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TEN GELEIDE 

Bij het begin van 1999 heeft de Raad de hervorming aangevat van diverse 
essenriële domeinen binnen de act iviteiten van het Instiwut: toegang tor 
her beroep, toezicht, evolutie van de ad ministratieve omkadering, voorbe

reiding van her Forum 2000. 

Toegang lOr het beroe l> 

De goede organisatie van de stage is één van de hoofd bekommernissen van 

de Raad en van de Sragecommissie. De organen van het Instituut hebben 
reeds sinds lang hun bezorgdheid geuit omtrent het onaanvaardbaar aamal 
mislukkingen bij de diverse srageresrs en bij het bekwaamheidsexamen. 
De Raad heeft de Scagecommissie verzocht om voorstellen re doen met het 
oog op een verbetering van deze situatie. Verschillende denkpistes hebben 

aanleiding gegeven of zullen a.'mleiding geven mr hervormingen. 

Eerst en vooral wenst d{> Raad in de Joop van de drie stagejaren tijd vrij 
te maken om d{> kennis van de stagiairs te verbeteren in de specialisatie
dom{>inen van de bedrijfsrevisor, alsook in de nieuwe domeinen die volop 
in ontwikkeling zijn. Dit betekent dat de stage zal moct{>n beginnen van
uit de veronderstelling dat cr een voldoende kermis is van d{> basismateries 
in verband met boekhouding tn vennootschapsrecht. 

Een tweede denkpiste heefr betrekktng op de stagemeester. Het ligt 
geenszins in de bedoeling van de Raad om het aantal confraters d ie de vor
ming van een stagiair op zich kunnen nemen, te beperken. In de wet is 

geen enkele verplicluing terzake opgenomen, behalve dan een inschrijving 
op de ledenlijst gedllrende vijf jaar. De Raad is daarentegen van oordeel 
dat hij zich, in het belang van het beroep, ervan moet vergewissen dar een 
confrater in staat is een stagiair op te leiden rot de gespecialiseerde functie 
van bedrijfsrevisor en bijgevolg dat hij een voldoende aantal mandaten 
uitoefent om een uitgebreide en gevarieerde ervaring aan zijn stagiair te 
kunnen aanbieden. In bepaalde gevallen, die uitzonderlijk moeten blijven, 



zal men tor de conclusie moeten komen, zelfs vóór het a.1nvaarden van de 

scageovereenkomsr, dar de opleiding van de stagiair niet zou kunnen ver· 
lopen in de wenselijke voorwaarden bij een stagemeester die niet beschikt 
over een voldoende aantal revisorale opdrachten die geschikt zij n om een 
stagiair re vormen. 

Een laatste denkpiste ten sloHe heeft betrekking op de testen in de 
loop van de Stage. Het is de bedoeling om het formalisme te verminderen 
door de nadruk te leggen op her verkrijgen van een bepaald niveau van 
praktische bekwaamheid in de domeinen die specifiek tor de bevoegd heid 
van de bedrijfsrev isor behoren. De Raad streefr een grorere responsabilise
ring van de stagiair bij de organisatie en her beheer van zijn stage na. Een 
meer kwalitatieve benadering van de stage zou moeren toelaren om de sta
giair beter voor te bereiden op de autonome uitoefening van het beroep. 

Toel.icht 

Sinds geruime tijd heeft de Raad zich georiënteerd naar een roezichts
systeem dar hoofdzakelijk gebaseerd is op twee peilers: de confrarernele 
controle en de behandeling van klachten en andere bijzondere gevallen. 

De confrarernele controle is, op internat ionaal vlak, één van de belang. 

rijkste denkpistes geworden inzake kwaliteitscontrole. Het Comité van de 
Europese Commissie inzake de problematiek van de wettelijke controle 
van de rekeningen heeft deze aangelegenheid bestudeerd en er wordt een 
aanbevel ing van de Commissie verwacht voor het begin 2000. De Raad 
heeft de Commissie van Toezicht ven;ochr om de nocxlzakelijke evoluties 
te onderl.oeken, alvorens de vierde cyclus van de confmternele controle in 
de schoot van het Instituut a.1n te vatten. De belangrijkste punten hebben 
betrekking, encn;i jds, op de verbetering van de procedures en met name 
de snelheid voor de behandeling van de dossiers, en, anderzijds, op de 
concrete conclusies die moeten getrokken worden uit de gedane vaststel· 
lingen. 

In her bijzonder heeft de Raad gewensr dat twee elementen mer bij
zondere aandachr worden onden;ocht: de uitoefening van een hoofdactivi
teit en het behoud van een specialisatie in de activiteiten die her optreden 
van de bedrijfsrevisor kenmerken, alsook het bestaan in de schoot van de 
kantoren van interne controlestructuren die op een efficiënte en constante 
wijze werken. 



Ten slotte hrtft de R:U1d hl,t J.:ehed van de aan de leden opgell,~de in
formarieprocedures onderzocht. u:neinde zoveel mogelijk de administr.l
[iew belast in,!:: die op de kantoren \\'l"t.'gr, Ie verminderl'n, ma:lr (:vent't'ns 
om de kwaliteit van de informarie die aan het Instituur wordt verstrekt, re 
ocvorderen. Een nieuw formulier van jaarlijkse mededelingen is uitge
werkt en zal vanaf het jaar 200U worden gebruikr. De Raad heeft inspan
ningen ,!,welaan om zon,eI als mogelijk de opgdegde informatie rc' be[X."r
ken; hij is van o<mktl ebt hij ook her recht heeft vun ele leden te verwach
ten dat zij ttn inspannin,.: lewrc!) om te,!::emoet ce komen aan dl' infor
marieverplichtingen die kl",lchtens de wet zijn opgelegd. Dankzij het ver
nieuwd informaticasysteem I.al de ICl.ld streven naar geïnform:ariseerde 
rnft:h:Ulismen die toelaten de administratieve ,,!;'rplichtingl'n nog verder te 
b<:pt:rk"n, "oor zover dit mo~clijk is. Bovenditn zijn dl' toezichtsinsranries 
v{'fzmllt om t'en gepast gebruik te maken van dl.' aldus overgemaakte 
informatie in het k:tder vun hun wezichts,1Clivireiten. 

De internationalisering van her beroep - een prioriteit in het 
kader van her Forulll 2000 

De Ra:,,1 h('(:f{ bcsliH om op 5 cn (j J,"Cember 2000 ttn volgend Forum 

V:iO ht't rt'visora.1t te organisertn . In dt· herfst van 1999 zij n de voornaam
ste commissies die her wt'lsla~en van dt'ze manift'statie moeren garandl'
rtn, op pum gt'steld. 11t'[ [hemu van her Forum is dl' intermuionalisering. 

In de loop van 1999 hebben dl' evolutie vun de mondialisering en de 
Aziatische crisis a..anleiding gegeven tot grondige bedenkingen omrrt'nt dl" 

toekomst van her beroep op internationaal vlak. Het IASe (llIIen/lltiMa! 

Aaoll1ltillg StlllldtmlJ Commillee) heeft een fundamentele ht'rvotming ondl'r
nomen, waardoor de organis,1tie een volkomen onufhankelijkheid bekomt 
ten opzichte van het accounrancybc:roep, alsook teon opzichte van de con
trok'Organismen van de financiële markten. Het IFAC (l1IIerlul/;rJn,t! Fede

'rI',OII of A ccoullttl1lts) heeft beslist om zijn staturen aan te passen teneinde 
een verste-rking toe re bten van de- activi teiten ge-wi jd aan de audirnormen 

en aan de kwalite-itscontroles Ol> wereldvlak. Verder hebben de internatio
nale- beroepsorganisutie-s de ontwikkeling van een g lobale bezinning over 
de nieuwe comroledomeinen, die- gewoonlijk de '"«JSllrallce JeN/iw" worde-n 
genoemd, op hun agenda gep laurst. In de-ze wereld in ontwikkeling, 
nemen de aspecten die verband houden met de e-thie-k ten slotte een steeds 

belangrijker plaats in. 



Deze vier dome inen zijn de inzet van onze bezin ning voor het 
Porum 2000. Alle bed rijfsrevisoren moeren zich bewusr zijn van het fe it 
dar de markten waar hun cl iënten actief zijn, meer en meer internationaal 
georiënteerd zijn. Z ij moeren in staar zijn om eegemoet te komen aan de 
behoeften van de ondernemingen; zij moeten hen op deze nieuwe markten 
begeleiden en hen de diensten versrrekken die zi j vragen in de domeinen 
van de financiële en boekhoudkund ige organisatie. We moeten eveneens 
a.1ndachr hebben voor de snelheid van de hervormingen en voor de risico's 
waaman de confraters, die nice besch ikken over de nodige kwal ifica ties om 
op de behoeften van de ondernemi ngen in te spelen, zich blootstel len. Dat 
is de reden waarom de Raad van oordeel is dat het essentieel is om een 
stmreg ische bezin ning te voeren over de rol die de beroepsinsrellingen op 
dit vlak kunnen spelen. 

