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De nieuwe wetgeving over General Data Protection Regulation (GDPR) treedt vanaf 25 mei 
2018  in werking over het hele Europese grondgebied. Deze wetgeving stelt zich tot doel iede-
re verwerving, opslag of gebruik van persoonsgegevens strikt te reguleren ter bescherming 
van de privacy van de individuele persoon. De wetgeving maakt geen onderscheid voor welke 
organisatie ook: zowel de overheid, de ondernemingen en zelfs de non-profit organisaties of 
verenigingen zijn onderworpen aan deze wetgeving. De wetgeving is ook van dwingende aard 
en overtredingen kunnen zwaar worden gesanctioneerd. Hiertoe krijgt de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer verregaande nieuwe politionele en sanctione-
rende bevoegdheden. Het belang van de invoering van deze wetgeving en de impact op uw 
onderneming mag bijgevolg  niet worden onderschat.

Welke gegevens?

De wetgeving viseert iedere vorm van verwerving, 
opslag en gebruik van gegevens, die kunnen worden 
gerelateerd naar een    individueel persoon. Van zodra 
de gegevens toelaten om tot de identificatie van een 
individu te komen, is de wetgeving van toepassing. 
Concreet betekent dit natuurlijk dat alle gegevens uit 
het verleden of de toekomst over klanten, prospecten, 
personeel, enzomeer… onder deze wetgeving vallen. 
De gegevens moeten wel onder één of andere vorm 
opgeslagen worden in een bestand.

Welke verwerking?

Ook de definitie van verwerking laat niet veel uitzon-
deringen toe. Het is meer algemeen iedere vorm van 
verzamelen, ordenen, combineren, elimineren en/of 
opvragen van verzamelde gegevens, gerelateerd aan 
individuele personen. De wetgever maakt op het vlak 
van aansprakelijkheid wel een onderscheid tussen de 
verantwoordelijke, die het doel en de middelen van de 
verwerking bepaalt, en de verwerker, die voor een ver-
antwoordelijke bepaalde verwerkingen uitvoert.

Gevolgen ?

Het is duidelijk dat iedere onderneming  rechtstreeks 
door deze wetgeving wordt geviseerd. Actie is daarom 
vereist.  De datum van 25 mei 2018 is daarom cruciaal: 
op dat moment moet uw organisatie kunnen bewijzen 
dat zij op alle niveaus voldoet aan deze nieuwe wetge-
ving, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor de 
gegevens, die in het verleden werden verzameld.

De basisregel is de medewerking van het individu: hij 
moet op expliciete manier zijn akkoord geven voor de 
opname van zijn gegevens. Hierbij moet de persoon op 
de hoogte worden gebracht welk doel (beperkend) de 
verantwoordelijke met zijn gegevens poogt te berei-
ken.  Zijn toestemming is beperkt tot dat doel. Daarbui-
ten worden nog een viertal verwerkingsgronden toe-
gestaan, waarbij het akkoord van de betrokkenen niet 
direct wordt vereist :  vitaal belang, wettelijke plicht, 
noodzakelijk voor uitvoering van contract of gerecht-
vaardigde reden.  De toekomstige jurisprudentie zal de 
juiste inhoud  van deze begrippen bepalen. De GDPR 
wetgeving is samen te vatten in een aantal principes, 
die wij in bijlage aan dit artikel opnemen.

Conclusie

Deze nieuwe wetgeving  zal de wijze, waarop u met 
persoonsgebonden gegevens omgaat, fundamenteel 
veranderen.  Gezien de zeer zware mogelijke sancties, 
kan uw onderneming niet aan een grondig onderzoek 
en reorganisatie ontsnappen.  Uw auditor kan hierbij de 
nodige bijstand verlenen. 

GDPR -

WAT U MOET WETEN
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De GDPR wetgeving is gebaseerd op een aantal 
basisprincipes. Een basis voor GDPR-compliance is 
het uitvoerig documenteren van alle redeneringen die 
gemaakt worden m.b.t. onderstaande principes:

1. Accountability: 

 basisconcept van GDPR – Wil de facto zeggen dat 
een onderneming zich (gedocumenteerd) moet 
kunnen verantwoorden voor alles wat ze doen 
met data en welke maatregelen er genomen zijn.

2. Transparancy: 

 transparantie naar zowel overheid als data 
subject.

