er niet van afwijkt. 
  § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een zekere omvang, 
door Hem bepaald, niet te boven gaan, de 
regels met betrekking tot de opmaak en de 
openbaarmaking van de geconsolideerde 
jaarrekening, alsook die met betrekking tot de 
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 openbaarmaken van een jaarverslag, en de 

regels met betrekking tot de vorm en de inhoud 
van de geconsolideerde jaarrekening die Hij op 
grond van artikel 117 heeft gesteld, aanpassen en 
aanvullen, alsmede voor die vennootschappen 
vrijstelling geven van de toepassing van alle of 
bepaalde van die regels. Deze aanpassingen, 
aanvullingen en vrijstellingen kunnen verschillen 
naar gelang van het voorwerp van de bedoelde 
besluiten en de rechtsvorm van de vennootschap. 

opmaak en de openbaarmaking van een 
jaarverslag, en de regels met betrekking tot de 
vorm en de inhoud van de geconsolideerde 
jaarrekening die Hij op grond van artikel 3:30 
heeft gesteld, aanpassen en aanvullen, 
evenals voor die vennootschappen vrijstelling 
geven van de toepassing van alle of bepaalde 
van die regels. Deze aanpassingen, 
aanvullingen en vrijstellingen kunnen 
verschillen naar gelang van het voorwerp van 
de bedoelde besluiten en de rechtsvorm van 
de vennootschap. 

  Art. 123/1. § 1. De Koning kan de regels door 
hem vastgelegd met betrekking tot de opmaak en 
de openbaarmaking van het verslag van 
betalingen aan overheden op grond van artikel 
96/2 en van het geconsolideerd verslag van 
betalingen aan overheden op grond van artikel 
119/1, aanpassen en aanvullen naar gelang van 
de bedrijfstakken of economische sectoren. 
 
   § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een door Hem bepaalde 
omvang niet te boven gaan, de regels met 
betrekking tot de opmaak en de openbaarmaking 
van het verslag van betalingen aan overheden op 
grond van artikel 96/2 en het geconsolideerd 
verslag van betalingen aan overheden op grond 
van artikel 119/1, aanpassen en aanvullen, 
alsmede die vennootschappen vrijstellen van de 
toepassing van alle of bepaalde van die regels. 
Deze aanpassingen, aanvullingen en 
vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang van 
het voorwerp van de bedoelde besluiten en de 
rechtsvorm van de vennootschap. 

Art. 3:40. § 1. De Koning kan de regels door 
hem vastgelegd met betrekking tot de opmaak 
en de openbaarmaking van het verslag van 
betalingen aan overheden op grond van artikel 
3:8 en van het geconsolideerd verslag van 
betalingen aan overheden op grond van artikel 
3:33, aanpassen en aanvullen naar gelang 
van de bedrijfstakken of economische 
sectoren. 
  § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een door Hem 
bepaalde omvang niet te boven gaan, de 
regels met betrekking tot de opmaak en de 
openbaarmaking van het verslag van 
betalingen aan overheden op grond van artikel 
3:8 en het geconsolideerd verslag van 
betalingen aan overheden op grond van artikel 
3:33, aanpassen en aanvullen, evenals die 
vennootschappen vrijstellen van de 
toepassing van alle of bepaalde van die 
regels. Deze aanpassingen, aanvullingen en 
vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang 
van het voorwerp van de bedoelde besluiten 
en de rechtsvorm van de vennootschap. 

Art. 124. De koninklijke besluiten ter uitvoering 
van deze titel worden ter advies voorgelegd aan 
de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en 
worden genomen na overleg in de Ministerraad. 

Art. 3:41. De koninklijke besluiten ter 
uitvoering van deze titel worden ter advies 
voorgelegd aan de Centrale Raad voor het 
bedrijfsleven en worden genomen na overleg 
in de Ministerraad. 

Art. 125. § 1. De minister die de Economische 
Zaken onder zijn bevoegdheden heeft of zijn 
afgevaardigde, kan in bijzondere gevallen, na een 
met redenen omkleed advies van de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat 
wordt afgeweken van de koninklijke besluiten 
genomen ter uitvoering van deze titel. 
  Met betrekking tot de kleine vennootschappen 
wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de 

Art. 3:42. § 1. De minister bevoegd voor 
Economie of zijn afgevaardigde kan in 
bijzondere gevallen, na een gemotiveerd 
advies van de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt 
afgeweken van de koninklijke besluiten 
genomen ter uitvoering van deze titel.   
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 minister die de Middenstand onder zijn 

bevoegdheden heeft of zijn afgevaardigde. 
  De commissie voor boekhoudkundige normen 
wordt in kennis gesteld van het besluit van de 
minister of zijn afgevaardigde. 
 
  De vennootschap waarvoor de afwijking werd 
toegestaan vermeldt deze afwijking onder de 
waarderingsregels in de toelichting bij de 
jaarrekening. 
  § 2. Paragraaf 1 geldt niet voor 
vennootschappen die de verzekering tot 
voorwerp hebben en die door de Koning zijn 
toegelaten op grond van de wetgeving 
betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen. 

 
 
De Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen wordt in kennis gesteld van het besluit 
van de minister. 
 
  De vennootschap waarvoor de afwijking werd 
toegestaan vermeldt deze afwijking onder de 
waarderingsregels in de toelichting bij de 
jaarrekening. 
  § 2. Paragraaf 1 geldt niet voor 
vennootschappen die de verzekering tot 
voorwerp hebben en die door de Koning zijn 
toegelaten op grond van de wetgeving 
betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen. 

HOOFDSTUK IV. - Strafbepalingen. HOOFDSTUK 4. - Strafbepalingen. 

  Art. 126. § 1. Worden gestraft met geldboete 
van vijftig frank tot tienduizend frank: 
  1° de bestuurders of zaakvoerders die artikel 92, 
§ 1, tweede lid, 98 en 100 overtreden; 
 
  2° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs of 
lasthebbers van vennootschappen die wetens 
één van de bepalingen van de besluiten genomen 
ter uitvoering van de artikelen 92, § 1, eerste lid, 
122 en 123 overtreden; 
 
  3° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs en 
lasthebbers van vennootschappen die wetens de 
artikelen 108 tot 119 en 121 en de in uitvoering 
daarvan genomen besluiten overtreden. 
 
  In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, 
worden zij gestraft met gevangenisstraf van één 
maand tot een jaar en met geldboete van vijftig tot 
tienduizend frank of met een van die straffen 
alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben 
gehandeld. 
  De zaakvoerders, directeurs of lasthebbers van 
vennootschappen worden wegens de overtreding 
van artikel 92, § 1, eerste lid, alleen dan met de in 
het eerste lid gestelde straffen gestraft, wanneer 
de vennootschap is failliet verklaard. 
   
§ 2. De vennootschappen zijn burgerrechtelijk 
aansprakelijk voor het betalen van de geldboetes 
waartoe hun bestuurders, zaakvoerders, 
directeurs of lasthebbers krachtens § 1 
veroordeeld zijn. 

Art. 3:43. § 1. Worden gestraft met geldboete 
van vijftig euro tot tienduizend euro: 
  1° de bestuurders of zaakvoerders die de 
artikelen 3:1, § 1, tweede lid, 3:10 en 3:12 
overtreden; 
  2° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs 
of lasthebbers van vennootschappen die 
wetens één van de bepalingen van de 
besluiten genomen ter uitvoering van de 
artikelen 3:1, § 1, eerste lid, 3:37 en 3:38 
overtreden; 
  3° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs 
en lasthebbers van vennootschappen die 
wetens de artikelen 3:21 tot 3:32 en 3:36 en de 
in uitvoering daarvan genomen besluiten 
overtreden. 
  In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2° en 
3°, worden zij gestraft met gevangenisstraf 
van één maand tot een jaar en met geldboete 
van vijftig tot tienduizend euro of met een van 
die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet 
hebben gehandeld. 
  De zaakvoerders, directeurs of lasthebbers 
van vennootschappen worden wegens de 
overtreding van artikel 3:1, § 1, eerste lid, 
alleen dan met de in het eerste lid gestelde 
straffen gestraft, wanneer de vennootschap is 
failliet verklaard. 
  § 2. De vennootschappen zijn 
burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de geldboetes waartoe hun bestuurders, 
zaakvoerders, directeurs of lasthebbers 
krachtens § 1 zijn veroordeeld. 
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   Art. 127. Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar 

en met geldboete van zesentwintig frank tot 
tweeduizend frank worden gestraft:  
  1° zij die met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden, valsheid plegen in de 
door de wet of door de statuten voorgeschreven 
jaarrekening van een vennootschap: 
 
  - hetzij door valse handtekeningen te plaatsen; 
 
  - hetzij door geschriften of handtekeningen na te 
maken of te vervalsen; 
  - hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, 
verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op 
te maken of achteraf in de jaarrekening op te 
nemen; 
  - hetzij door toevoeging of vervalsing van 
bedingen, verklaringen of feiten die deze akten tot 
doel hebben op te nemen of vast te stellen; 
 
  2° zij die gebruik maken van die valse akten. 
  Voor de toepassing van het eerste lid bestaat de 
jaarrekening, zodra zij voor de vennoten ter 
inzage is gelegd. 

Art. 3:44. Met opsluiting van vijf jaar tot tien 
jaar en met geldboete van zesentwintig euro 
tot tweeduizend euro worden gestraft: 
  1° zij die met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden, valsheid plegen in de 
door de wet of door de statuten 
voorgeschreven jaarrekening van een 
vennootschap: 
  - hetzij door valse handtekeningen te 
plaatsen; 
  - hetzij door geschriften of handtekeningen 
na te maken of te vervalsen; 
  - hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, 
verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk 
op te maken of achteraf in de jaarrekening op 
te nemen; 
  - hetzij door toevoeging of vervalsing van 
bedingen, verklaringen of feiten die deze akten 
tot voorwerp hebben op te nemen of vast te 
stellen; 
  2° zij die gebruik maken van die valse akten. 
  Voor de toepassing van het eerste lid bestaat 
de jaarrekening, zodra zij voor de vennoten ter 
inzage is gelegd. 

Art. 128. De zaakvoerders en bestuurders, 
alsook de personen die met het bestuur van een 
vestiging in België belast zijn, die een van de in 
de artikelen 81, 82, 83, 1°, 95 en 96 bedoelde 
verplichtingen niet nakomen worden gestraft met 
een geldboete van vijftig euro tot tienduizend 
euro. 
  Indien de schending van deze artikelen gebeurt 
met bedrieglijk oogmerk kunnen zij bovendien 
worden gestraft met een gevangenisstraf van een 
maand tot een jaar of met beide straffen samen. 

Art. 3:45. De leden van een bestuursorgaan, 
evenals de personen die met het bestuur van 
een vestiging in België zijn belast, die een van 
de in de artikelen 2:23, § 1, 7°, § 2, 8° en § 3, 
2°, 3:5 en 3:6 bedoelde verplichtingen niet 
nakomen worden gestraft met een geldboete 
van vijftig euro tot tienduizend euro. 
  Indien de schending van deze artikelen 
gebeurt met bedrieglijk oogmerk kunnen zij 
bovendien worden gestraft met een 
gevangenisstraf van een maand tot een jaar of 
met beide straffen samen. 

Art. 129. Met de straffen gesteld in artikel 458 van 
het Strafwetboek wordt gestraft hij die in de 
Nationale Bank van België een bediening 
uitoefent en die zich schuldig maakt aan 
ruchtbaarmaking of aan mededeling aan een 
persoon buiten de Bank, hetzij, zonder 
voorafgaande toestemming van de aangever of 
de getelde, van individuele gegevens die naar het 
voorschrift van artikel 106, eerste lid, aan die 
Bank zijn toegezonden, hetzij van naamloze, 
globale statistieken die de Nationale Bank van 
België heeft opgemaakt op grond van artikel 106 
en waarin gegevens zijn verwerkt die haar ter 
uitvoering van artikel 106, eerste lid, zijn 

Art. 3:46. Met de straffen gesteld in artikel 458 
van het Strafwetboek wordt gestraft hij die in 
de Nationale Bank van België een bediening 
uitoefent en die zich schuldig maakt aan 
ruchtbaarmaking of aan mededeling aan een 
persoon buiten de Bank, hetzij, zonder 
voorafgaande toestemming van de aangever 
of de getelde, van individuele gegevens die 
naar het voorschrift van artikel 3:18, eerste lid, 
aan die Bank zijn toegezonden, hetzij van 
naamloze, globale statistieken die de 
Nationale Bank van België heeft opgemaakt 
op grond van artikel 3:18 en waarin gegevens 
zijn verwerkt die haar ter uitvoering van artikel 
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 toegezonden en nog niet zijn gepubliceerd door 

het Nationaal Instituut voor de Statistiek noch 
door de Nationale Bank van België. 

3:18, eerste lid, zijn toegezonden en nog niet 
zijn gepubliceerd door het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek noch door de Nationale 
Bank van België. 

(Opmerking secretariaat: de hiernavolgende 
bepalingen komen uit de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de stichtingen en de Europese 
politieke partijen en stichtingen) 

TITEL 2. - Jaarrekeningen van 
verenigingen. 

Art. 17. § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen zes 
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, 
legt de raad van bestuur de jaarrekening van het 
voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig dit 
artikel, alsook de begroting van het volgende 
boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene 
vergadering. 
  § 2. De verenigingen voeren een 
vereenvoudigde boekhouding die tenminste 
betrekking heeft op de mutaties in contant geld of 
op de rekeningen, overeenkomstig een door de 
Koning vastgesteld model. 
  § 3. De verenigingen houden evenwel hun 
boekhouding en maken hun jaarrekening op 
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, met betrekking tot ten minste twee 
van de volgende drie criteria de onderstaande 
cijfers op hen van toepassing zijn: 
  1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 
5 voltijdse werknemers ,zoals door de werkgever 
meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 
november 2002 tot invoering van een 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, of voor de 
werknemers die uitgesloten worden uit het 
toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit, die zijn ingeschreven in het 
personeelsregister dat wordt gehouden 
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 
oktober 1978 betreffende het bijhouden van 
sociale documenten; 
  2° in totaal 312.500 EUR aan andere dan 
uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting 
over de toegevoegde waarde; 
  3° een balanstotaal van 1.249.500 EUR. 

Art. 3:47. § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen 
zes maanden na afsluitingsdatum van het 
boekjaar, legt het bestuursorgaan van de VZW 
de jaarrekening van het voorbije boekjaar, 
opgemaakt overeenkomstig dit artikel, ter 
goedkeuring voor aan de algemene 
vergadering. 
  § 2. De verenigingen die niet meer dan één 
van de criteria vermeld in § 3 overschrijden, 
maken hun jaarrekening op overeenkomstig 
een door de Koning bepaald model. 
 
  § 3. De verenigingen maken hun 
jaarrekening op overeenkomstig de 
bepalingen van het Wetboek van economisch 
recht, wanneer op balansdatum van het laatst 
afgesloten boekjaar, met betrekking tot ten 
minste twee van de volgende drie criteria de 
onderstaande cijfers op hen van toepassing 
zijn: 
  1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, 
bepaald overeenkomstig artikel 1:24, § 5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2° in totaal 312.500 euro aan andere dan 
uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde; 
  3° een balanstotaal van 1.249.500 euro. 
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   De Koning past de verplichtingen die voor 

verenigingen voortvloeien uit de voornoemde wet 
van 17 juli 1975 aan de bijzondere aard van hun 
werkzaamheden en hun wettelijk statuut aan. De 
Koning kan bovenvermelde bedragen aanpassen 
aan de evolutie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
  § 4. de §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op: 
  1° verenigingen die wegens de aard van hun 
hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, 
uit een wetgeving of een 
overheidsreglementering voorvloeiende regels 
betreffende het houden van hun boekhouding en 
betreffende hun jaarrekening, voor zover zij 
minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op 
grond van deze wet; 
  2° verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1°, van 
de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking 
en de controle van de verkiezingsuitgaven voor 
de verkiezingen van de federale Kamers, de 
financiering en de open boekhouding van de 
politieke partijen. 
  § 5. De verenigingen moeten één of meer 
commissarissen belasten met de controle van de 
financiële toestand, van de jaarrekening en van 
de regelmatigheid in het licht van de wet en van 
de statuten, van de verrichtingen die in de 
jaarrekening moeten worden vastgesteld 
wanneer het aantal tewerkgestelde werknemers, 
gemiddeld over het jaar, het equivalent van 100 
voltijdse werknemers zoals door de werkgever 
meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 
november 2002 tot invoering van een 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, of voor de 
werknemers die uitgesloten worden uit het 
toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit, ingeschreven in het personeelsregister 
dat wordt gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten, te boven gaat. 
   De verplichting van het vorige lid geldt ook 
wanneer de vereniging bij de afsluiting van het 
boekjaar met betrekking tot ten minste twee van 
de volgende criteria de onderstaande cijfers te 
boven gaat: 

  De Koning past de verplichtingen die voor 
verenigingen voortvloeien uit het Wetboek van 
economisch recht aan de bijzondere aard van 
hun werkzaamheden en hun wettelijk statuut 
aan. De Koning kan bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. 
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op: 
  1° verenigingen die wegens de aard van hun 
hoofdactiviteit zijn onderworpen aan 
bijzondere, uit een wetgeving of een 
overheidsreglementering voorvloeiende 
regels betreffende het houden van hun 
boekhouding en betreffende hun jaarrekening, 
voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan 
die bepaald op grond van deze wet; 
  2° verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1°, 
van de wet van 4 juli 1989 betreffende de 
beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van 
de federale Kamers, de financiering en de 
open boekhouding van de politieke partijen. 
  § 5. De verenigingen moeten één of meer 
commissarissen belasten met de controle van 
de financiële toestand, van de jaarrekening en 
van de regelmatigheid in het licht van de wet 
en van de statuten, van de verrichtingen die in 
de jaarrekening moeten worden vastgesteld 
wanneer het aantal werknemers een 
jaargemiddelde van 100, bepaald 
overeenkomstig artikel 1:24, § 5, te boven 
gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De verplichting van het vorige lid geldt ook 
wanneer de vereniging bij de afsluiting van het 
boekjaar met betrekking tot ten minste twee 
van de volgende criteria de onderstaande 
cijfers te boven gaat: 
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    1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 

50 voltijdse werknemers zoals door de werkgever 
meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 
november 2002 tot invoering van een 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, of voor de 
werknemers die uitgesloten worden uit het 
toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit, ingeschreven in het personeelsregister 
dat wordt gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten; 
   2° in totaal 7.300.000 EUR aan andere dan 
uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting 
over de toegevoegde waarde; 
 
   3° een balanstotaal van 3.650.000 EUR. 
  De commissarissen worden door de algemene 
vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke 
personen of rechtspersonen, van het Instituut van 
bedrijfsrevisoren. 
  De Koning kan bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen. 
  § 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring 
ervan door de algemene vergadering wordt de 
jaarrekening van de verenigingen bedoeld in § 3 
door de bestuurders neergelegd bij de Nationale 
Bank van België. 
  Overeenkomstig het voorgaande lid worden 
gelijktijdig neergelegd: 
  1° een stuk met de naam en voornaam van de 
bestuurders en in voorkomend geval van de 
commissarissen die in functie zijn; 
  2° in voorkomend geval, het verslag van de 
commissarissen. 
  De Koning bepaalt de nadere regels volgens 
welke en de voorwaarden waaronder de in het 
eerste en het tweede lid bedoelde stukken 
moeten worden neergelegd, alsmede het bedrag 
en de wijze van betaling van de kosten van de 
openbaarmaking. De neerlegging wordt alleen 
aanvaard indien de op grond van dit lid 
vastgestelde bepalingen worden nageleefd. 
  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding 
van de neerlegging wordt daarvan melding 

  1° een jaargemiddelde van 50 werknemers, 
bepaald overeenkomstig artikel 1:24, § 5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2° totale ontvangsten van 9.000.000 euro, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone 
ontvangsten; 
  3° een balanstotaal van 4 500 000 euro. 
  De commissaris wordt door de algemene 
vergadering benoemd onder de leden, 
natuurlijke personen of rechtspersonen, van 
het Instituut van bedrijfsrevisoren. 
  De Koning kan bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. 
  § 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring 
ervan door de algemene vergadering wordt de 
jaarrekening van de verenigingen bedoeld in § 
3 door de bestuurders neergelegd bij de 
Nationale Bank van België. 
  Overeenkomstig het voorgaande lid worden 
gelijktijdig neergelegd: 
  1° een stuk met de naam en voornaam van 
de bestuurders en in voorkomend geval van 
de commissarissen die in functie zijn; 
  2° in voorkomend geval, het verslag van de 
commissarissen. 
  De Koning bepaalt de modaliteiten en de 
voorwaarden voor de neerlegging van de in 
het eerste en het tweede lid bedoelde stukken, 
evenals het bedrag en de wijze van betaling 
van de kosten van de openbaarmaking. De 
neerlegging wordt alleen aanvaard indien de 
op grond van dit lid vastgestelde bepalingen 
worden nageleefd. 
  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding 
van de neerlegging wordt daarvan melding 
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 gemaakt in een door de Nationale Bank van 

België aangelegd bestand op een drager en 
volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. 
De tekst van de vermelding wordt door de 
Nationale Bank van België neergelegd ter griffie 
van de rechtbank van koophandel die het dossier 
van de vereniging als bedoeld in artikel 26novies 
aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd.  
 
  De Nationale Bank van België reikt aan degenen 
die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een afschrift in 
de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij 
van alle stukken die haar op grond van het eerste 
en het tweede lid worden overgezonden, hetzij 
van de stukken als bedoeld in het eerste en het 
tweede lid die haar worden overgezonden en 
betrekking hebben op de met name genoemde 
verenigingen en op bepaalde jaren. De Koning 
stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank 
van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften. 
 
  De griffies van de rechtbanken ontvangen van 
de Nationale Bank van België kosteloos en 
onverwijld een afschrift van alle stukken bedoeld 
in het eerste en het tweede lid in de vorm die door 
de Koning is vastgesteld. 
  De Nationale Bank van België is bevoegd om, 
volgens de nadere regels die door de Koning zijn 
vastgesteld, algemene en anonieme statistieken 
op te maken en bekend te maken over het geheel 
of een gedeelte van de gegevens vervat in de 
stukken die haar met toepassing van het eerste 
en het tweede lid worden overgezonden. 
 
  § 6bis. Paragraaf 6, eerste lid, is niet van 
toepassing op de in § 4, 2° bedoelde 
verenigingen. 
  § 7. De artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1, 2, 3 en 
6, 135 tot 140, 142 tot 144, met uitzondering van 
artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek 
van vennootschappen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de verenigingen die een 
commissaris hebben benoemd. Ten behoeve van 
dit artikel moeten de woorden " wetboek ", " 
vennootschap " en " rechtbank van koophandel ", 
aangewend in voornoemde artikelen van het 
Wetboek van vennootschappen, worden 
begrepen als respectievelijk " wet ", " vereniging " 
en " rechtbank van eerste aanleg ". 

gemaakt in een door de Nationale Bank van 
België aangelegd bestand op een drager en 
volgens de nadere regels die de Koning 
vaststelt. De tekst van de vermelding wordt 
door de Nationale Bank van België neergelegd 
ter griffie van de ondernemingsrechtbank die 
het dossier van de vereniging als bedoeld in 
artikel 26novies aanlegt en wordt bij dat 
dossier gevoegd. 
  De Nationale Bank van België reikt aan 
degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, 
een kopie in de door de Koning vastgestelde 
vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op 
grond van het eerste en het tweede lid worden 
overgezonden, hetzij van de stukken als 
bedoeld in het eerste en het tweede lid die 
haar worden overgezonden en betrekking 
hebben op de met name genoemde 
verenigingen en op bepaalde jaren. De Koning 
stelt het bedrag vast dat aan de Nationale 
Bank van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde kopieën. 
  De griffies van de rechtbanken ontvangen 
van de Nationale Bank van België kosteloos 
en onverwijld een kopie van alle stukken 
bedoeld in het eerste en het tweede lid in de 
vorm die door de Koning is vastgesteld. 
  De Nationale Bank van België is bevoegd 
om, volgens de nadere regels die de Koning 
vaststelt, algemene en anonieme statistieken 
op te maken en bekend te maken over het 
geheel of een gedeelte van de gegevens 
vervat in de stukken die haar met toepassing 
van het eerste en het tweede lid worden 
overgezonden. 
  § 7. Paragraaf 6, eerste lid, is niet van 
toepassing op de in § 4, 2° bedoelde 
verenigingen. 
  § 8. De artikelen 3:52 tot 3:61, 3:62, §§ 1 tot 
6, 3:63 tot 3:68, 3:70 tot 3:72, met uitzondering 
van artikel 3:72, eerste lid, 6° en 8°, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de 
verenigingen die een commissaris hebben 
benoemd. Ten behoeve van dit artikel moet 
het woord "vennootschap", aangewend in 
voornoemde artikelen, worden begrepen als 
"vereniging". 
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   § 8. De Commissie voor boekhoudkundige 

normen opgericht bij de wet van 17 juli 1975 met 
betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen heeft ten aanzien van de 
verenigingen zonder winstoogmerk tot taak de 
regering en het Parlement op hun verzoek of uit 
eigen beweging van advies te dienen, door 
middel van adviezen en aanbevelingen bij te 
dragen tot de ontwikkeling van de leer van het 
boekhouden en de beginselen te bepalen van een 
regelmatige boekhouding. 
  De werkingskosten van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen worden gedragen door 
de verenigingen zonder winstoogmerk die, 
overeenkomstig § 6, hun jaarrekening openbaar 
moeten maken door neerlegging bij de Nationale 
Bank van België. De Koning bepaalt het bedrag 
van deze bijdrage, die echter niet hoger mag zijn 
dan 3 euro en 72 cent, geïndexeerd volgens 
dezelfde regels als deze die werden vastgesteld 
voor de indexering van de wedden en lonen in de 
overheidsdiensten. De Nationale Bank van België 
int deze bijdrage samen met de kosten voor de 
openbaarmaking van de jaarrekening en maakt 
haar over aan de Commissie. 
§ 9. In voorkomend geval, kunnen de 
commissarissen de algemene vergadering 
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen 
wanneer een vijfde van de leden van de 
vereniging het vragen. 
   De commissarissen wonen de algemene 
vergadering bij wanneer deze te beraadslagen 
heeft op grond van een door hen opgemaakt 
verslag. (Opmerking secretariaat: §9 is 
opgenomen in artikel 9:13 van het 
voorontwerp van wet) 

  § 9. De Commissie voor boekhoudkundige 
normen opgericht bij het Wetboek van 
economisch recht heeft ten aanzien van de 
VZW’s tot taak de regering en het Parlement 
op hun verzoek of uit eigen beweging van 
advies te dienen, door middel van adviezen en 
aanbevelingen bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de leer van het boekhouden 
en de beginselen te bepalen van een 
regelmatige boekhouding. 
 