De hervorming van de administratie 

Her bijhouden van de ledenlijst is één van de basisopd rachten van het 
InstilUu{. De recente omwikkelingen, met name wat de lijst B inzake de 
vennootschappen betreft, maar eveneens de toename van de communi~ 

catiemiddelen, de inschrijving van de leden op de ledenlijst van verschil~ 

lende Belgische of bui ten landse Instituten en de toegankel ijkheid van de 

ledenl ijst via internet, hebben en oe aan leiding gegeven dar de procedure 
voor het bijhouden van de ledenlijst moest worden herzien. 

Her informaticasyscttm van her Insti lUuc, uitgewerkt in de jaren 80, 
lier niet meer roe om tegemoet re komen aan de gevraagde d iensten; een 
volledig nieuw program ma werd dan ook uitgewerkt en ten uitvoer gelegd 
in de loop van 1999. Deze werkzaamheden konden slechtS worden beëin~ 
digd in de eerste weken van 2000. Alle mogel ijke inspanningen werden 
geleverd om de ongemakken voor de leden Wt een minimum te herleiden. 
De wil om steeds meer ge8evens bekend ce maken, brengt evenwel een 

sreeds ingewik kelder beheer met zich mee en noopt tot nieuwe maatrege~ 

len teneinde het risico op verg issingen te beperken. 

De hervorming van het administratief systeem heeü niet enkel betrek~ 
king op de leden li jst. Atle diensten van her InstituUt zijn erbij betrokken, 
met inbegrip van de sraged ienst, de dienst vorming en de- toez ichtscom~ 

missit'S. Wat dit 1a.1Cste betreft, zijn een aantal vertragingen opgelopen ten 
gevolge van de wijziging van het informaticasystet>m. In de mate dat dit 
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sysu;~~:m nieuwe mo~elijkh{,I~n Lal bit.Jen voor et'n sne ll~re verwerking. 

bn ~d100P[ worden dat d~ .I(htt·rswnd vrij snel zal kunn!:"n worden in~e
lopen in het eerstt' seme~ttr v;m her j;wr :WOO. V:1I1 dan afzal h(·[ Instituut 

Ikschikkl'n over tt'n pc:r/î.mnam ~ystl:l'm Jat dl" efficiëntie van zijn activi

tt·irt·n in :Ianzienliik~ m:ut' bn v(' rlxt~rcn, met inbegrip van het wezîcht 

van de activlteittn op het vblk VelO dt, w{'rrelijk!:" opdmclH!:"n. 

Diox inecris is 

Een bijkomende ptîori[~1t wtnl in Je loop \'an het jaar toegevot~d door de 

besl issing van de Re~{' rlll,!-: het Ix'roep ;mn te sprekt-n naaf aanleiding van 
d!:" dioxinecrisis, De Ix·sdllkb.lar ~:t"stddt, tijd \'oor hN ui [werken van twtt 

priorir.\ire projtc[~11 in dt loop wn hl·t j:lar 1l}9H. te weten h(·t bijwerken 

van h("t projen Eurochallt·nJ..!er en dt, ~ensibilisl'ring VlHl het beroep voor de 

l,\,("ntul"lt· probleml"1l van hl"1 ja:lr 1000. is ,grutl'n(lt:els besreed aan de wrale 

implicatie van de stlldiellil'n~t \",111 het Instituut bij de werkzaamheden in 

hl't kader V;1Il de aan de lx·ruc.1,..lx·ot:f;m~I:lrs toc.,\,trtrouwde opdrachten. De 
rol \'an hl't InstiruU[ ({'rzake wordt in onderh'l\'ig j:larversJag toegelicht. 
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1)(: Raad wenst de medt'wt'rkt'r~ van lli~ 1 [n~lituur ('n de w[rijkl' 

collfr;lrers die lOr dl' werkinl,; vall dl' commissil's ('n dl' wcrkwoept'n 

in dl' loop van hét jaar Ill'blx:n hij l-:edragcn, 1(' [x'danken. Zonder 

hun essentiële inbreng zou hél ni et mogelijk }-lewl.:tsr zijn om de 
kwalilatieve dienseverl(>ning, dit, dlM)r de Icd('n van hN InSlirullt 

vcrw:lÇht word t, It: Ix-reih'n. 

De Raad heeft de eN ~eh;KI It' vernemen dar de Fédfl'tll;OIl dM 

J:.\pcrn ComplllhltJ /!..lIropfrlls (FEE) de direcrl'lIf*,gencraal van hcr 

[mrituur , de h,'Cr I-kmi OI.lVl rll wrlOchr ht'efr om de funnil' van 

secretaris van de Europese Federfltie WatH re nenwn, De heN Henri 

OI.lVII!II, di,· her kader van hCI Insr ituut in [977 heeft vervoc,gd, 

was s inds 1988 dirccreur·,gene raal van het [n sri fll uf. In perfect 

ovcrlc,g mtf de Ixtrokken p .. 1rfijen, verlaat hij het Instituut vanaf 

1 januari 2000. 

De Raad houdt c raan om bij zonder oprecht de hee r Henri 

OI.lVIIlII. re d:mken voor zijn getrouwheid aan en zijn g renzelozc 

inzet voor de ontplooiing van hel Ix-roep. Door zijn nooit anarend 

dynamisme, zijn inlelli,gentie, zijn vastlx-mdenheid en zijn ime,gri . 

reit za l hi j ongetwijfeld hebben bij,getlm,gen tol de erkenn in,g van 

de bekwaamht:id en dc veranrwoordelijkheid van de bt:dri jfs revi
sorcn in hel Belgisch economisch en sociaa l hmdschap. Hi j is l'en 

onvermoeiban: voorvechter va n de internari ona lise ri ns van het 

berocp. O ns beroep zou zich dan ook geen betert' EuroJX'sc ambas

sadeur ku nnen indenken; wij wenSt:n hem V:1Il hnrte alle succes roe 

in zijn nieuwe uitdagi ng. 
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LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AICPA 

BIBF 

CBF 

CBN 

CDV 

CDZ 

CFI 

EU 

FEE 

FIDEF 

lAB 

JAPe 

lAS 

IASC 

IBR 

IFAC 

IOSCO 

ISA 

ISB 

NBB 

SEC 

SIC 

A meriean I nsritute of Certified Pub]i c Accounr(ln cs 

Beroepsinsciruur van erkende Boekhouders en Fiscalisten 

Commissie voor her Bank- en Financiewezen 

Commissie voor Boekhoudkundige Normen 

Controlediensr voor de Verlekeringen 

Controlediensr voor de Ziekenfondsen 

Cel voor Financiële Informatieverwerking 

Europese Unie 

Fédération des Experts Comprables Européens 

Fédération Internationale des Experts-Comprables 

Francophones 

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 

International Auditing Pract;ccs Comminee 

International Accounting Standard 

International Accounting Standarcls Commirree 

Instituue der Bedrijfsrevisoren 

International Federarion of Accoumams 

International Organisarion ofSecuriries Commissions 

Internarional Srandard on Auditing 

Independenee Srandards Board (US) 

Nationale Bank van België 

Securities and Exchange Commission (US) 

Standing lnterprerarion CommirtC'l' (IASC) 
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I. MEMORANDUM AAN DE REGER ING 

Naar aanleiding van de parlemenrsverkiezingen op 13 juni 1999 heeft de 

Raad van het IBR her wenselijk geacht om ren behoeve van de regering 

een Memorandum op te Stel len, waarin de aandacht wordt gevestigd op 

een aantal voor het bedrijfsrev isoraar belangrij ke topics. Bij her aant reden 

van de nieuwe regeri ng heeft de Voorzi n er van het InsrÎruur di r document 
overgemaakt aan de leden van de (oo('rale regering, alsook aan de leden van 

de diverse deelregeringen. Bovendien is her Memorandum mondeling we

gelicht in een onderhoud dat de Voorlitter had met de nieuwe mi nister 
van Economie, de heer Rudy DOIOlTE, onze voogdijminis[('r. Ook mer de 

min ister van Financiën, de heer Didier REYNI)J'RS, heeft een bespreking 

fond her Memorandum plaatsgevonden. 

Aan de hand van dir document wenst de Raad van het JBR voorterst 

de economische en sociale rol van de boekhoudkundige en financ iële infor

matie in herinnering te brengen, alsook de rol van de wecrelij ke controle 

op de jaarrekening. Verder reikr het Memorandum een vierral denkpistes 

aan voor de eerStkomende jaren in het vakgebied van de bedrijfsrevisoren 

en belicht het een aantal concrete hangende dossiers. H ierna volgt de tekst 

van her Memorandum. De Raad blijft de evolutie volgen in de diverse 

domeinen die in her Memorandum aan bod komen. Verschillende aspeC[en 

worden bovendien toegelicht in de hoofdstukken hierna. 