3. Data protection by design: 

 bouw van software aftoetsen aan privacy 
principes – enkel data verzamelen die echt nodig 
is + enkel toegankelijk voor wie echt toegang 
nodig heeft.

4. Data protection by default: 

 niets mag tenzij er toestemming voor is gegeven.

5. Purpose limitation: 

 alleen gebruiken voor doelstelling waarvoor je 
toestemming hebt.

6. Data minimsation: 

 alleen gegevens verzamen waarvoor je kan 
verantwoorden dat je ze nodig hebt.

7. Accuracy: 

 gegevens moeten juist zijn (elk subject heeft ook 
recht om zijn gegevens om te vragen/aan te laten 
passen/te laten verwijderen)

8. Limited retention time: 

 gegevens niet langer bijhouden dan nodig is.

9. Data security: 

 data moet ‘voldoende’ beveiligd zijn.

Als laatste is het nog belangrijk om te melden dat 
data subjecten bijkomende rechten hebben gekregen 
zoals ‘right to be forgotten’, ‘right to data portability’. 
Daarnaast heeft GDPR een effect op de behandeling 
van cookies, marketing, spam, privacy op de werkvloer 
en moeten bepaalde organisaties een Data Protection 
Officer aanstellen.

Op basis van bovenstaande analyse kan u al een eerste 
inschatting maken waar de belangrijkste verandering 
van uw organisatie zich bevinden. 
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Treedt in werking voor boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2017 of erna.

In artikel 96 (jaarverslag) en artikel 100 § 1 van het W.Venn. worden wijzigingen aangebracht 
inzake diversiteit, niet-financiële informatie en remuneratieverslag:

1.  Diversiteitsbeleid:

- Beschrijving van het diversiteitsbeleid dat wordt 
gevoerd met betrekking tot de leden van de Raad 
van Bestuur, de leden van het directiecomité, 
de andere leiders en de personen belast met 
het dagelijks bestuur. De informatie betreft 
diversiteitscriteria zoals leeftijd, geslacht of 
beroepskwalificaties, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van tenuitvoerlegging 
van dit beleid en de resultaten van dit beleid over 
het boekjaar (nieuw art. 96, §2, eerste alinea, 
6°W.Venn.).

- Indien geen diversiteitsbeleid wordt gevoerd, zet 
de onderneming in de verklaring uiteen waarom 
dit het geval is (“comply or explain”).

- Beschrijving bevat in ieder geval een overzicht 
van de ondernomen inspanning om ervoor te 
zorgen dat ten minste één derde van de leden 
van de raad van bestuur van een ander geslacht 
is dan de overige leden.

Van toepassing op ondernemingen waar-
van de aandelen zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een in artikel 4 bedoel-
de markt, tenzij niet meer dan één van 
de volgende criteria wordt overschreden: 
250 personeelsleden, 34 Mio EUR omzet 
en 17 Mio EUR balanstotaal.

NIEUWIGHEDEN INGEVOLGE DE 
WET VAN 3 SEPTEMBER 2017 TOT 
OMZETTING VAN DE EUROPESE 
RICHTLIJN 2014/95/EU MET 
BETREKKING TOT  DE BEKENDMAKING 
VAN NIET-FINANCIËLE INFORMATIE 
EN INFORMATIE INZAKE DIVERSITEIT 
DOOR BEPAALDE GROTE 
ONDERNEMINGEN EN GROEPEN 
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3. Remuneratieverslag

Overzicht, op individuele basis, van het bedrag van 
de remuneratie en andere betaalde voordelen, zowel 
in speciën als in natura, die rechtstreeks of onrecht-
streeks, door de vennootschap of een vennootschap 
die tot de consolidatiekring van de vennootschap 
behoort, aan niet-uitvoerende bestuurders en de uit-
voerende bestuurders werden toegekend in hun hoe-
danigheid als lid van de raad van bestuur tijdens het 
door het jaarverslag behandelde boekjaar. 

Van toepassing op vennootschappen 
waarin de overheid of één of meer pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen een con-
trole uitoefent. Deze verplichting is enkel 
van toepassing op vennootschappen en 
niet op VZW’s/ASBL’s.

Artikel 144, §1, 10° van het Wetboek van Vennootschap-
pen vereist geen specifieke vermelding betreffende dit 
remuneratieverslag in het commissarisverslag.

