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ADVIES1  2019/15 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 
 
 
Correspondent  Onze referentie    Datum 
sg@ibr-ire.be   CL/EV/IV/jv    18.12.2019 
 
 
 
Geachte confrater, 
 
Betreft: -  Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW’s en 

stichtingen  
 - Commissarisverslag hierover  

 
 
U werd via mededeling 2019/09 en de pagina gewijd aan het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (WVV) op de hoogte gebracht van enkele 
belangrijke wijzigingen die het WVV met zich meebrengt. 
 
Met dit advies wil de Raad van het Instituut de nieuwe verplichting verduidelijken 
voor de bestuursorganen van andere dan de kleine (I)VZW’s en stichtingen om een 
jaarverslag op te stellen. 
 
Deze nieuwe verplichting is van toepassing op alle (I)VZW’s en stichtingen (hierna 
genoemd: “grote (I)VZW’s en stichtingen”) die gedurende twee opeenvolgende 
boekjaren minstens twee van de volgende criteria overschrijden2: 
 

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50; 
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 

9.000.000 euro; 
- balanstotaal: 4.500.000 euro. 

 
De Raad van het Instituut wil de aandacht vestigen op twee vragen: 
 

- Vanaf wanneer moet een jaarverslag worden opgesteld? 

                                                      
1 Het Instituut ontwikkelt door middel van adviezen de rechtsleer betreffende 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); uitsluitend de 
normen en aanbevelingen zijn bindend. 

2 Art. 1:28 ((I)VZW’s) en 1:30 (stichtingen) WVV. 
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- Moet de commissaris in het kader van zijn controleopdracht over de 
jaarrekening ook het jaarverslag controleren in de grote (I)VZW’s en 
stichtingen? 

 
Verplichting om een jaarverslag op te stellen 
 
Met de bedoeling om de verenigingssector te professionaliseren, is er een 
jaarverslag opgelegd aan de grote (I)VZW’s en stichtingen (art. 3:48 en 3:52 WVV). 
 
Artikel 3:48 WVV3 stelt: 
 
“§ 1. De bestuursorganen van de andere dan de kleine VZW's of IVZW's, stellen een 
verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. 
 
§ 2. Het jaarverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat: 
 
1° ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de 
activiteiten en van de positie van de vereniging, 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 de activiteiten en van de positie van de vereniging die in 
overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van deze activiteiten. 
 
In zoverre noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of 
de positie van de vereniging, omvat de analyse zowel financiële als, in voorkomend 
geval, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking hebben op de 
specifieke activiteiten van de vereniging, 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; 
 
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 vereniging 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover deze inlichtingen niet van die aard 
zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vereniging; 
 

                                                      
3 Artikel 3:52 WVV bevat een gelijkaardige formulering voor de stichtingen. 
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4° informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling; 
 
5° gegevens over het bestaan van bijkantoren van de vereniging; 
 
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° wat betreft het gebruik door de vereniging van financiële instrumenten en voor 
zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële 
positie en resultaat: 
 
a) de doelstellingen en het beleid van de vereniging inzake de beheersing van het 
financieel risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke 
soorten voorgenomen transacties waarvoor hedge accounting wordt toegepast, 
alsook 
 
b) het door de vereniging gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en 
kasstroomrisico.” 
 
Datum van inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting 
 
Het WVV4 werd van kracht op 1 mei 20195. 
 
De overgangsregeling voorziet in het volgend onderscheid: 
 

a) De grote (I)VZW’s en stichtingen die werden opgericht vanaf 1 mei 2019 
zijn vanaf hun oprichtingsdatum onderworpen aan de nieuwe regeling van 
het WVV. In die entiteiten moet een jaarverslag als aanvulling op hun 
eerste jaarrekening (in voorkomend geval in 2019) worden opgesteld. 

 
b) Sommige grote (I)VZW’s en stichtingen konden ervoor kiezen om het WVV 

vervroegd toe te passen (opt-in)6. Het WVV is van toepassing vanaf de dag 
van de bekendmaking van de statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad en ten laatste vanaf 1 januari 2020.  