'"A DE ECONOAII5CHE EN SOCIALE ROL VAN DE 
BOEKHOUDKUNDIGE EN PlNANCIt:.LE INFORAIATlE 

A.l. Il/forlllPtie 11 t'ff"tiJI l"OOr elke mtiOfle/e IJtJll/ifl"OnlJi"g. Met OIWII/IgI"g 
berillllerm de !)f(lrij/JreviJortfl email d(11 el' sitebIJ Iprllke kmi zijn 1'(11/ 
reil gOfd bebtw /'fIll ttTI iT/stelling /'fm welke aard tIPIlook, terl grolt of etrl 
kleiT/e. een pri/'lIle of eell 0pfflhare, al dali lIin lIUI eell COlllmtrrÎttl doel. 
mifJ zij Jteulll op ren gtzonde boekhoudkulIdige en fil/(lIIcitle praklijk. 

A.2. Ht! degelijk l'fJeret/ 1'(111 eell regeltllllrige boekbol/dillg is geen 10lller admi
l/iJtralin't formaliteit. die I/ItfI in kleinere entiteittll problttlllloo! ZOlf 

kmmm /wOllacbtzamm. Het omhrtkm /'tI1/ It'lt goede boekhoudkundige 
"dministratie iJ eel/ belallgrijk sigl/tJal ill de onderllemingell die et'Oll/
erell il/ de ricbtillg I'all reil failliJJelllmt. Het iJ dOIl ook ol/t'()()/"Ziebtig 
ttll (Ulllzitlll'{111 de boekhoudillg een OfIgellllflllcttrdt' redmerillg Iloar 1'001" 

Ie brengeIl betreffet/de de bespflriT/g 1'011 fldmilliJtrnlietJt kOJlt'II. 

IBR - J AAII\'lK'<LA(, 19<}<) 



A.3. hl w/lJe/Jll"trkilJg //Jet het hlJ/illmt del" l\eeOJIIII,III/J heeft de Raad I',m 
bef l IJstil111ft der Bttfrijfsm'isOll'IJ IJitllll"t IWrJullm gefor/IJlIll'lrd Ioor 
de ollll/"iUe/mg I'all de botkbolldleel" iIJ Be/git: De CO/IJ/lJisJie I'oor 
/3oek.boJ((lkl/1lflige Nor/IJeu, /I 'fmr bet IllJfilllllf iIJ is l'(!rregellll"oordigd. 

beeft sinds b""r opriebt'''g ill 1975 etli lIitzol/derlijke rol J!,tipeeld. 
t\!'lIIr de ({mk is helem",,1 /lier ,4 De reeellU htr,lÎel(//"(le l'flllelJsuJlillg 
ZOII bel moge/ijk JIIottm l1/11kell dIl' ill em SIIel el"oluerelld 1'IIk.gebied 
lIimlloe ollderll'erfrell I/vrdtll ""I/gti/ledell. 

I" die I'(}(/rstellell komen l"trseheidtlle p";orifaire ollderwerpen 111111 hoil: 

I) Envor zorgm d,,1 de j""rr~kmillg «IJ «olJomiseh berlJ gtf[t 1"1111 de 
ollderllemlllg en dm de fiSCtde seb«jt.-rkkingen «fzw{lkken. 

2) De atlllll'lIldillg toelaftll 1'1111 de /lllel"flflfio"l1le hoekbOl/dl/ormell 

(JAS) bij de op/tellillg /'(/11 de ger:01JJolideerde JII"rrekmillg 1'(111 «l1e 
beursgelloteerde 1~ll1l()()t1elHlpptll. 

3) Het "tlllll/isermlml de boekbolldkllllfligt proctdllrmgels «all tfll ge
illformlll i serrde ndmi I/istml ie. 

1\ .4. Eell /'1111 de lIildagillgell op korte lermijlJ il de gebmikf//tlkillg /'11/1 de 
"011 lille" eltk.lroniJChe tOlllllllmitalie/IJidde/ell I'oor INt doorgtt'tll 1'11/1 

iIJ!ormdtie. BOl'f!lldiel1 l'tnpreiden stteds IIIftr ol/derllemi/lgel/ filltll/Ciele 
illformlllie t"ill / 1II"1It1. Om de gebmikers mter l'tiligbeid Ie bieden, ij 
bet tltlllgell'tZell 0111 de l'OOrl/'(/(l/rltII /'lIJt Ie leggen /I'",/rollder deze com
II/lulieatle kali pltlawimleu (eleklrol/iselN htlllfltekening, kl.lfiligillg 

I'al/ de Silti til de gegtl'f!l/slli//lisJeling. controles. tIIz .. .). 

A.5. Onder de exlerlle gebmikers mil de boekho",lklll/{lige illfol1/ullie btkledw 
de leden I'llll de olldememillgsrtltld /erecht em M:oorrecbu positie. Dee 
l()tJtll1/{1 is hel ge/vlg I'a" ht/ k.olllllklijk beslllil /'(11127 110l'/:1I1/xr 1973 
beIreffemIe de all1l de ondernemingsradelI Ie rerslrekke" «ol/omi;e!Je eli 
fintl/leMe il/fol·/l/II(;e. Op tel/ amdelll;;ehe ûni1l8 Ier l'ieri1l8 (',lil de "iJl
ligsu l'el"/'ltII'dflg (:tm de olidememillgSrtldetl, die medegeorglllliseerd 
lI'trd door het IBR ;11 december 1998. hebbel/ de sprekers de IJooJwak 
erlumlol/I de lijsl u «(/I((JliJertl/ I'all de iltjorm,,'ie die hel ollderl/t
millgsboofd aall de ol/derll/'lIIillgs/"(lad mot! I"trJ/rekkm. Het /lI1liollll 
der Bedrijjsrer'isofel/ l'tnledig/ sillds genlill/e lijd deze mllillg en pleil 
I'oor teil belere coiirdÎl/({/ie /'(111 de /l,t/getling op de botkholldJullldigt 
iltj()ylllatie. 
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B, DE ROL BI) DE \VETfELljKE CONTROLE OP DE 
jAAI?REKENINC 

B,/, De lIitoefening !'lIlI de fill/(fie l'aT/ COII/llliJS(lriS-I'etliJor iJ de hoofdtaak 
vall de bedrijfsret'iJorm, Zij ,~rtegtflll'Ooldig t nagenoeg 70 % I!all de 
actil/iteit "tIIl de Iedeli /'(/n bet II/Jfil/{/(I, Het betrrft teil fimctie die opge
legd Il'ordl (/(1/1 de l'tllllOOlsdklppm die op !JasiJ 1'.111 bel boekholldrecht 
als grore olldtrllellliflgtft worden oochollll'd, eli ook tUI1I e1llil,;lell t'tIIl 
bepaalde ecOllOllliJChe leclOrt11 (baIlkeIl, l"erZekerillgtft, ptnsiomfolldstn, 
ellZ,) of 1I000-profit SectOTtIl (;,mellingtn t'tIIl openbaar IIJI/, ziekellfimd
JtII, ziekmhlliztII, NCO's, politieke parlijeli, ell%.), 

T(ll m il 1't'lIlIoolsrmlppeli lI'1'igmm U il l'l'rplichli!lg 1/(/ te komt!! waar
/'(111 de lIiel-I/(t/et ,illg lIiet stmfrechtelijk 1I'0rdt ges(I!lcliollu rd, Hel hoeft 

om dml ook lIietle l'I'rtI 'Olldertft dat dezelfde olldtrlltmillgm SOIliS (/(1/1 de 
!JasiJ liggtft 'Wil ttll /'ttks fili l/issemt1lletl of dÎl'trJt frrllldes, 

8.2, 111 die mtileilell lI 'Otlr %ij optredeII, Im'lll/tII de rtt'ÎJort" "11 lu'ttt'Oudige 
/dak, Voor de (/lll/dNlhoudtri, die heli de opdrpchl htblxll gtgtl'tn, ell t'QOr 

de andtll! gebmiktrJ ,'all de jpamktnillg %ijl/ zij;'1 ttrSlt ins/anlie Ollaf

Ixlllktlijke beroepsbtoefellaan. die hel gelrouwe bttld L'll1I de jfltlmkming 
of de geconJolideerde jlldmkellil/g cerlificeren, ft/Jook de "tllet'illg 1'(111 het 
1'I'!IIJoolJchapJrtrhl til 1'(1// de llatJltm bij de l'trrichtingm die i" de boek
houdillg zijll opgmollltll, Voor de ollderNemiligsleidillg is de bedrijfsrtllÎJol' 
Uil exterl/e deskulldige. die 1)(1111' helpl illzicht te t'trkrijgm ill Ixpaalde 
rilÎcogebiedell ill de orgallisalie I'all de 0IlderlIt1ll;'lg. 111 btide get'al/en 
dradgl de ff/.'iJOl' bij lol "'1 grolere ukerheid il/ de jil/(l/lrÎflt informolie. 

