
Artikel 144 W.Venn. – Vergelijking tussen de versies 18/12/2015 en 7/12/2016 
Versie 18-12-2015 (van toepassing op de boekjaren geopend vanaf 1-1-2016 en 
vóór 17-06-2016 en afgesloten op 31-12-2016) 

Versie 7-12-2016 (wijzigingen aangeduid in het blauw) (van toepassing op de 
boekjaren geopend vanaf 17-06-2016) 

Art. 144. Het verslag van de commissarissen bedoeld in artikel 143 moet 
volgende elementen bevatten : 

 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 
controle betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel ze 
werd opgesteld; 

1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de 
controle betrekking heeft, welke vennootschap onderworpen is aan de 
wettelijke controle, wie tussenkomt in de benoemingsprocedure van de 
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; 
 

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; 

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 verklaring waarin de commissarissen hun oordeel geven of 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. De verklaring kan de vorm 
aannemen van een verklaring zonder voorbehoud, een verklaring met 
voorbehoud, een afkeurende verklaring, of indien de commissarissen geen 
oordeel kunnen uitspreken, een onthoudende verklaring; 
 

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; 
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 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 de 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 vermelding die aangeeft of het jaarverslag de door de artikelen 95 en 
96 vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening 
voor hetzelfde boekjaar; 

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 ; 

 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; 

7° een vermelding die aangeeft of de winstbestemming die aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd, in overeenstemming is met de statuten en met 
dit Wetboek; 

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; 

8° 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; 
 

 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. 

9° een vermelding die aangeeft of de documenten die overeenkomstig artikel 
100 moeten worden neergelegd zowel qua vorm als inhoud de door dit 
Wetboek verplichte informatie bevatten. 

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, 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. 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. 

 

 