Controle door de commissaris

Voor de niet-financiële informatie, het diversiteitsbe-
leid en het remuneratieverslag, moet de commissaris 
nagaan of de nodige informatie werd meegedeeld. Hij 
moet de kwaliteit van deze informatie niet controle-
ren, maar hij moet nagaan of de verstrekte informatie 
in overeenstemming is met de jaarrekening voor het-
zelfde boekjaar (nieuwe art. 144, §1, eerste alinea, 6° en 
148, §1, eerste alinea, 5° W.Venn.). 

2. Verklaring met de niet-financiële 
informatie

Wanneer noodzakelijk voor een goed begrip van 
de ontwikkeling, de resultaten en de positie van 
de vennootschap alsmede van de effecten van 
haar activiteiten op sociale, personeels- en milieu-
aangelegenheden, de eerbiediging van de mensenrechten 
en de bestrijding van corruptie en omkoping, bevat 
het jaarverslag of een afzonderlijk verslag waarnaar in 
het jaarverslag wordt verwezen een verklaring met de 
volgende informatie:

- Een korte beschrijving van de activiteiten van de 
vennootschap,

- Een beschrijving van het door de vennootschap 
gevoerde beleid met betrekking tot deze aange-
legen heden, waaronder de toegepaste zorgvul-
digheidsprocedures;

- De resultaten van dit beleid;

- De voornaamste risico’s die verbonden zijn 
aan deze aangelegenheden in verband met de  
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap;

- De niet-financiële essentiële prestatie-indica-
toren (KPI’s)die relevant zijn voor de specifieke 
bedrijfsactiviteiten.

De vennootschap baseert zich voor de opmaak van de 
verklaring van niet-financiële informatie op Europese 
en internationale erkende referentiemodellen. Zij ver-
meldt in de verklaring op welk(e) model(llen) zij zicht 
heeft gebaseerd.

Wanneer geen beleid gevoerd wordt aangaande één 
of meerdere van deze aangelegenheden, bevat de 
niet-financiële informatie een duidelijke en gemoti-
veerde toelichting waarom zij dit niet doet.

Van toepassing op vennootschappen die 
voldoen aan al de volgende voorwaarden:

− Vennootschap is een organisatie van 
openbaar belang (artikel 4/1 W. Venn.)

− Vennootschap heeft een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
werknemers

− Vennootschap overschrijdt minstens 
één van de twee volgende criteria: ba-
lanstotaal > 17 Mio EUR en jaaromzet > 
34 Mio EUR
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Rol van de commissaris omvat:

•	 een	signaalfunctie	van	de	commissarissen	bij	alle	niet-financiële	tegenpartijen;	en

•	 nieuwe	opdrachten	tot	het	verrichten	van	overeengekomen	procedures	voor	de	
commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen.

1.  Signaalfunctie:

De commissaris die bij de uitoefening van zijn werk-
zaamheden bij niet-financiële tegenpartijen kennis 
krijgen van beslissingen of feiten die op een overtreding 
van de bepalingen van Verordening 648/2012 kunnen 
wijzen, informeren de leiders van de betrokken niet-fi-
nanciële tegenpartij daarvan op omstandige wijze. In-
dien de niet-financiële tegenpartij binnen 3 maanden 
na voornoemde informatieverstrekking niet de nodige 
maatregelen heeft genomen om zich aan de betrokken 
regels te conformeren, brengt de commissaris op eigen 
initiatief de FSMA schriftelijk op de hoogte, op straffe 
van burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelij-
ke vorderingen en/of professionele sancties.

Deze signaalfunctie geldt voor de commissarissen 
van elke niet-financiële tegenpartij.

De Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd voor 
de niet-financiële tegenpartijen vat de voornaamste 
verplichtingen samen van de Europese EMIR-verorde-
ning voor de niet-financiële tegenpartijen:

− Rapportering van haar derivatencontracten aan 
een transactieregister. Het gaat over alle deriva-
ten die als financieel instrument gekwalificeerd 
worden (opties, futures, swaps, forward rate 
agreements, FX forwards of commodity derivati-
ves). De rapportering moet gebeuren uiterlijk de 
dag na de afsluiting of de wijziging van het con-
tract. Dit vereist tevens de identificatie van de 
tegenpartij aan de hand van een LEI-code (Legal 
Entity Identifier);

− Clearing van haar derivatencontracten bij een 
centrale tegenpartij wanneer haar posities de 
verplichte clearingdrempel overschrijden (tussen 
de 1 en 3 miljard EUR); en

− Toepassing van risico-inperkingstechnieken op 
haar otc-derivatencontracten zolang de clea-
ringdrempel niet is overschreden, of ingeval hij 
wel is overschreden, deze technieken toepassen 
op de otc-derivatencontracten die niet worden 
gecleared door een centrale tegenpartij.