Onlmlgl door het Illslillllli uitge/l'erkte atlllhel'tlillgm Ixlirhtm ilJ hel 
bijzollder de rol "1111 de (OlIlIIliJlaris-rt!JiJor ItII IIflllziell 1'(1/1 drie deli
cate ollderll 'etptl/: 

de millelilliump"obleli/(Il iek; 

/raJ/de ell ollll'tllige hal/deliJ/gell: 
O1/derllell/illgell in moeilijkhedm, 

8.3, VerdN' //lOetelI U'ij I/og de 1Iltl(lfJchappeiijke /'01 1'(111 de bedrijfsrt!'iJor 
ollderlfrepell. die ZOlrel ill de kleil/e aIJ ill de grole olulerllefflillgm 101 
uilil/g koml, Val//l'ege zijll exltme til ollafhallkelijke posi/ie ktllJ de 
rtf'isol' hijdragm /01 he/ ITJOrkomen l'all cOllflicltlJ tllJsmllfllldttlhollders. 
hijdmgm 101 de l'trbelerillg I'all de 1.'trbolldilJgm ;'1 de Jchool WIl de 
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OIlderlltmi"gmuld of 1I0g bijdr({gtrllol beh«npmklij/ul/ dit JfIvktrl 111(/ 
de rrglt/llt."lermg til de p6"áPts 1'1111 g(J(!d btJlllllr, 

13.4. Or tI'efgtl't'· beeft re(el/uhjk /liter /"t!rpli .. bIÎugfll lIilgell'erkl dit S(/mell~ 

gndll lIIel de k1msieke ji/l/Cfie " {lil U"eftel ijkt! rekellil/gcomrolelll: Zo bteft 
bij de 1'trplkb/hlJ; opgelegd lI'i//I'dspmk/ijkeli bij de CeI,wr F il/(writle 
hifonlld/in"e/"/I"fYkil/g ft meld eli. O ({(1I"11(1,1S1 ulllm ook IIitl/tI"t gertrb/e
lijkt Prorl!t!lIrtJ mzakt lIIiJbmik !'llll II'III/oouduipsgotderm of (ormPlie 
b/III i"doed lIi/otfmtll op tie 1II/I'On"illg 1",111 dt (Olllrolt. Aldm drageIl de 
(OIllIllÎJsariSStIl-re";SOrtll. ill dt dome/llfli waar;" ze oplrtdtll. ncbl
slinks bij lol de sal/erillg /'dil ollgtOOr/ooftJe fillllllcMe praktijkel/. 

IVeI 1I/rH'INI I/"e bier Ol/U zorg l'tl"//'oordtl/ /eJ/ {/tll/zitll 1'1111 sOll/lllige 1I'f/

Itkslm dil! Slm/ge SlraftllllCfies beprllfll liij de ol'erlredillg /'rll/ erg tI/ge
II/elle Ixp({lillgm. die bel SOII/S rum dlfidelijkbtid Ol/Ibrttkl til die gftll 

rekmillg bo/ulell IIItt bel begriP re/aliej be/tlllg. Dil is btl geml i" de 
I/"tl op IHI W;/II'llSSeJ/ mil geld eli ook ill de botkbolltlll'et. Hu gtl'aar 
beJ/aat dal tie HOI"t1/ til Rtchtbal/ktll /kl/rde slraf/tll opltggm (Id" rtI'i
SOrt" die hilI/ cOIl/roleopdrachl bebbm lfilget'Ofrn lIIet l/rIltl'ing I'{III dt 
i 1/Ierlla/ ;ol/rud (Jrllll'rUln/e COI/tro/tl/ormlll. 

6. 5. 0 , J"'g'" ja"" ,,,,,I d, """,,,,i,,·,,, '" ,,,,ia/, rol "'''' d, ",.;,,, ,nd" 
de (/(Jlldrlcht gebl"llcht bij de u'erkW(l/I//)rdfli l'rII/ de Ell rope.te UI/ie rOlld 
bel grotllboek óell4fmtle de rol, bet S/((/((III e/I de (/(I!Ispraktlijkbeid 1'r11/ 
de wet/elijkt rektl/illgcOII/roltllr il/ de Ellropese UIIie. Er iJ tlllitlr/ijk 
geblekt" dal de org{lIIiSalie /'(lf/ dt u'tue/ijke cOf/trolt il/ Be/git' l"fYgelt
km kOIJ u'Ortltll n/tl tie si/llalies dit ill d~ IIIttJlt IltlJl({1t1l geit/eli. If/ij 
I'f:rbellgell Ol/S daflIYJI'tI' til tlil wijsl erop tllit ll't de toekon/sligt olllll'ik
h li"g ill dal Elllvpm perspectief /lloeltll il/schrijl'fJI. 

De Ellro/'eJe COllllllissie beeft etll COllli11 Jallltllgerotptl/ om zich Ie b/fi
gt" O/'tr de probltlllllliek ,'al/ de welfe/ijkt col/tl"ole ril dirll{/{1I/8{/{lI/de 

teil r/(II/lrt! be/rlllgrijke problemen Ie beJprektll. De I?egedllg olld'I"s(/)I"«/ 
de dOOI" de COII/II/iJlie lIitgedmkle u/em til l'erzodJl bfl /JwiulIll der 
BtdrijftreJlisorm dee/"it Ie /IIaktl/ va" de Belgische af"(/(lrtligiflg, 
AldIIs kali hel Comil' Ixler u'OI"dtll gtÏliformetrd OI"tr de lotSlolld il/ om 
Irllld ill dOll/til/ell z()(/Is tie C01ll rolmOrllle/l. tlt kuw/iltitJcOIJlro/t. tie 
regtls l'rII/ of/aflulllkt/ijkheid. EIJ t'tl'der Il'Ordt zo ook de Iwrhel"eidillg 
iu de /ml/d geil ,"kl l'aIJ de hm'fn'lIIillgtll. dit 1'tI'lIIottlelijk bij bel eillde 
l'rll/ tie l/."erkwa/IJhedel/ /'(JI/ hel COII/ÎlI "odig ZIII/tII blijktl/. 

mR - ) IIARVI MSI.A(; 1999 



C. DENKPISTES VOOR DE EERSTKOMENDEJAREN 

C.I, Er IIwet I'erfler u 'ordell gewet'kt (Ullf de tUlIf/NISSilf!; (Wil de 

be,'Oeps- ell /,I"ritlÎsci/Jlimlire structureIl 1"111 de beboeftell 

LWII tie komellde eellll ~ 

op bn einde /'(111 de I'(wige legis/alll"r beeft de /l'tlgel& teil Imnmllillg 
gotdgekelml l'al/ de bOtkbolldklllldige ef1 fimtlt beroepelI. /-lrl 1IIJIIIIIlIf 
der Bedrijjsret'iJo171l J/Md IlclJUr de prillcipes ''''11 deze /loelgn'illg ef1 
1'001'(" de erkel/1/;'lg /'111/ de oovegdbeid 1'1111 II«Olllllllllls up bn fis({f/e 
1,11112. Deze lIiellWt I/'el ij er/Jlu mu l' een eltlppe dali em eindplI/lI. 
VoIgeIlde gegn'tIlS //Iorle/I ill ol'emoegillg I/'ol'del/ gef1011lell: 

(1) el' die/ltll loellmlOlJch(1psW'lfrlll171l ft 1/'0rdef1 lIitgewerkl dit 1I1111ge
PllSl zijn 111111 MIl 'midisciplil/ail'e Ifitoefol/illg 1'1111 bel beroep. 

111 de col/texl I'd" het Irije ,,"ktrl' /'(111 (ü beroepJbeoefmoorJ hUlllell 
de ElIropeJe UI/ie, zlIlloerlllOtdelijk op /11/11 of IIIW' korte Imll/j" 
lIlOtIen 1el'llggekollle/l /I'oulm op de 11()()1'II'flardell 101 il/scbrijl'illg "1111 
de l'ffl1l00ISchllppm /'(I/I bedrijjsret1isoloell op de ledmlijsl. Hu hlijkt 
Illdertlood dm die l'()()r/l'II(II~/(// slri/Igelll" zijl/ d"'l illl1lulm 1(1//

dw til omlcl' mUI' tril belwlI/urillg I'O/'Illel/ l OOI' elke olllwikkelillg i" 
de zilJ /'1111 tril Nr(lltre pllfl'idiJrip/il/fll'ilell. 

b) IlIelI 1110tl rohe17lll erl Jflll/(lmJfig zij,/ h/ de IOtktllllillg "m opdl'(lrb
/til in rekmillg botHlen 111('/ de s/Jffifiáuit I'fIIJ de 1I 'tf/e/ijke (OllIl'ole 
/',111 de botkbolfl/kll/ltlige btsrbeidtll. 

