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VERSLAG VAN HET COLLEGE
VAN COMMISSARISSEN
Verslag van het College van commissarissen van het autonoom overheidsbedrijf
Belgocontrol over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, en
meer bepaald, ingevolge artikel 25 van de Wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven (hierna genoemd “Wet
van 21 maart 1991”) dat verwijst naar de artikelen 143 en
144 van het Wetboek van vennootschappen, brengt het
College van commissarissen u verslag uit in het kader van
het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons
oordeel over de balans op 31 december 2017, over de
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31
december 2017 en over de toelichting (alle stukken
gezamenlijk de “Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag
betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde
eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

De leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren werden
benoemd door het ministerieel besluit van 28 maart 2017,
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan
uitgebracht op aanbeveling van het paritair comité. Per
ministerieel besluit geldt deze benoeming voor de duur die
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de controleactiviteiten van de boekjaren 2017, 2018 en 2019. Ze hebben de
wettelijke controle van de jaarrekening van het autonoom
overheidsbedrijf uitgevoerd gedurende één boekjaar.
Op grond van artikel 25, §3 van de wet van 21 maart 1991
werden twee leden van het College van commissarissen
benoemd door de algemene vergadering van het Rekenhof
van respectievelijk 2 september 2015 en 5 april 2017.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
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Het College van commissarissen heeft de wettelijke controle
uitgevoerd van de Jaarrekening van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol (“het autonoom overheidsbedrijf”), die
de balans op 31 december 2017 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een balanstotaal van 272.533.807,38 euro en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het
boekjaar van 22.497.522,19 euro.
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Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw beeld
van het vermogen en van de financiële toestand van het
autonoom overheidsbedrijf per 31 december 2017, 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 ONS OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming
met de International Standards on Auditing (“ISA’s”). Onze
verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn

nader beschreven in het gedeelte «Onze verantwoordelijkheden 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.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden
van het autonoom overheidsbedrijf 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.

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. Deze verantwoordelijkheid

In het kader van de opstelling van de Jaarrekening, is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van
de mogelijkheid van het autonoom overheidsbedrijf 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 het autonoom overheidsbedrijf te vereffenen of om de
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen realistisch alternatief
heeft dan dit te doen.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN 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 de Jaarrekening,
beïnvloeden.
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 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 het systeem van interne beheersing;
> Het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne
beheersing dat 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
het systeem van interne beheersing van het autonoom
overheidsbedrijf;
> 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 van de aanvaardbaarheid van de door
het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en op basis van de verkregen controle-informatie,
concluderen of er een onzekerheid van materieel belang
bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de
mogelijkheid van het autonoom overheidsbedrijf om haar
continuïteit te handhaven. Indien we besluiten 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 controle-informatie die verkregen is tot
op de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat de continuïteit van het autonoom overheidsbedrijf niet langer gehandhaafd kan worden;
> Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en
inhoud van de Jaarrekening, en of deze Jaarrekening, de
onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op
een wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het auditcomité en de aangestelden
van het autonoom overheidsbedrijf, onder meer over de
geplande reikwijdte en de timing van de controle en over
de significante controlebevindingen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing die we
identificeren tijdens onze controle.

VERSLAG BETREFFENDE DE OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN
HET BESTUURSORGAAN

wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en
de inhoud van het beheersverslag, voor het naleven van de

naleven van de Wet van 21 maart 1991, van de statuten en van
het beheerscontract van het autonoom overheidsbedrijf.

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

omvat het implementeren van een systeem van 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.
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VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET COLLEGE
VAN COMMISSARISSEN

beschikken in ons controledossier.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de
Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in België van
toepassing zijnde ISA’s, is het onze verantwoordelijkheid
om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het
beheersverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit de Wet van 21 maart 1991, de statuten en het
beheerscontract te verifiëren, alsook verslag over deze
aangelegenheden uit te brengen.

VERMELDINGEN BETREFFENDE DE
ONAFHANKELIJKHEID

ASPECTEN BETREFFENDE HET BEHEERSVERSLAG
Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het beheersverslag, stemt dit beheersverslag
overeen met de Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar,
enerzijds, en is dit beheersverslag opgesteld overeenkomstig
artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen,
anderzijds.
In de context van onze controle van de Jaarrekening, zijn wij
tevens verantwoordelijk voor het overwegen, op basis van
de kennis verkregen in de controle, of het beheersverslag
een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie
die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht
van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen
wij u geen afwijking van materieel belang te melden. Verder
drukken wij geen redelijke mate van zekerheid uit over het
beheersverslag.

> Wij hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar
zijn met de wettelijke controle van de Jaarrekening en
zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven
tegenover het autonoom overheidsbedrijf.
> Er werden geen bijkomende opdrachten die verenigbaar
zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld
in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen en
waarvoor honoraria verschuldigd zijn, verricht.

ANDERE VERMELDINGEN
> Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt
belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig
de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften en rekening houdend met specifieke
wetgeving van toepassing, desgevallend afwijkend van de
Belgische boekhoudwet, met in het bijzonder de Wet van
31 juli 2017 tot wijziging van art. 176 van de wet van 21
maart 1991 dewelke stelt dat er geen boekhoudkundige
voorziening moet worden aangelegd inzake voorzieningen
voor risico’s en kosten voor disponibiliteit en verlof
voorafgaand aan het pensioen van het personeel van
Belgocontrol.

VERMELDINGEN BETREFFENDE DE
SOCIALE BALANS

> De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en
statutaire bepalingen.

De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel
100, § 1, 6°/2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat,
zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste
inlichtingen, en bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties op basis van de informatie waarover wij

> Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen
die in overtreding met de Wet van 21 maart 1991, de
statuten, of het beheerscontract zijn gedaan of genomen
en die in ons verslag zouden moeten vermeld worden.
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Brussel, 26 april 2018
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