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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid  – 

Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een 

remuneratieverslag  

 

 

 

De wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-

financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote 

vennootschappen en groepen heeft in artikel 100, § 1, van het Wetboek van 

vennootschappen een bepaling ingevoegd onder 6°/3, luidend als volgt: 

“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 bestuurders of zaakvoerders neergelegd bij de Nationale Bank 

van België: 

[…] 

6°/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 en de uitvoerende bestuurders wat betreft hun 

mandaat als lid van de raad van bestuur tijdens het door het jaarverslag 

behandelde boekjaar werden toegekend.” 

 

Deze nieuwe verplichting geldt voor de vennootschappen waarin de overheid 

(waaronder ook de provincies, de gewesten of de gemeenten) een controle 

uitoefent zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van 

vennootschappen. Worden onder meer beoogd: de intercommunales, de 

sociale huisvestingmaatschappijen, alsook hun dochter- en 

                                                             
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing 

door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van 

hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en 

het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend. 



 
kleindochtervennootschappen, of nog de autonome gemeentebedrijven (AGB) 

die de vorm hebben van een vennootschap. De entiteiten die geen 

vennootschap in de zin van het Wetboek van vennootschap zijn (bv. vzw’s en 

de meerderheid van de AGB’s) en de vennootschappen die niet onderworpen 

zijn aan artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen (bv. de kleine 

CVOA’s) vallen niet onder de nieuwe verplichting.  

 

Artikel 144, §1, 10° van het Wetboek van vennootschappen vereist geen 

specifieke vermelding betreffende dit remuneratieverslag in het 

commissarisverslag.  

 

Bij niet-naleving van deze nieuwe verplichting – hetgeen bijvoorbeeld 

vastgesteld zal kunnen worden bij het nazicht van de neerlegging van de 

jaarrekening – zal de commissaris de werkzaamheden toepassen zoals in het 

geval van een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen.  

 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 
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