                                                      
4 Ingevoerd door de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen 

en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 
5 Art. 38 van de wet van 23 maart 2019. 
6 Art. 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019. 

mailto:info@ibr-ire.be
mailto:info@ibr-ire.be
mailto:info@ibr-ire.be


 

  
Koninklijk Instituut – Institut Royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1 1000 Bruxelles – Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be          | 4 

 
Het is op het moment dat het bestuursorgaan de jaarrekening vaststelt dat 
het zich de vraag dient te stellen of een jaarverslag overeenkomstig het WVV 
moet worden opgesteld. Wanneer de entiteit aan de voormelde 
groottecriteria voldoet en deze de jaarrekening vaststelt na de 
bekendmaking van de statuten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, is 
het bestuursorgaan ertoe gehouden om een jaarverslag op te stellen.  

 
c) Ten slotte, voor de grote (I)VZW’s en stichtingen die al bestonden voor 

1 mei 2019 maar besloten om het WVV niet vervroegd toe te passen, 
wordt het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. Vanaf die 
datum zullen de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn 
en zal elke andersluidende statutaire bepaling voor niet geschreven 
worden gehouden. De aanvullende bepalingen worden echter slechts van 
toepassing voor zover ze niet door statutaire clausules worden 
uitgesloten7. 

 
De artikelen 3:48 en 3:52 WVV zijn dwingende bepalingen. Ze worden dan ook 
onmiddellijk van toepassing op 1 januari 2020. 

 
Het is op het moment dat het bestuursorgaan de jaarrekening vaststelt dat het 
zich de vraag dient te stellen of een jaarverslag overeenkomstig het WVV moet 
worden opgesteld. Wanneer de entiteit aan de voormelde groottecriteria 
voldoet en deze de jaarrekening vaststelt vanaf 1 januari 2020, is het 
bestuursorgaan ertoe gehouden om een jaarverslag op te stellen.  

 
Controle van het jaarverslag door de commissaris 
 
Wat de wettelijke controle van de jaarrekeningen van de verenigingen en 
stichtingen betreft, heeft de wetgever ervoor gekozen om te verwijzen naar de 
bepalingen die van toepassing zijn op de vennootschappen. Artikel 3:98, §2 WVV8 
stelt: 
 
“De artikelen 3:56 tot 3:64, 3:65, §§ 1 tot 6, 3:66 tot 3:71, 3:73 tot 3:75, met 
uitzondering van de artikelen 3:61, §§ 2 en 3, en 3:63, § 3 en van artikel 3:75, § 1, 
eerste lid, 6° en 8°, zijn van overeenkomstige toepassing op de VZW’s en IVZW’s 
die een commissaris hebben benoemd. Ten behoeve van dit artikel moeten het 
woord "vennootschap", aangewend in voornoemde artikelen, worden begrepen 
als "vereniging".” 

                                                      
7 Art. 39, §1, eerste lid en §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019. 
8 Artikel 3:99 WVV bevat een gelijkaardige formulering voor de stichtingen. 
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Artikel 3:75, §1, lid 1, 6° WVV bepaalt dat het commissarisverslag over de 
jaarrekeningen het volgende moet bevatten: “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. (…)” 
 
Hoewel de wetgever de toepassing van deze bepaling op het commissarisverslag 
van verenigingen en stichtingen uitdrukkelijk heeft uitgesloten, moet het 
commissarisverslag van een grote (I)VZW of stichting: 
 

- Overeenkomstig de in ISA 720 (Herzien) en de bijkomende norm bij de in 
België van toepassing zijnde ISA’s voorziene werkzaamheden een 
vermelding over de afwezigheid van een afwijking van materieel belang in 
het jaarverslag van deze entiteit bevatten. Een afwijking van materieel 
belang wordt gedefinieerd als een inconsistentie van materieel belang ten 
opzichte van de jaarrekening of een informatie die onjuist is vermeld of 
anderszins misleidend is (“Aspecten betreffende het jaarverslag” in het 
deel “Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen” van het 
commissarisverslag).  
 

- Een vermelding bevatten over de afwezigheid van een verrichting gedaan 
of een beslissing genomen in overtreding van de statuten of het WVV (in 
het deel “Andere vermeldingen” van het commissarisverslag). Zodoende 
moeten in dit deel, in voorkomend geval, het ontbreken van het 
jaarverslag, het weglaten van bepaalde verplichte vermeldingen of nog het 
voorkomen van onjuiste informatie worden opgenomen.  

 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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