  De werkingskosten van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen worden gedragen 
door de VZW’s die, overeenkomstig § 6, hun 
jaarrekening openbaar moeten maken door 
neerlegging bij de Nationale Bank van België. 
De Koning bepaalt het bedrag van deze 
bijdrage, die echter niet hoger mag zijn dan 3 
euro en 72 cent, geïndexeerd volgens 
dezelfde regels als deze vastgesteld voor de 
indexering van de wedden en lonen in de 
overheidsdiensten. De Nationale Bank van 
België int deze bijdrage samen met de kosten 
voor de openbaarmaking van de jaarrekening 
en maakt haar over aan de Commissie. 
 

 Art. 3:48. § 1. Elke buitenlandse 
vereniging, die een bijkantoor heeft in België, 
is gehouden haar jaarrekening over het laatst 
afgesloten boekjaar neer te leggen bij de 
Nationale Bank van België, in de vorm waarin 
deze rekeningen werden opgesteld, 
gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens 
het recht van de Staat waaronder de 
vereniging valt. 
  Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de 
maand volgend op de goedkeuring ervan, en 
ten laatste zeven maanden na de datum van 
afsluiting van het boekjaar. 
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   § 2. De bepalingen van artikel 2:8, § 1, 9°, en 

3:47, §§ 2 tot 9, met uitzondering van § 6, 
eerste lid, gelden ook voor buitenlandse 
verenigingen voor wat hun in België 
gevestigde bijkantoren betreft. Voor de 
toepassing van deze bepalingen worden alle 
in België gevestigde bijkantoren samen van 
eenzelfde buitenlandse vereniging beschouwd 
als een afzonderlijke VZW voor de berekening 
van de drempels en worden de personen 
bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, gelijkgesteld 
met de bestuurders. 

Art. 53. § 1. Ieder jaar maakt het bestuursorgaan 
de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, 
overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting 
van het volgende boekjaar. Het algemeen 
leidinggevend orgaan keurt de jaarrekening en de 
begroting tijdens zijn eerstvolgende vergadering 
goed. 
  § 2. Internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk voeren een vereenvoudigde 
boekhouding, overeenkomstig een model 
vastgesteld door de Koning, die tenminste 
betrekking heeft op mutaties in contant geld of op 
de rekeningen. 
  § 3. Internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk houden evenwel een boekhouding 
en maken hun jaarrekeningen op overeenkomstig 
de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding van de ondernemingen indien zij bij 
de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van 
de drie hiernavolgende drempels bereiken: 
  1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten [1 zoals door 
de werkgever meegedeeld krachtens het 
koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van 
tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van 
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
of voor de werknemers die uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit,]1 die zijn ingeschreven in het 
personeelsregister gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten; 
  2° totale ontvangsten van 312.500 EUR, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 

Art. 3:49. § 1. Ieder jaar maakt het 
bestuursorgaan van de IVZW de jaarrekening 
van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig 
dit artikel. De algemene vergadering keurt de 
jaarrekening tijdens zijn eerstvolgende 
vergadering goed. 
 
  § 2. De verenigingen die niet meer dan één 
van de criteria vermeld in § 3 overschrijden, 
maken hun jaarrekening op overeenkomstig 
een door de Koning bepaald model. 
 
 
  § 3. IVZW’s maken hun jaarrekeningen op 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Wetboek van economisch recht indien op 
balansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar, met betrekking tot ten minste twee 
van de volgende drie criteria de onderstaande 
cijfers op hen van toepassing zijn: 
  1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, 
bepaald overeenkomstig artikel 1:24, § 5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2° totale ontvangsten van 312.500 euro, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 
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 waarde, met uitzondering van buitengewone 

ontvangsten; 
  3° een balanstotaal van 1.249.500 EUR. 
  De Koning past de verplichtingen die voor deze 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
voortvloeien uit voornoemde wet van 17 juli 1975 
aan, rekening houdend met de bijzondere aard 
van hun activiteiten en hun wettelijk statuut. De 
Koning kan de bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen. 
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
die wegens de aard van hun hoofdactiviteit 
onderworpen zijn aan bijzondere regels 
betreffende het houden van hun boekhouding en 
betreffende hun jaarrekening voor zover deze 
regels minstens gelijkwaardig zijn aan die 
voorzien op grond van deze wet. 
  § 5. De internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk moeten de controle op hun 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid ten aanzien van de wet en de 
statuten, van de in de jaarrekening weer te geven 
verrichtingen, aan één of meer commissarissen 
opdragen indien het jaargemiddelde 100 
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten 
zoals door de werkgever meegedeeld krachtens 
het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van 
tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van 
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
of voor de werknemers die uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit, ingeschreven in het personeelsregister 
dat wordt gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten, te boven gaat. 
   De verplichting van het vorige lid geldt ook 
wanneer de vereniging bij de afsluiting van het 
boekjaar met betrekking tot ten minste twee van 
de volgende criteria de onderstaande cijfers te 
boven gaat: 
   1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 
50 voltijdse werknemers zoals door de werkgever 
meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 
november 2002 tot invoering van een 

waarde, met uitzondering van buitengewone 
ontvangsten; 
  3° een balanstotaal van 1.249.500 euro. 
  De Koning past de verplichtingen die voor 
deze IVZW’s voortvloeien uit het Wetboek van 
economisch recht aan, rekening houdend met 
de bijzondere aard van hun activiteiten en hun 
wettelijk statuut. De Koning kan de 
bovenvermelde bedragen aanpassen aan de 
evolutie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op 
IVZW’s die wegens de aard van hun 
hoofdactiviteit onderworpen zijn aan 
bijzondere regels betreffende het houden van 
hun boekhouding en betreffende hun 
jaarrekening voor zover deze regels minstens 
gelijkwaardig zijn aan die voorgeschreven op 
grond van deze wet. 
  § 5. De IVZW’s moeten één of meer 
commissarissen belasten met de controle van 
de financiële toestand, van de jaarrekening en 
van de regelmatigheid in het licht van de wet 
en van de statuten, van de verrichtingen  die in 
de jaarrekening moeten worden vastgesteld 
wanneer  het aantal werknemers een 
jaargemiddelde van 100, bepaald 
overeenkomstig artikel 1:24, § 5, te boven 
gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De verplichting van het vorige lid geldt ook 
wanneer de vereniging bij de afsluiting van het 
boekjaar met betrekking tot ten minste twee 
van de volgende criteria de onderstaande 
cijfers te boven gaat: 
  1° een jaargemiddelde van 50, bepaald 
overeenkomstig artikel 1:24, § 5; 
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 onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 

toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, of voor de 
werknemers die uitgesloten worden uit het 
toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit, ingeschreven in het personeelsregister 
dat wordt gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten; 
   2° totale ontvangsten van 7.300.000 EUR, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone 
ontvangsten; 
   3° een balanstotaal van 3.650.000 EUR. 
  De commissarissen worden benoemd door het 
leidinggevend orgaan onder de leden, natuurlijke 
personen of rechtspersonen, van het Instituut der 
bedrijfsrevisoren.  
  De Koning kan de bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen. 
  § 8. Binnen dertig dagen na de goedkeuring 
ervan door het algemeen leidinggevend orgaan 
wordt de jaarrekening van de in § 3 bedoelde 
internationale verenigingen door de bestuurders 
neergelegd bij de Nationale Bank van België. 
 
   Overeenkomstig het eerste lid worden 
gelijktijdig neergelegd: 
   1° een stuk met de naam en voornaam van de 
bestuurders en, in voorkomend geval, van de 
commissarissen die in functie zijn; 
   2° in voorkomend geval, het verslag van de 
commissarissen. 
   De Koning bepaalt de nadere regels volgens 
welke en de voorwaarden waaronder de in het 
eerste en het tweede lid bedoelde stukken 
moeten worden neergelegd, alsmede het bedrag 
en de wijze van betaling van de kosten van de 
openbaarmaking. De neerlegging wordt alleen 
aanvaard indien de ter uitvoering van dit lid 
vastgestelde bepalingen worden nageleefd. 
   Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding 
van de neerlegging wordt daarvan melding 
gemaakt in een bestand dat de Nationale Bank 
van België aanlegt op een drager en volgens de 
nadere regels die de Koning vaststelt. De tekst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2° totale ontvangsten van 9.000.000 euro, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone 
ontvangsten; 
  3° een balanstotaal van 4.500.000 euro. 
  De commissarissen worden benoemd door 
het leidinggevend orgaan onder de leden, 
natuurlijke personen of rechtspersonen, van 
het Instituut der bedrijfsrevisoren. 
  De Koning kan de bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. 
  § 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring 
ervan door de algemene vergadering wordt de 
jaarrekening van de in § 3 bedoelde 
internationale verenigingen door de 
bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank 
van België. 
   Overeenkomstig het eerste lid worden 
gelijktijdig neergelegd: 
   1° een stuk met de naam en voornaam van 
de bestuurders en, in voorkomend geval, van 
de commissarissen die in functie zijn; 
  2° in voorkomend geval, het verslag van de 
commissarissen. 
  De Koning bepaalt de modaliteiten en de 
voorwaarden voor de neerlegging van de in 
het eerste en het tweede lid bedoelde stukken, 
evenals het bedrag en de wijze van betaling 
van de kosten van de openbaarmaking. De 
neerlegging wordt alleen aanvaard indien de 
ter uitvoering van dit lid vastgestelde 
bepalingen worden nageleefd. 
  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding 
van de neerlegging wordt daarvan melding 
gemaakt in een bestand dat de Nationale Bank 
van België aanlegt op een drager en volgens 
de nadere regels die de Koning vaststelt. De 
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 van de vermelding wordt door de Nationale Bank 

van België overgezonden aan de griffie van de 
rechtbank van koophandel die het dossier van de 
vereniging als bedoeld in artikel 51 aanlegt en 
wordt bij dat dossier gevoegd. 
 
De Nationale Bank van België reikt aan degenen 
die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een afschrift in 
de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij 
van alle stukken die haar met toepassing van het 
eerste en het tweede lid worden overgezonden, 
hetzij van de stukken als bedoeld in het eerste en 
het tweede lid die haar worden overgezonden en 
betrekking hebben op de met name genoemde 
verenigingen en op bepaalde jaren. De Koning 
stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank 
van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften. 
 
   De griffies van de rechtbanken ontvangen van 
de Nationale Bank van België kosteloos en 
onverwijld een afschrift van alle in het eerste en 
het tweede lid bedoelde stukken in de vorm die 
door de Koning is vastgesteld. 
   De Nationale Bank van België is bevoegd om, 
volgens de nadere regels die door de Koning zijn 
vastgesteld, algemene en anonieme statistieken 
op te maken en bekend te maken over het geheel 
of een gedeelte van de gegevens die zijn vervat 
in de stukken welke haar met toepassing van het 
eerste en het tweede lid worden overgezonden. 
 
§ 6. De artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1, 2, 3 en 6, 
135 tot 140, 142 tot 144, met uitzondering van 
artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek 
van vennootschappen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk die een commissaris 
hebben benoemd. Ten behoeve van dit artikel 
moeten de woorden " wetboek ", " vennootschap 
" en " rechtbank van koophandel ", aangewend in 
voornoemde artikelen van het Wetboek van 
vennootschappen, worden begrepen als 
respectievelijk " wet ", " vereniging " en " 
rechtbank van eerste aanleg ".  
§ 7. De Commissie voor boekhoudkundige 
normen opgericht bij de wet van 17 juli 1975 met 
betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen heeft ten aanzien van de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk 

tekst van de vermelding wordt door de 
Nationale Bank van België overgezonden aan 
de griffie van de ondernemingsrechtbank die 
het dossier van de vereniging als bedoeld in 
artikel 2:9 aanlegt en wordt bij dat dossier 
gevoegd. 
  De Nationale Bank van België reikt aan 
degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, 
een kopie in de door de Koning vastgestelde 
vorm uit, hetzij van alle stukken die haar met 
toepassing van het eerste en het tweede lid 
worden overgezonden, hetzij van de stukken 
als bedoeld in het eerste en het tweede lid die 
haar worden overgezonden en betrekking 
hebben op de met name genoemde 
verenigingen en op bepaalde jaren. De Koning 
stelt het bedrag vast dat aan de Nationale 
Bank van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde kopieën. 
  De griffies van de rechtbanken ontvangen 
van de Nationale Bank van België kosteloos 
en onverwijld een kopie van alle in het eerste 
en het tweede lid bedoelde stukken in de door 
de Koning vastgestelde vorm.  
  De Nationale Bank van België is bevoegd 
om, volgens de nadere regels die de Koning 
vaststelt, algemene en anonieme statistieken 
op te maken en bekend te maken over het 
geheel of een gedeelte van de gegevens die 
zijn vervat in de stukken die haar met 
toepassing van het eerste en het tweede lid 
worden overgezonden. 
  § 7. De artikelen 3:52 tot 3:61, 3:62, §§ 1 tot 
6, 3:63 tot 3:68, 3:70 tot 3:72, met uitzondering 
van artikel 3:72, eerste lid, 6° en 8°, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de IVZW’s die 
een commissaris hebben benoemd. Ten 
behoeve van dit artikel moet het woord 
"vennootschap", aangewend in voornoemde 
artikelen, worden begrepen als "vereniging". 
 
 
 
 
 
  § 8. De Commissie voor boekhoudkundige 
normen opgericht bij het Wetboek van 
economisch recht heeft ten aanzien van de 
IVZW’s tot taak de regering en het Parlement 
op hun verzoek of uit eigen beweging van 
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 tot taak de regering en het Parlement op hun 

verzoek of uit eigen beweging van advies te 
dienen, door middel van adviezen en 
aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling 
van de leer van het boekhouden en de beginselen 
te bepalen van een regelmatige boekhouding. 
  De werkingskosten van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen worden gedragen door 
de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk die, overeenkomstig § 8, hun 
jaarrekening openbaar moeten maken door 
neerlegging bij de Nationale Bank van België. De 
Koning bepaalt het bedrag van deze bijdrage, die 
echter niet hoger mag zijn dan drie euro en 
tweeënzeventig cent, geïndexeerd volgens 
dezelfde regels als deze die werden vastgesteld 
voor de indexering van de wedden en lonen in de 
overheidsdiensten. De Nationale Bank van België 
int deze bijdrage samen met de kosten voor de 
openbaarmaking van de jaarrekening en maakt 
ze over aan de Commissie. 
  § 9. In voorkomend geval, kunnen de 
commissarissen het algemeen leidinggevend 
orgaan bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen 
wanneer een vijfde van de leden van het 
algemeen leidinggevend orgaan het vragen. 
   De commissarissen wonen de vergaderingen 
van het algemeen leidinggevend orgaan bij 
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond 
van een door hen opgemaakt verslag. 
(Opmerking secretariaat: §9 is opgenomen in 
artikel 10:7 van het voorontwerp van wet) 

advies te dienen, door middel van adviezen en 
aanbevelingen bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de leer van het boekhouden 
en de beginselen te bepalen van een 
regelmatige boekhouding. 
 
  De werkingskosten van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen worden gedragen 
door de IVZW’s die, overeenkomstig § 6, hun 
jaarrekening openbaar moeten maken door 
neerlegging bij de Nationale Bank van België. 
De Koning bepaalt het bedrag van deze 
bijdrage, die echter niet hoger mag zijn dan 
drie euro en tweeënzeventig cent, 
geïndexeerd volgens dezelfde regels als deze 
vastgesteld voor de indexering van de wedden 
en lonen in de overheidsdiensten. De 
Nationale Bank van België int deze bijdrage 
samen met de kosten voor de 
openbaarmaking van de jaarrekening en 
maakt ze over aan de Commissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TITEL 3. - Jaarrekeningen van stichtingen. 

Art. 37. § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen zes 
maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar 
maakt de raad van bestuur de jaarrekening van 
het voorbije boekjaar op, overeenkomstig dit 
artikel, alsook de begroting van het volgende 
boekjaar. 
  § 2. Stichtingen voeren een vereenvoudigde 
boekhouding overeenkomstig een model 
vastgesteld door de Koning, die tenminste 
betrekking heeft op de mutaties in contant geld of 
op de rekeningen. 
  § 3. Stichtingen houden evenwel een 
boekhouding en maken hun jaarrekening op 
overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met 
betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen indien zij bij de afsluiting van het 

Art. 3:50. § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen 
zes maanden na de afsluitingsdatum van het 
boekjaar maakt het bestuursorgaan van de 
stichting de jaarrekening van het voorbije 
boekjaar op, overeenkomstig dit artikel. 
 
  § 2 De stichtingen die niet meer dan één van 
de criteria vermeld in § 3 overschrijden, maken 
hun jaarrekening op overeenkomstig een door 
de Koning bepaald model. 
 
 
  § 3. Stichtingen maken hun jaarrekening op 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Wetboek van economisch recht wanneer op 
balansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar, met betrekking tot ten minste twee 
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 boekjaar minstens twee van de drie 

hiernavolgende drempels bereiken: 
  1° een jaargemiddelde van 5 personen 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten [1 zoals door 
de werkgever meegedeeld krachtens het 
koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van 
tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van 
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
of voor de werknemers die uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit,]1 die zijn ingeschreven in het 
personeelsregister gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten; 
  2° totale ontvangsten van 312.500 EUR, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone 
ontvangsten; 
  3° een balanstotaal van 1.249.500 EUR. 
  De Koning past de verplichtingen die voor deze 
stichtingen voortvloeien uit voornoemde wet van 
17 juli 1975 aan, rekening houdende met de 
bijzondere aard van hun activiteiten en hun 
wettelijk statuut. 
  De Koning kan de bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen. 
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op 
stichtingen die wegens de aard van hun 
hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, 
uit een wetgeving of overheidsreglementering 
voortvloeiende regels betreffende het houden van 
hun boekhouding en betreffende hun 
jaarrekeningen voorzover deze regels minstens 
gelijkwaardig zijn aan die voorzien op grond van 
deze wet. 
 
  § 5. De stichtingen moeten de controle op hun 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid ten aanzien van de wet en de 
statuten van de in de jaarrekening weer te geven 
verrichtingen, aan één of meer commissarissen 
opdragen indien het jaargemiddelde van het 
personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten zoals door de 
werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk 

van de volgende drie criteria de onderstaande 
cijfers op hen van toepassing zijn: 
  1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, 
bepaald overeenkomstig artikel 1:24, § 5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2° in totaal 312.500 euro aan andere dan 
uitzonderlijke, exclusief de belasting over de 
toegevoegde waarde; 
 
  3° een balanstotaal van 1.249.500 euro. 
  De Koning past de verplichtingen die voor 
deze stichtingen voortvloeien uit het Wetboek 
van economisch recht aan de bijzondere aard 
van hun werkzaamheden en hun wettelijk 
statuut aan. 
  De Koning kan bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. 
  § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op 
stichtingen die wegens de aard van hun 
hoofdactiviteit zijn onderworpen aan 
bijzondere, uit een wetgeving of een 
overheidsreglementering voortvloeiende 
regels betreffende het houden van hun 
boekhouding en betreffende hun 
jaarrekeningen voorzover deze regels 
minstens gelijkwaardig zijn aan die 
voorgeschreven op grond van deze wet. 
  § 5. De stichtingen moeten één of meer 
commissarissen belasten met de controle van 
de financiële toestand, van de jaarrekening en 
van de regelmatigheid in het licht van van de 
wet en de statuten van de verrichtingen die in 
de jaarrekening moeten worden vastgesteld, 
wanneer het aantal werknemers een 
jaargemiddelde van 100, bepaald 
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 besluit van 5 november 2002 tot invoering van 

een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, of voor de 
werknemers die uitgesloten worden uit het 
toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit, ingeschreven in het personeelsregister 
dat wordt gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten, te boven gaat. 
   De verplichting van het vorige lid geldt ook 
wanneer de stichting bij de afsluiting van het 
boekjaar met betrekking tot ten minste twee van 
de volgende criteria de onderstaande cijfers te 
boven gaat: 
   1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 
50 voltijdse werknemers zoals door de werkgever 
meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 
november 2002 tot invoering van een 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, of voor de 
werknemers die uitgesloten worden uit het 
toepassingsgebied van voornoemd koninklijk 
besluit, ingeschreven in het personeelsregister 
dat wordt gehouden overeenkomstig het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale 
documenten; 
   2° totale ontvangsten van 1.249.500 EUR, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone 
ontvangsten; 
   3° een balanstotaal van 3.650.000 EUR. 
  De commissarissen worden benoemd door de 
raad van bestuur onder de leden, natuurlijke 
personen of rechtspersonen, van het Instituut der 
bedrijfsrevisoren. 
  De Koning kan de bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen. 
  § 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring 
ervan door de raad van bestuur wordt de 
jaarrekening van de stichtingen bedoeld in § 3 

overeenkomstig artikel 1:24, § 5, te boven 
gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De verplichting van het vorige lid geldt ook 
wanneer de stichting bij de afsluiting van het 
boekjaar met betrekking tot ten minste twee 
van de volgende criteria de onderstaande 
cijfers te boven gaat: 
  1° een jaargemiddelde van 50 werknemers, 
bepaald overeenkomstig artikel 1:24, § 5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2° totale ontvangsten van 9.000.000 euro, 
exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone 
ontvangsten; 
  3° een balanstotaal van 4 500 000 euro. 
  De commissaris wordt door het 
bestuursorgaan benoemd onder de leden, 
natuurlijke personen of rechtspersonen, van 
het Instituut van bedrijfsrevisoren. 
  De Koning kan bovenvermelde bedragen 
aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. 
  § 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring 
ervan door het bestuursorgaan wordt de 
jaarrekening van de stichtingen bedoeld in § 3 
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 door de bestuurders neergelegd bij de Nationale 

Bank van België. 
  Overeenkomstig het voorgaande lid worden 
gelijktijdig neergelegd: 
  1° een stuk met de naam en voornaam van de 
bestuurders en in voorkomend geval van de 
commissarissen die in functie zijn; 
  2° in voorkomend geval, het verslag van de 
commissarissen. 
  De Koning bepaalt de nadere regels volgens 
welke en de voorwaarden waaronder de in het 
eerste en het tweede lid bedoelde stukken 
moeten worden neergelegd, alsmede het bedrag 
en de wijze van betaling van de kosten van de 
openbaarmaking. De neerlegging wordt slechts 
aanvaard indien de op grond van dit lid 
vastgestelde bepalingen worden nageleefd. 
  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding 
van de neerlegging wordt daarvan melding 
gemaakt in een door de Nationale Bank van 
België aangelegd bestand op een drager en 
volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. 
De tekst van de vermelding wordt door de 
Nationale Bank van België overgezonden aan de 
griffie van de rechtbank van koophandel die het 
dossier van de private stichting bedoeld in artikel 
31, § 3, aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd. 
  
  De Nationale Bank van België reikt aan degenen 
die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een afschrift in 
de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij 
van alle stukken die haar op grond van het eerste 
en het tweede lid worden overgezonden, hetzij 
van de stukken bedoeld in het eerste en het 
tweede lid die haar worden overgezonden en 
betrekking hebben op de met name genoemde 
private stichtingen en op bepaalde jaren. De 
Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale 
Bank van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften. 
 
  De griffies van de rechtbanken ontvangen van 
de Nationale Bank van België kosteloos en 
onverwijld een afschrift van alle stukken bedoeld 
in het eerste en het tweede lid in de vorm die door 
de Koning is vastgesteld. 
  De Nationale Bank van België is bevoegd om, 
volgens de nadere regels die door de Koning zijn 
vastgesteld, algemene en anonieme statistieken 
op te maken en bekend te maken over het geheel 

door de bestuurders neergelegd bij de 
Nationale Bank van België. 
  Overeenkomstig het voorgaande lid worden 
gelijktijdig neergelegd: 
  1° een stuk met de naam en voornaam van 
de bestuurders en in voorkomend geval van 
de commissarissen die in functie zijn; 
  2° in voorkomend geval, het verslag van de 
commissaris. 
  De Koning bepaalt de modaliteiten en de 
voorwaarden voor de neerlegging van de in 
het eerste en het tweede lid bedoelde stukken, 
evenals het bedrag en de wijze van betaling 
van de kosten van de openbaarmaking. De 
neerlegging wordt alleen aanvaard indien de 
op grond van dit lid vastgestelde bepalingen 
worden nageleefd. 
  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding 
van de neerlegging wordt daarvan melding 
gemaakt in een door de Nationale Bank van 
België aangelegd bestand op een drager en 
volgens de nadere regels die de Koning 
vaststelt.  De tekst van de vermelding wordt 
door de Nationale Bank van België neergelegd 
ter griffie van de ondernemingsrechtbank die 
het dossier van de private stichting als bedoeld 
in artikel 2:10 aanlegt en wordt bij dat dossier 
gevoegd. 
  De Nationale Bank van België reikt aan 
degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, 
een kopie in de door de Koning vastgestelde 
vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op 
grond van het eerste en het tweede lid worden 
overgezonden, hetzij van de stukken als 
bedoeld in het eerste en het tweede lid die 
haar worden overgezonden en betrekking 
hebben op de met name genoemde private 
stichtingen en op bepaalde jaren. De Koning 
stelt het bedrag vast dat aan de Nationale 
Bank van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde kopieën. 
  De griffies van de rechtbanken ontvangen 
van de Nationale Bank van België kosteloos 
en onverwijld een kopie van alle stukken 
bedoeld in het eerste en het tweede lid in de 
vorm die door de Koning is vastgesteld. 
  De Nationale Bank van België is bevoegd 
om, volgens de nadere regels die de Koning 
vastgestelt, algemene en anonieme 
statistieken op te maken en bekend te maken 
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 of een gedeelte van de gegevens vervat in de 

stukken die haar op grond van het eerste en 
tweede lid worden overgezonden. 
 