l-Iel l l1sfillllll d" BedrijfsYl'/'ÎJoI'ell til hel /tlJ/ifll"t del' A«Olfl/lfllllJ 
bebbell i/l de loop 1'01J de jOllgsfe jarell H" lot/Jfldn'il/gsbtleid gflYJ/gd 
op l'tr$rhillnult gehiet/tIJ. illZOllderbeid op bef "'rik 1'111/ de deol/lolo
gie tri de I/Jogelijkheid 0111 zirh bij beide hlJ/ill/ulI ill te srhl'ijl'f!/I, 
I-Iel lBR olldnho"dt ook gOtde re/(lfia we/lxf Berotpsi/lJ/i/1I111 "1111 
lJoekIJollflers. /-I N Ware U'e!Jst!ijk d/ll deu Irel/d lOl toel/adering 
//,ord, roor/gezel til i/l de I/lIIIe /'(11/ bel woge/ijke loefder galll, OIIJ 
dil ill (%/1 smlll' sferr 1II0gelijk fe 1IJtlktll. lIIotf 1IIt11 n'f/IIl"t! rohertllt 
elJ Jtllfu/t'astig zijn in de lotkellllJl/g I'{III opdrt/rhltrl til l'ekmi1lg 
bOlldel! lIJet de S/Jffificiteit /'(lil de lI'eflelijke colllrole 1'(111 de bork
bOllllkll/ulige besrheidel/. De Raod 1<111 bet Imlitlllfl der Bedrijfi
rtf,isorell "I'(I(lgl lIJel (I(lIIdl'tlllg 0011 de O/'erIJtid, om ill 1)11(11' besliJ
sllIg 0/& de opdl'llrbltll Ie zorgelJ /'001' bet bebONd I'((/J de Sllllltllbtlllg 
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in het mlJtI dat de Ot-erhtid zelf bttft lIitgewerkt. De Ra~id 1lW"
legt bij Iwrwal elJu bewering die ZOII Slotltrl op een zogel/(ltIllld t'tr
JChil ;1/ kosUII: I/Wl111ftr de l'trstrekfe diemtw /'(1// dezelfde aard 
zijII. besti/at ti· getIJ significant /Ierschil il/ /)Ollora";a. 

c) er diwl etIJ gepast opleidingmh'tafl fe II/ordet! l'trzekerd lOOI' berotps
btotjtllaars /'rIll de boekholldillg eli de (Illdil. 

Hel It/Slitlllil der Bedrijfirevisorrn erkmt dal een ollderscheid kan 
Il'()rdtll gemaakt ill htt opleidingmit'tPII I"m de berotpJbwejtnaarJ 
I'an de boekhoudil/g til de fiJcaliteit. aJlumkelijk I'an de behoeften en 
film de opdrachten (bijl'OOrbteld lIitl'Oertnde m comroleopdmc/)ten). 
maar oordrelt dat 1/el zoals 1'001' de ot'trige t'rije beroepen f1I ter /la 
Ielling l'tlll ((rtikel 4 1/(1I/ de Sm EEG-richl/ijn inzake toe/aliflg 
/'all perJontll beilIJl //Iet de 1I'tllelijke controle 1'1111 boekho"dbeJc!Jei
dm. hetIllIÎl'et'sit"ir IIÎl't"" reil op korte ter//lijll te halen doelsu//á/g 
moel zijn t'OOr de llitlil/'t berotpJbeotftllparJ. die ambiëren 1/'tfltlijke 
of gererhttlijke opdrachten lIit te otjtnen. Dit objectief Jltlit «hIer de 
qrganiJptie nit/uil I'Im ten afll'ijktlld regime lIIet betrekking 101 htt 
diplollla, geIlotld op t-erworl'tII en'aring. 

C.2. De Ot-erbeid dieul de at11llHlSSillg 1.'1111 de regels (1all de eleklro
lIiscbe omgevillg Ie omlerslellllell. 

aJ De EMopese CommiJlÎe beeft ren richt/'jn I'()()rgemld betre/ftnde het 
vrij l'trSlrekkell WUI eleklrol/ische die1lStm. De ol'tl'heid //loet er zich 
t'all btu'llJt zijn dal dienJltIJ vrel gelllakkelijker gedelokaliseerd 
klim/eli worden dali i"dflJ/rief". Z ij moel moor zqrgen dal de 1/'t(
gtlling inzake hal/del. fiJcalileil til Jocidpl recht wordt d(mgepdsl 
aal/ de Iliellll't Il'erktlijkhtid /'d11 de eleklrOIl;scht COIIIIII/f/licalie. 

b) De tleklrol,;Jrbe COllll1l1l11icat;e biedt /JOOr de ol'f!rheid teil uitstekende 
gtlegmheid 0111 de mllll;IIIJtr(//itt't formaliteiulI, dit op de olldemt
I1Iillgell wegel/. te 1'f!I'(!tlll'oluligell. Oeu l'treetll'Olllligillg II lol"dl dool' 
aI/til gewel/Jt t Il zou mei werkelijkbeid klllllltll wordtIl. J'/el gaat 
biN' 0111 eell probleelll 1'0/1 illformaliserillg. Il'aarbij ook de politieke 
wil tol coQrdillulie Ollder de udmilliSlratitllr ditl/Sltllmoet besluull. 

cJ De elektl'OlIÎJcht COllllllllllicutie opel/t niellll't mogelijkhtdetr, 11/apr 
houdlook ger'art11 ;11. De gebrllikerJ - o"dertumillgtll of par/hll
lieren - vragm etIJ grotere betreiliging I'al/ /li(I e/eklrOniJche Ilreg 
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ofgelN11Idelde l-errichlillgtl!. De rt'IiiJormkofllOrtfi ofllll'ikkelm dieIJ

SIm Ier ollderJtellllilig /'{UI de rerlificer;"g /'(lil de ÛUJ. die lIIetr eli 
Illeer zlIl/m impelw op deze btboeftt a(1II "ertiligillg. 

C.3. De il/legmlie 1'(/1/ de lil/tll/cijlle II/Ink/el/ el/ 1'(/1/ de /,rlldell

lië'le cOlil/oole op Euro/Jees /fit 'e(/" moel lI'onlell l'erSlIeld. 

EtI! olll'Oldoende EkroptJe ililegratie in de domtÎllm lI'aarill de globali
Ultie hoogtij I'iert. l'tr:./I'o.lkt de «onomie I'all de ItUldtl! I'al/ de UI/ie. 
Deze olltoewkel/{Iheld u'Ordt geitlultreerd i/I hel gebied t'all de hoek
boudklllldigt illformillie. Meer elJ !/leer EllrofJeJe grotpt/I !/lakeli gebmik 
1'(111 de Ilrillgelllert hoekbomhlOrmell t'all de A merikaallit beurs. dit SU/JIJ 

zelfs ttgellS/rijdig zijll mt/ de lIa/io//tlle we/gn'illg 1'tI1i 1)//11 10lld IWII 
oorsprollg. Illditll deze ,·,'olloie lI ie/ u'Old/ ttgtllgeg(f(lII, /lie/ me/ llog /'es

/r;ctiet'tre l'egelI, 11""/1 /Iitl tt/I l'trJ/lel/illg / '(lll de ill /tgm/ie 1'011 de 
mtlrkten w de COllfl'OltJlmClllrw op het IIflifall 1'tII1 de EllroptJe UIIie. 

lopell Ol/U Itllldell be/ gel'llor 1I0g ttll deel,wlI bllll /i1/tl/lCitte tllI/OIIOlllie 
It ,,"Iieztl!. 

aJ De EllrofJeJt illlegratÎe iJ /loor/wkelijk om de regltJlltl!taire dUlI/pillg 
tt ,'()()I'kol/lw "lIJtI! de Ellropese beI/rUIl, dit IIfremdtlijk l'()()r,II i/l 
bef l!OOrdeel wl speltll ,"lil de AlI/eriklU/IIJt bellrJ. 

b) De Ellropm illugra/ie iJ /loodulkelijk i/lditll //lij /lief elke greep 
wil/til verlieUIi op de lIitwerkilig /'a// de hoekbollfl/lormw. of feil 

lfIi/lSte op de lIormeli lIIel hetrekkirlg /01 de geco//Jolideerde jaar

rekwillg. 

rJ De EllrofJeJe illlegralte iJ tI.'t/It:r1lS /Ioodwhlijk om t/fieiilller /e Slrij
dm Itgm de oll//"el/ige praktijkelI 1'tII1 Nli '/{lIl1al crmullele orga
'liJtlliu, die Jtemlell op de glohalÎJtrillg ,'(m de /i1l/lfleide mtlrklm. 

C.4. Er moel eell kll'alil(!ilH"OIIe illformatie u 'onlell oll/U'ikkeld op 

bel vltlk 1'((/1 bel mi!;ell. 

