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MEDEDELING1 2018/11 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN 
DE BEDRIJFSREVISOREN  

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be EV/SDB/sdb 27.06.2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het 
toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-
financiële informatie 

Vanaf het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2017, is de publicatie van niet-
financiële informatie verplicht voor twee types entiteiten (art. 96, § 4 W. Venn.): 

- elke organisatie van openbaar belang bedoeld in artikel 4/1 van het Wetboek
van vennootschappen2 die op balansdatum de drempel van 500 werknemers
overschrijdt en die een balanstotaal heeft van meer dan 17 miljoen euro of
een omzet van meer dan 34 miljoen euro (tenzij deze organisatie een
dochtervennootschap is van een vennootschap die de niet-financiële
informatie al heeft opgenomen in het geconsolideerd niet-financieel verslag);
en

- elke organisatie van openbaar belang die een moedervennootschap is van een
grote groep en die de drempel van 500 werknemers overschrijdt.

Op grond van artikel 96, § 4, voorlaatste lid van het Wetboek van 
vennootschappen is een dochtervennootschap vrijgesteld van het opstellen en 
openbaar maken van een verklaring niet-financiële informatie wanneer zij en haar 
dochtervennootschappen al in het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening zijn opgenomen door de moedervennootschap. In de praktijk blijken 

1 Via mededelingen 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. 

2 Dit zijn de genoteerde vennootschappen, de kredietinstellingen, de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen en de vereffeningsinstellingen, en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 
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echter wat onduidelijkheden te heersen omtrent de precieze reikwijdte deze 
vrijstelling. 
 
Als bijlage vindt u een parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het 
toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële 
informatie (Vr. En Antw. Kamer 2017-18, 12 maart 2018 (Vr. Nr. 2091 G. SMAERS)). 

 
Meer bepaald wordt een antwoord gegeven door de Vice-eersteminister en 
Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris PEETERS op de volgende vragen 
gesteld door Federaal Volksvertegenwoordiger Griet SMAERS: 

 
- Wat is het territoriaal toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de 

verklaring van niet-financiële informatie? 
- Geldt deze vrijstelling ook indien de informatie vervat in het verslag over niet-

financiële informatie al in een afzonderlijk verslag is opgenomen door de 
moedervennootschap, die al dan niet is gevestigd binnen de Europese 
Economische Ruimte? 

 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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