  § 7. De artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1, 2, 3 en 
6, 135 tot 140, 142 tot 144, met uitzondering van 
artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek 
van vennootschappen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de stichtingen die een commissaris 
hebben benoemd. Ten behoeve van dit artikel 
moeten de woorden " wetboek ", " vennootschap 
", " algemene vergadering " en " rechtbank van 
koophandel ", aangewend in voornoemde 
artikelen van het Wetboek van vennootschappen, 
worden begrepen als respectievelijk " wet ", " 
stichting ", " bestuursorgaan " en " rechtbank van 
eerste aanleg ". 
  § 8. De Commissie voor boekhoudkundige 
normen opgericht bij de wet van 17 juli 1975 met 
betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen heeft ten aanzien van de 
stichtingen tot taak de regering en het Parlement 
op hun verzoek of uit eigen beweging van advies 
te dienen, door middel van adviezen en 
aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling 
van de leer van het boekhouden en de beginselen 
te bepalen van een regelmatige boekhouding. 
  De werkingskosten van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen worden gedragen door 
de stichtingen die, overeenkomstig § 6, hun 
jaarrekening openbaar moeten maken door 
neerlegging bij de Nationale Bank van België. De 
Koning bepaalt het bedrag van deze bijdrage, die 
echter niet hoger mag zijn dan 3 euro en 72 cent, 
geïndexeerd volgens dezelfde regels als deze die 
werden vastgesteld voor de indexering van de 
wedden en lonen in de overheidsdiensten. De 
Nationale Bank van België int deze bijdrage 
samen met de kosten voor de openbaarmaking 
van de jaarrekening en maakt haar over aan de 
Commissie. 
 
  § 9. In voorkomend geval, kunnen de 
commissarissen de raad van bestuur 
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen 
wanneer de stichter of een vijfde van de leden van 
de raad van bestuur het vragen. 
   De commissarissen wonen de raad van bestuur 
bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond 
van een door hen opgemaakt verslag. 

over het geheel of een gedeelte van de 
gegevens vervat in de stukken die haar met 
toepassing van het eerste en het tweede lid 
worden overgezonden. 
  § 7. De artikelen 3:52 tot 3:61 3:62, §§ 1 tot 
6, 3:63 tot 3:68, 3:70 tot 3:72, met uitzondering 
van artikel 3:72, eerste lid, 6° en 8°, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de stichtingen 
die een commissaris hebben benoemd. Ten 
behoeve van dit artikel moeten de woorden 
"vennootschap" en "algemene vergadering", 
aangewend in voornoemde artikelen, worden 
begrepen als respectievelijk "stichting" en 
"bestuursorgaan". 
 
 
 
  § 8. De Commissie voor boekhoudkundige 
normen opgericht bij het Wetboek van 
economisch recht heeft ten aanzien van de 
stichtingen tot taak de regering en het 
Parlement op hun verzoek of uit eigen 
beweging van advies te dienen, door middel 
van adviezen en aanbevelingen bij te dragen 
tot de ontwikkeling van de leer van het 
boekhouden en de beginselen te bepalen van 
een regelmatige boekhouding. 
  De werkingskosten van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen worden gedragen 
door de stichtingen die, overeenkomstig § 6, 
hun jaarrekening openbaar moeten maken 
door neerlegging bij de Nationale Bank van 
België. De Koning bepaalt het bedrag van 
deze bijdrage, die echter niet hoger mag zijn 
dan 3 euro en 72 cent, geïndexeerd volgens 
dezelfde regels als deze die werden 
vastgesteld voor de indexering van de wedden 
en lonen in de overheidsdiensten. De 
Nationale Bank van België int deze bijdrage 
samen met de kosten voor de 
openbaarmaking van de jaarrekening en 
maakt haar over aan de Commissie. 
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 (Opmerking secretariaat: §9 werd 

overgenomen in artikel 11:12 van het 
voorontwerp van wet) 

 Art. 3:51. § 1. Elke buitenlandse stichting, die 
een bijkantoor heeft in België, is gehouden 
haar jaarrekening over het laatst afgesloten 
boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank 
van België, in de vorm waarin deze rekeningen 
werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar 
gemaakt volgens het recht van de Staat 
waaronder de stichting valt. 
  Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de 
maand volgend op de goedkeuring ervan, en 
ten laatste zeven maanden na de datum van 
afsluiting van het boekjaar. 
  § 2. De bepalingen van artikel 2:10, § 1, 9° 
en 3:50, §§ 2 tot 9, met uitzondering van § 6, 
eerste lid, gelden ook voor buitenlandse 
stichtingen voor wat hun in België gevestigde 
bijkantoren betreft. Voor de toepassing van 
deze bepalingen worden alle in België 
gevestigde bijkantoren samen van eenzelfde 
buitenlandse stichting beschouwd als een 
afzonderlijke stichting voor de berekening van 
de drempels en worden de personen bedoeld 
in artikel 2:25, § 1, 3°, gelijkgesteld met de 
bestuurders. 

  TITEL VII. - De wettelijke controle van de 
jaarrekening en van de geconsolideerde 
jaarrekening. 

TITEL 4. - De wettelijke controle van de 
jaarrekening en van de geconsolideerde 
jaarrekening. 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen inzake 
wettelijke controle. 

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 
inzake wettelijke controle. 

   Afdeling 1. - Definities. 

Art. 16/1. Onder "wettelijke controle van de 
jaarrekening" moet worden verstaan, een controle 
van de statutaire jaarrekening of van de 
geconsolideerde jaarrekening, voor zover deze 
controle: 
   1° door het recht van de Europese Unie wordt 
voorgeschreven; 
   2° door het Belgisch recht wordt 
voorgeschreven met betrekking tot kleine 
vennootschappen; 
 
 
 
   3° op vrijwillige basis op verzoek van kleine 
vennootschappen wordt uitgevoerd, wanneer 
deze opdracht gepaard gaat met de 

Art. 3:52. Onder “wettelijke controle van de 
jaarrekening” wordt verstaan, een controle van 
de statutaire jaarrekening of van de 
geconsolideerde jaarrekening, voor zover 
deze controle: 
  1° door het recht van de Europese Unie 
wordt voorgeschreven; 
  2° door het Belgisch recht wordt 
voorgeschreven met betrekking tot kleine 
vennootschappen, verenigingen binnen het 
toepassingsgebied van artikel 3:47, § 5, of 
3:49, § 5, of stichtingen binnen het 
toepassingsgebied van artikel 3:50, § 5; 
  3° op vrijwillige basis op verzoek van kleine 
vennootschappen wordt uitgevoerd, wanneer 
deze opdracht gepaard gaat met de 
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 bekendmaking van het verslag bedoeld in artikel 

144 of 148 van dit wetboek. 
bekendmaking van het verslag bedoeld in 
artikel 3:71 of 3:76 van dit wetboek. 

Art. 16/2. Onder "netwerk" moet worden verstaan 
de grotere structuur: 
   1° die op samenwerking is gericht en waartoe 
een bedrijfsrevisor of een geregistreerd 
auditkantoor behoort, en 
   2° die duidelijk is gericht op winst- of 
kostendeling, of het delen van 
gemeenschappelijke eigendom, zeggenschap of 
bestuur, een gemeenschappelijk beleid en 
procedures inzake kwaliteitsbeheersing, een 
gemeenschappelijke bedrijfsstrategie, het gebruik 
van een gemeenschappelijke merknaam of een 
aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen. 

Art. 3:53. Onder “netwerk” wordt verstaan de 
grotere structuur: 
  1° die op samenwerking is gericht en waartoe 
een bedrijfsrevisor of een geregistreerd 
auditkantoor behoort, en 
  2° die duidelijk is gericht op winst- of 
kostendeling, of het delen van 
gemeenschappelijke eigendom, zeggenschap 
of bestuur, een gemeenschappelijk beleid en 
procedures inzake kwaliteitsbeheersing, een 
gemeenschappelijke bedrijfsstrategie, het 
gebruik van een gemeenschappelijke 
merknaam of een aanzienlijk deel van de 
bedrijfsmiddelen. 

Art. 16/3. Onder "geregistreerd auditkantoor" 
moet worden verstaan, een auditkantoor dat 
erkend is in een andere lidstaat van de Europese 
Unie of in een andere Staat die partij is bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte en dat voldoet aan de 
voorwaarden bedoeld in artikel 10, § 2, van de wet 
van 7 december 2016 houdende de organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren, en dat apart vermeld wordt in 
het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. 

Art. 3:54. Onder “geregistreerd auditkantoor” 
wordt verstaan, een auditkantoor dat is erkend 
in een andere lidstaat van de Europese Unie 
of in een andere Staat die partij is bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte en dat voldoet aan de 
voorwaarden bedoeld in artikel 10, § 2, van de 
wet van 7 december 2016 houdende de 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren, en dat apart 
wordt vermeld in het openbaar register van de 
bedrijfsrevisoren. 

  Afdeling I. - Benoeming. Afdeling 2. - Benoeming. 

Art. 130. § 1. De commissarissen worden 
benoemd, door de algemene vergadering, onder 
de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het 
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of 
onder de geregistreerde auditkantoren, voor de 
opdracht van de wettelijke controle van de 
jaarrekening en, in voorkomend geval, van de 
geconsolideerde jaarrekening. 
   § 2. Onverminderd de rol toegekend aan de 
ondernemingsraad zoals omschreven in de 
artikelen 156 en 157, beslist de algemene 
vergadering op basis van een voorstel 
geformuleerd door het bestuursorgaan. 
   § 3. Indien de vennootschap krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt het voorstel voor benoeming tot 
commissaris, dat erop gericht is om door het 
bestuursorgaan aan de algemene vergadering te 
worden voorgelegd gericht, geformuleerd op 
aanbeveling van het auditcomité. 

Art. 3:55. § 1. De commissaris wordt 
benoemd, door de algemene vergadering, 
onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in 
het openbaar register van de bedrijfsrevisoren 
of onder de geregistreerde auditkantoren, voor 
de opdracht van de wettelijke controle van de 
jaarrekening en, in voorkomend geval, van de 
geconsolideerde jaarrekening. 
  § 2. Onverminderd de rol toegekend aan de 
ondernemingsraad zoals omschreven in de 
artikelen 3:85 en 3:86, beslist de algemene 
vergadering op basis van een voorstel 
geformuleerd door het bestuursorgaan. 
  § 3. Indien de vennootschap krachtens de 
wet verplicht is om een auditcomité op te 
richten, wordt het voorstel voor benoeming tot 
commissaris, dat erop gericht is om door het 
bestuursorgaan aan de algemene vergadering 
te worden voorgelegd gericht, geformuleerd 
op aanbeveling van het auditcomité. 
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    De aanbeveling van het auditcomité wordt 

gemotiveerd. 
   Indien het voorstel van het bestuursorgaan 
verschilt van de voorkeur zoals vermeld in de 
aanbeveling van het auditcomité, licht het 
bestuursorgaan de redenen toe waarom de 
aanbeveling van het auditcomité niet wordt 
gevolgd. 
   § 4. Elke beslissing inzake benoeming of 
vernieuwing van het mandaat van een 
commissaris zonder naleving van de voorgaande 
paragrafen leden is nietig. De nietigheid wordt 
uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel van de zetel van de 
vennootschap, zitting houdend zoals in kort 
geding. 
   § 5. Contractuele bepalingen die de keuze van 
de algemene vergadering beperken tot bepaalde 
categorieën of lijsten van bedrijfsrevisoren, 
bedrijfsrevisoren-kantoren of geregistreerde 
auditkantoren met betrekking tot de benoeming 
van een bepaalde commissaris of van een 
bepaalde bedrijfsrevisor belast met de controle 
van de geconsolideerde jaarrekening van die 
vennootschap, zijn verboden. Ingeval zulke 
bepalingen bestaan, zijn zij nietig. 

  De aanbeveling van het auditcomité wordt 
gemotiveerd. 
  Indien het voorstel van het bestuursorgaan 
verschilt van de voorkeur zoals vermeld in de 
aanbeveling van het auditcomité, licht het 
bestuursorgaan de redenen toe waarom de 
aanbeveling van het auditcomité niet wordt 
gevolgd. 
  § 4. Elke beslissing inzake benoeming of 
vernieuwing van het mandaat van een 
commissaris zonder naleving van de 
voorgaande paragrafen leden is nietig. De 
nietigheid wordt uitgesproken door de 
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van 
de zetel van de vennootschap, zitting houdend 
zoals in kort geding. 
  § 5. Contractuele bepalingen die de keuze 
van de algemene vergadering beperken tot 
bepaalde categorieën of lijsten van 
bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren of 
geregistreerde auditkantoren met betrekking 
tot de benoeming van een bepaalde 
commissaris of van een bepaalde 
bedrijfsrevisor belast met de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening van die 
vennootschap, zijn verboden. Ingeval zulke 
bepalingen bestaan, zijn zij nietig. 

  Art. 131. Bij ontstentenis van commissarissen of 
wanneer alle commissarissen zich in de 
onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te 
voeren wordt onmiddellijk in de benoeming of 
vervanging van de commissarissen voorzien. Bij 
gebreke hiervan, benoemt de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel, zitting houdend zoals 
in kort geding, bij verzoekschrift van ieder 
belanghebbende, een bedrijfsrevisor wiens 
honoraria hij vaststelt en die met de taak van 
commissaris wordt belast totdat op wettige wijze 
in zijn benoeming of vervanging is voorzien. 
Zodanige benoeming of vervanging zal evenwel 
slechts gevolg hebben na de eerste 
jaarvergadering die volgt op de benoeming van 
de bedrijfsrevisor door de voorzitter. 

Art. 3:56. Als er geen commissarissen zijn of 
wanneer alle commissarissen zich in de 
onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te 
voeren wordt onmiddellijk in de benoeming of 
vervanging van de commissarissen voorzien. 
Bij gebreke hiervan, benoemt de voorzitter van 
de ondernemingsrechtbank, zitting houdend 
zoals in kort geding, bij verzoekschrift van 
ieder belanghebbende, een bedrijfsrevisor 
wiens honoraria hij vaststelt en die met de taak 
van commissaris wordt belast totdat op wettige 
wijze in zijn benoeming of vervanging is 
voorzien. Zodanige benoeming of vervanging 
zal evenwel slechts gevolg hebben na de 
eerste jaarvergadering die volgt op de 
benoeming van de bedrijfsrevisor door de 
voorzitter. 

  Art. 132. Ingeval een bedrijfsrevisorenkantoor of 
een geregistreerd auditkantoor wordt aangesteld 
als commissaris, wordt ten minste één 
bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon aangesteld als 
vaste vertegenwoordiger van het 

Art. 3:57. Ingeval een 
bedrijfsrevisorenkantoor of een geregistreerd 
auditkantoor wordt aangesteld als 
commissaris, wordt ten minste één 
bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon aangesteld 
als vaste vertegenwoordiger van het 
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 bedrijfsrevisorenkantoor of van het geregistreerd 

auditkantoor met handtekeningsbevoegdheid. 
 
   Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging 
van de vaste vertegenwoordiger van het 
bedrijfsrevisorenkantoor of van het geregistreerd 
auditkantoor die als commissaris wordt benoemd, 
gelden dezelfde bekendmakingregels als 
wanneer hij deze vaste vertegenwoordiger die 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening 
zou vervullen. 

bedrijfsrevisorenkantoor of van het 
geregistreerd auditkantoor met 
handtekeningsbevoegdheid. 
  Voor de aanstelling en de 
opdrachtbeëindiging van de vaste 
vertegenwoordiger van het 
bedrijfsrevisorenkantoor of van het 
geregistreerd auditkantoor die als 
commissaris wordt benoemd, gelden dezelfde 
bekendmakingregels als wanneer hij deze 
vaste vertegenwoordiger die opdracht in eigen 
naam en voor eigen rekening zou vervullen. 

Afdeling I/1. - Duur van het mandaat en aantal 
opeenvolgende mandaten 

Afdeling 3. - Duur van het mandaat en 
aantal opeenvolgende mandaten. 

Art. 132/1. § 1. De commissarissen worden 
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie 
jaar. 
   § 2. De commissaris belast met een opdracht 
van wettelijke controle van een organisatie van 
openbaar belang in de zin van de verordening 
(EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende 
specifieke eisen voor de wettelijke controle van 
financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang, kan niet meer dan drie 
opeenvolgende mandaten bij dezelfde 
organisatie uitoefenen, hetgeen aldus een 
maximale duur van negen jaar omvat. 
 
   § 3. In afwijking van paragraaf 2, kan de 
organisatie van openbaar belang in de zin van de 
verordening nr. 537/2014 beslissen om het 
mandaat van de commissaris te hernieuwen : 
   a) om de wettelijke controle alleen te verrichten, 
voor zover de organisatie van openbaar belang 
zich kan baseren op een openbare 
aanbestedingsprocedure bedoeld in artikel 17, § 
4, a) van de verordening nr. 537/2014; 
 
   b) om de wettelijke controle samen met één of 
meerdere andere commissarissen te verrichten, 
die een college van van elkaar onafhankelijke 
commissarissen vormen belast met de 
gezamenlijke controle. 
   De hernieuwingen bedoeld in het eerste lid laten 
een totale maximale duur toe van: 
   a) achttien jaar, met name maximum drie 
bijkomende mandaten, wanneer beslist wordt om 
het mandaat van de commissaris in functie te 
hernieuwen; 

Art. 3:58. § 1. De commissaris wordt benoemd 
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 
 
  § 2. De commissaris belast met een opdracht 
van wettelijke controle van een organisatie van 
openbaar belang in de zin van de verordening 
(EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 
controle van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang, kan niet 
meer dan drie opeenvolgende mandaten bij 
dezelfde organisatie uitoefenen, hetgeen 
aldus een maximale duur van negen jaar 
omvat. 
  § 3. In afwijking van § 2, kan de organisatie 
van openbaar belang in de zin van de 
verordening nr. 537/2014 beslissen om het 
mandaat van de commissaris te hernieuwen : 
  a) om de wettelijke controle alleen te 
verrichten, voor zover de organisatie van 
openbaar belang zich kan baseren op een 
openbare aanbestedingsprocedure bedoeld in 
artikel 17, § 4, a) van de verordening nr. 
537/2014; 
  b) om de wettelijke controle samen met één 
of meerdere andere commissarissen te 
verrichten, die een college van van elkaar 
onafhankelijke commissarissen vormen belast 
met de gezamenlijke controle. 
  De hernieuwingen bedoeld in het eerste lid 
laten een totale maximale duur toe van: 
  a) achttien jaar, met name maximum drie 
bijkomende mandaten, wanneer beslist wordt 
om het mandaat van de commissaris in functie 
te hernieuwen; 
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    b) vierentwintig jaar, met name maximum vijf 

bijkomende mandaten, wanneer beslist wordt om 
meerdere commissarissen aan te stellen belast 
met de gezamenlijke controle. 
   § 4. Na het verstrijken van de maximale 
termijnen bedoeld in de paragrafen 2 en 3, en 
onverminderd paragraaf 5, mogen noch de 
commissaris, noch, indien van toepassing, een lid 
van het netwerk in de Europese Unie waartoe hij 
behoort, de wettelijke controle van dezelfde 
organisatie van openbaar belang in de zin van de 
verordening nr. 537/2014 uitvoeren in de 
daaropvolgende periode van vier jaar. 
   
§ 5. Na het verstrijken van de maximale termijnen 
bedoeld in de paragrafen 2 en 3, kan de 
organisatie van openbaar belang bedoeld in 
artikel 4/1, op uitzonderlijke basis, het College van 
toezicht op de bedrijfsrevisoren bedoeld in artikel 
32 van de wet van 7 december 2016 houdende 
de organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren verzoeken een 
verlenging toe te staan op basis waarvan de 
organisatie van openbaar belang opnieuw 
dezelfde commissaris kan benoemen voor de 
wettelijke controleopdracht overeenkomstig de 
voorwaarden van paragraaf 3. De duur van dit 
nieuw mandaat bedraagt ten hoogste twee jaar. 

  b) vierentwintig jaar, met name maximum vijf 
bijkomende mandaten, wanneer beslist wordt 
om meerdere commissarissen aan te stellen 
belast met de gezamenlijke controle. 
  § 4. Na het verstrijken van de maximale 
termijnen bedoeld in de §§ 2 en 3 en 
onverminderd § 5, mogen noch de 
commissaris, noch, indien van toepassing, 
een lid van het netwerk in de Europese Unie 
waartoe hij behoort, de wettelijke controle van 
dezelfde organisatie van openbaar belang in 
de zin van de verordening nr. 537/2014 
uitvoeren in de daaropvolgende periode van 
vier jaar. 
  § 5. Na het verstrijken van de maximale 
termijnen bedoeld in de paragrafen 2 en 3, kan 
de organisatie van openbaar belang bedoeld 
in artikel 1:12, op uitzonderlijke basis, het 
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren 
bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 
december 2016 houdende de organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren verzoeken een verlenging 
toe te staan op basis waarvan de organisatie 
van openbaar belang opnieuw dezelfde 
commissaris kan benoemen voor de wettelijke 
controleopdracht overeenkomstig de 
voorwaarden van § 3. De duur van dit nieuw 
mandaat bedraagt ten hoogste twee jaar. 

Afdeling I/2.- Verplichtingen. Afdeling 4. - Verplichtingen. 

Onderafdeling 1. - Principes van 
onafhankelijkheid. 

Onderafdeling 1. - Principes van 
onafhankelijkheid. 

Art. 133. § 1. Diegenen die zich in een positie 
bevinden die een onafhankelijke taakuitoefening, 
overeenkomstig de regels geldend voor het 
beroep van bedrijfsrevisoren, in het gedrang kan 
brengen, kunnen niet tot commissaris benoemd 
worden. De commissarissen moeten er op 
toezien dat zij na hun benoeming niet in een 
dergelijke positie worden geplaatst. Hun 
onafhankelijkheid is in elk geval vereist zowel 
gedurende de periode waarop de te controleren 
jaarrekening betrekking heeft, als gedurende de 
periode waarin de wettelijke controle wordt 
uitgevoerd. 
 
   § 2. Aldus mogen de commissarissen in de 
vennootschap die aan hun wettelijke controle is 
onderworpen, noch in een daarmee verbonden 
vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 

Art. 3:59. § 1. Diegenen die zich in een positie 
bevinden die een onafhankelijke 
taakuitoefening, overeenkomstig de regels 
geldend voor het beroep van bedrijfsrevisoren, 
in het gedrang kan brengen, kunnen niet tot 
commissaris benoemd worden. De 
commissarissen moeten er op toezien dat zij 
na hun benoeming niet in een dergelijke 
positie worden geplaatst. Hun 
onafhankelijkheid is in elk geval vereist zowel 
gedurende de periode waarop de te 
controleren jaarrekening betrekking heeft, als 
gedurende de periode waarin de wettelijke 
controle wordt uitgevoerd. 
  § 2. Aldus mogen de commissarissen in de 
vennootschap die aan hun wettelijke controle 
is onderworpen, noch in een daarmee 
verbonden vennootschap of persoon zoals 
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 11, een andere taak, mandaat of opdracht 

aanvaarden, die zal worden vervuld tijdens de 
duur van hun mandaat of erna, en die de 
onafhankelijke uitoefening van hun taak als 
commissaris in het gedrang zou kunnen brengen. 
 
   § 3. Zij kunnen gedurende een tijdvak van twee 
jaar na het einde van hun mandaat van 
commissaris, noch in de vennootschap die aan 
hun wettelijke controle is onderworpen, noch in 
een daarmee verbonden vennootschap of 
persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat 
van bestuurder, zaakvoerder of enige andere 
functie aanvaarden. 
 
   De bedrijfsrevisor die als vennoot, medewerker 
of werknemer van de commissaris direct 
betrokken was bij de wettelijke controle, kan de 
mandaten of functies bedoeld in lid 1 pas 
aanvaarden nadat een periode van ten minste 
één jaar is verstreken sinds zijn directe 
betrokkenheid bij de wettelijke controle. 
 
   § 4. Paragraaf 2 is eveneens van toepassing op 
de personen met wie de commissaris een 
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, of met wie 
hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat, 
alsook de leden van het netwerk bedoeld in artikel 
16/2 waartoe de commissaris behoort en op de 
met de commissaris verbonden 
vennootschappen of personen zoals bepaald in 
artikel 11. 
   § 5. Gedurende twee jaar voorafgaand aan zijn 
benoeming tot commissaris, mag de 
bedrijfsrevisor of mogen de leden van het netwerk 
bedoeld in artikel 16/2 waartoe de bedrijfsrevisor 
behoort, geen prestaties verrichten die zijn 
onafhankelijkheid als commissaris in het gedrang 
zouden kunnen brengen. 
 
