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BIJZONDER VERSLAG VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN VAN DE COMMISSARIS 

AAN DE RAAD VAN BESTUUR  

OMTRENT DE BEZOLDIGINGEN, FORFAITAIRE KOSTEN EN VOORDELEN VAN 

WELKE AARD OOK,  

DIE WERDEN UITGEKEERD AAN DE BESTUURDERS  

VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER 2019 

 

 

 

Geachte, 

 

 

Op uw verzoek hebben wij de onderstaande overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd en 

dit aangaande het bijzonder verslag van de commissaris in het kader van het statuut en de 

controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten bepaald volgens artikel XI.268, 

5° van het Wetboek van Economisch Recht (hierna WER): 

 

Onze opdracht werd uitgevoerd in overeenstemming met de internationale standaard inzake 

verwante diensten met betrekking tot opdrachten tot het verrichten van overeengekomen 

specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie (ISRS 4400). 

 

We hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Afstemming van het in de boekhouding opgenomen uitgekeerde bedrag van de 

bezoldigingen, forfaitaire kosten en voordelen van welke aard ook die door VEWA 

CVBA aan de bestuurders van de hierboven vermelde auteursvennootschap werden 

uitgekeerd tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2019. 

 

• Afstemming van het loon (en de eventuele voordelen alle aard) zoals opgenomen in 

de boekhouding per 31 december 2019 van VEWA CVBA met het loonattest 

ontvangen van het bevoegde sociale secretariaat. 

 

Op basis van bovenvermelde werkzaamheden rapporteren wij u volgende feitelijke 

bevindingen: 

• Op basis van onze werkzaamheden besluiten wij dat gedurende het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2019 de in het hierbij aangehechte en door ons ter identificatie 

geparafeerde overzicht totale bedrag aan bezoldigingen, forfaitaire kosten en 

voordelen van welke aard ook voor € 23.478,56 werd uitgekeerd aan de bestuurders of 

aan door hen gecontroleerde vennootschappen. 
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Omdat de hierboven genoemde werkzaamheden noch een audit noch een beoordelingsopdracht 

uitmaken in overeenstemming met de internationale controlestandaarden (International 

Standards on Auditing, ISA’s) en de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten 

(International Standards on Review Engagements, ISRE’s), drukken we geen zekerheid uit over 

de bezoldigingen, forfaitaire kosten en voordelen van welke aard ook, die werden uitgekeerd 

aan de bestuurders.  

 

Hadden wij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, of een audit of een beoordelingsopdracht 

uitgevoerd in overeenstemming met de internationale controlestandaarden (International 

Standards on Auditing, ISA’s) en de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten 

(International Standards on Review Engagements, ISRE’s), dan zouden er andere zaken onder 

onze aandacht kunnen gekomen zijn waarover aan u verslag zou worden uitgebracht. 

 

Dit verslag heeft tot doel u het bijzonder verslag van de commissaris te verschaffen conform 

artikel XI.268, 5° van het WER en kan niet voor andere doeleinden worden aangewend. 

 

 

Leuven, 6 juni 2020 

 

 

 

 

LUK OSTYN BV 

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN 

Bedrijfsrevisor 

Bestuurder 

Commissaris VEWA CVBA 

 

 

 

Bijlage: Overzicht van totale bedrag aan bezoldigingen, forfaitaire kosten en voordelen van 

welke aard ook uitgekeerd aan de bestuurders. 

 



VEWA CVBA  31 december 2019

BEZOLDIGINGEN, FORFAITAIRE KOSTEN EN VOORDELEN ALLE AARD AAN BESTUURDERS

ARTIKEL XI.268 5° WER

Bedrag

Walter Pintens 613800 Zitpenningen en deelname aan vergaderingen 11.550,00

Louizalaan 441/7 614221 Kilometervergoeding 500,03

1050 Brussel 614230 Taxikosten 32,90

12.082,93

Edward Jennekens 613800 Zitpenningen en deelname aan vergaderingen 8.750,00

Antwerpsedreef 44 614230 Taxikosten 40,70

2980 Zoersel 614221 Kilometervergoeding 1.498,83

10.289,53

Marie-Claude Rutten 613800 Zitpenningen en deelname aan vergaderingen 200,00

A.Vermaelenstraat 55 614221 Kilometervergoeding

3052 Blanden 200,00

André Chiau 613800 Zitpenningen en deelname aan vergaderingen 400,00

Keyerberg 9 614221 Kilometervergoeding 155,00

1760 Roosdaal 0,00

Verraes Emmanuel 613800 Zitpenningen en deelname aan vergaderingen 100,00

Franklinstraat 62 614201 Parkeerkosten 0,00

1000 Brussel 614221 Kilometervergoeding 19,50

119,50

Dirk Coeckelbergh 613800 Zitpenningen en deelname aan vergaderingen 200,00

Haachtstraat 186 614221 Kilometervergoeding 31,60

3020 Herent 231,60

TOTAAL 23.478,56

Naam Omschrijving


