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JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering* van 03-09-2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2019 tot 31-12-2019

Vorig boekjaar van 01-01-2018 tot 31-12-2018

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 

VKT-vzw 5.1.1, VKT-vzw 5.1.2, VKT-vzw 5.1.3, VKT-vzw 5.2.1, VKT-vzw 5.2.2, VKT-vzw 5.4, VKT-vzw 5.5, VKT-vzw
5.6, VKT-vzw 6

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en
functie in de vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging

COPPIN Michel

priester
Isabellaplein 15/B2
3270 Scherpenheuvel-Zichem
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2017 Einde van het mandaat: 30-06-2021 Bestuurder

VAN DEN BOSSCHE Pierre

gepensioneerd
Vogelheide 29
9052 Zwijnaarde
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2017 Einde van het mandaat: 30-06-2021 Voorzitter van de Raad van Bestuur

PONETTE Jean Claude
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Rue du Musée 12/1
5370 Flotsoy
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2017 Einde van het mandaat: 30-06-2021 Bestuurder

ETIENNE Jean-Paul

Rue de la Croix Gabriel 24
1400 Nivelles
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2017 Einde van het mandaat: 30-06-2021 Bestuurder

DEROITTE Henri 

rue de Fallais 30
4530 Vieux
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2019 Einde van het mandaat: 30-06-2023 Bestuurder

KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00001)

BE 0419.122.548
Luchthaven Brussel Nationaal 1K
1930 Zaventem
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-06-2019 Einde van het mandaat: 30-06-2022 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

MERTENS Joris (A01880)

Bedrijfsrevisor
Sluisweg 2 /8
9000 Gent
BELGIË

__________________________________
* Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale

vereniging zonder winstoogmerk.
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 1.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Facultatieve vermeldingen:

- Indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,

B. Het opstellen van de jaarrekening,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

- Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA 20/28

Oprichtingskosten 20

Immateriële vaste activa 5.1.1 21

Materiële vaste activa 5.1.2 22/27

Terreinen en gebouwen 22

In volle eigendom van de vereniging of stichting 22/91

Overige 22/92

Installaties, machines en uitrusting 23

In volle eigendom van de vereniging of stichting 231

Overige 232

Meubilair en rollend materieel 24

In volle eigendom van de vereniging of stichting 241

Overig 242

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

In volle eigendom van de vereniging of stichting 261

Overige 262

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.1.3/5.2.1 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 1.559.522 1.805.893
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 2915

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 76.563
Voorraden 30/36 76.563
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 17.324 10.594
Handelsvorderingen 40

Overige vorderingen 41 17.324 10.594
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente 415

Geldbeleggingen 5.2.1 50/53 246.144 121.175
Liquide middelen 54/58 1.296.011 1.597.520
Overlopende rekeningen 490/1 42 42

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.559.522 1.805.893
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 2.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 1.376.089 1.721.377
Fondsen van de vereniging of stichting 10

Beginvermogen 100

Permanente financiering 101

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen 5.3 13 1.376.089 1.721.377
Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN 5.3 16 4.739 4.739
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 4.739 4.739
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht 168

SCHULDEN 17/49 178.694 79.777
Schulden op meer dan één jaar 5.4 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 179

Rentedragend 1790

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente 1791

Borgtochten ontvangen in contanten 1792

Schulden op ten hoogste één jaar 5.4 42/48 178.470 79.777
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 55.949 40.566
Leveranciers 440/4 55.949 40.566
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45

Belastingen 450/3

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Diverse schulden 48 122.521 39.211
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten 480/8

Andere rentedragende schulden 4890

Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente 4891 122.521 39.211

Overlopende rekeningen 492/3 224

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.559.522 1.805.893
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 511.792 712.983

Bedrijfsopbrengsten 70/74 588.938 787.117
Omzet 70 75
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 588.938 787.042

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61 77.146 74.134

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.5 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 4.739
Andere bedrijfskosten 640/8 852.845 784.335
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) 9901 -341.053 -76.091
Financiële opbrengsten 5.5 75 249 8.246
Financiële kosten 5.5 65 4.484 10.813
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening (+)/(-) 9902 -345.289 -78.658
Uitzonderlijke opbrengsten 76

Uitzonderlijke kosten 66

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9904 -345.289 -78.658
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 9906 -345.289 -78.658
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het
boekjaar (+)/(-) 9905 -345.289 -78.658
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige
boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 345.289 78.658
aan de fondsen van de vereniging of stichting 791

aan de bestemde fondsen 792 345.289 78.658
Toevoeging aan de bestemde fondsen 692

Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 5.2.3

TOELICHTING
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
entiteit naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Missio Pauselijke Missiewerken
BE 0410.647.718
Vereniging zonder winstoogmerk
Vorstlaan 199
1160 Oudergem
BELGIË
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

Het bestuursorgaan kan voorstellen om via de resultaatverwerking bestemde fondsen aan te leggen en hiervan bestedingen
te doen.

Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Voorziening schenkingsrechten en of erfbelasting 4.739

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 5.7

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten 9291

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING
OF STICHTING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN
ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Rentevoet en duur van de vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
In het resultaat van 2019 zijn 4.910,35 Eur erelonen van de commissaris inbegrepen voor zijn statutaire opdracht.

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE
MARKTVOORWAARDEN
Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van
de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren, kan geen informatie
worden opgenomen 0
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Nr. BE0410537157 VKT-vzw 7

WAARDERINGSREGELS

Immateriële en materiële vaste activa
Algemeen

Immateriële en materiële vaste activa worden bij aankoop gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. Deze prijs omvat, naast de aankoopprijs, de
 bijkomende kosten zoals niet –terugbetaalbare belastingen, vervoerkosten, leverings- en installatiekosten.

Immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur
Software en licenties worden lineair afgeschreven aan 33% per jaar.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur
De bedoelde activa worden lineair afgeschreven vanaf het jaar van aanschaf (voor gebouwen = jaar van ingebruikname), tegen volgende
 percentages per jaar:
4% voor gebouwen;
10% voor grote onderhoudswerken;
10% of 20% voor machines, installaties en uitrusting;
10% of 20% voor audio- en hifimateriaal en didactisch materiaal;
10% of 20% voor meubilair;
20% voor kantoormachines;
20% voor rollend materiaal;
25% of 33% voor informatica- en elektronicamateriaal.
Bij die items waar twee afschrijvingspercentages staan aangegeven bepaalt de economische bruikbaarheid van het goed de keuze. Een eventuele
 restwaarde wordt het laatste jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur
Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt slechts tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame
 minderwaarde of ontwaarding.

Financiële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen
Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd tegen aankoopwaarde. Indien de marktwaarde lager ligt dan de aankoopwaarde wordt een
 waardevermindering toegepast.

Bestemde fondsen
Het bestuursorgaan kan voorstellen, om via de resultaatverwerking, bestemde fondsen aan te leggen en hiervan bestedingen te doen. 

Voorzieningen voor risico's en kosten
De voorzieningen worden geïndividualiseerd naargelang de risico's en kosten met dezelfde aard die ze moeten dekken. Ze worden slechts
 gehandhaafd in de mate dat zij vereist zijn volgens een actuele beoordeling van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Schenkingen, legaten en subsidies
De boekhoudkundige verwerking van schenkingen, legaten en subsidies hangt af van het doel van de transactie:
- Indien een schaaluitbreiding van de vereniging beoogd wordt, dan wordt dit geboekt op fondsen van de vereniging.
- Indien de deelname in de financiering van een vast actief beoogd wordt, dan wordt dit geboekt bij ‘ Kapitaalsubsidies ‘.
- Indien de dagelijkse werking ondersteund wordt, dan wordt dit in resultaat geboekt.
- Schenkingen en legaten in contanten worden geboekt op het moment van de ontvangst op de       bankrekening. Schenkingen en legaten in natura
 worden geboekt zodra de vordering vaststaat en niet betwist wordt. De schenkingen en legaten in natura ter ondersteuning van de dagelijkse
 werking worden pas in resultaat genomen op het moment van realisatie van het goed.

Toelichting:

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het KB van 18/12/12 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 31/1/13 en stelt vast dat
 op dit moment de formulieren van de jaarrekening die beschikbaar zijn op de Nationale Bank van België hieraan nog niet zijn aangepast, daarom
 wordt onderstaande informatie toegevoegd:
 
Het saldo van de  67-rekening bedraagt € 2.234,54 en is toegevoegd aan positie 640/8 van de jaarrekening.