   Behalve in uitzonderlijke naar behoren 
gemotiveerde gevallen, zal de bedrijfsrevisor niet 
als commissaris kunnen benoemd worden 
wanneer hij of een lid van het netwerk bedoeld in 
artikel 16/2 waartoe hij behoort, binnen de twee 
jaar voorafgaand aan de benoeming als 
commissaris: 
   1° regelmatig bijstand heeft verleend of heeft 
deelgenomen aan het voeren van de 
boekhouding of aan de opstelling van de 

bepaald in artikel 1:20, een andere taak, 
mandaat of opdracht aanvaarden, die zal 
worden vervuld tijdens de duur van hun 
mandaat of erna, en die de onafhankelijke 
uitoefening van hun taak als commissaris in 
het gedrang zou kunnen brengen. 
  § 3. Zij kunnen gedurende een tijdvak van 
twee jaar na het einde van hun mandaat van 
commissaris, noch in de vennootschap die 
aan hun wettelijke controle is onderworpen, 
noch in een daarmee verbonden 
vennootschap of persoon zoals bepaald in 
artikel 1:20, een mandaat van bestuurder, 
zaakvoerder of enige andere functie 
aanvaarden. 
  De bedrijfsrevisor die als vennoot, 
medewerker of werknemer van de 
commissaris direct betrokken was bij de 
wettelijke controle, kan de mandaten of 
functies bedoeld in het eerste lid pas 
aanvaarden nadat een periode van ten minste 
één jaar is verstreken sinds zijn directe 
betrokkenheid bij de wettelijke controle. 
  § 4. Paragraaf 2 is eveneens van toepassing 
op de personen met wie de commissaris een 
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, of met 
wie hij beroepshalve in 
samenwerkingsverband staat, alsook de leden 
van het netwerk bedoeld in artikel 3:539 
waartoe de commissaris behoort en op de met 
de commissaris verbonden vennootschappen 
of personen zoals bepaald in artikel 1:20. 
  § 5. Gedurende twee jaar voorafgaand aan 
zijn benoeming tot commissaris, mag de 
bedrijfsrevisor of mogen de leden van het 
netwerk bedoeld in artikel 3:539 waartoe de 
bedrijfsrevisor behoort, geen prestaties 
verrichten die zijn onafhankelijkheid als 
commissaris in het gedrang zouden kunnen 
brengen. 
  Behalve in uitzonderlijke naar behoren 
gemotiveerde gevallen, zal de bedrijfsrevisor 
niet als commissaris kunnen benoemd worden 
wanneer hij of een lid van het netwerk bedoeld 
in artikel 3:53 waartoe hij behoort, binnen de 
twee jaar voorafgaand aan de benoeming als 
commissaris: 
  1° regelmatig bijstand heeft verleend of heeft 
deelgenomen aan het voeren van de 
boekhouding of aan de opstelling van de 
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 jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening 

van de betrokken vennootschap, van een 
Belgische vennootschap die haar controleert of 
één van haar belangrijke Belgische of 
buitenlandse dochtervennootschappen; 
 
   2° tussengekomen is in de werving van 
personen die deel uitmaken van een orgaan of 
van het leidinggevend personeel van de 
betrokken vennootschap, van een Belgische 
vennootschap die haar controleert of van één van 
haar belangrijke Belgische of buitenlandse 
dochtervennootschappen. 

jaarrekening of de geconsolideerde 
jaarrekening van de betrokken vennootschap, 
van een Belgische vennootschap die haar 
controleert of één van haar belangrijke 
Belgische of buitenlandse 
dochtervennootschappen; 
  2° tussengekomen is in de werving van 
personen die deel uitmaken van een orgaan of 
van het leidinggevend personeel van de 
betrokken vennootschap, van een Belgische 
vennootschap die haar controleert of van één 
van haar belangrijke Belgische of buitenlandse 
dochtervennootschappen. 

 Onderafdeling 2. - Niet-controlediensten.   Onderafdeling 2. – Niet-controlediensten. 

Art. 133/1. § 1. Een commissaris alsook ieder lid 
van het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe 
een commissaris behoort, mogen noch direct, 
noch indirect verboden niet-controlediensten 
verstrekken aan de vennootschap onderworpen 
aan de wettelijke controle, haar 
moedervennootschap en de ondernemingen 
waarover zij de controle heeft binnen de 
Europese Unie tijdens: 
   1° de periode tussen het begin van de 
gecontroleerde periode en het uitbrengen van het 
controleverslag; en 
   2° het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan 
de onder 1° bedoelde periode, voor de diensten 
bedoeld in paragraaf 2, 3°. 
   § 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 wordt 
onder verboden niet-controlediensten verstaan: 
   1° diensten die het vervullen van een rol bij het 
beheer of de besluitvorming van de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle, inhouden; 
   2° boekhouding en het opstellen van 
boekhoudkundige documenten en financiële 
overzichten; 
   3° het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
procedures voor interne controle en risicobeheer 
die verband houden met de opstelling en/of 
controle van financiële informatie of het 
ontwikkelen en ten uitvoer leggen van financiële 
informatietechnologie-systemen; 
 
   4° waarderingsdiensten, met inbegrip van 
waarderingen in verband met actuariële diensten 
of ondersteuningsdiensten bij rechtsgeschillen; 
 

Art. 3:60. § 1. Een commissaris alsook ieder 
lid van het netwerk bedoeld in artikel 3:53 
waartoe een commissaris behoort, mogen 
noch direct, noch indirect verboden niet-
controlediensten verstrekken aan de 
vennootschap onderworpen aan de wettelijke 
controle, haar moedervennootschap en de 
ondernemingen waarover zij de controle heeft 
binnen de Europese Unie tijdens: 
  1° de periode tussen het begin van de 
gecontroleerde periode en het uitbrengen van 
het controleverslag; en 
  2° het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan 
de onder 1° bedoelde periode, voor de 
diensten bedoeld in § 2, 3°. 
  § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt onder 
verboden niet-controlediensten verstaan: 
  1° diensten die het vervullen van een rol bij 
het beheer of de besluitvorming van de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle, inhouden; 
  2° boekhouding en het opstellen van 
boekhoudkundige documenten en financiële 
overzichten; 
  3° het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
procedures voor interne controle en 
risicobeheer die verband houden met de 
opstelling en/of controle van financiële 
informatie of het ontwikkelen en ten uitvoer 
leggen van financiële informatietechnologie-
systemen; 
  4° waarderingsdiensten, met inbegrip van 
waarderingen in verband met actuariële 
diensten of ondersteuningsdiensten bij 
rechtsgeschillen; 
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    5° diensten in verband met de interne 

controlefunctie van de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle; 
   6° diensten met betrekking tot: 
   a) het onderhandelen namens de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle; 
   b) het optreden als belangenbehartiger bij het 
oplossen van geschillen; 
   c) vertegenwoordiging van de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, bij de 
afwikkeling van fiscale of andere geschillen; 
   7° personeelsdiensten met betrekking tot: 
   a) leidinggevenden die zich in een positie 
bevinden waarin zij wezenlijke invloed kunnen 
uitoefenen op het opstellen van boekhoudkundige 
documenten of financiële overzichten waarop de 
wettelijke controle betrekking heeft, indien 
dergelijke diensten het volgende behelzen: 
 
   i) het zoeken naar of benaderen van kandidaten 
voor een dergelijke functie; of 
   ii) het controleren van de referenties van 
kandidaten voor dergelijke functies; 
   b) het structuren van de opzet van de 
organisatie; en 
   c) kostenbeheersing. 
   § 3. Met toepassing van artikel 5, § 1, tweede 
lid, van de verordening (EU) nr. 537/2014, wordt 
in het geval van een wettelijke controle van een 
organisatie van openbaar belang bedoeld in 
artikel 4/1, voor de toepassing van paragraaf 1 
eveneens onder verboden niet-controlediensten 
verstaan, naast de diensten bedoeld in paragraaf 
2: 
   1° het verlenen van belastingdiensten met 
betrekking tot: 
   a) het opstellen van belastingformulieren; 
   b) loonbelasting; 
   c) douanerechten; 
   d) het identificeren van overheidssubsidies en 
belastingstimulansen tenzij steun van de 
wettelijke auditor of het auditkantoor voor dit soort 
diensten bij wet verplicht is; 
 e) bijstand van de vennootschap, onderworpen 
aan de wettelijke controle, bij belastinginspecties 
door de belastingautoriteiten; 
 
    

  5° diensten in verband met de interne 
controlefunctie van de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle; 
  6° diensten met betrekking tot: 
  a) het onderhandelen namens de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle; 
  b) het optreden als belangenbehartiger bij het 
oplossen van geschillen; 
  c) vertegenwoordiging van de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, bij de 
afwikkeling van fiscale of andere geschillen; 
  7° personeelsdiensten met betrekking tot: 
  a) leidinggevenden die zich in een positie 
bevinden waarin zij wezenlijke invloed kunnen 
uitoefenen op het opstellen van 
boekhoudkundige documenten of financiele 
overzichten waarop de wettelijke controle 
betrekking heeft, indien dergelijke diensten het 
volgende behelzen: 
  i) het zoeken naar of benaderen van 
kandidaten voor een dergelijke functie; of 
  ii) het controleren van de referenties van 
kandidaten voor dergelijke functies; 
  b) het structuren van de opzet van de 
organisatie; en 
  c) kostenbeheersing. 
  § 3. Met toepassing van artikel 5, § 1, tweede 
lid, van de verordening (EU) nr. 537/2014, 
wordt in het geval van een wettelijke controle 
van een organisatie van openbaar belang 
bedoeld in artikel 1:12, voor de toepassing van 
§ 1 eveneens onder verboden niet-
controlediensten verstaan, naast de diensten 
bedoeld in § 2: 
  1° verlening van belastingdiensten met 
betrekking tot: 
  a) opstelling van belastingformulieren; 
  b) loonbelasting; 
  c) douanerechten; 
  d) identificatie van overheidssubsidies en 
belastingstimulansen tenzij steun van de 
wettelijke auditor of het auditkantoor voor dit 
soort diensten bij wet verplicht is; 
 e) bijstand van de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, bij 
belastinginspecties door de 
belastingautoriteiten; 
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 f) het berekenen van directe en indirecte 

belastingen en uitgestelde belastingen; 
   g) het verstrekken van belastingadvies; 
   2° juridische diensten met betrekking tot het 
geven van algemeen advies; 
   3° loonadministratie; 
   4° het aanbevelen van, handelen in of 
inschrijven op aandelen in de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle; 
   5° diensten die verband houden met de 
financiering, de kapitaalstructuur en -toewijzing, 
en de investeringsstrategie van de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle met 
uitzondering van het verstrekken van 
assurancediensten in verband met financiële 
overzichten, waaronder het verschaffen van 
comfort letters met betrekking tot door de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle, uitgegeven prospectussen. 
 
   § 4. Met toepassing van artikel 5, § 3, van de 
verordening (EU) nr. 537/2014, zijn de niet-
controlediensten bedoeld in paragraaf 2, 4°, en 
paragraaf 3, 1°, a) en d) tot en met g) tóch 
toegelaten op voorwaarde dat cumulatief aan de 
volgende vereisten is voldaan: 
   a) de diensten hebben, hetzij afzonderlijk, hetzij 
gezamenlijk, geen direct effect op, of ze zijn, hetzij 
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, niet van materieel 
belang voor de gecontroleerde jaarrekening; 
 
   b) de schatting van het effect op de 
gecontroleerde jaarrekening wordt uitvoerig 
gedocumenteerd en toegelicht in de aanvullende 
verklaring aan het auditcomité zoals bedoeld in 
artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014; 
 
   c) de commissaris voldoet aan de algemene 
onafhankelijkheidsbeginselen. 
   § 5. Krachtens artikel 5, § 4, van de verordening 
(EU) nr. 537/2014, mag de commissaris van een 
organisatie van openbaar belang bedoeld in 
artikel 4/1 en, indien de commissaris tot een 
netwerk behoort bedoeld in artikel 16/2, een lid 
van dat netwerk, niet-controlediensten die niet 
verboden zijn slechts leveren aan de betrokken 
organisatie van openbaar belang, aan haar 
moedervennootschap of aan ondernemingen 
waarover zij de controle heeft, op voorwaarde dat 
het auditcomité zijn goedkeuring verleent. 

  f) berekening van directe en indirecte 
belastingen en uitgestelde belastingen; 
  g)  verstrekking van belastingadvies; 
  2° juridische diensten met betrekking tot het 
geven van algemeen advies; 
  3° loonadministratie; 
  4° de promotie van, handel in of inschrijving 
op aandelen in de vennootschap, 
onderworpen aan wettelijke controle; 
  5° diensten die verband houden met de 
financiering, de kapitaalstructuur en –
toewijzing, en de investeringsstrategie van de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle met uitzondering van de verstrekking 
van assurancediensten in verband met 
financiële overzichten, waaronder de 
verschaffing van comfort letters met 
betrekking tot door een die aan wettelijke 
controle is onderworpen vennootschap 
uitgegeven prospectussen. 
  § 4. Met toepassing van artikel 5, § 3, van de 
verordening (EU) nr. 537/2014, zijn de niet-
controlediensten bedoeld in § 2, 4°, en § 3, 1°, 
a) en d) tot en met g) tóch toegelaten op 
voorwaarde dat cumulatief aan de volgende 
vereisten is voldaan: 
  a) de diensten hebben, hetzij afzonderlijk, 
hetzij gezamenlijk, geen direct effect op, of ze 
zijn, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, niet 
van materieel belang voor de gecontroleerde 
jaarrekening; 
  b) de schatting van het effect op de 
gecontroleerde jaarrekening wordt uitvoerig 
gedocumenteerd en toegelicht in de 
aanvullende verklaring aan het auditcomité 
zoals bedoeld in artikel 11 van de verordening 
(EU) nr. 537/2014; 
  c) de commissaris voldoet aan de algemene 
onafhankelijkheidsbeginselen. 
  § 5. Krachtens artikel 5, § 4, van de 
verordening (EU) nr. 537/2014, mag de 
commissaris van een organisatie van 
openbaar belang bedoeld in artikel 1:12 en, 
indien de commissaris tot een netwerk behoort 
bedoeld in artikel 3:53, een lid van dat netwerk, 
niet-controlediensten die niet verboden zijn 
slechts leveren aan de betrokken organisatie 
van openbaar belang, aan haar 
moedervennootschap of aan ondernemingen 
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Het auditcomité vaardigt in voorkomend geval 
richtsnoeren uit met betrekking tot de in paragraaf 
4 bedoelde diensten. 
   § 6. Indien een lid van het netwerk bedoeld in 
artikel 16/2 waartoe de commissaris behoort, één 
van de in paragrafen 2 of 3 bedoelde niet-
controlediensten levert aan een onderneming met 
rechtspersoonlijkheid in een derde land die wordt 
beheerst door de vennootschap, onderworpen 
aan de wettelijke controle, beoordeelt de 
commissaris of zijn onafhankelijkheid in het 
gedrang zou worden gebracht door de levering 
van zulke diensten door het lid van het netwerk. 
 
   Als zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt, 
past de commissaris in voorkomend geval 
veiligheidsmaatregelen toe om de bedreigingen 
als gevolg van het leveren van zulke diensten in 
een derde land in te perken. De commissaris mag 
de wettelijke controle uitsluitend blijven uitvoeren 
als kan gewaarborgd worden dat het verlenen van 
deze diensten zijn professionele oordeelsvorming 
en controleverslag niet beïnvloedt. 
 
 
   Voor de toepassing van deze paragraaf: 
   a) worden betrokkenheid bij de besluitvorming 
van de vennootschap, onderworpen aan de 
wettelijke controle, en het leveren van de diensten 
bedoeld in paragraaf 2, 1° tot 3° in alle gevallen 
geacht deze onafhankelijkheid in het gedrang te 
brengen en niet te kunnen worden ingeperkt door 
welke veiligheidsmaatregel ook; 
 
   b) wordt het verstrekken van de diensten 
andere dan deze bedoeld in paragraaf 2, 1° tot 3° 
geacht deze onafhankelijkheid in het gedrang te 
brengen en worden derhalve 
veiligheidsmaatregelen nodig geacht om de 
daardoor veroorzaakte dreigingen in te perken. 

waarover zij de controle heeft, op voorwaarde 
dat het auditcomité zijn goedkeuring verleent. 
  Het auditcomité vaardigt in voorkomend 
geval richtsnoeren uit met betrekking tot de in 
§ 4 bedoelde diensten. 
  § 6. Indien een lid van het netwerk bedoeld in 
artikel 3:53 waartoe de commissaris behoort, 
één van de in paragrafen 2 of 3 bedoelde niet-
controlediensten levert aan een onderneming 
met rechtspersoonlijkheid in een derde land 
die wordt beheerst door de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, 
beoordeelt de commissaris of zijn 
onafhankelijkheid in het gedrang zou worden 
gebracht door de levering van zulke diensten 
door het lid van het netwerk. 
  Als zijn onafhankelijkheid in het gedrang 
komt, past de commissaris in voorkomend 
geval veiligheidsmaatregelen toe om de 
bedreigingen als gevolg van het leveren van 
zulke diensten in een derde land in te perken. 
De commissaris mag de wettelijke controle 
uitsluitend blijven uitvoeren als kan 
gewaarborgd worden dat het verlenen van 
deze diensten zijn professionele 
oordeelsvorming en controleverslag niet 
beïnvloedt. 
  Voor de toepassing van deze paragraaf: 
  a) worden betrokkenheid bij de 
besluitvorming van de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, en het 
leveren van de diensten bedoeld in § 2, 1° tot 
3° in alle gevallen geacht deze 
onafhankelijkheid in het gedrang te brengen 
en niet te kunnen worden ingeperkt door welke 
veiligheidsmaatregel ook; 
  b) wordt het verstrekken van de diensten 
andere dan deze bedoeld in § 2, 1° tot 3° 
geacht deze onafhankelijkheid in het gedrang 
te brengen en worden derhalve 
veiligheidsmaatregelen nodig geacht om de 
daardoor veroorzaakte dreigingen in te 
perken. 

Onderafdeling III. - Verhouding tussen de 
honoraria voor wettelijke controles en overige 
honoraria. 

Onderafdeling 3. - Verhouding tussen de 
honoraria voor wettelijke controles en overige 
honoraria. 

Art. 133/2. § 1. Onverminderd de 
verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel 
133/1, mag de commissaris geen andere 
diensten verrichten dan de opdrachten die door 

Art. 3:61. § 1. Onverminderd de 
verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel 
3:60, mag de commissaris geen andere 
diensten verrichten dan de opdrachten die 
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 de wet of door de wetgeving van de Europese 

Unie werden toevertrouwd aan de commissaris, 
voor zover het totale bedrag van de honoraria 
voor deze diensten meer dan zeventig procent 
bedraagt van het totaalbedrag van de in artikel 
134, § 2, bedoelde honoraria. 
 
   Deze bepaling is van toepassing op de 
organisaties van openbaar belang bedoeld in 
artikel 4/1. 
   § 2. Op verzoek van de commissaris kan het 
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
zoals bedoeld in artikel 32 van de wet van ... 2016 
houdende de organisatie van het beroep van en 
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren bij 
wijze van uitzondering toestaan dat de 
commissaris voor een periode van maximaal 
twee boekjaren wordt vrijgesteld van het verbod 
bedoeld in paragraaf 1. 
   In dit geval wordt de afwijking en de 
verantwoording ervan vermeld: 
   a) in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening of, bij gebrek aan geconsolideerde 
jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die gebruik maakt van de 
vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, 
tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap die gebruik maakt van de 
voornoemde vrijstelling, 
   b) in de toelichting bij de jaarrekening van de 
vennootschap die geen moedervennootschap is 
als bedoeld in artikel 110 of vrijgesteld is van de 
verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen krachtens artikel 112 en 
waarvan de commissaris de afwijking van het 
verbod bedoeld in deze paragraaf gekregen 
heeft, tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
   Ingeval de vennootschap deze informatie niet 
vermeldt in de toelichting bij de jaarrekening, 
neemt de commissaris deze informatie zelf op in 
zijn controleverslag. 
   § 3. Voor de vennootschappen die niet als 
organisaties van openbaar belang als bedoeld in 
artikel 4/1 worden beschouwd, maar die deel 
uitmaken van een groep die verplicht is 
geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en 
te publiceren geldt dat, onverminderd de 

door de wet of door de wetgeving van de 
Europese Unie werden toevertrouwd aan de 
commissaris, voor zover het totale bedrag van 
de honoraria voor deze diensten meer dan 
zeventig procent bedraagt van het 
totaalbedrag van de in artikel 3:62, § 2, 
bedoelde honoraria. 
  Deze bepaling is van toepassing op de 
organisaties van openbaar belang bedoeld in 
artikel 1:12. 
  § 2. Op verzoek van de commissaris kan het 
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
zoals bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 
december 2016 houdende de organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren bij wijze van uitzondering 
toestaan dat de commissaris voor een periode 
van maximaal twee boekjaren wordt 
vrijgesteld van het verbod bedoeld in § 1. 
  In dit geval wordt de afwijking en de 
verantwoording ervan vermeld: 
  a) in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening of, bij gebrek aan 
geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting 
bij de jaarrekening van de vennootschap die 
gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in 
artikel 3:26 van dit Wetboek, tenzij deze 
vennootschap een dochtervennootschap is 
van een Belgische vennootschap die gebruik 
maakt van de voornoemde vrijstelling, 
  b) in de toelichting bij de jaarrekening van de 
vennootschap die geen moedervennootschap 
is als bedoeld in artikel 3:23 of vrijgesteld is 
van de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen krachtens artikel 
3:25 en waarvan de commissaris de afwijking 
van het verbod bedoeld in deze paragraaf 
gekregen heeft, tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
  Ingeval de vennootschap deze informatie niet 
vermeldt in de toelichting bij de jaarrekening, 
neemt de commissaris deze informatie zelf op 
in zijn controleverslag. 
  § 3. Voor de vennootschappen die niet als 
organisaties van openbaar belang als bedoeld 
in artikel 3:12 worden beschouwd, maar die 
deel uitmaken van een groep die verplicht is 
geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen 
en te publiceren geldt dat, onverminderd de 
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 verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel 

133/1, de commissaris geen andere diensten 
mag verrichten dan de opdrachten die door de 
wet of door de wetgeving van de Europese Unie 
werden toevertrouwd aan de commissaris, voor 
zover het totale bedrag van de honoraria voor 
deze diensten hoger ligt dan het totaalbedrag van 
de in artikel 134, paragraaf 2, bedoelde honoraria. 
 
   § 4. Van het bijkomend verbod bedoeld in § 3, 
kan worden afgeweken in elk van de volgende 
gevallen: 
   1° na een gunstige beslissing van het krachtens 
de wet of statuten voorziene auditcomité van de 
betrokken vennootschap, of van een andere 
vennootschap die haar controleert, indien deze 
vennootschap Belgisch is of een vennootschap is 
volgens het recht van een andere lidstaat van de 
Europese Unie of van de Organisatie voor de 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 
Indien de vennootschap krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt de bovenvermelde beslissing genomen 
door het auditcomité in de zin van artikel 526bis. 
Ingeval de taken die aan het auditcomité zijn 
opgedragen, worden uitgevoerd door de raad van 
bestuur als geheel, is evenwel de goedkeuring 
vereist van de onafhankelijk bestuurder of, indien 
er meerdere onafhankelijke bestuurders zijn 
benoemd, van de meerderheid van de 
onafhankelijke bestuurders; 
 
 
   2° als op verzoek van de commissaris het 
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
zoals bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 
december 2016 houdende de organisatie van het 
beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren bij wijze van uitzondering 
toestaat dat de commissaris voor een periode van 
maximaal twee boekjaren wordt vrijgesteld van 
het verbod bedoeld in paragraaf 3; 
   3° als binnen de vennootschap een college van 
elkaar onafhankelijke commissarissen is 
opgericht. Dit geval geldt enkel indien de 
vennootschap niet krachtens de wet verplicht is 
om een auditcomité op te richten. 
   In de gevallen bedoeld in vorig lid wordt de 
afwijking en de verantwoording ervan vermeld: 

verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel 
3:60, de commissaris geen andere diensten 
mag verrichten dan de opdrachten die door de 
wet of door de wetgeving van de Europese 
Unie werden toevertrouwd aan de 
commissaris, voor zover het totale bedrag van 
de honoraria voor deze diensten hoger ligt dan 
het totaalbedrag van de in artikel 3:62, § 2, 
bedoelde honoraria. 
  § 4. Van het bijkomend verbod bedoeld in § 
3, kan worden afgeweken in elk van de 
volgende gevallen: 
1° na een gunstige beslissing van het 
krachtens de wet of statuten voorziene 
auditcomité van de betrokken vennootschap, 
of van een andere vennootschap die haar 
controleert, indien deze vennootschap 
Belgisch is of een vennootschap is volgens het 
recht van een andere lidstaat van de Europese 
Unie of van de Organisatie voor de 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 
Indien de vennootschap krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt de bovenvermelde beslissing genomen 
door het auditcomité als bedoeld in artikel 
7:87. Ingeval de taken die aan het auditcomité 
zijn opgedragen, worden uitgevoerd door de 
raad van bestuur als geheel, is evenwel de 
goedkeuring vereist van de onafhankelijk 
bestuurder of, indien er meerdere 
onafhankelijke bestuurders zijn benoemd, van 
de meerderheid van de onafhankelijke 
bestuurders; 
  2° als op verzoek van de commissaris het 
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
zoals bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 
december 2016 houdende de organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren bij wijze van uitzondering 
toestaat dat de commissaris voor een periode 
van maximaal twee boekjaren wordt 
vrijgesteld van het verbod bedoeld in § 3; 
  3° als binnen de vennootschap een college 
van elkaar onafhankelijke commissarissen is 
opgericht. Dit geval geldt enkel indien de 
vennootschap niet  krachtens de wet verplicht 
is om een auditcomité op te richten. 
  In de gevallen bedoeld in vorig lid wordt de 
afwijking en de verantwoording ervan vermeld: 
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    a) in de toelichting bij de geconsolideerde 

jaarrekening of, bij gebrek aan geconsolideerde 
jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die gebruik maakt van de 
vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, 
tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap die gebruik maakt van de 
voornoemde vrijstelling; 
   b) in de toelichting bij de jaarrekening van de 
vennootschap die geen moedervennootschap is 
zoals bedoeld in artikel 110 of vrijgesteld is van 
de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen krachtens artikel 112 en 
waarvan de commissaris de afwijking van het 
verbod bedoeld in deze paragraaf gekregen 
heeft, tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
   Ingeval de vennootschap deze informatie niet 
vermeldt in de toelichting bij de jaarrekening, 
neemt de commissaris deze informatie zelf op in 
zijn controleverslag. 
   § 5. Met de prestaties geleverd om de 
economische en financiële gegevens van een 
derde onderneming die de vennootschap of een 
van haar dochtervennootschappen wenst te 
verwerven of verworven heeft, te controleren, 
wordt voor de toepassing van paragrafen 3 en 4 
geen rekening gehouden. 
   De beoordeling van de verhouding tussen de 
honoraria voor wettelijke controle en de overige 
honoraria, zoals bedoeld in voorgaande 
paragrafen, moet uitgevoerd worden voor het 
geheel bestaande uit de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, haar 
moedervennootschap en de 
dochtervennootschappen, met dien verstande dat 
de honoraria voor de wettelijke controle van de 
rekeningen van buitenlandse moeder- of 
dochtervennootschappen deze zijn die 
voortvloeien uit de wettelijke en/of contractuele 
bepalingen die van toepassing zijn op deze 
moeder- of dochtervennootschappen. 
 