De lIlilitll-;,iforl!ltltie iJ /log i/l /'Olie ollfll'ikkelillg ill 011$ IllI/d. AII"/I 
heel grote ollderlltl/Jingmllltlkell op I'rijlt'illigelmJis dergelijke ;,iforll/o
lie hekelld. Hel iJ /10flig dal rlflgedacbl I/'ordl ol'er etn ktlder I'oor 
mililll-info/'//ltIlie ell lWr deal/dil en'all. Door hl/II en'(II';'lg IIJtI de 
a/lts/erillg /'(/1/ irifo/'//lllliuYJtelllell. kll/Illen bedrijfsretl/Jon/I deze die/ISI 
gn'/(Jkkelijk aa"hiet/tII. 
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D. HA NGENDE DOSSIERS BETREFFENDE HET INSTITUUT 
DER BEDRijFSREVISOREN 

De Raad I'al/ bel hmiflllli der Bedrijftrevisorm tI'tllSl ;11 herililierillg te 
breugw dat 1'tl'Jchillwde dOJSiers htmgellde zijl/ eII de tltmdacht I'al/ de 
Regerillg l'erdiww. \rIij geum hier eell opsommillg u'tlt/rbij de 1'Olgorde 
I/iet dl/idl op INI relalief klflflg: 

0.1. De flflllPllSSillg ww hel hllisJx}/Ideltjk reglement /-'tlll het 1 BR. 

Hel 01ll11'trpkslllil is 11001ig, ol/der mm om he, bijhollfleu /'flll de ledm
lijsl aall te paSJtfi afl11 eell lIiellll'e compllttrOmgn'illg, Hel omwerp l'(Nrt 
nog tIIulere minder belangrijke U'ijzigingm ;'1 de werkillg in. De lekst 
ligl1ll1 bij de Rtuull'fllJ Sfate. 

0.2. Het /luf/ulfwt 1!{111 de IedelI 11(111 de Hoge R(lml tlOOI' hef Be
dri jfsre vi sor{w I. 

Het II/tllldaal 1'(111 de Itrlen, die kllf)emd Il'erdtfl bij konillklijk beJlllit 
t'fll123 11fn.'fmlNr 1993 I'trJlrijkl op 30 september 1999. De Raad l'all 
het 11lStlflffff der Bedrijfirtl'isorell U'tIlSf het klaug re ollderstnptll "tIIl 

de faak "(//1 de Hoge Raad tfI ook hel klang dal hij atlll diellS ad,'ir".m 
hechl. Hij hoopt dal de IxdJelioellling 1'tII1 de IedelI I'all de Hoge Raad 
zo meI mogelijk ZOII klll/lle/l plaa/Jvilldm, teil einde de u'trkz(lalllhtrltll 
1/iellt OIIderbrekell. 011/ de kwaliteil /.'a1/ de informatie !'all de Ier/til 1'tIl1 
de Hoge Raad re l'trhogen. I/Jeelll her IlISfil/(/,1 der Bedrijfsrtl'isfmll dal 
de Voorziuers ,·'all de drie betrokkm ImfÎwUlI zOl/dtllmoe/tII gn>rtlflgd 
worden Ollllller y(Uldge'/'fllde Item re ureltll jll de Hoge Raad. 

D.3. De loeptlssing /'tI1I de regiemellle,.illg I" l:erbfl1ulme/ de Ol·'tr
heidsopdrllch/ell 0/) de o/){Imchteu t'tllI de bed,·ijfs,·evisorel1. 

Daarooor is de a(I11ptlsslllg /'f!reisl vall eell aalllal reglell/enteriugtll ('1/ 

ook teil bezilll/ilig O/'tr INptlttlde mpertell ww bel beJrek dut Qp tie COII
troleopdr(/fhtell loeptlsse/ijk is. De eerslt sft/ppm Il'erdm ill 1998 gezel 
en el' ZOIi drillgel/tl mOtltl/ 1I'O,.tlell re,.der get/'trkl. \Vij hopell zo Ie kOllltIJ 
tol teil grolen robertlilie /'Oor de fOlltrole mil de rekmillgm l'tlll de OptIl
run! illsltllillgm. ell dil ook op het gellltellschnps- en geu'tJ/lllt'tal'. 

D.4. De loeptlSJi1lg /'tI1I eell I.'t rmillderd Bnf/-percellltlge I.'oor de 

presItllies Vtlll tie hetb-ij/srevisoreu ill de imfel/illgeu uil de 
sociale sec/or. 
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Dnt btlaJl;'lgl'erlaging ZOII de kOJltn mn de Il~ltelijke <o1IIrole op de 
zitkmhJiizm. f/lJlIJHizm. hlliun Iwr lIIindm'lllidm. enz. d«n t"trmill
deren. De Raad iJ de 111ming r«gedaan dat teil t'tl'"laging mn het ptr

relllage dtll I'flll toepassing is op de preJttllies ;'1 dn e seclor wenselijk is. 

OS De goedkellrillg t'all kOllillklijke besluitelI gellomell Ier lIit

meril1g 1'1111 de lIie",, 'e rOlli[icalie 1.'1111 hel t'ell llootuhapsrerht. 

De lI/elgel," heeft een lIiml/'t rodificatie /'all het t't:ll1IoolSrhllpSrefhl gQtd
gekt/o'd, die de coflfexl u'IUlri" de cOlltroleopdrt/chtell Ill()rdm lIilgf!lmerd 
gf!l'(Jelig u'ijzigt. Rekming holldend lIIel het feit dat koninklijke OOllli
teil mogtlijks de totllliteit 1'111' de boekholldkllndige informatie kll1lf1m 
bestrijkm. ZOII het IIlS/itl/llt der Bedrijfirevisorm graag IHlrokkell I/wr

den bij de I'fJ/)rbertidillg en.'lIl1. 

0.6. Zorg d""gell tJOQr t rtlllSp"rmlle praktijken lerzl,ke cor/wrale 
gOt't!rlldlue. 

De debt/llell rond her goed hemmr moeten wordtll t""der geul. De Rat/d 
/'(111 het lllSlit"," heeft bie/'(III" uaief mede gellltrkf. ondel' //leer door bel 
formllle/'m l'tIIJ l'OOrJtellm teil aanzietl ('al/ IlIIditcOlllitéJ etI ,'a1l ;,ifor
lIIalie op te 1/elllel/ ;11 het jt/lm't'r!lag. Hij Wt1lSI bttrolekm Je blijl'fII bij 
de werkZllalllheden Ot," dit onderwerp. dalIlOg !leeds u[IJuel iJ. ~ 

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

In het IBR-Jaarverslag 1996 (p. 21) zette de Raad de mOrJeven uiteen 
waarom hij het koninklijk besluit van 20 april 1989 rO[ vastsrellin,g van her 
huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren wenste te 
amenderen. Het voorstel kreeg een gunstig advies van de Hoge Raad voor 

her Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy en het werd vervolgens door de 
Regering aan de Raad van State voor advies over,gezonden. In de loop van 
1999 bracht de Raad van Srare zijn advies ui t en de tekst van het koninklijk 
besluit kon in het laatSte trimester van het jaar gefinaliseerd worden . 

De meeste wijzigingen zijn van technische aard. Wd moet in herinne
ring worden gebracht dat verschillende van deze bepalingen rechtstreeks 
de reclHen en plichten van de leden beïnvloeden. Wij vermelden in het 
bijzonder: 
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I. De wijzigingen van de vaste bijdragen: de minimumbijdm8e zou wor
den verlaagd, terwijl tevens een minimumbijdmge door de rechtsperso
nen zou moeren worden 8t:stOrt. 

2. De algemene vergadering zal voortaan op ('én vrijdag en niet langer op 
een zaterda8 plaatsvinden zoals dir sinds de oprichting van het InSti· 
ruur gebruikdi jk was. 

3. De bedrijfsrevisor moer het Instiruur op dc hoogte brengen wannel."r 
hij de lu)t:danigheid van lid van een buitenlandse beroepsverenig ing of 
\'an een in België bij wet opgt'richte of erkende beroepsorganisatie ver
krijgt of verliest. Dit heeft in het bijzonder betrekking op de 1e<len die 
ingeschreven zijn op de ledenlijst van her Instirullt van de AccoullIams 
en Bdastingconsulenren ofvan her Beroepsinsti tullf van erkendl' Boek
houders en Fiscalisten. 

4. Op voorSte! van de Raad van Slate werd een meer gedetailleerde rege
ling uitgewerkt voor de tijdelijke weglating van de ledenlijst. Er wordt 
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de regeling van de weglating 
op verzock van de bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon en, anderzijds, de 
regeling di e toepasselijk is op de bedrijfsrevisor die een politiek man
daat uitoefent. 

In het eerste geval voorûet het koninklijk besluit in de mogelijkheid 
om een tijdelijke weglating te vragen voor een periode van niet meer 
dan vijf jaar. In die periode mag het lid geen enkele functie, mandaat of 
opdracht in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor lliroefenen. H ij is er 
niet toe gehouden de bijdragen re betalen en hij dient de deontolo
gische regels, opgenomen in de hoofdstukken IJ rot en met V van het 
koninklijk beslu it van 10 januari 1994, niet na te leven. Bovendien kan 
hij geen bestuurder of zaakvoerder zijn van een vennootschap van 
bedrijfsrevisoren. Volgens de logica van de tekst mag die bedrijfsrevisor 
echter wel aandelen als vennoot blijven aanhouden, op voorwaarde dat 
hiJ de beroepsmatige feduen die daarui t voortv loeien, nier uitoefenr. 