EMIR-WET VAN 25 DECEMBER 
2016 TOT OMZETTING VAN 
RICHTLIJN 2014/91/EU EN 
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN: 
NIEUWE VERPLICHTINGEN EN 
NIEUWE OPDRACHTEN VOOR DE 
COMMISSARIS



RSM Newsletter April  2018  8

2.  Nieuwe opdracht:

De Wet van 25 december 2016 geeft de FSMA 
de mogelijkheid om bijstand te vragen aan de 
commissarissen van ondernemingen waarop de door 
de EMIR-verordening opgelegde verplichtingen van 
toepassing zijn. 

De FSMA heeft via het Koninklijk besluit van 9 februari 
2017 (zie verder) effectief een nieuwe opdracht 
toegekend aan de commissaris om de FSMA te 
helpen om toezicht uit te oefenen op de naleving 
van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-
verordening.

Voor meer informatie verwijzen we naar de 
Mededeling 2017/02 van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren:

Deze mededeling vraagt ook aandacht voor de 
uitbreiding van de gegevens die moeten worden 
verstrekt in de toelichting van de jaarrekening m.b.t. 
afgeleide financiële instrumenten die niet worden 
gewaardeerd op basis van de reële waarde.

Mededeling 2017/02: EMIR-Wet van 25 december 2016 
tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende 
diverse bepalingen: nieuwe verplichtingen en nieuwe 
opdrachten voor de commissaris

Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd 
voor de niet-financiële tegenpartijen

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/2017-02-mededeling-EMIR.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/2017-02-Annexe_Communication_fsma_febelfin_feb_destinee_aux_contreparties.pdf


RSM Newsletter April  2018  9

De “nieuwe opdracht” is enkel van toepassing op niet-financiële tegenpartijen met een 
derivaten¬portefeuille van ten minste 100 contracten of een brutowaarde van ten minste 100 
miljoen euro.

Deze verplichting van de commissarissen, die 
belast zijn met het toezicht op de financiële staten 
van de niet-financiële tegenpartijen om de FSMA 
bijzondere verslagen te bezorgen over de naleving 
van de verplichtingen ingevolge de EMIR-verordening 
(verordening 648/2012), heeft betrekking op de niet-
financiële tegenpartijen die aanhouden:

− een portefeuille van ten minste 100 otc-
derivaten of otc-derivatencontracten, of

− een otc-derivaten- of otc-derivatencontracten-
portefeuille met een notionele brutowaarde van 
ten minste 100 miljoen euro. 

Voor de berekening van deze drempels worden ook 
de intragroepstransacties van de niet-financiële 
tegenpartij in aanmerking genomen, en ook alle otc-
derivatencontracten die zijn afgesloten door de niet-
financiële tegenpartij waarvan, conform artikel 10 van 
de Gedelegeerde Verordening 149/2013, objectief kan 
worden vastgesteld dat zij risico’s verminderen die 
rechtstreeks verband houden met de commerciële 
bedrijvigheid of de activiteiten betreffende het beheer 
van de kasmiddelen van de betrokken niet-financiële 
tegenpartij of van de groep waartoe zij behoort. 

Om na te gaan of de drempels zijn bereikt, controleren 
de commissarissen de staat van de portefeuille met 
otc derivaten of otc-derivatencontracten van de niet-
financiële tegenpartij op de laatste kalenderdag van 
elke maand. De commissarissen zijn verplicht om de 
FSMA een bijzonder verslag (op basis van ISRS 4400) 
te bezorgen zodra zij bij deze controle vaststellen dat 
een van de drempels is overschreden.  Het verslag 

wordt opgesteld op jaarbasis en gaat over het 
boekjaar waarop de vaststelling betrekking heeft. Dit 
verslag wordt uiterlijk zes maanden na het einde van 
het boekjaar waarop het betrekking heeft, bezorgd 
aan de FSMA en aan het management. De bijkomende 
erelonen van de commissaris vallen ten laste van de 
gecontroleerde vennootschap.