   De beoordeling van de verhouding tussen de 
honoraria die hiervoor bedoeld worden, moet 
begrepen worden als uit te voeren door globaal, 
voor de duur van de drie boekjaren van het 

  a) in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening of, bij gebrek aan 
geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting 
bij de jaarrekening van de vennootschap die 
gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in 
artikel 3:26 van dit Wetboek, tenzij deze 
vennootschap een dochtervennootschap is 
van een Belgische vennootschap die gebruik 
maakt van de voornoemde vrijstelling; 
  b) in de toelichting bij de jaarrekening van de 
vennootschap die geen moedervennootschap 
is zoals bedoeld in artikel 3:23 of vrijgesteld is 
van de verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen krachtens artikel 
3:25 en waarvan de commissaris de afwijking 
van het verbod bedoeld in deze paragraaf 
gekregen heeft, tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
  Ingeval de vennootschap deze informatie niet 
vermeldt in de toelichting bij de jaarrekening, 
neemt de commissaris deze informatie zelf op 
in zijn controleverslag. 
  § 5. Met de prestaties geleverd om de 
economische en financiële gegevens van een 
derde onderneming die de vennootschap of 
een van haar dochtervennootschappen wenst 
te verwerven of verworven heeft, te 
controleren, wordt voor de toepassing van §§ 
3 en 4 geen rekening gehouden. 
  De beoordeling van de verhouding tussen de 
honoraria voor wettelijke controle en de 
overige honoraria, zoals bedoeld in 
voorgaande paragrafen, moet uitgevoerd 
worden voor het geheel bestaande uit de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle, haar moedervennootschap en de 
dochtervennootschappen, met dien verstande 
dat de honoraria voor de wettelijke controle 
van de rekeningen van buitenlandse moeder- 
of dochtervennootschappen deze zijn die 
voortvloeien uit de wettelijke en/of 
contractuele bepalingen die van toepassing 
zijn op deze moeder- of 
dochtervennootschappen. 
  De beoordeling van de verhouding tussen de 
honoraria die hiervoor bedoeld worden, moet 
begrepen worden als uit te voeren door 
globaal, voor de duur van de drie boekjaren 
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 mandaat van de commissaris, de vergelijking te 

maken tussen: 
   enerzijds, het totaal van de honoraria die 
betrekking hebben op de drie boekjaren en 
betreffende andere diensten dan de opdrachten 
die door de wet of door de wetgeving van de 
Europese Unie zijn toegekend aan de 
commissaris en die in hun globaliteit gedurende 
de drie boekjaren door de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, haar 
moedervennootschap en haar 
dochtervennootschappen zijn toegekend aan de 
commissaris en 
   anderzijds, het totaal van de honoraria bedoeld 
in artikel 134, § 2, die betrekking hebben op de 
drie boekjaren, en die in hun globaliteit gedurende 
de drie boekjaren, zijn toegekend door de 
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke 
controle, haar moedervennootschap en haar 
dochtervennootschappen, aan de commissaris. 

van het mandaat van de commissaris, de 
vergelijking te maken tussen: 
  enerzijds, het totaal van de honoraria die 
betrekking hebben op de drie boekjaren en 
betreffende andere diensten dan de 
opdrachten die door de wet of door de 
wetgeving van de Europese Unie zijn 
toegekend aan de commissaris en die in hun 
globaliteit gedurende de drie boekjaren door 
de vennootschap, onderworpen aan de 
wettelijke controle, haar moedervennootschap 
en haar dochtervennootschappen zijn 
toegekend aan de commissaris en 
  anderzijds, het totaal van de honoraria 
bedoeld in artikel 3:62, § 2, die betrekking 
hebben op de drie boekjaren, en die in hun 
globaliteit gedurende de drie boekjaren, zijn 
toegekend door de vennootschap, 
onderworpen aan de wettelijke controle, haar 
moedervennootschap en haar 
dochtervennootschappen, aan de 
commissaris. 

Afdeling II. - Honoraria. Afdeling 5 - Honoraria. 

Art. 134. § 1. Voor de toepassing van onderhavig 
artikel wordt verstaan onder: 
   1° "met de commissaris verbonden persoon": 
iedere persoon die deel uitmaakt van het netwerk 
bedoeld in artikel 16/2 waartoe de commissaris 
behoort alsook iedere vennootschap of persoon 
verbonden met de commissaris bedoeld in artikel 
11; 
   2° "gelijkgesteld mandaat": een mandaat 
uitgevoerd in een vennootschap naar buitenlands 
recht dat vergelijkbaar is met dat van commissaris 
in een Belgische vennootschap. 
 
   § 2. Bij de aanvang van de opdracht van de 
commissarissen worden hun honoraria 
vastgesteld door de algemene vergadering. Deze 
honoraria bestaan in een vast bedrag dat de 
naleving van de controlenormen waarborgt. De 
honoraria kunnen niet worden gewijzigd dan met 
instemming van partijen. Ze worden vermeld in de 
toelichting bij de jaarrekening. 
 
De honoraria moeten voldoende zijn om de 
commissaris toe te laten zijn opdracht uit te 
voeren in alle onafhankelijkheid en met naleving 
van de beroepsnormen en -aanbevelingen, zoals 
goedgekeurd overeenkomstig artikel 31 van de 

Art. 3:62. § 1. Voor de toepassing van 
onderhavig artikel wordt verstaan onder: 
  1° “met de commissaris verbonden persoon”: 
iedere persoon die deel uitmaakt van het 
netwerk bedoeld in artikel 3:53 waartoe de 
commissaris behoort alsook iedere 
vennootschap of persoon verbonden met de 
commissaris bedoeld in artikel 1:20; 
  2° “gelijkgesteld mandaat”: een mandaat 
uitgevoerd in een vennootschap naar 
buitenlands recht dat vergelijkbaar is met dat 
van commissaris in een Belgische 
vennootschap. 
  § 2. Bij de aanvang van de opdracht van de 
commissarissen worden hun honoraria 
vastgesteld door de algemene vergadering. 
Deze honoraria bestaan in een vast bedrag 
dat de naleving van de controlenormen 
waarborgt. De honoraria kunnen niet worden 
gewijzigd dan met instemming van partijen. Ze 
worden vermeld in de toelichting bij de 
jaarrekening. 
  De honoraria moeten voldoende zijn om de 
commissaris toe te laten zijn opdracht uit te 
voeren in alle onafhankelijkheid en met 
naleving van de beroepsnormen en –
aanbevelingen, zoals goedgekeurd 
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 wet van 7 december 2016 houdende de 

organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren. 
 
   § 3. De bedragen van de honoraria verbonden 
aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere 
opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap 
waarvan de commissaris de jaarrekening 
controleert, bedoeld in artikel 142, door de 
commissaris enerzijds, en door een met de 
commissaris verbonden persoon anderzijds, 
worden vermeld in de toelichting bij de 
jaarrekening volgens de volgende categorieën: 
 
   1° andere controle-opdrachten; 
   2° belastingadviesopdrachten; en 
   3° andere opdrachten buiten de revisorale 
opdrachten. 
   § 4. Het bedrag van de honoraria van de 
commissaris bedoeld in paragraaf 2 enerzijds, en 
het bedrag van de honoraria verbonden aan de 
mandaten van commissaris of aan gelijkgestelde 
mandaten uitgevoerd door een met de 
commissaris verbonden persoon anderzijds, in 
een Belgische vennootschap onderworpen aan 
de wettelijke controle van haar geconsolideerde 
jaarrekening, bedoeld in artikel 146, en binnen de 
dochtervennootschappen van deze laatste, 
worden vermeld: 
 
   1° in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening, of, bij gebrek aan geconsolideerde 
jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die gebruik maakt van de 
vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, 
tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap die gebruik maakt van de 
voornoemde vrijstelling; 
   2° alsook in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die vrijgesteld is van de 
verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening krachtens artikel 112 op te stellen, 
tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
   § 5. De bedragen van de honoraria verbonden 
aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere 
opdrachten uitgevoerd binnen een Belgische 
vennootschap die onderworpen is aan de 

overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 
december 2016 houdende de organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren. 
  § 3. De bedragen van de honoraria 
verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden 
of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de 
vennootschap waarvan de commissaris de 
jaarrekening controleert, bedoeld in artikel 
3:74, door de commissaris enerzijds, en door 
een met de commissaris verbonden persoon 
anderzijds, worden vermeld in de toelichting bij 
de jaarrekening volgens de volgende 
categorieën: 
  1° andere controle-opdrachten; 
  2° belastingadviesopdrachten; en 
  3° andere opdrachten buiten de revisorale 
opdrachten. 
  § 4. Het bedrag van de honoraria van de 
commissaris bedoeld in § 2 enerzijds, en het 
bedrag van de honoraria verbonden aan de 
mandaten van commissaris of aan 
gelijkgestelde mandaten uitgevoerd door een 
met de commissaris verbonden persoon 
anderzijds, in een Belgische vennootschap 
onderworpen aan de wettelijke controle van 
haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in 
artikel 3:74, en binnen de 
dochtervennootschappen van deze laatste, 
worden vermeld: 
  1° in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening, of, bij gebrek aan 
geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting 
bij de jaarrekening van de vennootschap die 
gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in 
artikel 3:26 van dit Wetboek, tenzij deze 
vennootschap een dochtervennootschap is 
van een Belgische vennootschap die gebruik 
maakt van de voornoemde vrijstelling; 
  2° alsook in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die vrijgesteld is van de 
verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening krachtens artikel 3:25 op te 
stellen, tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
  § 5. De bedragen van de honoraria 
verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden 
of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
een Belgische vennootschap die onderworpen 
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 wettelijke controle van haar geconsolideerde 

jaarrekening, bedoeld in artikel 146, en binnen de 
dochtervennootschappen van deze laatste, door 
de commissaris enerzijds, en door een met de 
commissaris verbonden persoon anderzijds, 
worden vermeld volgens de volgende 
categorieën: 
 
   1° andere controle-opdrachten; 
   2° belastingadviesopdrachten; en 
   3° andere opdrachten buiten de revisorale 
opdrachten 
   1) in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening, of, bij gebrek aan geconsolideerde 
jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die gebruik maakt van de 
vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, 
tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap die gebruik maakt van de 
voornoemde vrijstelling; 
   2) alsook in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die vrijgesteld is van de 
verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen krachtens artikel 112, 
tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
   § 6. De honoraria van de commissaris bedoeld 
in paragraaf 2 mogen niet worden bepaald of 
beïnvloed door het verlenen van bijkomende 
diensten aan de vennootschap waarvan hij de 
jaarrekening, bedoeld in artikel 142, controleert of 
van een Belgische vennootschap die 
onderworpen is aan de wettelijke controle van 
haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in 
artikel 146. Buiten deze honoraria mogen de 
commissarissen geen enkel voordeel, in welke 
vorm ook, van de vennootschap ontvangen. De 
vennootschap mag hun geen leningen of 
voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve 
waarborgen stellen of geven. 
 
   Wanneer er opdrachten uitgevoerd worden 
door de commissaris of door een lid van het 
netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe de 
commissaris behoort, in een vennootschap 
waarin de commissaris belast is met de wettelijke 
controle, of in een vennootschap die haar 
controleert of die zij controleert binnen de 

is aan de wettelijke controle van haar 
geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in 
artikel 3:74, en binnen de 
dochtervennootschappen van deze laatste, 
door de commissaris enerzijds, en door een 
met de commissaris verbonden persoon 
anderzijds, worden vermeld volgens de 
volgende categorieën: 
  1° andere controle-opdrachten; 
  2° belastingadviesopdrachten; en 
  3° andere opdrachten buiten de revisorale 
opdrachten 
  1) in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening, of, bij gebrek aan 
geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting 
bij de jaarrekening van de vennootschap die 
gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in 
artikel 3:26 van dit Wetboek, tenzij deze 
vennootschap een dochtervennootschap is 
van een Belgische vennootschap die gebruik 
maakt van de voornoemde vrijstelling; 
  2) alsook in de toelichting bij de jaarrekening 
van de vennootschap die vrijgesteld is van de 
verplichting om een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen krachtens artikel 
3:25, tenzij deze vennootschap een 
dochtervennootschap is van een Belgische 
vennootschap. 
  § 6. De honoraria van de commissaris 
bedoeld in § 2 mogen niet worden bepaald of 
beïnvloed door het verlenen van bijkomende 
diensten aan de vennootschap waarvan hij de 
jaarrekening, bedoeld in artikel 3:70, 
controleert of van een Belgische 
vennootschap die onderworpen is aan de 
wettelijke controle van haar geconsolideerde 
jaarrekening, bedoeld in artikel 3:74. Buiten 
deze honoraria mogen de commissarissen 
geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van 
de vennootschap ontvangen. De 
vennootschap mag hun geen leningen of 
voorschotten toestaan, noch te hunnen 
behoeve waarborgen stellen of geven. 
  Wanneer er opdrachten worden uitgevoerd 
door de commissaris of door een lid van het 
netwerk bedoeld in artikel 3:53 waartoe de 
commissaris behoort, in een vennootschap 
waarin de commissaris belast is met de 
wettelijke controle, of in een vennootschap die 
haar controleert of die zij controleert binnen de 
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 Europese Unie, is het in deze vennootschappen 

niet toegestaan aan de commissaris of aan een 
lid van het netwerk waartoe hij behoort 
opdrachten uit te voeren tegen vergoeding van 
resultaatgebonden honoraria, ongeacht de 
genomen veiligheidsmaatregelen. 
 
   § 7. Indien de totale honoraria die van een 
organisatie van openbaar belang, bedoeld in 
artikel 4/1, in elk van de laatste drie 
opeenvolgende boekjaren worden ontvangen, 
meer dan vijftien procent bedragen van de totale 
honoraria van de commissaris die de wettelijke 
controle in elk van die boekjaren uitvoert, stelt de 
commissaris, met toepassing van artikel 4, § 3, 
van de verordening (EU) nr. 537/2014, het 
auditcomité daarvan in kennis en bespreekt hij 
met het auditcomité de bedreigingen voor zijn 
onafhankelijkheid en de genomen 
veiligheidsmaatregelen om die bedreigingen in te 
perken. 

Europese Unie , is het in deze 
vennootschappen niet toegestaan aan de 
commissaris of aan een lid van het netwerk 
waartoe hij behoort opdrachten uit te voeren 
tegen vergoeding van resultaatgebonden 
honoraria, ongeacht de genomen 
veiligheidsmaatregelen. 
  § 7. Indien de totale honoraria die van een 
organisatie van openbaar belang, bedoeld in 
artikel 1:12, in elk van de laatste drie 
opeenvolgende boekjaren worden ontvangen, 
meer dan vijftien procent bedragen van de 
totale honoraria van de commissaris die de 
wettelijke controle in elk van die boekjaren 
uitvoert, stelt de commissaris, met toepassing 
van artikel 4, § 3, van de verordening (EU) nr. 
537/2014, het auditcomité daarvan in kennis 
en bespreekt hij met het auditcomité de 
bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de 
genomen veiligheidsmaatregelen om die 
bedreigingen in te perken. 

  Afdeling III. - Ontslag en opzegging. Afdeling 6. - Ontslag en opzegging. 

Art. 135. § 1. Overeenkomstig artikel 132/1, 
worden de commissarissen benoemd voor een 
hernieuwbare termijn van drie jaar. 
   Op straffe van schadevergoeding kunnen zij 
tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen 
worden opgezegd door de algemene 
vergadering. Meer in het bijzonder is een verschil 
van mening over een boekhoudkundige 
verwerking of een controleprocedure op zich 
geen wettige reden voor opzegging. 
 
   In geval van een wettelijke controle van een 
organisatie van openbaar belang bedoeld in 
artikel 4/1, kan een verzoek worden ingediend 
voor de opzegging van de commissaris, indien 
daartoe gegronde redenen bestaan, bij de 
rechtbank van koophandel door: 
 
   1° elke aandeelhouder die minstens vijf procent 
van de stemrechten of van het kapitaal 
vertegenwoordigt; 
   2° het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet 
van 7 december 2016 houdende de organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren. 
   Behoudens gewichtige persoonlijke redenen 
mogen de commissarissen tijdens hun opdracht 

Art. 3:63. § 1. Overeenkomstig artikel 3:59, 
worden de commissarissen benoemd voor 
een hernieuwbare termijn van drie jaar. 
  Op straffe van schadevergoeding kunnen zij 
tijdens hun opdracht alleen om wettige 
redenen worden opgezegd door de algemene 
vergadering. Meer in het bijzonder is een 
verschil van mening over een 
boekhoudkundige verwerking of een 
controleprocedure op zich geen wettige reden 
voor opzegging. 
  In geval van een wettelijke controle van een 
organisatie van openbaar belang bedoeld in 
artikel 1:12, kan een verzoek worden 
ingediend voor de opzegging van de 
commissaris, indien daartoe gegronde 
redenen bestaan, bij de 
ondernemingsrechtbank door: 
  1° elke aandeelhouder die minstens vijf 
procent van de stemrechten of van het kapitaal 
vertegenwoordigt; 
  2° het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de 
wet 7 december 2016 houdende de 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren. 
  Behoudens gewichtige persoonlijke redenen 
mogen de commissarissen tijdens hun 



80 

 

Rood: tekst die wordt gewijzigd 
Groen: nieuwe tekst 
 80 

CRB 2017-2017 
CCR 10 

 
 geen ontslag nemen tenzij ter algemene 

vergadering en nadat zij deze schriftelijk hebben 
ingelicht over de beweegredenen van hun 
ontslag. 
   § 2. De gecontroleerde vennootschap en de 
commissaris stellen het College van toezicht op 
de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de 
wet van 7 december 2016 houdende de 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren, in kennis hetzij 
van het ontslag, hetzij van de opzegging van de 
commissaris tijdens zijn opdracht en zetten op 
afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen, 
ongeacht of de voortijdige onderbreking van het 
mandaat al dan niet in onderling overleg is 
overeengekomen. 

opdracht geen ontslag nemen tenzij ter 
algemene vergadering en nadat zij deze 
schriftelijk hebben ingelicht over de 
beweegredenen van hun ontslag. 
  § 2. De gecontroleerde vennootschap en de 
commissaris stellen het College van toezicht 
op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 
van de wet 7 december 2016 houdende de 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren, in kennis 
hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging 
van de commissaris tijdens zijn opdracht en 
zetten op afdoende wijze de redenen hiervoor 
uiteen, ongeacht of de voortijdige 
onderbreking van het mandaat al dan niet in 
onderling overleg is overeengekomen. 

Art. 136. Wanneer de algemene vergadering zich 
moet uitspreken over de opzegging van een 
commissaris, wordt aan de betrokkene 
onmiddellijk kennis gegeven van de inschrijving 
van deze aangelegenheid op de agenda. De 
commissaris kan aan de vennootschap schriftelijk 
kennis geven van zijn opmerkingen. Deze 
opmerkingen worden aangekondigd op de 
agenda, ter beschikking gesteld van de vennoten, 
overeenkomstig de artikelen 269, 381 en 535. In 
voorkomend geval wordt zonder verwijl ook een 
afschrift gezonden aan diegenen die voldaan 
hebben aan de formaliteiten die voor de toelating 
tot de algemene vergadering zijn 
voorgeschreven. 
  De vennootschap kan, bij een verzoekschrift 
waarvan vooraf aan de commissaris, kennis 
wordt gegeven, aan de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel toestemming vragen 
om de vennoten geen kennis te geven van de 
opmerkingen die niet ter zake dienen of het 
aanzien van de vennootschap op 
onverantwoorde wijze kunnen schaden. De 
voorzitter van de rechtbank hoort de 
vennootschap en de commissaris in raadkamer 
en doet uitspraak in openbare terechtzitting. 
Tegen die beslissing staat geen verzet of hoger 
beroep open.  

Art. 3:64. Wanneer de algemene vergadering 
zich moet uitspreken over de opzegging van 
een commissaris, wordt aan de betrokkene 
onmiddellijk kennis gegeven van de 
inschrijving van deze aangelegenheid op de 
agenda. De commissaris kan aan de 
vennootschap schriftelijk kennis geven van 
zijn opmerkingen. Deze opmerkingen worden 
aangekondigd op de agenda, ter beschikking 
gesteld van de vennoten, overeenkomstig de 
artikelen 5:63 en 7:119. In voorkomend geval 
wordt zonder verwijl ook een kopie gezonden 
aan diegenen die voldaan hebben aan de 
formaliteiten die voor de toelating tot de 
algemene vergadering zijn voorgeschreven. 
  De vennootschap kan, bij een verzoekschrift 
waarvan vooraf aan de commissaris, kennis 
wordt gegeven, aan de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank toestemming vragen 
om de vennoten geen kennis te geven van de 
opmerkingen die niet ter zake dienen of het 
aanzien van de vennootschap op 
onverantwoorde wijze kunnen schaden. De 
voorzitter van de rechtbank hoort de 
vennootschap en de commissaris in 
raadkamer en doet uitspraak in openbare 
terechtzitting. Tegen die beslissing staat geen 
verzet of hoger beroep open. 

Afdeling IV. - Bevoegdheden. Afdeling 7. - Bevoegdheden. 

Art. 137. § 1. De commissarissen kunnen op elk 
ogenblik ter plaatse inzage nemen van de 
boeken, brieven, notulen en in het algemeen van 
alle documenten en geschriften van de 
vennootschap. Zij kunnen van het 

Art. 3:65. § 1. De commissarissen kunnen op 
elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de 
boeken, brieven, notulen en in het algemeen 
van alle documenten en geschriften van de 
vennootschap. Zij kunnen van het 
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 bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de 

aangestelden van de vennootschap alle 
ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle 
verificaties verrichten die zij nodig achten. 
  Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen ter 
zetel van de vennootschap in het bezit te worden 
gesteld van inlichtingen betreffende verbonden 
vennootschappen of betreffende andere 
vennootschappen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat, voorzover zij 
deze inlichtingen nodig achten om de financiële 
toestand van de vennootschap te controleren. 
 
  Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen dat 
het aan derden de bevestiging vraagt van het 
bedrag van de vorderingen op, de schulden 
tegenover of van andere betrekkingen met de 
gecontroleerde vennootschap. 
 
  § 2. De bevoegdheden bedoeld in § 1 kunnen 
door de commissarissen, alleen of gezamenlijk 
handelend, worden uitgeoefend. 
  Wanneer er verscheidene commissarissen zijn 
benoemd vormen zij een college. Zij kunnen de 
controle op de vennootschap onder elkaar 
verdelen. 
  Ten minste halfjaarlijks bezorgt het 
bestuursorgaan hun een boekhoudkundige staat, 
opgesteld volgens het schema van balans en 
resultatenrekening. 

bestuursorgaan, van de gemachtigden en van 
de aangestelden van de vennootschap alle 
ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle 
verificaties verrichten die zij nodig achten. 
  Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen 
ter zetel van de vennootschap in het bezit te 
worden gesteld van inlichtingen betreffende 
verbonden vennootschappen of betreffende 
andere vennootschappen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat, voorzover zij 
deze inlichtingen nodig achten om de 
financiële toestand van de vennootschap te 
controleren. 
  Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen 
dat het aan derden de bevestiging vraagt van 
het bedrag van de vorderingen op, de 
schulden tegenover of van andere 
betrekkingen met de gecontroleerde 
vennootschap. 
  § 2. De bevoegdheden bedoeld in § 1 kunnen 
door de commissarissen, alleen of 
gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend. 
  Wanneer er verscheidene commissarissen 
zijn benoemd vormen zij een college. Zij 
kunnen de controle op de vennootschap onder 
elkaar verdelen. 
  Ten minste halfjaarlijks bezorgt het 
bestuursorgaan hun een boekhoudkundige 
staat, opgesteld volgens het schema van 
balans en resultatenrekening. 

  Art. 138. De commissarissen die ter 
gelegenheid van hun controlewerkzaamheden 
gewichtige en overeenstemmende feiten 
vaststellen die de continuïteit van de 
onderneming in het gedrang kunnen brengen, 
moeten het bestuursorgaan hiervan schriftelijk en 
op een omstandige wijze op de hoogte brengen. 
 
  In dat geval moet het bestuursorgaan 
beraadslagen over de maatregelen die moeten 
worden genomen om de continuïteit van de 
onderneming gedurende een redelijke termijn te 
vrijwaren. 
  De commissarissen kunnen afzien van de 
melding bedoeld in het eerste lid, wanneer ze 
vaststellen dat het bestuursorgaan reeds heeft 
beraadslaagd over de maatregelen die moeten 
worden genomen. 
  Indien binnen een maand na de kennisgeving 
van de melding bedoeld in het eerste lid, de 

Art. 3:66. De commissarissen die ter 
gelegenheid van hun controlewerkzaamheden 
gewichtige en overeenstemmende feiten 
vaststellen die de continuïteit van de 
onderneming in het gedrang kunnen brengen, 
moeten het bestuursorgaan hiervan schriftelijk 
en op een omstandige wijze op de hoogte 
brengen. 
  In dat geval moet het bestuursorgaan 
beraadslagen over de maatregelen die 
moeten worden genomen om de continuïteit 
van de onderneming gedurende een redelijke 
termijn te vrijwaren. 
  De commissarissen kunnen afzien van de 
melding bedoeld in het eerste lid, wanneer ze 
vaststellen dat het bestuursorgaan reeds heeft 
beraadslaagd over de maatregelen die 
moeten worden genomen. 
  Indien binnen een maand na de kennisgeving 
van de melding bedoeld in het eerste lid, de 
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 commissarissen niet werden ingelicht over de 

beraadslaging door het bestuursorgaan over de 
genomen maatregelen of de in het vooruitzicht 
gestelde maatregelen om de continuïteit 
gedurende een redelijke termijn te vrijwaren, of 
indien ze oordelen dat de maatregelen de 
continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen 
vrijwaren gedurende een redelijke termijn, 
kunnen ze hun vaststellingen meedelen aan de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel. In 
dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet 
toepasselijk. 
 