Ot! regeling die toepasselijk is op de bedrijfsrevisor die geroepen is een 
politiek mandaat uit te oefenen op een uirvoerend niveau, bevestigr 
formeel het door de Raad in dit verband uitgebrachte advies in her 
IBR-J aarverslag 1995 (p. 64). Het lid blijft ingeschreven op de leden
lijst met verplichting de bijdmgen re betalen, maar hij moct zich Ont· 
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houden van het ondertekenen van de beroepsmatige briefwisseling en 
verslagen en, meer algemeen, van het sn'Hen van elke beroepsmatige 
handeling gedurende de periode dat hij verhinderd is. 

Daartegenover sraat dat in her licht van het advies van de Raad van 
Scate, de Raad heeft geoordeeld re moeten verzaken aan her voorstel om de 
mandaten van de raadsleden jaa rlijks bij één derde te vernieuwen. Dir 
voorsrel had tOr doel de Stabiliteit van de organen van her InsrimU( te ver
hogen . De Raad van Smte was van oordeel dat dergelijke beslissing ror de 
bevoegdheid van de wetgever behoorde en nier bij huishoudelijk regle
mem kon worden genomen. De Raad stelde de Regering voor zich naar 
dit advies te schikken. 

3. EVOLUTIE VAN DE ECONOMISCHE BEROEPEN 

3. 1. \Ven en betre ffende de boekhoudkundige en fiscale 
beroepen 

De wet van 22 april 1999 betreffende de boek houdkundi ge en fiscale 
beroepen (Belgisch SttltllSbllld, 11 mei 1999) worde de organ ieke wet van 
het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulencen. De hoofd
stukken IV en V van de wet van 2 I februa ri 1985 tot hervorming van her 
bedrijfsrevisoraat, waarbij het Insrituut der Accountants werd opgericht 
en de functie van accounranr georganiseerd, zi jn dan ook opgeheven. De 
nieuwe wet brengt bovendien ingrijpende wijzigingen teweeg aan de 

organisatie van het Beroepsinstituur van erkende Boekhouders en 
Fiscalisten. Titel VIII ten slone van de ni euwe wet herschrijft de bevoegd
heden van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy, 
die vanaf nu Hoge Raad voor de Economische Beroepen zal heten. Ook 
wordt een overleg ingericht tussen de representatieve beroepsinstellingen. 

~ Gel'O/gell 1'1111 tie nieJl we wet rooI' tie betlriJfsrel';sol't!1I 

De nieuwe wet houdt geen enkele wijziging in van de bevoegdheden van 
de bedrijfsrevisoren. Artikel 37 neemt de bepalingen over die voordien 
opgenomen waren in ar(ikel 82 van de wet van 2 1 februari 1985. Zoals in 
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her verleden, kan de btdrijfsrf"visor de activiteiten van de accountant uit
(X-fenen, met uitzondering van dc 0lxlmchr bedoeld in artikt:1 64, * 2 van 
de vennoorschappenwl't (arrikc!en 166 en 167 van her \'Vetbo<:k v:tn ven

nootschappen). Op dezelfde wijze hl"meernt ook :trtikel 48 van de wer t:en 
vrot,gere bepaling van hct koninklijk besluit van 19 mei 19Y2 inzake de 
bescherming van de h(:roepstitc! en de uitoefening van het beroep van 
boekhoudt"r. Volgens dezl" bepaling mogen de Ix:drijfsreviwren ton de sta
glairs-bt-drijfsrevisoren de beroepswerkzaamheden van botkhouder lilt
ocf"nen zonder ingc:schrl:ven rl: zijn op het tableau van de bt:oefenaars van 
her beroep of op de lijst van de sl:lg iairs-boekhouJl:rs. 

De aandacht moct gevest igd worden op het laatstel:n voorlaatst!'" lid 
van artikel 19 van de wet: 

"fm:elfde p erSOOI/ k(lll lIief tie boedtllli':'/Jeid / '011 bedrijftrtl ·üor til /'{lil be/as

lil/grol/SIIlmt bniml/. 

De hotdulliglxitll'all t/((Ollllllllll 'Mil weluymlell ,,"/tmd f l fm teil ~rs(J(J1I IIItl 
dt boedm,;ghtid mil betk ljftret·lsor. Pmol/w IIItl de hotdlllligbtid 1'(111 btdrijft
rrl'lsor 1IIf!f:,ell de ill ","fike/ J8, JO bttlotldt u"tf"kultllflhtdm (l'tIugtlltloonligillp' 

l'tllI de beltlSfillgplirhtigrll ill fismlt fltUlgrlegtlllJedell) lI;ef lfitotfwtII 1'00" ollder

lIelll;lIgt ll /I'tlari" zij rttisomie opdmdJleflltitoefolltll.·· 

\'Vij herinneren eraan dar di' funCtie van bedrijfsrevisor niet door de 
nieuwe wetgevin~ wordt ~ewijzigd. Zoals in het verleden, heeft de 
Ix.-drijfsrevisor als hoofdra:lk alle olx lrachten uit tC voeren die bij of krach
tcns de wet a.an de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en, op 
algemene wijze, :tlle comroloorxlrachten te vervullen met betrekking (Ot 
botkhoudkundige staten van ondernemingen. Het verbod om gelijkrijdig 
de titel van bedrijf.~revisor en van belasringconsulenr te v(X'ren, ligt in de 
lijn van d!'" benadering van het Parlemem bij de wet van 1985. Ook al kan 
dc' bedrijfsrevisor fiscale adviezen verstrekken, roch zou het tegenstrijdl~ 
zij n hcm aan te moedigen om zich bij derden voor re stellen als een specia
list in ('!'"n materie die niet zijn hoofdtaak is. 

De tekst voegt daar nog a.'\n roe d:l( de bedrijfsrevisor de werkzaam
ht:<len van vertegenwoordiging van c1ii:'nten voor de fiscale overheid niet 

mag uitoefenen voor de ondernemingen waarin hij rt'visor:tlc opdmchten 
uitoefent, Dit wil impl iciet zessen dat die activiteit in de andere gevallen 
wel is toegelaten. De Raad oordeelt dat deze bepaling strookt met 
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arcikd 12, § 2 van h(·r koninklijk besluit van 10 Januari 1994 beueHende 
(!L- plichrt'll van de bl:dnjt$rey iso~n . DeZf."" bepaling verbiedt de lx..<J rijfs
n·visor om in welke hoednnigheid dan ook de lx'langen te vertegenwoor
dlben van een nnderrlt"rni n,t< waarbij hij e('n Tt:visorale opdnlCht uiwt::fl::nr. 

De: Jl-omolo,!.!isdll: verbodsbepal ing om een onderneming tegenover de 
bchlSrln,l<overhcld te vNregenwoordi~en, ook al oefent hij daacbiJ ,1:een 
t:l1kelt· revisoralc opdr:h:lu uit (Vers!.lg Han de algemene vergaderin,!; 1961, 

p. R, 10) moet dan ook vanaf nu al s achu:rh:!illd worden beschou wd 
omwdle van ander::.luidende wNtcJijke el1 reglemclll:lire teks[t~I1. 

11t- aangehaalde bep:lling srelt ('veneens een einde aan de controveCS<' 
hetrdl('ndc de mOJ.;di)kheid voor el'n bedrijfsrevisor om ook op her 
rableau van de :ICCllll llwnrs ce zijn ingeschreven. Wij bren);:en in herin ne

rin~ dar, op advies van de Hoge Ib"d voor IU'r B('(lrijfsrevisol'".lar. de Raad 
\.In lu·t Inslituut in 19H7 had ,!:ffiOrdt't'ld dat dl' gt.-lijktijdige inschrijving 
op h!."t tableau \'.111 het Instituut dec BedrijfsTt'visoren en op ht:"t tableau 
v,ln het Instituut dt'r Accountanrs niet kon worden toeg(·laten. Deze 

besliSSing is door de Ibad tijdens de vergadering van 24 januari 1992 
opgell('ven (lBR-Jaan'erslat; 1992. p. 45). De wetgever zet nu op een zeer 
duidt'lij ke wijze een punt a..:htl'r wat mo~dijk t-en rwistpunl is geW('t'sr en 
bevesti,l;t de wettl~hcid van de IIlslhrljvm,g op belde !L'(lenlijscen. 