Voor meer informatie verwijzen we naar de Medede-
lingen 2017/04, 2017/07 en 2017/16 van het IBR:

   

 

 

 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 FEBRUARI 
2017 TOT GOEDKEURING VAN HET 
REGLEMENT VAN DE AUTORITEIT 
VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN 
MARKTEN OVER DE MEDEWERKING 
VAN DE BEDRIJFSREVISOREN AAN HET 
TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE 
EMIR-VERORDENING DOOR DE NIET-
FINANCIËLE TEGENPARTIJEN

Mededeling 2017/04: EMIR – Reglement 
van de FSMA over de medewerking van de 
bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving 
van de EMIR verordening door de niet-financiële 
tegenpartijen

Mededeling 2017/07: EMIR - toelichting van de 
FSMA betreffende de bijzondere verslagen op te 
stellen door de commissarissen bij bepaalde niet-
financiële tegenpartijen 

Mededeling 2017/16: EMIR

EMIR vragenlijst

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/2017-16-bijlage-mededeling-EMIR-vragenlijst-revisoren-NFC.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/2017-04-mededeling-EMIR-reglement-FSMA.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/2017-16-Mededeling-EMIR.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/2017-07-mededeling-EMIR-toelichting-FSMA.pdf
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Minister Koen Geens heeft het initiatief genomen om 
het Vennootschapsrecht moderner en flexibeler te 
maken. Het Belgische Wetboek Vennootschappen 
kende zijn laatste grote hervorming in 1999, maar door 
opeenvolgende wijzigingen, is de huidige wetgeving 
zwaar en complex geworden. Daardoor beantwoordt 
ze niet meer aan de behoeften van het bedrijfsleven. 
Bovendien komt het Wetboek Vennootschappen 
onder druk te staan van 2 belangrijke internationale 
evoluties, nl. “Corporate mobility” en de “Light vehicle 
competition”. Corporate mobility houdt in dat het Hof 
van Justitie gezorgd heeft voor een verhoogde mobi-
liteit van vennootschappen naar analogie met het vrij 
verkeer van goederen en diensten.  De Light vehicle 
competition betekent dat er een concurrentiestrijd 
aan de gang is tussen Europese landen om het meest 
toegankelijke en flexibele vennootschapsrecht te heb-
ben, om op die manier tegemoet te komen aan de be-
hoefte van kleine, startende ondernemingen.

De krachtlijnen van de hervorming doorheen het nieu-
we Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV) zijn flexibilisering en vereenvoudiging. Het 
aantal vennootschapsvormen vermindert van 13 (10 
naar Belgisch recht en 3 naar Europees recht) naar 3 
(zijnde de BV, de NV, de CV en de maatschap). De BVBA 
wordt herdoopt in de BV en het is vooral deze BV die 
een grondige metamorfose zal ondergaan. Door een 
verregaande flexibilisering, moet de aantrekkelijkheid 
van de BV in belangrijke mate toenemen en wordt al-
gemeen aangenomen dat het aantal BV’s sterk zal 
groeien. De NV wordt voorbehouden aan de echte 
grote vennootschappen. De 4 overgebleven vennoot-
schapsvormen zijn zodanig moduleerbaar dat quasi 
alle van de huidige 13 vennootschapsvormen kunnen 
opgebouwd worden. Ook de verenigingen en stichtin-
gen worden geïntegreerd in het nieuw WVV.

De belangrijkste veranderingen kunnen als volgt sa-
mengevat worden:

1. De meest ingrijpende wijziging is de afschaffing 
van het kapitaalconcept voor de BV. De nieu-
we BV heeft geen kapitaal meer terwijl de oude 
BVBA een minimaal kapitaal vereiste van 18.550 
EUR. Dit heeft onder meer de volgende gevolgen:

− De wettelijke reserve verdwijnt. Bij bestaande 
BVBA’s en CV’s wordt deze van rechtswege om-
gezet naar een statutair onbeschikbare vermo-
gensrekening.

− De kapitaalvermindering -en verhoging verdwij-
nen omdat er geen kapitaal meer is.