  Indien geen commissaris is benoemd, moet het 
bestuursorgaan, wanneer gewichtige en 
overeenstemmende feiten de continuïteit van de 
onderneming in het gedrang kunnen brengen, 
eveneens beraadslagen over de maatregelen die 
moeten worden genomen om de continuïteit van 
de onderneming gedurende een redelijke termijn 
te vrijwaren. 

commissarissen niet werden ingelicht over de 
beraadslaging door het bestuursorgaan over 
de genomen maatregelen of de in het 
vooruitzicht gestelde maatregelen om de 
continuïteit gedurende een redelijke termijn te 
vrijwaren, of indien ze oordelen dat de 
maatregelen de continuïteit in de 
bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren 
gedurende een redelijke termijn, kunnen ze 
hun vaststellingen meedelen aan de voorzitter 
van de ondernemingsrechtbank. In dat geval 
is artikel 458 van het Strafwetboek niet 
toepasselijk. 
  Indien geen commissaris is benoemd, moet 
het bestuursorgaan, wanneer gewichtige en 
overeenstemmende feiten de continuïteit van 
de onderneming in het gedrang kunnen 
brengen, eveneens beraadslagen over de 
maatregelen die moeten worden genomen om 
de continuïteit van de onderneming gedurende 
een redelijke termijn te vrijwaren. 

Art. 139. De commissarissen kunnen zich bij de 
uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen 
bijstaan door aangestelden of andere personen 
voor wie zij instaan. 

Art. 3:67. De commissarissen kunnen zich bij 
de uitoefening van hun taak, op hun kosten, 
doen bijstaan door aangestelden of andere 
personen voor wie zij instaan. 

Afdeling V. - Aansprakelijkheid. Afdeling 8. - Aansprakelijkheid. 

Art. 140. De commissarissen zijn jegens de 
vennootschap aansprakelijk voor de 
tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun 
taak begaan. 
 
 
 
  Zij zijn zowel jegens de vennootschap als jegens 
derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade 
die het gevolg is van overtreding van de 
bepalingen van dit wetboek of van de statuten. 
 
Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij 
geen deel hebben gehad, worden zij van die 
aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer zij 
aantonen dat zij hun taak naar behoren hebben 
vervuld en zij die overtredingen hebben 
aangeklaagd bij het bestuursorgaan en, in 
voorkomend geval, indien daar geen passend 
gevolg werd gegeven, op de eerste 
daaropvolgende algemene vergadering nadat zij 
er kennis van hebben gekregen. 

Art. 3:68. Onverminderd de 
aansprakelijkheidsbeperking overeenkomstig 
artikel 24, § 1, van de wet van 7 december 
2016 tot organisatie van het beroep van en het 
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren zijn de 
commissarissen jegens de rechtspersoon 
aansprakelijk voor de fouten die zij in de 
uitoefening van hun taak begaan. Zij zijn zowel 
jegens de rechtspersoon als jegens derden 
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg 
is van overtreding van de bepalingen van dit 
wetboek of van de statuten. 
Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij 
geen deel hebben gehad, worden zij van die 
aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer 
zij aantonen dat zij hun taak naar behoren 
hebben vervuld en zij die overtredingen 
hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan 
en, in voorkomend geval, indien daar geen 
passend gevolg werd gegeven, op de eerste 
daaropvolgende algemene vergadering van 
aandeelhouders of leden nadat zij er kennis 
van hebben gekregen. 
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 Art. 140/1. De commissarissen zijn aansprakelijk, 

overeenkomstig het gemeen recht, voor de 
uitoefening van de opdrachten, hen toevertrouwd 
door of krachtens de wet. Behoudens bij 
overtreding gepleegd met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden, wordt deze 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van drie 
miljoen euro voor de uitoefening van een van 
deze opdrachten bij een andere persoon dan een 
organisatie van openbaar belang bedoeld in 
artikel 4/1, verhoogd tot twaalf miljoen euro voor 
de uitoefening van een van deze opdrachten bij 
een organisatie van openbaar belang bedoeld in 
artikel 4/1. De Koning kan deze bedragen wijzigen 
bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad. 
   Het is de commissarissen verboden zich aan 
deze aansprakelijkheid, zelfs gedeeltelijk, door 
een bijzondere overeenkomst te onttrekken. 
   De bedrijfsrevisoren zijn verplicht hun 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid te laten 
dekken door een adequaat verzekeringscontract, 
dat beantwoordt aan de criteria zoals 
gedefinieerd in artikel 24 van de wet van 7 
december 2016 houdende de organisatie van het 
beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren.7 

 
 

HOOFDSTUK II. - Wettelijke controle van de 
jaarrekening. 

HOOFDSTUK 2.  Wettelijke controle van de 
jaarrekening. 

  Art.  141. Tenzij het gaat om één van de in artikel 
92, § 3, 1°, 2°, of 6°, bedoelde vennootschappen 
of om een beleggingsonderneming met het 
statuut van beursvennootschap krachtens artikel 
6, § 1, 1°, van de wet van 25 oktober 2016 
betreffende de toegang tot het 
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het 
statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, is dit hoofdstuk niet van 
toepassing op: 
 
  1° vennootschappen onder firma, gewone 
commanditaire vennootschappen en 
coöperatieve vennootschappen met onbeperkte 
aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt 
aansprakelijke vennoten natuurlijke personen 
zijn; 

Art. 3:69. Tenzij het gaat om één van de in 
artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, of 4°, bedoelde 
vennootschappen of om een 
beleggingsonderneming met het statuut van 
beursvennootschap krachtens artikel 6, § 1, 
1°, van de wet van 25 oktober 2016 
betreffende de toegang tot het 
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het 
statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, is dit hoofdstuk niet van 
toepassing op: 
  1° vennootschappen onder firma en 
commanditaire vennootschappen waarvan 
alle onbeperkt aansprakelijke vennoten 
natuurlijke personen zijn; 
 
 

                                                 
7 Voor de reden van de verwijdering, zie de memorie van toelichting, pagina 89. 
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   2° de niet-genoteerde kleine vennootschappen 

in de zin van artikel 15, met dien verstande dat 
voor de toepassing van dit hoofdstuk iedere 
vennootschap afzonderlijk wordt beschouwd, 
behoudens de vennootschappen die deel 
uitmaken van een groep die gehouden is een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te 
publiceren; 
  3° economische samenwerkingsverbanden, 
waarvan geen enkel lid onderworpen is aan de 
controle door een commissaris; 
  4° landbouwvennootschappen. 

  2° de niet-genoteerde kleine 
vennootschappen als bedoeld in artikel 1:24, 
met dien verstande dat voor de toepassing van 
dit hoofdstuk iedere vennootschap afzonderlijk 
wordt beschouwd, behoudens de 
vennootschappen die deel uitmaken van een 
groep die gehouden is een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen en te publiceren. 

Art. 142. De controle in vennootschappen, op de 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en 
de statuten, van de in de jaarrekening 
weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen 
aan een of meer commissarissen. 

Art. 3:70. De controle in vennootschappen, op 
de financiële toestand, op de jaarrekening en 
op de regelmatigheid, ten aanzien van dit 
wetboek en de statuten, van de in de 
jaarrekening weergegeven verrichtingen, 
wordt opgedragen aan een of meer 
commissarissen. 

  Art. 143. De commissarissen stellen naar 
aanleiding van de jaarrekening een omstandig 
schriftelijk verslag op. Met het oog daarop 
overhandigt het bestuursorgaan van de 
vennootschap hen de nodige stukken, en dit ten 
minste één maand of, bij de vennootschappen 
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 
4, vijfenveertig dagen vóór de geplande datum 
van de algemene vergadering. 
  Indien het bestuursorgaan in gebreke blijft om 
hen deze stukken binnen de wettelijke termijn, 
bedoeld in lid 1, te overhandigen, stellen de 
commissarissen een verslag van niet-bevinding 
op, bestemd voor de algemene vergadering van 
aandeelhouders en gericht aan het 
bestuursorgaan, voor zover zij niet in staat zijn om 
de termijnen na te leven die in onderhavig 
Wetboek zijn voorgeschreven in verband met de 
terbeschikkingstelling van hun verslag van 
commissaris. 

Art. 3:71. De commissarissen stellen naar 
aanleiding van de jaarrekening een omstandig 
schriftelijk verslag op. Met het oog daarop 
overhandigt het bestuursorgaan van de 
vennootschap hen de nodige stukken, en dit 
ten minste één maand of, bij genoteerde 
vennootschappen, vijfenveertig dagen vóór de 
geplande datum van de algemene 
vergadering. 
 
  Indien het bestuursorgaan in gebreke blijft 
om hen deze stukken binnen de wettelijke 
termijn, bedoeld in het eerste lid, te 
overhandigen, stellen de commissarissen een 
verslag van niet-bevinding op, bestemd voor 
de algemene vergadering van 
aandeelhouders en gericht aan het 
bestuursorgaan, voor zover zij niet in staat zijn 
om de termijnen na te leven die in onderhavig 
Wetboek zijn voorgeschreven in verband met 
de terbeschikkingstelling van hun verslag van 
commissaris. 

Art. 144. § 1. Het verslag van de commissarissen 
bedoeld in artikel 143, lid 1, moet minstens 
volgende elementen bevatten: 
 
   1° een inleiding, waarin ten minste wordt 
vermeld op welke jaarrekening de wettelijke 
controle betrekking heeft, welke vennootschap 
onderworpen is aan de wettelijke controle, wie 
tussenkomt in de benoemingsprocedure van de 

Art. 3:72. § 1. Het verslag van de 
commissarissen bedoeld in artikel 3:71, eerste 
lid, moet minstens volgende elementen 
bevatten: 
  1° een inleiding, waarin ten minste wordt 
vermeld op welke jaarrekening de wettelijke 
controle betrekking heeft, welke vennootschap 
is onderworpen aan de wettelijke controle, wie 
tussenkomt in de benoemingsprocedure van 
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 commissarissen bedoeld in artikel 130, de datum 

van de benoeming van de commissarissen, de 
termijn van hun mandaat, het aantal 
opeenvolgende boekjaren dat het 
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd 
auditkantoor, of, bij gebrek eraan, de 
bedrijfsrevisor belast is met de wettelijke controle 
van de jaarrekening van de vennootschap sinds 
de eerste benoeming, en volgens welk 
boekhoudkundig referentiestelsel de jaarrekening 
werd opgesteld, alsook de periode waarop de 
jaarrekening betrekking heeft; 
    
   2° een beschrijving van de reikwijdte van de 
controle, waarin ten minste wordt aangegeven 
welke normen voor de controle bij de uitvoering 
ervan zijn in acht genomen en of zij van het 
bestuursorgaan en aangestelden van de 
vennootschap de toelichtingen en de informatie 
hebben bekomen die nodig is voor hun controle; 
 
   3° een vermelding die aangeeft dat de 
boekhouding is gevoerd in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften 
die daarop van toepassing zijn; 
   4° een oordeel waarin de commissarissen 
aangeven of volgens hen de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de 
financiële toestand en van de resultaten van de 
vennootschap overeenkomstig het toepasselijk 
boekhoudkundig referentiestelsel en, in 
voorkomend geval, of de jaarrekening aan de 
wettelijke vereisten voldoet. Het oordeel kan de 
vorm aannemen van een oordeel zonder 
voorbehoud, een oordeel met voorbehoud, een 
afkeurend oordeel, of indien de commissarissen 
zich geen oordeel kunnen vormen, een 
onthoudende verklaring; 
   5° een verwijzing naar bepaalde 
aangelegenheden waarop de commissarissen in 
het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al 
dan niet een voorbehoud werd opgenomen in het 
oordeel; 
   6° een oordeel dat aangeeft of het jaarverslag 
in overeenstemming is met de jaarrekening voor 
hetzelfde boekjaar en of het is opgesteld 
overeenkomstig de artikelen 95 en 96.  
 

de commissarissen bedoeld in artikel 3:55, de 
datum van de benoeming van de 
commissarissen, de termijn van hun mandaat, 
het aantal opeenvolgende boekjaren dat het 
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd 
auditkantoor, of, bij gebrek eraan, de 
bedrijfsrevisor belast is met de wettelijke 
controle van de jaarrekening van de 
vennootschap sinds de eerste benoeming, en 
volgens welk boekhoudkundig 
referentiestelsel de jaarrekening werd 
opgesteld, alsook de periode waarop de 
jaarrekening betrekking heeft; 
  2° een beschrijving van de reikwijdte van de 
controle, waarin ten minste wordt aangegeven 
welke normen voor de controle bij de 
uitvoering ervan zijn in acht genomen en of zij 
van het bestuursorgaan en aangestelden van 
de vennootschap de toelichtingen en de 
informatie hebben bekomen die nodig is voor 
hun controle; 
  3° een vermelding die aangeeft dat de 
boekhouding is gevoerd in overeenstemming 
met de wettelijke en reglementaire 
voorschriften die daarop van toepassing zijn; 
  4° een oordeel waarin de commissarissen 
aangeven of volgens hen de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de 
fi nanciële toestand en van de resultaten van 
de vennootschap overeenkomstig het 
toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel 
en, in voorkomend geval, of de jaarrekening 
aan de wettelijke vereisten voldoet. Het 
oordeel kan de vorm aannemen van een 
oordeel zonder voorbehoud, een oordeel met 
voorbehoud, een afkeurend oordeel, of indien 
de commissarissen zich geen oordeel kunnen 
vormen, een onthoudende verklaring; 
  5° een verwijzing naar bepaalde 
aangelegenheden waarop de commissarissen 
in het bijzonder de aandacht vestigen 
ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd 
opgenomen in het oordeel; 
  6° een oordeel dat aangeeft of het 
jaarverslag in overeenstemming is met de 
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en of het 
is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 
en 3:6.  
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 8Indien de in artikel 96, § 4, vereiste verklaring 

van niet-financiële informatie wordt opgenomen in 
een afzonderlijk verslag, bevat het verslag van de 
commissarissen een vermelding die aangeeft of 
dit afzonderlijk verslag de vereiste inlichtingen 
bevat en in overeenstemming is met de 
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar; 
 
  7° een verklaring betreffende materiële 
onzekerheden die verband houden met 
gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk 
aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen 
van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten 
voort te zetten; 
   8° een vermelding die aangeeft of de 
resultaatverwerking die aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd, in 
overeenstemming is met de statuten en met dit 
Wetboek; 
   9° de vermelding of zij kennis hebben gekregen 
van verrichtingen gedaan of beslissingen 
genomen met overtreding van de statuten of van 
de bepalingen van dit Wetboek. Deze laatste 
vermelding kan echter worden weggelaten 
wanneer de openbaarmaking van de overtreding 
aan de vennootschap onverantwoorde schade 
kan berokkenen, onder meer omdat het 
bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft 
genomen om de aldus ontstane onwettige 
toestand te verhelpen; 
 
   10° een vermelding die aangeeft of de 
documenten die overeenkomstig artikel 100, § 1, 
5°, 6° /1, 6° /2 en § 2 moeten worden neergelegd 
zowel qua vorm als inhoud de door dit Wetboek 
verplichte informatie bevatten; 
   11° een vermelding ter bevestiging, enerzijds, 
dat zij geen opdrachten hebben verricht die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de jaarrekening en dat zij in de loop van hun 
mandaat onafhankelijk zijn gebleven tegenover 
de vennootschap en, anderzijds, dat de bedragen 
voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar 
zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening 
bedoeld in artikel 134 desgevallend correct zijn 
vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de 
jaarrekening. Indien dit niet het geval is, 

Indien de in artikel 3:6, § 4, vereiste verklaring 
van niet-financiële informatie wordt 
opgenomen in een afzonderlijk verslag, bevat 
het verslag van de commissarissen een 
vermelding die aangeeft of dit afzonderlijk 
verslag de vereiste inlichtingen bevat en in 
overeenstemming is met de jaarrekening voor 
hetzelfde boekjaar; 
  7° een verklaring betreffende materiële 
onzekerheden die verband houden met 
gebeurtenissen of omstandigheden die 
mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over 
het vermogen van de vennootschap om haar 
bedrijfsactiviteiten voort te zetten; 
  8° een vermelding die aangeeft of de 
resultaatverwerking die aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd, in 
overeenstemming is met de statuten en met dit 
Wetboek; 
  9° de vermelding of zij kennis hebben 
gekregen van verrichtingen gedaan of 
beslissingen genomen met overtreding van de 
statuten of van de bepalingen van dit 
Wetboek. Deze laatste vermelding kan echter 
worden weggelaten wanneer de 
openbaarmaking van de overtreding aan de 
vennootschap onverantwoorde schade kan 
berokkenen, onder meer omdat het 
bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft 
genomen om de aldus ontstane onwettige 
toestand te verhelpen; 
  10° een vermelding die aangeeft of de 
documenten die overeenkomstig artikel 3:12, 
§ 1, 5°, 7°, 8° en § 2 moeten worden 
neergelegd zowel qua vorm als inhoud de door 
dit Wetboek verplichte informatie bevatten; 
  11° een vermelding ter bevestiging, 
enerzijds, dat zij geen opdrachten hebben 
verricht die onverenigbaar zijn met de 
wettelijke controle van de jaarrekening en dat 
zij in de loop van hun mandaat onafhankelijk 
zijn gebleven tegenover de vennootschap en, 
anderzijds, dat de bedragen voor de 
bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de jaarrekening 
bedoeld in artikel 3:62 desgevallend correct 
zijn vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij 

                                                 
8 Ingevoegd in het W. Venn. door de wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie 
en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (B.S. 11 september 2017). 
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 vermelden de commissarissen de gedetailleerde 

informatie zelf in hun verslag van 
commissaris(sen); 
 
   12° een vermelding van de vestigingsplaats van 
de commissaris(sen). 
   Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend 
door de commissarissen. 
   § 2. Indien de wettelijke controle is toevertrouwd 
aan meer dan één commissaris, dienen zij 
overeenstemming te bereiken over de resultaten 
van de wettelijke controle en geven zij een 
gezamenlijk verslag over de wettelijke controle 
van de jaarrekening en een gezamenlijk oordeel 
af. In geval van verschil van mening geeft elke 
commissaris zijn mening in een afzonderlijke 
paragraaf van het verslag met vermelding van de 
redenen voor het verschil van mening. 
 
   Indien de wettelijke controle is toevertrouwd 
aan meer dan één commissaris, wordt het verslag 
over de wettelijke controle van de jaarrekening 
ondertekend door alle commissarissen. 
 
   § 3. Indien de wettelijke controle is toevertrouwd 
aan een bedrijfsrevisorenkantoor of aan een 
geregistreerd auditkantoor, wordt het verslag over 
de wettelijke controle van de jaarrekening 
ondertekend door ten minste de vaste 
vertegenwoordiger die de wettelijke controle van 
de rekeningen uitvoert namens het 
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd 
auditkantoor. 
 
   § 4. De wettelijke controle biedt geen zekerheid 
omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van 
de vennootschap, noch van de efficiëntie of de 
doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand 
heeft genomen of zal nemen. 

de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, 
vermelden de commissarissen de 
gedetailleerde informatie zelf in hun verslag 
van commissaris(sen); 
  12° een vermelding van de vestigingsplaats 
van de commissaris(sen). 
  Het verslag wordt ondertekend en 
gedagtekend door de commissarissen. 
  § 2. Indien de wettelijke controle is 
toevertrouwd aan meer dan één commissaris, 
dienen zij overeenstemming te bereiken over 
de resultaten van de wettelijke controle en 
geven zij een gezamenlijk verslag over de 
wettelijke controle van de jaarrekening en een 
gezamenlijk oordeel af. In geval van verschil 
van mening geeft elke commissaris zijn 
mening in een afzonderlijke paragraaf van het 
verslag met vermelding van de redenen voor 
het verschil van mening. 
  Indien de wettelijke controle is toevertrouwd 
aan meer dan één commissaris, wordt het 
verslag over de wettelijke controle van de 
jaarrekening ondertekend door alle 
commissarissen. 
  § 3. Indien de wettelijke controle is 
toevertrouwd aan een 
bedrijfsrevisorenkantoor of aan een 
geregistreerd auditkantoor, wordt het verslag 
over de wettelijke controle van de jaarrekening 
ondertekend door ten minste de vaste 
vertegenwoordiger die de wettelijke controle 
van de rekeningen uitvoert namens het 
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd 
auditkantoor. 
  § 4. De wettelijke controle biedt geen 
zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch 
van de efficiëntie of de doeltreffendheid 
waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand 
heeft genomen of zal nemen. 

HOOFDSTUK III. - Wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening. 

HOOFDSTUK 3. - Wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening. 

Afdeling I. - Algemene regeling. Afdeling 1. - Algemene regeling. 

Art. 145. Onverminderd andersluidende 
bepalingen in andere wetgevingen, is dit 
hoofdstuk niet van toepassing op: 
  1° kredietinstellingen die vallen onder de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het 
toezicht op kredietinstellingen en 

Art. 3:73. Onverminderd andersluidende 
bepalingen in andere wetgevingen, is dit 
hoofdstuk niet van toepassing op: 
  1° kredietinstellingen die vallen onder de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het 
toezicht op kredietinstellingen en 
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 beursvennootschappen, de Nationale Bank van 

België, het Herdisconterings- en 
Waarborginstituut en de Deposito- en 
Consignatiekas; 
  2° vennootschappen die vallen onder het 
koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot 
regeling van het statuut van de 
portefeuillemaatschappijen; 
  3° beleggingsondernemingen die vallen onder 
de wet van 25 oktober 2016 betreffende de 
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en 
betreffende het statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies; 
  4° economische samenwerkingsverbanden; 
  5° landbouwvennootschappen. 

beursvennootschappen, de Nationale Bank 
van België, het Herdisconterings- en 
Waarborginstituut en de Deposito- en 
Consignatiekas; 
  2° vennootschappen die vallen onder het 
koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 
tot regeling van het statuut van de 
portefeuillemaatschappijen; 
  3° beleggingsondernemingen die vallen 
onder de wet van 25 oktober 2016 betreffende 
de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf 
en betreffende het statuut van en het toezicht 
op de vennootschappen voor 
vermogensbeheer en beleggingsadvies. 

  Art. 146. De geconsolideerde jaarrekening moet 
worden gecontroleerd door de commissaris van 
de consoliderende vennootschap of door een of 
meer daartoe aangewezen bedrijfsrevisoren of 
geregistreerd auditkantoor. Indien de 
geconsolideerde jaarrekening niet wordt 
gecontroleerd door de commissaris(sen), gebeurt 
de benoeming door de algemene vergadering. 
 
  In geval van een consortium, wordt de 
geconsolideerde jaarrekening gecontroleerd door 
de commissaris van ten minste een van de 
vennootschappen van het consortium of door een 
of meer bedrijfsrevisoren, die of door een 
geregistreerd auditkantoor dat daartoe met 
onderlinge instemming zijn aangesteld; indien de 
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld 
volgens de wetgeving en in de nationale munt van 
een buitenlandse vennootschap die tot het 
consortium behoort, mag zij worden 
gecontroleerd door de persoon belast met de 
controle van deze buitenlandse vennootschap. 
 
  De artikelen 133 tot 136, zijn van toepassing op 
de bedrijfsrevisor die of het geregistreerd 
auditkantoor dat instaat voor de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening, maar niet de 
functie van commissaris in de consoliderende 
vennootschap bekleedt. 

Art. 3:74. De geconsolideerde jaarrekening 
moet worden gecontroleerd door de 
commissaris van de consoliderende 
vennootschap of door een of meer daartoe 
aangewezen bedrijfsrevisoren of geregistreerd 
auditkantoor. Indien de geconsolideerde 
jaarrekening niet wordt gecontroleerd door de 
commissaris(sen), gebeurt de benoeming 
door de algemene vergadering. 
  In geval van een consortium, wordt de 
geconsolideerde jaarrekening gecontroleerd 
door de commissaris van ten minste een van 
de vennootschappen van het consortium of 
door een of meer bedrijfsrevisoren die of door 
een geregistreerd auditkantoor dat daartoe 
met onderlinge instemming zijn aangesteld; 
indien de geconsolideerde jaarrekening wordt 
opgesteld volgens de wetgeving en in de 
nationale munt van een buitenlandse 
vennootschap die tot het consortium behoort, 
mag zij worden gecontroleerd door de persoon 
belast met de controle van deze buitenlandse 
vennootschap. 
  De artikelen 3:59 tot 3:64, zijn van toepassing 
op de bedrijfsrevisor die of het geregistreerd 
auditkantoor dat instaat voor de controle van 
de geconsolideerde jaarrekening, maar niet de 
functie van commissaris in de consoliderende 
vennootschap bekleedt. 

  Art. 147. De consoliderende vennootschap 
moet haar controlebevoegdheid aanwenden om 
van de in de consolidatie opgenomen of op te 
nemen vennootschappen te verkrijgen dat zij de 
met de controle van de geconsolideerde 

Art. 3:75. De consoliderende vennootschap 
moet haar controlebevoegdheid aanwenden 
om van de in de consolidatie opgenomen of op 
te nemen vennootschappen te verkrijgen dat 
zij de met de controle van de geconsolideerde 



89 

 

Rood: tekst die wordt gewijzigd 
Groen: nieuwe tekst 
 89 

CRB 2017-2017 
CCR 10 

 
 jaarrekening belaste bedrijfsrevisor toelaten ter 

plaatse de noodzakelijke controles te verrichten 
en dat zij hem op zijn verzoek alle noodzakelijke 
inlichtingen en bevestigingen verstrekken voor de 
naleving van de hem door de Koning opgelegde 
verplichtingen inzake het opstellen, de controle 
en de openbaarmaking van de geconsolideerde 
jaarrekening. 

jaarrekening belaste bedrijfsrevisor toelaten 
ter plaatse de noodzakelijke controles te 
verrichten en dat zij hem op zijn verzoek alle 
noodzakelijke inlichtingen en bevestigingen 
verstrekken voor de naleving van de hem door 
de Koning opgelegde verplichtingen inzake 
het opstellen, de controle en de 
openbaarmaking van de geconsolideerde 
jaarrekening. 

