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MEDEDELING1 2019/25 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   CL/IVB/jv     20.12.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de 

bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en 
voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens 
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan 

 
 
Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
(WVV) werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en 
werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van 
vennootschappen, gewijzigd. 
 
Als bijlage vindt u de technische nota die betrekking heeft op de opdrachten 
betreffende de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de 
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het 
bestuursorgaan.  
 
Meer in het bijzonder beoogt de technische nota de opdrachten van de 
bedrijfsrevisor in het kader van de volgende verrichtingen: 
 

- de uitgifte van nieuwe aandelen in BV’s (art. 5:120 en 5:121), alsook de 
kapitaalverhoging in NV’s (art. 7:178 en 7:179); 

- de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten in 
BV’s en NV’s (art. 5:122 en 7:180); 

- de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen in BV’s, 
CV’s en NV’s (art. 5:102, 6:87 en 7:155); 

                                                      
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.  
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- de beperking of opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van 
onbepaalde personen in BV’s en NV’s (art. 5:130 en 7:191). 

 
De technische nota’s zijn bedoeld om praktische ondersteuning aan de 
bedrijfsrevisoren te bieden bij de uitoefening van hun opdracht. Zij hebben geen 
verplichte normatieve draagwijdte maar beogen de goede toepassing door de 
bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt. 
 
In geen geval wijzigen de technische nota’s de bestaande normen noch worden 
deze erdoor opgeheven. 
 
Bij het toepassen van de technische nota zal u mogelijks bepaalde bemerkingen of 
reacties hebben. 
 
Met het oog op het aannemen van een latere norm in deze materie, kunnen deze 
ons overgemaakt worden op het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 

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