− De alarmbelprocedure wordt hervormd omdat er 
geen maatschappelijk kapitaal meer is waarmee 
het netto-actief kan vergeleken worden. In de 
toekomst zal het bestuursorgaan de algemene 
vergadering van aandeelhouders bijeen moeten 
roepen wanneer het netto-actief negatief dreigt 
te worden en het onzeker is of de opeisbare 
schulden over een periode van 12 maanden zul-
len kunnen betaald worden.

Hierdoor wordt de BV interessant voor startende 
ondernemingen met een karig startkapitaal.

2. Net zoals bij de NV, zal de BV meer mogelijkheden 
krijgen qua type effecten. In het nieuwe WVV zal 
het mogelijk zijn om binnen de BV gedemateri-
aliseerde aandelen, aandelen zonder stemrecht, 
aandelen met meervoudig stemrecht, preferen-
te aandelen en converteerbare obligaties uit te 
geven. Ook de mogelijkheden qua overdrachts-
beperkingen zijn eindeloos. Door dit uitgebreid 
“aanvullend” recht, wordt de mogelijkheid gecre-
eerd om een BV op maat maken waardoor een 
BV gemoduleerd kan worden tot een zeer beslo-
ten vennootschap maar evenzeer tot een open, 
beursgenoteerde vennootschap.

In het verleden vormde het “kapitaal” in de BVBA 
de basis voor de verdeelsleutel van de rechten 
van vennoten. Door de afschaffing van het ka-
pitaalsconcept verdwijnt deze functie. De even-
redigheid van de stemrechten en winstverdeling 
aan de inbreng van de respectieve vennoten 
wordt vervangen door de mogelijkheid om de 
rechten van elke categorie van aandelen conven-
tioneel te bepalen.

NIEUWE WETBOEK 
VENNOOTSCHAPPEN EN 
VERENIGINGEN (WVV)
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3. Ook de schuldeisersbescherming dreigt uitge-
hold te worden door het verdwijnen van de ka-
pitaalbuffer in de BV. Daarom wordt in het nieuwe 
WVV meer aandacht besteed aan een adequaat 
financieel plan met een minimale inhoud, een 
speciale rol voor de beroepsbeoefenaar en  een 
dubbele toetssteen voor de uitkering van divi-
denden en een nieuwe alarmbel¬procedure. In 
geval van een manifest ontoereikend eigen ver-
mogen bij oprichting, kunnen de oprichters hun 
beperkte aansprakelijkheid verliezen. De dubbe-
le uitkeringstest voor dividenden omvat (1) een 
solvabiliteits¬test (uit te voeren door de algeme-
ne vergadering) die moet verzekeren dat de uit-
kering er niet toe leidt dat het nettoactief van de 
vennootschap negatief wordt en (2) een liquidi-
teitstest (uit te voeren door het bestuursorgaan) 
die moet verzekeren dat een uitkering er niet toe 
leidt dat de vennootschap niet meer in staat is 
om haar opeisbare schulden te voldoen over een 
periode van, bijvoorbeeld, twaalf maanden. Inge-
val van een te hoge dividenduitkering zou er een 
hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd worden 
ten aanzien van de leden van het bestuursorgaan 
en de “de facto” bestuurders. Ook de nieuwe 
alarmbel¬procedure voorziet in een solvabili-
teits- en liquiditeitstest.

4. De regels van toepassing op VZW’s en Stichtin-
gen worden geïntegreerd in het nieuwe WVV. Zij 
worden voortaan ook als een onderneming be-
schouwd en mogen dus handelsdaden stellen. 
Dat betekent dat zij commerciële en economi-
sche activiteiten mogen ontwikkelen en winst 
mogen realiseren. Het blijft wel verboden om 
deze winst uit te keren aan hun leden. Door hun 
opname in het WVV vallen zij ook onder de insol-
ventiewetgeving (WCO en faillissement).

5. De statutaire zetelleer (bepaald bij oprichting of 
statuten) wordt definitief ingebeiteld in het Bel-
gisch vennootschapsrecht. Daarmee komt een 
einde aan de toepassing van de werkelijke ze-
telleer (bepaald door de voornaamste vestiging). 
Daardoor wordt het mogelijk voor buitenlandse 
ondernemingen om een Belgische rechtsvorm te 
kiezen.