Art. 147/1. § 1. De commissaris, de 
bedrijfsrevisor of het geregistreerd auditkantoor, 
belast met de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening: 
   1° draagt de volledige verantwoordelijkheid 
voor het controleverslag bedoeld in artikel 148 en, 
waar van toepassing, artikel 10 van de 
verordening (EU) nr. 537/2014 en voor, waar van 
toepassing, de aanvullende verklaring aan het 
auditcomité als bedoeld in artikel 11 van die 
verordening; 
   2° evalueert de controlewerkzaamheden die 
voor het doel van de groepscontrole zijn 
uitgevoerd door auditors van een derde land of 
door wettelijke auditors van een lidstaat van de 
Europese Unie of van een andere Staat die partij 
is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte, hetzij natuurlijke personen, 
hetzij rechtspersonen, en houdt documenten bij 
over de aard, tijdstippen en reikwijdte van de 
betrokkenheid bij de door die auditors 
uitgevoerde werkzaamheden, indien van 
toepassing met inbegrip van de beoordeling door 
hem als bedrijfsrevisor belast met de controle van 
de geconsolideerde jaarrekening van relevante 
onderdelen van de controledocumenten van de 
betreffende auditors; 
 
   3° kijkt de controlewerkzaamheden na die voor 
het doel van de groepscontrole zijn uitgevoerd 
door de auditor(s) van een derde land of door de 
wettelijke auditor(s) van een lidstaat van de 
Europese Unie of van een andere Staat die partij 
is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte, hetzij natuurlijke personen, 
hetzij rechtspersonen, en houdt hierover 
documenten bij. 
 
   De informatie bijgehouden door de 
commissaris, de bedrijfsrevisor of het 
geregistreerd auditkantoor belast met de controle 

Art. 3:76. § 1. De commissaris, de 
bedrijfsrevisor of het geregistreerd 
auditkantoor, belast met de wettelijke controle 
van de geconsolideerde jaarrekening: 
  1° draagt de volledige verantwoordelijkheid 
voor het controleverslag bedoeld in artikel 3:77 
en, waar van toepassing, artikel 10 van de 
verordening (EU) nr. 537/2014 en voor, waar 
van toepassing, de aanvullende verklaring aan 
het auditcomité als bedoeld in artikel 11 van 
die verordening; 
  2° evalueert de controlewerkzaamheden die 
voor het doel van de groepscontrole zijn 
uitgevoerd door auditors van een derde land of 
door wettelijke auditors van een lidstaat van de 
Europese Unie of van een andere Staat die 
partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte, hetzij 
natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, 
en houdt documenten bij over de aard, 
tijdstippen en reikwijdte van de betrokkenheid 
bij de door die auditors uitgevoerde 
werkzaamheden, indien van toepassing met 
inbegrip van de beoordeling door hem als 
bedrijfsrevisor belast met de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening van relevante 
onderdelen van de controledocumenten van 
de betreffende auditors; 
  3° kijkt de controlewerkzaamheden na die 
voor het doel van de groepscontrole zijn 
uitgevoerd door de auditor(s) van een derde 
land of door de wettelijke auditor(s) van een 
lidstaat van de Europese Unie of van een 
andere Staat die partij is bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische 
Ruimte, hetzij natuurlijke personen, hetzij 
rechtspersonen, en houdt hierover 
documenten bij. 
  De informatie bijgehouden door de 
commissaris, de bedrijfsrevisor of het 
geregistreerd auditkantoor belast met de 
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 van de geconsolideerde jaarrekening moet 

adequaat zijn om het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet 
van 7 december 2016 2016 houdende de 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren in staat te stellen 
het werk van de bedrijfsrevisor belast met de 
controle van de geconsolideerde jaarrekening te 
beoordelen. 
   Voor de toepassing van punt 3° van het eerste 
lid van deze paragraaf, verzoekt de de 
commissaris, de bedrijfsrevisor of het 
geregistreerd auditkantoor belast met de controle 
van de geconsolideerde jaarrekening, de 
betrokken auditor(s) van derde landen of de 
wettelijke auditor(s) van een lidstaat van de 
Europese Unie of van een andere Staat die partij 
is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte, hetzij natuurlijke personen, 
hetzij rechtspersonen, om instemming met de 
overdracht van relevante documentatie tijdens de 
uitvoering van de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening, als voorwaarde 
om zich te kunnen baseren op het werk van hen. 
 
   § 2. Indien de commissaris, de bedrijfsrevisor of 
het geregistreerd auditkantoor belast met de 
controle van de geconsolideerde jaarrekening, 
niet kan voldoen aan de onder paragraaf 1, lid 1, 
3°, gestelde eisen, neemt hij passende 
maatregelen en stelt hij het College van toezicht 
op de bedrijfsrevisoren bedoeld in artikel 32 van 
de wet van 00 december 2016 houdende de 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren daarvan in 
kennis. 
   Deze maatregelen kunnen, in voorkomend 
geval, onder meer inhouden dat, hetzij direct, 
hetzij door deze taken uit te besteden, 
aanvullende controlewerkzaamheden bij de 
betrokken dochteronderneming worden 
uitgevoerd. 

controle van de geconsolideerde jaarrekening 
moet adequaat zijn om het College van 
toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in 
artikel 32 van de wet van 7 december 2016 
houdende de organisatie van het beroep van 
en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 
in staat te stellen het werk van de 
bedrijfsrevisor belast met de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening te beoordelen. 
  Voor de toepassing van punt 3° van het 
eerste lid van deze paragraaf, verzoekt de de 
commissaris, de bedrijfsrevisor of het 
geregistreerd auditkantoor belast met de 
controle van de geconsolideerde jaarrekening, 
de betrokken auditor(s) van derde landen of de 
wettelijke auditor(s) van een lidstaat van de 
Europese Unie of van een andere Staat die 
partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte, hetzij 
natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, 
om instemming met de overdracht van 
relevante documentatie tijdens de uitvoering 
van de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening, als voorwaarde om zich te 
kunnen baseren op het werk van hen. 
  § 2. Indien de commissaris, de bedrijfsrevisor 
of het geregistreerd auditkantoor belast met de 
controle van de geconsolideerde jaarrekening, 
niet kan voldoen aan de onder § 1, lid 1, 3°, 
gestelde eisen, neemt hij passende 
maatregelen en stelt hij het College van 
toezicht op de bedrijfsrevisoren bedoeld in 
artikel 32 van de wet van 7 december 2016 
houdende de organisatie van het beroep van 
en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 
daarvan in kennis. 
  Deze maatregelen kunnen, in voorkomend 
geval, onder meer inhouden dat, hetzij direct, 
hetzij door deze taken uit te besteden, 
aanvullende controlewerkzaamheden bij de 
betrokken dochteronderneming worden 
uitgevoerd. 

Art. 148. § 1. De commissarissen, of de 
bedrijfsrevisoren, of de geregistreerde 
auditkantoren aangesteld voor de wettelijke 
controle van de geconsolideerde jaarrekening 
stellen een omstandig schriftelijk verslag op dat 
minstens de volgende elementen bevat: 
   1° een inleiding, waarin ten minste wordt 
vermeld op welke geconsolideerde jaarrekening 

Art. 3:77. § 1. De commissarissen, of de 
bedrijfsrevisoren, of de geregistreerde 
auditkantoren aangesteld voor de wettelijke 
controle van de geconsolideerde jaarrekening 
stellen een omstandig schriftelijk verslag op 
dat minstens de volgende elementen bevat: 
  1° een inleiding, waarin ten minste wordt 
vermeld op welke geconsolideerde 
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 de wettelijke controle betrekking heeft en op 

welke groep onderworpen aan de wettelijke 
controle, wie tussenkomt in hun 
benoemingsprocedure, de datum van hun 
benoeming, de termijn van hun mandaat, het 
aantal opeenvolgende boekjaren dat het 
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd 
auditkantoor of, bij gebrek eraan, de 
bedrijfsrevisor belast is met de wettelijke controle 
van de geconsolideerde jaarrekening van de 
vennootschap sinds hun eerste benoeming, en 
volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel 
de geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld, 
alsook de periode waarop de geconsolideerde 
jaarrekening betrekking heeft; 
 
   2° een beschrijving van de reikwijdte van de 
controle, waarin ten minste wordt aangegeven 
welke normen voor de uitvoering van de controle 
in acht zijn genomen en of de commissarissen of 
de aangeduide bedrijfsrevisoren de toelichtingen 
en de informatie hebben bekomen die nodig is 
voor hun controle; 
 
   3° een oordeel, waarin de commissarissen of 
de aangestelde bedrijfsrevisoren aangeven of 
volgens hen de geconsolideerde jaarrekening 
een getrouw beeld geeft van het vermogen, van 
de financiële toestand en van de resultaten van 
het geconsolideerd geheel overeenkomstig het 
toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, 
in voorkomend geval, of de geconsolideerde 
jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet; 
 
 
 het oordeel kan de vorm aannemen van een 
oordeel zonder voorbehoud, een oordeel met 
voorbehoud, een afkeurend oordeel of, indien de 
commissarissen of de bedrijfsrevisoren zich geen 
oordeel kunnen vormen, een onthoudende 
verklaring; 
   4° een verwijzing naar bepaalde 
aangelegenheden waarop de commissarissen of 
de aangestelde bedrijfsrevisoren in het bijzonder 
de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een 
voorbehoud werd opgenomen in het oordeel; 
 
   5° een oordeel dat aangeeft of het jaarverslag 
over de geconsolideerde jaarrekening in 
overeenstemming is met de geconsolideerde 

jaarrekening de wettelijke controle betrekking 
heeft en op welke groep onderworpen aan de 
wettelijke controle, wie tussenkomt in hun 
benoemingsprocedure, de datum van hun 
benoeming, de termijn van hun mandaat, het 
aantal opeenvolgende boekjaren dat het 
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd 
auditkantoor of, bij gebrek eraan, de 
bedrijfsrevisor belast is met de wettelijke 
controle van de geconsolideerde jaarrekening 
van de vennootschap sinds hun eerste 
benoeming, en volgens welk boekhoudkundig 
referentiestelsel ze de geconsolideerde 
jaarrekening werd opgesteld, alsook de 
periode waarop de geconsolideerde 
jaarrekening betrekking heeft; 
  2° een beschrijving van de reikwijdte van de 
controle, waarin ten minste wordt aangegeven 
welke normen voor de uitvoering van de 
controle in acht zijn genomen en of de 
commissarissen of de aangeduide 
bedrijfsrevisoren de toelichtingen en de 
informatie hebben bekomen die nodig is voor 
hun controle; 
  3° een oordeel, waarin de commissarissen of 
de aangestelde bedrijfsrevisoren aangeven of 
volgens hen de geconsolideerde jaarrekening 
een getrouw beeld geeft van het vermogen, 
van de financiële toestand en van de 
resultaten van het geconsolideerd geheel 
overeenkomstig het toepasselijk 
boekhoudkundig referentiestelsel en, in 
voorkomend geval, of de geconsolideerde 
jaarrekening aan de wettelijke vereisten 
voldoet; 
  het oordeel kan de vorm aannemen van een 
oordeel zonder voorbehoud, een oordeel met 
voorbehoud, een afkeurend oordeel of, indien 
de commissarissen of de bedrijfsrevisoren 
zich geen oordeel kunnen vormen, een 
onthoudende verklaring; 
  4° een verwijzing naar bepaalde 
aangelegenheden waarop de commissarissen 
of de aangestelde bedrijfsrevisoren in het 
bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al 
dan niet een voorbehoud werd opgenomen in 
het oordeel; 
  5° een oordeel dat aangeeft of het 
jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening in overeenstemming is met de 
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 jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en of het is 

opgesteld overeenkomstig de wet.  
 
9Indien de in artikel 119, § 2, vereiste verklaring 
van niet-financiële informatie wordt opgenomen in 
een afzonderlijk verslag, bevat het verslag over 
de wettelijke controle van de geconsolideerde 
jaarrekening een vermelding die aangeeft of dit 
afzonderlijk verslag de vereiste inlichtingen bevat 
en in overeenstemming is met de 
geconsolideerde jaarrekening voor hetzelfde 
boekjaar; 
   6° een verklaring betreffende materiële 
onzekerheden die verband houden met 
gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk 
aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen 
van de groep om zijn bedrijfsactiviteiten voort te 
zetten; 
   7° een vermelding ter bevestiging, enerzijds, 
dat zij geen opdrachten hebben verricht die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle en 
dat zij in de loop van hun mandaat onafhankelijk 
zijn gebleven tegenover de groep en, anderzijds, 
dat de bedragen voor de bijkomende opdrachten 
die verenigbaar zijn met de wettelijke controle 
bedoeld in artikel 134 desgevallend correct zijn 
vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de 
jaarrekening. Indien dit niet het geval is, 
vermelden de commissarissen de gedetailleerde 
informatie zelf in hun verslag over de wettelijke 
controle van de geconsolideerde jaarrekening; 
 
   8° een vermelding van de vestigingsplaats van 
de commissaris, de bedrijfsrevisor of het 
geregistreerd auditkantoor. 
   Het verslag wordt door de commissarissen of 
aangestelde bedrijfsrevisoren ondertekend en 
gedagtekend. 
   § 2. Indien de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening is toevertrouwd 
aan meer dan één bedrijfsrevisor, dienen zij 
overeenstemming te bereiken over de resultaten 
van de wettelijke controle van de geconsolideerde 
jaarrekening en geven zij een gezamenlijk verslag 
en een gezamenlijk oordeel af. In geval van 
verschil van mening geeft elke bedrijfsrevisor zijn 
mening in een afzonderlijke paragraaf van het 

geconsolideerde jaarrekening voor hetzelfde 
boekjaar en of het is opgesteld 
overeenkomstig de wet.  
Indien de in artikel 3:32, § 2, vereiste 
verklaring van niet-financiële informatie wordt 
opgenomen in een afzonderlijk verslag, bevat 
het verslag over de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening een vermelding 
die aangeeft of dit afzonderlijk verslag de 
vereiste inlichtingen bevat en in 
overeenstemming is met de geconsolideerde 
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar; 
  6° een verklaring betreffende materiële 
onzekerheden die verband houden met 
gebeurtenissen of omstandigheden die 
mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over 
het vermogen van de groep om zijn 
bedrijfsactiviteiten voort te zetten; 
  7° een vermelding ter bevestiging, enerzijds, 
dat zij geen opdrachten hebben verricht die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle 
en dat zij in de loop van hun mandaat 
onafhankelijk zijn gebleven tegenover de 
groep en, anderzijds, dat de bedragen voor de 
bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn 
met de wettelijke controle bedoeld in artikel 
3:62 desgevallend correct zijn vermeld en 
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening. 
Indien dit niet het geval is, vermelden de 
commissarissen de gedetailleerde informatie 
zelf in hun verslag over de wettelijke controle 
van de geconsolideerde jaarrekening; 
  8° een vermelding van de vestigingsplaats 
van de commissaris, de bedrijfsrevisor of het 
geregistreerd auditkantoor. 
  Het verslag wordt door de commissarissen of 
aangestelde bedrijfsrevisoren ondertekend en 
gedagtekend. 
  § 2. Indien de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening is toevertrouwd 
aan meer dan één bedrijfsrevisor, dienen zij 
overeenstemming te bereiken over de 
resultaten van de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening en geven zij een 
gezamenlijk verslag en een gezamenlijk 
oordeel af. In geval van verschil van mening 
geeft elke bedrijfsrevisor zijn mening in een 

                                                 
9 Ingevoegd in het W. Venn. door de wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie 
en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (B.S. 11 september 2017). 
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 verslag met vermelding van de redenen voor het 

verschil van mening. 
 
   Indien de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening is toevertrouwd 
aan meer dan één bedrijfsrevisor, wordt het 
verslag over de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening ondertekend door 
alle bedrijfsrevisoren. 
   § 3. Indien de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening is toevertrouwd 
aan een bedrijfsrevisorenkantoor of aan een 
geregistreerd auditkantoor, wordt het verslag over 
de wettelijke controle van de geconsolideerde 
jaarrekening ondertekend door ten minste de 
vaste vertegenwoordiger die de wettelijke 
controle van de geconsolideerde jaarrekening 
uitvoert namens het bedrijfsrevisorenkantoor of 
het geregistreerd auditkantoor. 
 
   § 4. Ingeval de jaarrekening van de 
moedervennootschap aan de geconsolideerde 
jaarrekening is gehecht, kan het krachtens dit 
artikel vereiste verslag van de commissarissen of 
van de aangestelde bedrijfsrevisoren 
gecombineerd worden met het in artikel 144 
vereiste verslag van de commissarissen 
betreffende de jaarrekening van de 
moedervennootschap. 

afzonderlijke paragraaf van het verslag met 
vermelding van de redenen voor het verschil 
van mening. 
  Indien de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening is toevertrouwd 
aan meer dan één bedrijfsrevisor, wordt het 
verslag over de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening ondertekend 
door alle bedrijfsrevisoren. 
  § 3. Indien de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening is toevertrouwd 
aan een bedrijfsrevisorenkantoor of aan een 
geregistreerd auditkantoor, wordt het verslag 
over de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening ondertekend 
door ten minste de vaste vertegenwoordiger 
die de wettelijke controle van de 
geconsolideerde jaarrekening uitvoert namens 
het bedrijfsrevisorenkantoor of het 
geregistreerd auditkantoor. 
  § 4. Ingeval de jaarrekening van de 
moedervennootschap aan de 
geconsolideerde jaarrekening is gehecht, kan 
het krachtens dit artikel vereiste verslag van 
de commissarissen of van de aangestelde 
bedrijfsrevisoren gecombineerd worden met 
het in artikel 3:71 vereiste verslag van de 
commissarissen betreffende de jaarrekening 
van de moedervennootschap. 

Afdeling II. - Koninklijke besluiten met 
betrekking tot de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening. 

Afdeling 2. - Koninklijke besluiten met 
betrekking tot de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening. 

Art. 149. § 1. De Koning kan de regels met 
betrekking tot het laten controleren van de 
geconsolideerde jaarrekening evenals tot het 
opmaken van een controleverslag aanpassen en 
aanvullen naar gelang van de bedrijfstakken of 
economische sectoren. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op de 
vennootschappen waarvan het voorwerp de 
verzekering is en die door de Koning zijn 
toegelaten op grond van de wetgeving 
betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen. 
  § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een zekere omvang, door 
Hem bepaald, niet te boven gaan, de regels met 
betrekking tot het laten controleren van de 
geconsolideerde jaarrekening alsook die met 
betrekking tot het opmaken van een 

Art. 3:78. § 1. De Koning kan de regels met 
betrekking tot het laten controleren van de 
geconsolideerde jaarrekening evenals tot het 
opmaken van een controleverslag aanpassen 
en aanvullen naar gelang van de 
bedrijfstakken of economische sectoren. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op de 
vennootschappen waarvan het voorwerp de 
verzekering is en die door de Koning zijn 
toegelaten op grond van de wetgeving 
betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen. 
  § 2. De Koning kan voor bepaalde 
vennootschappen, die een zekere omvang, 
door Hem bepaald, niet te boven gaan, de 
regels met betrekking tot het laten controleren 
van de geconsolideerde jaarrekening alsook 
die met betrekking tot het opmaken van een 
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 controleverslag aanpassen en aanvullen, 

alsmede voor die vennootschappen vrijstelling 
geven van de toepassing van alle of bepaalde van 
die regels. Deze aanpassingen, aanvullingen en 
vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang van 
het voorwerp van de bedoelde besluiten en de 
rechtsvorm van de vennootschap. 

controleverslag aanpassen en aanvullen, 
evenals voor die vennootschappen vrijstelling 
geven van de toepassing van alle of bepaalde 
van die regels. Deze aanpassingen, 
aanvullingen en vrijstellingen kunnen 
verschillen naar gelang van het voorwerp van 
de bedoelde besluiten en de rechtsvorm van 
de vennootschap. 

Art. 150. De minister die de Economische Zaken 
onder zijn bevoegdheden heeft, kan in bijzondere 
gevallen, na een met redenen omkleed advies 
van de Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen, toestaan dat wordt afgeweken van de 
artikelen 146 tot 148 en van de regels die 
krachtens artikel 149 zijn gesteld. 
  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
wordt in kennis gesteld van het besluit van de 
minister. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op de 
vennootschappen die de verzekering tot 
voorwerp hebben en die door de Koning zijn 
toegelaten op grond van de wetgeving 
betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen. 

Art. 3:79. De minister bevoegd voor Economie 
of zijn afgevaardigde kan na een met 
gemotiveerd advies van de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt 
afgeweken van de artikelen 3:74 tot 3:77 en 
van de regels die krachtens artikel 3:78 zijn 
gesteld. 
  De Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen wordt in kennis gesteld van het besluit 
van de minister. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op de 
vennootschappen die de verzekering tot 
voorwerp hebben en die door de Koning zijn 
toegelaten op grond van de wetgeving 
betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen. 

HOOFDSTUK IV. - Controle in 
vennootschappen waar een 
ondernemingsraad werd opgericht. 

HOOFDSTUK 4. - Controle in 
vennootschappen waar een 
ondernemingsraad werd opgericht. 

Afdeling I. - Aard van de controle. Afdeling 1. - Aard van de controle. 

Art. 151. In elke vennootschap waar een 
ondernemingsraad moet worden opgericht 
krachtens de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsleven, met 
uitzondering van de gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen, worden één of meer 
bedrijfsrevisoren benoemd met als taak: 
  1° verslag uit te brengen bij de 
ondernemingsraad over de jaarrekening en over 
het jaarverslag overeenkomstig de artikelen 143 
en 144; 
  2° de getrouwheid en volledigheid te certificeren 
van de economische en financiële inlichtingen die 
het bestuursorgaan aan de ondernemingsraad 
verstrekt, voor zover deze inlichtingen uit de 
boekhouding, uit de jaarrekening van de 
vennootschap blijken of uit andere verifieerbare 
stukken voortvloeien; 
  3° in het bijzonder ten behoeve van de door de 
werknemers benoemde leden van de 
ondernemingsraad de betekenis van de aan de 
ondernemingsraad verstrekte economische en 

Art. 3:80. In elke vennootschap waar een 
ondernemingsraad moet worden opgericht 
krachtens de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsleven, 
met uitzondering van de gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen, worden één of meer 
bedrijfsrevisoren benoemd met als taak: 
  1° verslag uit te brengen bij de 
ondernemingsraad over de jaarrekening en 
over het jaarverslag overeenkomstig de 
artikelen 3:71 en 3:72; 
  2° de getrouwheid en volledigheid te 
certificeren van de economische en financiële 
inlichtingen die het bestuursorgaan aan de 
ondernemingsraad verstrekt, voor zover deze 
inlichtingen uit de boekhouding, uit de 
jaarrekening van de vennootschap blijken of 
uit andere verifieerbare stukken voortvloeien; 
  3° in het bijzonder ten behoeve van de door 
de werknemers benoemde leden van de 
ondernemingsraad de betekenis van de aan 
de ondernemingsraad verstrekte economische 
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 financiële inlichtingen ten aanzien van de 

financiële structuur en de evolutie in de financiële 
toestand van de vennootschap te verklaren en te 
ontleden; 
  4° indien hij van oordeel is de in het 2° bedoelde 
certificering niet te kunnen afgeven of indien hij 
leemten vaststelt, in de aan de 
ondernemingsraad verstrekte economische en 
financiële inlichtingen, het bestuursorgaan 
daarvan op de hoogte te brengen en, indien deze 
daaraan geen gevolg geeft binnen een maand 
volgend op zijn tussenkomst, op eigen initiatief de 
ondernemingsraad daarvan in kennis te stellen. 
 
  De bedrijfsrevisoren oefenen dezelfde taken uit 
met betrekking tot de in artikel 100, § 1, 6° /2, 
bedoelde sociale balans. 

en financiële inlichtingen ten aanzien van de 
financiële structuur en de evolutie in de 
financiële toestand van de vennootschap te 
verklaren en te ontleden; 
  4° indien hij van oordeel is de in het 2° 
bedoelde certificering niet te kunnen afgeven 
of indien hij leemten vaststelt, in de aan de 
ondernemingsraad verstrekte economische en 
financiële inlichtingen, het bestuursorgaan 
daarvan op de hoogte te brengen en, indien 
deze daaraan geen gevolg geeft binnen een 
maand volgend op zijn tussenkomst, op eigen 
initiatief de ondernemingsraad daarvan in 
kennis te stellen. 
  De bedrijfsrevisoren oefenen dezelfde taken 
uit met betrekking tot de in artikel 3:12, § 1, 8°, 
bedoelde sociale balans. 

Art. 152. Het bestuursorgaan overhandigt aan de 
bedrijfsrevisor een afschrift van de economische 
en financiële inlichtingen die hij de 
ondernemingsraad schriftelijk verstrekt. 

Art. 3:81. Het bestuursorgaan overhandigt 
aan de bedrijfsrevisor een kopie van de 
economische en financiële inlichtingen die hij 
de ondernemingsraad schriftelijk verstrekt. 

Art. 153. De dagorde en de notulen van de 
vergaderingen van de ondernemingsraad waarop 
economische en financiële inlichtingen worden 
verstrekt of besproken, worden tegelijkertijd aan 
de leden en aan de bedrijfsrevisor meegedeeld. 

Art. 3:82. De agenda en de notulen van de 
vergaderingen van de ondernemingsraad 
waarop economische en financiële inlichtingen 
worden verstrekt of besproken, worden 
tegelijkertijd aan de leden en aan de 
bedrijfsrevisor meegedeeld. 

Art. 154. De bedrijfsrevisor mag de 
vergaderingen van de ondernemingsraad 
bijwonen. 
  Hij moet ze bijwonen wanneer zulks hem wordt 
verzocht door het bestuursorgaan of door de door 
de werknemers benoemde leden die daartoe 
hebben besloten bij meerderheid van de door hen 
uitgebrachte stemmen. 

Art. 3:83. De bedrijfsrevisor mag de 
vergaderingen van de ondernemingsraad 
bijwonen. 
  Hij moet ze bijwonen wanneer zulks hem 
wordt verzocht door het bestuursorgaan of 
door de door de werknemers benoemde leden 
die daartoe hebben besloten bij meerderheid 
van de door hen uitgebrachte stemmen. 

  Afdeling II. - Vennootschappen waar een 
commissaris is aangesteld. 

Afdeling 2. - Vennootschappen waar een 
commissaris is aangesteld. 

Art. 155. Indien in een vennootschap een 
commissaris moet worden aangesteld krachtens 
deze titel, wordt de taak bedoeld in de artikelen 
151 tot 154 uitgeoefend door deze commissaris. 