Het verlies van het boekjaar brengt de continuiteit van de vereniging niet in het gedrang. Het verlies is te wijten aan de aanwending van
 bestemde fondsen om subsidies ter beschikking te stellen. De vereniging heeft wel de bestemde fondsen voor de eigen werking moeten aanspreken
 voor 22.016,67 Euro. 

Gebeurtenissen na balansdatum 31/12/2019 - Covid-19:
 
De Vereniging heeft de gebeurtenissen na balansdatum in overweging genomen bij de opmaak van de jaarrekening. Volgend op 31 december 2019,
 in de loop van het eerste kwartaal, brak een globale Covid-19 pandemie uit. De looptijd en de intensiteit van deze pandemie is op dit
 moment niet gekend. Het bestuursorgaan volgt deze globale crisis van zeer nabij op en stuurt de operationele activiteiten van de vereniging
 bij in lijn met de door de nationale en regionale overheden opgelegde maatregelen en met de evolutie van de vraag in de markt. Op basis
 van de op dit moment beschikbare informatie is er geen negatieve impact op de giften en geen negatieve impact op het resultaat. Het
 bestuursorgaan bekijkt alle mogelijke opties die de overheid biedt om de impact op het resultaat van het boekjaar onder controle te houden.
 Het bestuursorgaan is er van overtuigd dat Covid-19 voorlopig geen problemen stelt wat betreft de voortzetting van de activiteiten van de
 vereniging in continuïteit.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de 
leden van Proma VZW over de jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2019 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Proma VZW (de 
“Vereniging”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag 
over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, alsook 
de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is 
ondeelbaar.  
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene 
vergadering van 13 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene 
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 
2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Proma VZW 
uitgevoerd gedurende vier opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de 
Vereniging over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 opgesteld in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2019, 
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals 
de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 1.559.521,58 en de 
resultatenrekening sluit af met een negatief resultaat van het boekjaar van EUR 
345.288,78.  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en 
de financiële toestand van de Vereniging per 31 december 2019, alsook van 
haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Wij hebben 
bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden 
toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet 
goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van 
deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden 
van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij 
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de 
jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid.  
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden van Proma VZW over 
de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 
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Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vereniging 
de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - gebeurtenissen na 
balansdatum - COVID-19 
Wij vestigen de aandacht op toelichting VKT-VZW 7 in de jaarrekening waarin 
de effecten van de COVID-19 crisis op de activiteiten en de financiële situatie 
van de Vereniging worden beschreven, evenals de maatregelen die door de 
Vereniging worden genomen.  
Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid. 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de 
jaarrekening 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening 
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne 
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of van fouten. 
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor 
het inschatten van de mogelijkheid van de Vereniging om haar continuïteit te 
handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die 
met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om 
de Vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 
jaarrekening 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid 
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich 
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang 
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis 
van deze jaarrekening, beïnvloeden. 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en 
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in 
België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen 
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vereniging, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de Vereniging ter hand heeft genomen of zal nemen.  
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij 
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische 
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze 
risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van 
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude 
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de 
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
Vereniging; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door 
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen; 

— het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis 
van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
Vereniging om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om 
de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat de Vereniging haar continuïteit niet langer 
kan handhaven; 

— het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.  

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die 
wij identificeren gedurende onze controle. 
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding, alsook voor het naleven van de wet van 27 juni 1921 betreffende 
de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke 
partijen en stichtingen of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vereniging. 
Verantwoordelijkheden van de commissaris 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende 
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden 
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, en de naleving van bepaalde voorschriften uit de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de 
Europese politieke partijen en stichtingen of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vereniging te 
verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.  
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

— Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht en 
ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk 
gebleven tegenover de Vereniging. 

Andere vermeldingen 

— Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de 
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing 
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 
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— Uitgezonderd het naleven van de bepalingen van art. 17 §6 van de wet van 
27 juni 1921 inzake het neerleggen van de jaarrekening van het boekjaar 
2018 binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene 
vergadering, dienen wij u geen andere verrichtingen of beslissingen mede te 
delen die daarenboven in overtreding met de statuten of de wet van 27 juni 
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en 
de Europese politieke partijen en stichtingen of, vanaf 1 januari 2020, het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen. 

 
Gent, 20 augustus 2020 

KPMG Bedrijfsrevisoren 
Commissaris 
vertegenwoordigd door 

 

 

 

Joris Mertens 
Bedrijfsrevisor 
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