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MEDEDELING1  2020/11 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   MB/IVB/jv    06.05.2020 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Reparatiewet WVV – commissarisverslag voor (i)vzw’s en stichtingen 
 
 
Met de wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 
2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van 
aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen 
(hierna: “reparatiewet”) werd een aantal wijzigingen aan het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevoerd.  
 
Wij willen uw aandacht vestigen op een welbepaalde bepaling van deze 
reparatiewet inzake het commissarisverslag uit te brengen voor (i)vzw’s en 
stichtingen. Immers, tot nog toe was artikel 3:75, §1, eerste lid, 6° WVV niet van 
toepassing bij verenigingen en stichtingen, maar de reparatiewet maakt deze 
uitzondering ongedaan (art. 80 en 81 van de reparatiewet).  
 
Conform artikel 3:75, §1, eerste lid, 6° WVV, zoals van toepassing op verenigingen 
en stichtingen, bevat het commissarisverslag “een oordeel dat aangeeft of het 
jaarverslag in overeenstemming is met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en 
of het is opgesteld overeenkomstig artikel 3:48 [3:52]”. 
 
De verificatiewerkzaamheden en de rapportering voor het jaarverslag 
(verengingen) zijn dezelfde als voor het jaarverslag (vennootschappen). 
 

                                                      
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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Inwerkingtreding van de bepalingen inzake het commissarisverslag uitgebracht 
voor verenigingen en stichtingen 
 
De betrokken artikelen uit de reparatiewet zijn in werking getreden op de datum 
van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dit is op 6 mei 2020. 
 
Dit houdt in dat de commissarisverslagen uitgebracht vanaf deze datum met de 
wijzigingen rekening moeten houden.  
 
De sectie “Controle van het jaarverslag door de commissaris” uit Advies 2019/15 
is dan ook niet langer van toepassing.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Overzicht van de verificatiewerkzaamheden en de rapportering 
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Bijlage: Overzicht van de verificatiewerkzaamheden en rapportering 
 
De verificatiewerkzaamheden en de rapportering voor het jaarverslag 
(verengingen) zijn dezelfde als voor het jaarverslag (vennootschappen). Dit wordt 
hieronder schematisch weergegeven: 
 
Verificatiewerkzaamheden  
 

Uit te voeren werkzaamheden Rechtsgrond 
Nazicht of de eventuele afwezigheid van een 
jaarverslag conform is met het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen 

WVV (naleving) 

Nazicht of het jaarverslag overeenstemt met 
de (geconsolideerde) jaarrekening 

- WVV  
- ISA 720 (Herzien)  

Nazicht van de volledigheid van het 
jaarverslag 

WVV 

Nazicht of het jaarverslag geen van 
materieel belang zijnde afwijkingen bevat, in 
het bijzonder ten aanzien van de kennis 
verkregen in de controle 

ISA 720 (Herzien) 

 
Rapportering 
 

Jaarverslag (vennootschappen) Jaarverslag (verenigingen) 

Toepassing van art. 3:75, §1, eerste lid, 6° 
WVV 

Toepassing van art. 3:75, §1, eerste 
lid, 6° WVV 

Combinatie van WVV, bijkomende norm & 
ISA 720 (Herzien) 

Combinatie van WVV, bijkomende 
norm & ISA 720 (Herzien) 

In sectie "Aspecten betreffende het 
jaarverslag":  

a) oordeel over de naleving van art. 3:6/3:32 
WVV;  

b) oordeel over de overeenstemming met de 
jaarrekening;  

c) vermelding of er van materieel belang 
zijnde inconsistenties bestaan ten opzichte 
van de kennis verkregen in de controle 

In sectie "Aspecten betreffende het 
jaarverslag":  

a) oordeel over de naleving van art. 
3:48/3:52 WVV;  

b) oordeel over de overeenstemming 
met de jaarrekening;  

c) vermelding of er van materieel 
belang zijnde inconsistenties bestaan 
ten opzichte van de kennis verkregen 
in de controle 
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