Art. 3:84. Indien in een vennootschap een 
commissaris moet worden aangesteld 
krachtens deze titel, wordt de taak bedoeld in 
de artikelen 3:74 tot 3:77 uitgeoefend door 
deze commissaris. 

Art. 156. De commissarissen van de 
vennootschap bedoeld in artikel 155 worden 
benoemd op voordracht van de 
ondernemingsraad, beraadslagend op initiatief en 
op voorstel van het bestuursorgaan en beslissend 
bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door 
zijn leden en bij meerderheid van de stemmen 

Art. 3:85. De commissarissen van de 
vennootschap bedoeld in artikel 3:84 worden 
benoemd op voordracht van de 
ondernemingsraad, beraadslagend op 
initiatief en op voorstel van het bestuursorgaan 
en beslissend bij meerderheid van de 
stemmen uitgebracht door zijn leden en bij 
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 uitgebracht door de leden benoemd door de 

werknemers. 
  Indien de vennootschap krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt het voorstel van het bestuursorgaan 
uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité. 
Deze aanbeveling van het auditcomité wordt ter 
informatie aan de ondernemingsraad 
meegedeeld.  
  Voor de vernieuwing van het mandaat van de 
commissarissen wordt dezelfde procedure 
gevolgd. 
  Indien de vennootschap krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten en 
het voorstel van het bestuursorgaan wordt 
uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité 
aansluitend op de selectieprocedure, bedoeld in 
artikel 16 van de verordening (EU) nr. 537/2014, 
maakt het bestuursorgaan aan de 
ondernemingsraad ter informatie de aanbeveling 
van het auditcomité, alsook de essentiële punten 
van de documenten die betrekking hebben op de 
organisatie van de selectieprocedure, met 
inbegrip van de selectiecriteria, over. 
 
   Indien het voorstel van het bestuursorgaan 
verschilt van de voorkeur zoals vermeld in de 
aanbeveling van het auditcomité, licht het 
bestuursorgaan de redenen toe waarom de 
aanbeveling van het auditcomité niet wordt 
gevolgd en maakt hij aan de ondernemingsraad 
de informatie over die hij aan de algemene 
vergadering zal verstrekken. 

meerderheid van de stemmen uitgebracht 
door de leden benoemd door de werknemers. 
  Indien de vennootschap krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt het voorstel van het bestuursorgaan 
uitgebracht op aanbeveling van het 
auditcomité. Deze aanbeveling van het 
auditcomité wordt ter informatie aan de 
ondernemingsraad meegedeeld. 
  Voor de vernieuwing van het mandaat van de 
commissarissen wordt dezelfde procedure 
gevolgd. 
  Indien de vennootschap krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten 
en het voorstel van het bestuursorgaan wordt 
uitgebracht op aanbeveling van het 
auditcomité aansluitend op de 
selectieprocedure, bedoeld in artikel 16 van de 
verordening (EU) nr. 537/2014, maakt het 
bestuursorgaan aan de ondernemingsraad ter 
informatie de aanbeveling van het auditcomité,  
alsook de essentiële punten van de 
documenten die betrekking hebben op de 
organisatie van de selectieprocedure, met 
inbegrip van de selectiecriteria, over. 
  Indien het voorstel van het bestuursorgaan 
verschilt van de voorkeur zoals vermeld in de 
aanbeveling van het auditcomité, licht het 
bestuursorgaan de redenen toe waarom de 
aanbeveling van het auditcomité niet wordt 
gevolgd en maakt hij aan de 
ondernemingsraad de informatie over die hij 
aan de algemene vergadering zal verstrekken. 

  Art. 157. Indien over dit voorstel in de 
ondernemingsraad niet de vereiste 
meerderheden bepaald in artikel 156, eerste lid, 
kunnen worden bereikt, en indien, in het 
algemeen, men in gebreke blijft één of meer 
commissarissen, voorgedragen met toepassing 
van artikel 156, eerste lid, te benoemen, wordt op 
verzoekschrift van elke belanghebbende, door de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel in het 
rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar 
zetel heeft gevestigd, zitting houdend zoals in kort 
geding, een bedrijfsrevisor benoemd wiens 
honoraria hij vaststelt en die belast wordt met de 
taak van commissaris en met de opdrachten 
bedoeld in de artikelen 151 tot 154, totdat 
regelmatig in zijn vervanging is voorzien. 
 

Art. 3:86. Indien over dit voorstel in de 
ondernemingsraad niet de vereiste 
meerderheden bepaald in artikel 3:85, eerste 
lid, kunnen worden bereikt, en indien, in het 
algemeen, men in gebreke blijft één of meer 
commissarissen, voorgedragen met 
toepassing van artikel 3:85, eerste lid, te 
benoemen, wordt op verzoekschrift van elke 
belanghebbende, door de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank van de zetel van de 
vennootschap, zitting houdend zoals in kort 
geding, een bedrijfsrevisor benoemd wiens 
honoraria hij vaststelt en die belast wordt met 
de taak van commissaris en met de 
opdrachten bedoeld in de artikelen 3:80 tot 
3:83, totdat regelmatig in zijn vervanging is 
voorzien. 
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   In de vennootschappen die een auditcomité 

moeten oprichten, benoemt de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel een commissaris met 
naleving van artikel 132/1, maar is hij niet 
gebonden door de aanbeveling bedoeld in artikel 
130, § 3, geformuleerd door het vermeld comité. 
 
  Deze benoeming door de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel geschiedt na advies 
van de ondernemingsraad ingeval deze laatste 
niet werd gevraagd om te beraadslagen over de 
benoeming van de commissaris overeenkomstig 
artikel 156, eerste lid. 
 
  Indien de commissaris wordt aangesteld door de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel in 
toepassing van de procedure zoals omschreven 
in lid 1, brengt de vennootschap het College van 
toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 
32 van de wet van 7 december 2016 2016 
houdende de organisatie van het beroep van en 
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
hiervan op de hoogte. 

  In de vennootschappen die een auditcomité 
moeten oprichten, benoemt de voorzitter van 
de ondernemingsrechtbank een commissaris 
met naleving van artikel 3:58, maar is hij niet 
gebonden door de aanbeveling bedoeld in 
artikel 3:55, § 3, geformuleerd door het 
vermeld comité. 
  Deze benoeming door de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank geschiedt na advies 
van de ondernemingsraad ingeval deze 
laatste niet werd gevraagd om te 
beraadslagen over de benoeming van de 
commissaris overeenkomstig artikel 3:85, 
eerste lid. 
  Indien de commissaris wordt aangesteld door 
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank 
in toepassing van de procedure zoals 
omschreven in het eerste lid, brengt de 
vennootschap het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de 
wet van 7 december 2016 houdende de 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren, hiervan op de 
hoogte. 

  Art. 158. Aan de ondernemingsraad wordt het 
bedrag van de honoraria van de commissarissen 
ter informatie medegedeeld. Deze honoraria 
vergoeden hun opdracht als commissaris en hun 
taak en opdrachten die zij vervullen krachtens de 
artikelen 151 tot 154. Op verzoek van de door de 
werknemers benoemde leden van de 
ondernemingsraad, die daartoe hebben besloten 
bij meerderheid van de door hen uitgebrachte 
stemmen, legt de commissaris aan de 
ondernemingsraad een raming voor van de 
omvang van de prestaties vereist voor de 
vervulling van deze taak en van deze opdrachten. 

Art. 3:87. Aan de ondernemingsraad wordt het 
bedrag van de honoraria van de 
commissarissen ter informatie medegedeeld. 
Deze honoraria vergoeden hun opdracht als 
commissaris en hun taak en opdrachten die zij 
vervullen krachtens de artikelen 3:80 tot 3:83. 
Op verzoek van de door de werknemers 
benoemde leden van de ondernemingsraad, 
die daartoe hebben besloten bij meerderheid 
van de door hen uitgebrachte stemmen, legt 
de commissaris aan de ondernemingsraad 
een raming voor van de omvang van de 
prestaties vereist voor de vervulling van deze 
taak en van deze opdrachten. 

Art. 159. De commissaris kan in de loop van zijn 
mandaat slechts worden opgezegd op voorstel of 
op eensluidend advies van de ondernemingsraad 
die beslist bij meerderheid van de stemmen 
uitgebracht door zijn leden en bij meerderheid van 
de stemmen uitgebracht door de leden benoemd 
door de werknemers. 
  Dient een commissaris ontslag in, dan moet hij 
de ondernemingsraad schriftelijk kennis geven 
van de redenen voor zijn ontslag. 

Art. 3:88. De commissaris kan in de loop van 
zijn mandaat slechts worden opgezegd op 
voorstel of op eensluidend advies van de 
ondernemingsraad die beslist bij meerderheid 
van de stemmen uitgebracht door zijn leden en 
bij meerderheid van de stemmen uitgebracht 
door de leden benoemd door de werknemers. 
  Dient een commissaris ontslag in, dan moet 
hij de ondernemingsraad schriftelijk kennis 
geven van de redenen voor zijn ontslag. 

  Art. 160. Elke beslissing inzake benoeming, 
vernieuwing van het mandaat of opzegging, 

Art. 3:89. Elke beslissing inzake benoeming, 
vernieuwing van het mandaat of opzegging, 
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 zonder naleving van de artikelen 156 tot 159 is 

nietig. De nietigheid wordt uitgesproken door de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel van 
de zetel van de vennootschap, zitting houdend 
zoals in kortgeding. 

zonder naleving van de artikelen 3:85 tot 3:88 
is nietig. De nietigheid wordt uitgesproken 
door de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank van de zetel van de 
vennootschap, zitting houdend zoals in 
kortgeding. 

Afdeling III. - Vennootschappen waar geen 
commissaris is aangesteld. 

Afdeling 3. - Vennootschappen waar geen 
commissaris is aangesteld. 

Art. 161. In een vennootschap waar geen 
commissaris is aangesteld, wordt een 
bedrijfsrevisor die wordt belast met de taak 
bedoeld in de artikelen 151 tot 154, benoemd 
door de algemene vergadering. 

Art. 3:90. In een vennootschap waar geen 
commissaris is aangesteld, wordt een 
bedrijfsrevisor die wordt belast met de taak 
bedoeld in de artikelen 3:80 tot 3:83, benoemd 
door de algemene vergadering. 

Art.  162. Behoudens in de gevallen waarin dit 
wetboek ervan afwijkt, zijn de artikelen 130 tot 
140 van overeenkomstige toepassing op de 
bedrijfsrevisoren benoemd in vennootschappen 
waarin geen commissaris is aangesteld. 
 
  De voordracht, de vernieuwing van het mandaat 
en het ontslag van de bedrijfsrevisor gebeuren 
overeenkomstig de artikelen 156 tot 160. 

Art. 3:91. Tenzij in de gevallen waarin dit 
wetboek ervan afwijkt, zijn de artikelen 3:55 tot 
3:68 van overeenkomstige toepassing op de 
bedrijfsrevisoren benoemd in 
vennootschappen waarin geen commissaris is 
aangesteld. 
  De voordracht, de vernieuwing van het 
mandaat en het ontslag van de bedrijfsrevisor 
gebeuren overeenkomstig de artikelen 3:85 tot 
3:89. 

Art. 163. Voor burgerlijke vennootschappen met 
één van de in boek V bedoelde rechtsvormen, 
wordt de opdracht van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel bedoeld in de artikelen 
157 en 160, vervuld door de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank van het rechtsgebied 
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft 
gevestigd, zitting houdend zoals in kort geding. 

 

Afdeling IV. - Koninklijke besluiten met 
betrekking tot de controle op 
vennootschappen waar een 
ondernemingsraad werd opgericht. 

Afdeling 4. - Koninklijke besluiten met 
betrekking tot de controle op 
vennootschappen waar een 
ondernemingsraad werd opgericht. 

Art. 164. § 1. De Koning kan nadere regels 
vaststellen voor de toepassing van de artikelen 
151 tot 163. Hij kan bepalen dat deze artikelen of 
sommige regels ervan slechts toepasselijk zijn in 
zover de ondernemingsraad terzake niet anders 
heeft beslist. 
 
  § 2. Alvorens de bij § 1 voorziene verordenende 
maatregelen te nemen wint de Koning het advies 
in van de Nationale Arbeidsraad of van het 
bevoegde paritair comité of, bij ontstentenis 
ervan, van de representatieve organisaties van 
de ondernemingshoofden, van de werknemers en 
van de kaderleden. 
 

Art. 3:92. § 1. De Koning kan nadere regels 
vaststellen voor de toepassing van de 
artikelen 3:80 tot 3:91. Hij kan bepalen dat 
deze artikelen of sommige regels ervan 
slechts toepasselijk zijn in zover de 
ondernemingsraad terzake niet anders heeft 
beslist. 
  § 2. Alvorens de bij § 1 voorziene 
verordenende maatregelen te nemen wint de 
Koning het advies in van de Nationale 
Arbeidsraad of van het bevoegde paritair 
comité of, bij ontstentenis ervan, van de 
representatieve organisaties van de 
ondernemingshoofden, van de werknemers en 
van de kaderleden. 
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   Wanneer die maatregelen, afgezien van het 

maatschappelijk aspect, kwesties van 
economisch belang doen rijzen, wint de Koning 
eveneens het advies in, hetzij van de Centrale 
Raad voor het bedrijfsleven, hetzij van de 
bevoegde bijzondere raadgevende commissie. 
 
  De krachtens dit artikel geraadpleegde 
instellingen brengen hun advies uit binnen twee 
maanden volgend op het tot hen gericht verzoek, 
bij gebreke waarvan er kan van afgezien worden. 

  Wanneer die maatregelen, afgezien van het 
maatschappelijk aspect, kwesties van 
economisch belang doen rijzen, wint de 
Koning eveneens het advies in, hetzij van de 
Centrale Raad voor het bedrijfsleven, hetzij 
van de bevoegde bijzondere raadgevende 
commissie. 
  De krachtens dit artikel geraadpleegde 
instellingen brengen hun advies uit binnen 
twee maanden volgend op het tot hen gericht 
verzoek, bij gebreke waarvan er kan van 
afgezien worden. 

HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen. HOOFDSTUK 5. - Strafbepalingen. 

Art. 170. Met gevangenisstraf van een maand tot 
een jaar en met geldboete van vijftig tot 
tienduizend frank of met een van die straffen 
alleen worden gestraft: 
  1° de personen die in de loop van een periode 
van twee jaar, die ingaat vanaf het einde van hun 
mandaat van commissaris, een mandaat 
aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of 
enige andere functie in de vennootschap die 
onderworpen was aan hun toezicht of in een 
daarmee verbonden vennootschap of persoon 
zoals bepaald in artikel 11; 
  2° (oud 1°) de bestuurders, zaakvoerders en 
commissarissen die artikel 134 overtreden;10 
  3° (oud 2°) zij die de verificaties verhinderen 
waaraan zij zich moeten onderwerpen krachtens 
deze titel of weigeren de inlichtingen te 
verstrekken die zij krachtens deze titel moeten 
geven of die bewust onjuiste of onvolledige 
inlichtingen verstrekken. 
  Het voorgaande lid is niet van toepassing op de 
economische samenwerkingsverbanden. 

Art. 3:93.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij die de verificaties verhinderen waaraan zij 
zich moeten onderwerpen krachtens deze titel 
of weigeren de inlichtingen te verstrekken die 
zij krachtens deze titel moeten geven of die 
bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen 
verstrekken worden gestraft met 
gevangenisstraf van een maand tot een jaar 
en met geldboete van vijftig tot tienduizend 
euro of met een van die straffen alleen. 

  Art. 171. § 1. De bestuurders, zaakvoerders, 
directeurs en lasthebbers van vennootschappen 
die wetens de bepalingen overtreden van 
hoofdstuk II van deze titel met betrekking tot de 
wettelijke controle op de jaarrekening of van 
hoofdstuk III van deze titel met betrekking tot de 
wettelijke controle op de geconsolideerde 
jaarrekening, worden gestraft met geldboete van 
vijftig frank tot tienduizend frank.  
 
  Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een 
maand tot een jaar en met geldboete van vijftig tot 

Art. 3:94. § 1. De bestuurders, zaakvoerders, 
directeurs en lasthebbers van 
vennootschappen die wetens de bepalingen 
overtreden van hoofdstuk 2 van deze titel met 
betrekking tot de wettelijke controle op de 
jaarrekening of van hoofdstuk 3 van deze titel 
met betrekking tot de wettelijke controle op de 
geconsolideerde jaarrekening, worden 
gestraft met geldboete van vijftig euro tot 
tienduizend euro.  
  Zij worden gestraft met gevangenisstraf van 
een maand tot een jaar en met geldboete van 

                                                 
10 Voor de redenen van de verwijdering, zie memorie van toelichting (pagina’s 89 en 90). 
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 tienduizend frank of met één van die straffen 

alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben 
gehandeld. 
  § 2. Zij die als commissaris, bedrijfsrevisor, 
geregistreerd auditkantoor of onafhankelijk 
deskundige rekeningen, jaarrekeningen, 
balansen en resultatenrekeningen of 
geconsolideerde jaarrekeningen van 
vennootschappen attesteren of goedkeuren, 
terwijl niet is voldaan aan de bepalingen bedoeld 
in § 1, en zij daarvan kennis hebben, of, niet 
hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om 
zich te vergewissen of aan die bepalingen is 
voldaan, worden gestraft met geldboete van vijftig 
frank tot tienduizend frank. 
  Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een 
maand tot een jaar en met geldboete van vijftig 
frank tot tienduizend frank of met een van die 
straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet 
hebben gehandeld. 
  § 3. De vennootschappen zijn burgerrechtelijk 
aansprakelijk voor het betalen van de geldboetes 
waartoe hun bestuurders, zaakvoerders, 
directeurs of lasthebbers krachtens § 1 
veroordeeld zijn. 

vijftig tot tienduizend euro of met één van die 
straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet 
hebben gehandeld. 
  § 2. Zij die als commissaris, bedrijfsrevisor, 
geregistreerd auditkantoor of onafhankelijk 
deskundige rekeningen, jaarrekeningen, 
balansen en resultatenrekeningen of 
geconsolideerde jaarrekeningen van 
vennootschappen attesteren of goedkeuren, 
terwijl niet is voldaan aan de bepalingen 
bedoeld in § 1, en zij daarvan kennis hebben, 
of, niet hebben gedaan wat zij hadden moeten 
doen om zich te vergewissen of aan die 
bepalingen is voldaan, worden gestraft met 
geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro. 
  Zij worden gestraft met gevangenisstraf van 
een maand tot een jaar en met geldboete van 
vijftig euro tot tienduizend euro of met een van 
die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet 
hebben gehandeld. 
  § 3. De vennootschappen zijn 
burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen 
van de geldboetes waartoe hun bestuurders, 
zaakvoerders, directeurs of lasthebbers 
krachtens § 1 veroordeeld zijn. 

HOOFDSTUK V. - Individuele onderzoeks- en 
controlebevoegdheid van vennoten. 

TITEL 5. - Individuele onderzoeks- en 
controlebevoegdheid van aandeelhouders 
en leden. 

Art. 165. Moet met toepassing van artikel 141 
geen commissaris worden benoemd, dan is het 
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het 
verzoek van één of meer vennoten tot benoeming 
van een commissaris, belast met de taak bedoeld 
in artikel 142, voor te leggen aan het bevoegde 
orgaan. 

Art. 3:95. Moet met toepassing van artikel 
3:65 geen commissaris worden benoemd, dan 
is het bestuursorgaan er niettemin toe 
verplicht het verzoek van één of meer 
vennoten tot benoeming van een commissaris, 
belast met de taak bedoeld in artikel 3:66, voor 
te leggen aan het bevoegde orgaan. 

Art. 166. Wordt geen commissaris benoemd, dan 
heeft, niettegenstaande enige andersluidende 
statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de 
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een 
commissaris. Hij kan zich laten 
vertegenwoordigen of bijstaan door een 
accountant. 

Art. 3:96. Wordt geen commissaris benoemd, 
dan heeft, niettegenstaande enige 
andersluidende statutaire bepaling, iedere 
aandeelhouders individueel de onderzoeks- 
en controlebevoegdheid van een commissaris. 
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of 
bijstaan door een accountant. 

Art.  167. De vergoeding van de accountant 
bedoeld in artikel 166 komt ten laste van de 
vennootschap indien hij met haar toestemming 
werd benoemd of indien deze vergoeding door 
haar ten laste moet worden genomen krachtens 
een rechterlijke beslissing. In deze gevallen 
worden de opmerkingen van de accountant 
meegedeeld aan de vennootschap. 

Art. 3:97. De vergoeding van de 
bedrijfsrevisor, externe accountant, erkende 
boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist 
bedoeld in artikel 3:96 komt ten laste van de 
vennootschap indien hij met haar toestemming 
werd benoemd of indien deze vergoeding door 
haar ten laste moet worden genomen 
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze 
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 gevallen worden de opmerkingen van de 

bedrijfsrevisor, externe accountant, erkende 
boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist  
meegedeeld aan de vennootschap. 

(Opmerking secretariaat: artikel uit de VZW-
wet van 1921) 
Art. 10. Op de zetel van de vereniging wordt door 
de raad van bestuur een register van de leden 
gehouden. Dit register vermeldt de naam, 
voornamen en woonplaats van de leden of, 
ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, 
de rechtsvorm en het adres van de zetel. 
Bovendien moeten alle beslissingen betreffende 
de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden 
door toedoen van de raad van bestuur in dat 
register worden ingeschreven binnen acht dagen 
nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.11 
  Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging 
het register van de leden raadplegen, alsmede 
alle notulen en beslissingen van de algemene 
vergadering, van de raad van bestuur en van de 
personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die 
bij de vereniging of voor rekening ervan een 
mandaat bekleden, evenals alle 
boekhoudkundige stukken van de vereniging. De 
Koning bepaalt de nadere regels waaronder dit 
inzagerecht wordt uitgeoefend. Deze bepalingen 
zijn niet van toepassing ingeval de vereniging een 
commissaris heeft benoemd. 
 
 
 
 
 
  De verenigingen moeten, bij mondeling of 
schriftelijk verzoek, aan de overheden, de 
administraties en de diensten, met inbegrip van 
de parketten, de griffies en de leden van de 
hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en 
de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, 
onverwijld toegang verlenen tot het register van 
de leden en deze instanties bovendien de 
afschriften of uittreksels uit dit register 
verstrekken welke zij nodig achten.12 

 
 
Art. 3:98.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt geen commissaris benoemd, dan 
kunnen alle leden op de zetel van de 
vereniging alle notulen en beslissingen van de 
algemene vergadering, van het 
bestuursorgaan en van de personen, al dan 
niet met een bestuursfunctie, die bij de 
vereniging of voor rekening ervan een 
mandaat bekleden, evenals alle 
boekhoudkundige stukken van de vereniging 
raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk 
verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij 
een datum en het uur van de raadpleging van 
de documenten en stukken overeenkomen. 
Deze kunnen niet worden verplaatst. Kopieën 
voor derden worden ondertekend door één of 
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden 
van het bestuursorgaan.  

                                                 
11 Dit gedeelte werd gedeeltelijk overgenomen in artikel 9:3 van het voorontwerp van wet, zij het dat er zich inconsistenties 
voordoen met het artikel 3:98. 
12 Dit gedeelte werd overgenomen in artikel 9 :3, §1, derde lid van het voorontwerp van wet.  
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 HOOFDSTUK VI. - Deskundigen.  

Art. 168. Op verzoek van één of meer vennoten 
die ten minste 1 % hebben van het geheel aantal 
stemmen, of die effecten bezitten die een 
gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter 
waarde van ten minste 1 250 000 EUR, kan de 
rechtbank, indien er aanwijzingen zijn dat de 
belangen van de vennootschap op ernstige wijze 
in gevaar komen of dreigen te komen, één of 
meer deskundigen aanstellen om de boeken en 
de rekeningen van de vennootschap na te zien en 
ook de verrichtingen die haar organen hebben 
gedaan.  
 

Art. 5:85. Op verzoek van één of meer 
aandeelhouders die aandelen bezitten die ten 
minste 10 % vertegenwoordigen van het 
aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter 
van de ondernemingsrechtbank, in kort geding 
één of meer deskundigen aanstellen om de 
boeken en de rekeningen van de 
vennootschap na te zien en ook de 
verrichtingen die haar organen hebben 
gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de 
belangen van de vennootschap op ernstige 
wijze in gevaar komen of dreigen te komen. 
De voorzitter beslist of het verslag van de 
deskundige moet worden bekendgemaakt. Hij 
kan onder meer beslissen dat het verslag op 
kosten van de vennootschap moet worden 
bekendgemaakt volgens de regels die hij 
bepaalt. 

Art. 169. De vordering bedoeld in artikel 168 
wordt bij dagvaarding ingeleid. De rechtbank 
hoort de partijen in raadkamer, en doet uitspraak 
in openbare terechtzitting. 
  Het vonnis vermeldt de problemen of de soorten 
problemen waarop het onderzoek betrekking zal 
hebben. Het bepaalt het bedrag dat de eisers in 
voorkomend geval vooraf in consignatie moeten 
geven voor de betaling van de kosten. 
  Deze kosten kunnen gevoegd worden bij die van 
het geding waartoe de bevonden feiten aanleiding 
zouden kunnen geven. De rechtbank beslist of 
het verslag moet worden bekendgemaakt. Zij kan 
onder meer beslissen dat het verslag op kosten 
van de vennootschap moet worden 
bekendgemaakt volgens de regels die zij 
bepaalt.13 

 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Voor meer informatie over het deskundigenonderzoek, zie de memorie van toelichting (pagina 125). 
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Woonden, onder het voorzitterschap van de heer K. DEGROOTE, adjunct-secretaris van de Raad, de 
plenaire vergadering van 20 september 2017, bij:  

 

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het bank- 
en verzekeringswezen:  
 
Mijnheer ROOSENS 
 
Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen: 
 
Mijnheer LESCEUX 
 
Deskundige van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en middelgrote 
handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen: 
 
Mijnheer DEMAN 
 
Leden benoemd op voorstel van de federale socialprofitsector in België 
 
Mevrouw URBAIN en Mijnheer DE GOLS 
 
Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders 
vertegenwoordigen:  
 
Algemeen Belgisch Vakverbond: Mijnheer QUINTARD 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België: Mijnheer HANSSENS 
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