6. Het concept “wrongful trading” uit het Wetboek 
Economisch Recht wordt verankerd in het WVV. 
Dit betekent concreet dat het verderzetten van 
de activiteiten van een vennootschap - wanneer 
er kennelijk geen redelijk vooruitzicht is op conti-
nuïteit - bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg 
heeft. De bestuurders-aanprakelijkheid zou ook 
beperkt worden in bedrag.

Voor bestaande rechtspersonen is er voorzien in een 
overgangsregeling. Het WVV zal waarschijnlijk van 
toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Bestaande ven-
nootschappen zullen pas tegen 2029 hun statuten 
in overeenstemming moeten brengen met het WVV. 
Vennootschappen of verenigingen die evenwel na 
2020 overgaan tot een statutenwijziging moeten on-
middellijke de gehele statuten aanpassen. Last but not 
least, voor rechtspersonen die onder de nieuwe wet-
geving worden opgericht zal er geen overgangsperio-
de zijn. Zij dienen onmiddellijk de nieuwe regels toe te 
passen.
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Applicable for: 

All companies reporting under IFRS for consolidated purposes or group reporting purposes 
(depending on group valuation rules). Note that also Dutch GAAP will soon incorporate IFRS 15.

This new standard replaces IAS 11 (Construction 
contracts) and 18 (Revenue).

IFRS 15 establishes a single and comprehensive 
framework which sets out how much revenue is to 
be recognised, and when. The core principle is that 
a vendor should recognise revenue to depict the 
transfer of promised goods or services to customers in 
an amount that reflects the consideration to which the 
vendor expects to be entitled in exchange for those 
goods or services. Revenue will now be recognised by 
a vendor when control over the goods or services is 
transferred to the customer. 

In contrast, IAS 18 based revenue recognition around an 
analysis of the transfer of risks and rewards; this now 
forms one of a number of criteria that are assessed in 
determining whether control has been transferred. The 
application of the core principle in IFRS 15 is carried out 
in five steps:

IFRS 15 NEW IFRS STANDARD ON 
REVENUE RECOGNITION, WHICH IS 
APPLICABLE FOR ALL ACCOUNTING 
YEARS STARTING AFTER JANUARY 1, 
2018 AND COMPANIES THAT REPORT 
UNDER IAS/IFRS.
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The first step is to identify the contract(s) with the 
customer. Whatever the form, a contract creates 
enforceable rights and obligations between a vendor 
and its customer.

After identifying the contract(s) with the customer, 
a vendor identifies in the second step the contract 
into what are termed ‘performance obligations’. A 
performance obligation is a promise by the vendor 
to transfer goods or services to a customer. Each 
performance obligation is ‘distinct’, being either a good 
or service from which the customer can benefit on 
its own (or in combination with other readily available 
goods and services); two or more distinct goods and 
services (such as the supply of construction material 
and labour) are combined if, in reality, they represent 
one overall obligation.

In the third and fourth steps, a vendor determines 
the transaction price of the entire contract and then 
allocates the transaction price among the different 
performance obligations that have been identified.

In the fifth step, a vendor assesses when it satisfies 
each performance obligation (which may be at a 
point in time, or over time) and recognizes revenue. 
The principle is based around the point at which the 
customer obtains control of the good or service.

Supporting documents: IFRS 15 guide from RSM UK, download :  
https://www.rsmuk.com/-/media/files/audit-and-assurance/4087-ifrs_03-digital.
pdf?la=en&hash=37A5E0A98A32F81B243D80C8C3E896996F8871D3

RSM Belgium wil u met dit document algemene informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vermelde 
informatie aangemerkt kan worden als advies. De redactie heeft ernaar gestreefd deze uitgave zo zorgvuldig 
mogelijk samen te stellen, evenwel kunnen wij niet garanderen dat deze informatie nog accuraat is op het moment 
dat zij wordt ontvangen of dat ze in de toekomst nog accuraat zal zijn.

https://www.rsmuk.com/-/media/files/audit-and-assurance/4087-ifrs_03-digital.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D37A5E0A98A32F81B243D80C8C3E896996F8871D3
https://www.rsmuk.com/-/media/files/audit-and-assurance/4087-ifrs_03-digital.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D37A5E0A98A32F81B243D80C8C3E896996F8871D3
https://www.rsmuk.com/-/media/files/audit-and-assurance/4087-ifrs_03-digital.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D37A5E0A98A32F81B243D80C8C3E896996F8871D3
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