
 

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2020/XX – Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de 
bestuurders en de commissaris 

Ontwerpadvies van 22 januari 2020 

I. Inleiding 

1. Aan de Commissie werd een vraag gesteld over de in de jaarrekening te verstrekken informatie 
over de bestuurders1. Concreet werd er gevraagd welke bestuurders moeten worden vermeld in de 
jaarrekening wanneer de samenstelling van het bestuursorgaan gewijzigd wordt tussen de datum 
van afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening.  

2. De Commissie meent dat hier verduidelijking noodzakelijk is, aangezien de wet niet 
uitdrukkelijk bepaalt welke bestuurders moeten worden vermeld.  

3. De Commissie beperkt deze analyse tot vennootschappen, verenigingen en stichtingen die een 
dubbele boekhouding voeren. In dit advies behandelt de Commissie eveneens de kwestie van het 
wijzigen van commissarissen tussen de datum van afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring 
van de jaarrekening.  

II. Gegevens van de leden van het bestuursorgaan en de commissaris in de jaarrekening van 
vennootschappen die een dubbele boekhouding voeren 

4.  Artikel 3:12, § 1, 1° WVV bepaalt dat binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd 
en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, een stuk met de 
gegevens van de leden van het bestuursorgaan door het bestuursorgaan moet worden neergelegd 
bij de Nationale Bank van België, naar gelang van het geval en van de commissaris in functie2. 

5. De wetgever heeft een definitie gegeven van het begrip “lid van het bestuursorgaan en 
commissaris in functie”3, die tot tweemaal toe bevestigd werd in parlementaire vragen4. Onder “lid 
van het bestuursorgaan en commissaris in functie” wordt verstaan: de bestuurders en 
commissarissen in functie op het ogenblik dat de jaarrekening door het bestuursorgaan ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering5. 

Voorbeeld 1 

De heer X werd op 5 januari 2019 benoemd tot bestuurder. Het boekjaar werd afgesloten op 31 
december 2018. De jaarrekening werd goedgekeurd op 30 juni 2019. De heer X dient vermeld te 
worden in de jaarrekening aangezien hij in functie was op het moment van de goedkeuring van 
de jaarrekening.  

                                                             
1 Artikel 3:12, § 1, 1° en § 2 WVV.  
2 Deze informatie wordt reeds in de jaarrekening vermeld en hoeft niet te worden herhaald in een afzonderlijk 
document (artikel 3:12, § 2 WVV). 
3 Ontwerp van wet betreffende de openbaarmaking van de akten van handelsvennootschappen en van 
burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen / Ontwerp 
van wet betreffende de openbaarmaking van de jaarrekening van de handelsvennootschappen en van de 
vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, Aanvullend verslag, 
Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr.131/5, p. 3.  
4 Parlementaire vraag nr. 575 van de heer Van Parys van 18 februari 1994, Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, nr.109, p. 
11332; Parlementaire vraag nr. 420 van de heer Simonet van 26 november 1996, Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
nr.75, p. 10181. 
5 Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr.131/5, p. 3.  
 



 

6. In dit voorbeeld was de heer X bestuurder gedurende slechts een deel van de periode tussen 
het begin van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft en de datum van goedkeuring 
van de jaarrekening. Voor deze bestuurders kan het nuttig zijn de datum te vermelden van het begin 
of het einde van de uitoefening van hun functie. Volgens de Minister van Justitie is dit slechts een 
mogelijkheid en geen verplichting6.  

7. Moeten niet worden vermeld: overleden bestuurders, bestuurders die reeds ontslag namen vóór 
de goedkeuring van de jaarrekening of bestuurders die na de goedkeuring van de jaarrekening door 
de algemene vergadering nieuw gekozen zijn7.  

Voorbeeld 2  

De heer Y nam op 12 april 2019 ontslag als bestuurder. De jaarrekening werd goedgekeurd op 30 
juni 2019. De heer Y moet bijgevolg niet worden vermeld in de jaarrekening.  

De heer Z werd op 1 juli 2019 als bestuurder aangesteld. De jaarrekening werd goedgekeurd op 
30 juni 2019. De heer Z moet bijgevolg niet worden vermeld in de jaarrekening.  

8. De vermelding van de gegevens van de bestuurders is belangrijk aangezien zo de respectieve 
aansprakelijkheid van de opeenvolgende bestuurders exact kan worden bepaald8. Dit geldt mutatis 
mutandis ook voor de commissaris. 

III. Gegevens van de bestuurders en de commissaris in de jaarrekening van VZW’s, IVZW’s en 
stichtingen die een dubbele boekhouding voeren 

9. De artikelen die van toepassing zijn op VZW’s9, IVZW’s10 en stichtingen11 bepalen eveneens dat 
het de bestuurders en commissaris in functie zijn die moeten worden vermeld in de jaarrekening.  

10. Bijgevolg verwijst de Commissie naar wat hierboven in punt II. werd uiteengezet. 

 

 

                                                             
6 Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, nr.75, p. 10181. 
7 Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr.131/5, p. 3; Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, nr.109, p. 11333. 
8 Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr.131/5, pp.3-4: “De bepaling beoogt inderdaad het vergemakkelijken van een 
eventuele aansprakelijkheidsvordering tegen hen die in het afgelopen jaar instonden voor het beheer en die de 
balans hebben voorgelegd”.  
9 Artikel 3:47, § 7, tweede lid, 1° WVV. 
10 Artikel 3:47, § 7, tweede lid, 1° WVV. 
11 Artikel 3:51, § 7, tweede lid, 1° WVV. 
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