~ Verlegellu'oordigillg 1'/111 ,'elllloolscb"ppell 1'1111 bcdrijjsl'e l'isOI'e1l e1l 

'"'I" /'elllloolsc/)" ppe" """ " rro"" ,,,"' S 

Arrikcl33, § 2 van de wer \:In 22 ;uli 195.' houdende opricht ing van het 
Instituut der Bed rijfsrev isoren . .:o.:ds ingelast bij Je wet van 21 februari 
1985, schri jft de benoeming vo()r, onder Je \I:nI101('n, zaakvoerders of 
bestuurders van de vennoorsch:lp, V.1Il een Vl"r{(~~enwo(Jrdiger dIt:" belast 
wordt met de uitvoering van d{· npdrndlt in na,UTI en 'voor rekcllin~ van de 
vennootschap, voor de comrok'opdmdlll:n die .I.m dl' vennootschap wor
den tQl'venrouwd. Er kon discussll' bCl>t;1;11l oyt'r dt· \'W,I!: of hl'c nocli,g was 
dezelfde benade ring aan te houden voor o!x lmdu {'n die g{-en tunrrole
opdrnchtt'n zijn, omdat df" tekst hiemmrrem nlCI dUld{'hjk was. 

Het wetboek van vennootschappen nCt'nu in arri kd 132 dc aange
haalde tekst van paragmnf 2 van :lrrikdB van dl' wer van 22 juli 1953 
over. Hierdoor lijkt df"ze cekst meer beperkt toepasselijk te zijn op de wet-
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telijke controleopdrachten op de jaarrekening en op de andere werrelijke 
opdrachten waarin doof het vennootschapsrecht of door andere wetgevin
gen die ernaar verwijzen, wordt voorzien(!), 

Arrikel 32 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkun
dige en fiscale beroepen reikt een andersluidend argument aan dat pleit 
voor een mimere interpretatie. Deze bepaling luidr inderdaad ongeveer 
zoals artikel 33 van de wet betreffende het IBR, maar past die we op elke 
opd racht die aan een vennootschap van accountams wordt toeveruouwd. 
Redelijkerwijs kan niet worden aangenomen dat er een onderscheid zou 
worden gemaakt tussen een vennootschap van accoumants en een vennoot
schap van bedrijfsrevisoren die bijkomend verenigbare opdrach ten van 
accountancy uitoefent. In beide gevallen wordt vereist dar in geval een op
dracht aan een professionele vennootschap wordt toeveruouwd, een nawur
lijke persoon, vennoot, zaakvoerder of bestuurder, belast word t mer de uit
voering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap . 

... H el illlerimliflltellcolllité 

Artikel 53 van de wet van 22 april 1999 richt een intetinst itutencomité 
op, samengesteld uit de respectieve voorzitters en ondervoorziuers van het 
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulemen, het Instiruur 
der Bedrijfsrevisoren en het Beroepsinst iruut van erkende BoekhollClers en 
Fiscalisten. 

Het doel van het inrerinstirutencomité is re fungeren als een overleg
orgaan tussen de Instituten. Het is bevoegd om over alle aangelegenheden 
betreffende de verschillende Instiruten te beraadslagen. Zijn advies is ver
eist over elk ontwerp van wet of van koninklijk besluit dat raakt aan de 
specifieke ojxlrachten van de accountants, de bedrijfsrevisoren, de belas
t ingconsulenten en de erkende boekhouders en fiscalisten. 

Het com ité vergadert minstens tweemaal per jaar. Bovendien vergadert 

het com ité volgens de verzoeningsprocedure waarvan de nadere regels door 
de Koning zullen worden bepaald. 

(1) Zie ook FOKIEKS, P.A. , "De burs~rlijh' aansprJkdijkhl' id Vitn de lx.Jrijfsrevisorrn: een 
algemeen overzicht", in "Bronnrn van aansp""dkelijkheid van de revisor". IBR·ST/fr!iel. 
Recht 2/96. nr. 30. 
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Op miriatief van de voorj(Încr van het Instituut der S,odrijfsrC'visorcn is 

111:( Interinsritulencomltt (oen eerste keer bijeengekomen op 30 augustus 

1999: ttn lWloed", ver).:adering ht't:fr op 17 januari 2000 plaatsgevonden. 

I-Ier voornaamSH." d<X'1 van de (:t'rsre ver~adering was ht:t vastleggen van de 

n·).:t"! s voor de or,g'lI1i~arit· en de werking van het comi té. Zo werd afge

sprokt..""11 dar her vnorzitlt-r~'hap mei een beurtrol op jaarbasis zal worden 

uitgeoc:fend door dc- wlorzim:rs van de drie betrokken Insrituten_ Ot- Voor

,ilter \JIl het Inst ituut d,"r B,od rijfsrevisoren is gevraagd om als {'usu: het 

\CJOfzlIlNschap 1999-2000 wa:lr te nemell. De beslissingen van het comiré 

lullen bij t"Cnparigheid worden genomen; indien er gecn t't:npari,gheid is, 

le).:t elk Instituut ttn met r(·denen omkleed standpunt neer . 

.. I-loge Rlllld j'OQr de Ecolfomische BeroelJeli 

Artikt"! 5·1 v:ln de wet van 22 april 1999 zet de vr<X'gere bep.1ling van arti

kel 101 van de wet Vlll1 21 februari 1985 rot hervorming van her bedrijfs

fl.'\'lsnr:mt om en stel( een I-loge Raad voor de Economische Beroept:n in, 

dit" de Hoge Raad \ oor het Bedrijfsrevisoraar en de Accountancy vervangt. 

De organisatie:, dL"" werkm,g en de bevoegdheden van de Hoge Raad zijn 

vCQ,;elijkbaar mer wat In her aangehaalde artikel lOl werd bepaald. 

Opmerkelijke vf." rSt"hille:n h('bben betrekk ing op de uitbreiding van de 

bevoegdhedf."n [Or het Bcrcx'psinsriru lit v:Ln erkende Boekhouders en Fi sca

liSten, alsook op de wijziging van Je benaming, voommn I-loge Raad voor 

de Economiscllf." Beroepen. 

h·le( toepassing van artikel 51, * 1, vierde lid, moer de Raad van het 
Instiwut der Bedrijfsrevisore:n de I-logt." Raad VOOf de Economische Beroe

pen raadplegen OVf."r elke Ix-slissi n,g mt."t een algemene dmagwijdte betref

fende de technische en deonwlo~isdle normen en a:lIlbevclingen voor de 

uitoefening van d e functie van be<l rijfsrevisor. Zoals dit reeds onder de 

vTocgere wet her geval was, kan de Ibad van hr:r Instituut slechts van de 

adviezen van de Hoge Raad afwijken indien dil uitdrukkel ijk met redenen 

wordt omk leed. Wanneer hel advÎt"s handeJr OVl'r t-{'n :':lIlgeiegenheid die 
Ix,trekking heefr op meer dan éc:n beroep of hoedani,gheid, bc:panlr de wet 

zelfs dar de Instituten daarvan niet mo,gen nfwijken. 

Verder kan v:lSrgesrcld worden dat ;\rtikd 54, § I, vijfde: lid , de ter

mi jn wa.1rbinnen de I-I o,ge Raad ("Cn advit"S moet uirbrell,l;t'o, hf."rlt'idr tot 

d rie maandf."n. 



3.2. Special isme van de bedrijfsrev iso r 

De Raad heeft in zi jn beleid steeds de nadruk gelegd op de noodza...'lk voor 
de be<lrijfsrevisor om zich te specialiseren in de comrole op de boekhoud
en financiële staten. Dit specialisme houdt verband met de bekwaamheid 
die noodzakelijk is voor de uitvoering van de controlewerkzaamheden en 
die niet zonder een voldoende beroepspraktijk kan worden gewaarborgd. 

Het specialisme dar de Raad onombeerlijk acht, heeft in eerste instan
tie betrekking op het geheel van de controleopdrachten van de jaarreke
ning en de geconsolideerde jaarrekening, ongeacht de instelling, de ven
nootschap of de vereniging die deze opstelt. Ook al bestaan verschillen in 
de tenuitvoerlegging van de audit, wch oordeelt de Raad dat de vereiste 
graad van zekerheid nier kan variëren afhankelijk van dc sector of de 
omvang van de onderneming, zonder dat de geloofwaardigheid van de 
controle in opspraak wordt gebracht. 

Deze benadering steunt op de ervaring, inzonderheid in de schoot van 
de Commissie van Toezicht van het lnsriwut, maar ook op de overeen
stemmende weltelijke en reglementaire teksten. Wij vermelden vooreerst 
het voorschrift van artikel 3 van de wet van 22 juli 1953, dar de bedrijfs
revisor verplicht de conrrole als hoofdtaak uit te voeren. Wij vermelden 
ook het vereiste van de achtste Europese richelijn, naar luid waarvan [en 
minste twee dNden van de stage moet worden verricht bij een persoon die 
voor de wettelijke controle op de jaarrekening en de geconsolideerde jaar
rekening is erkend. 

In samenhang met deze benadering, heeft de Raad besloct'n om strikter 
roe re zien op de toepassing van het specialismeprincipe. De Raad heeft de 
Commissie van Toezicht ermee belast om in dit verband specifieke proce
dures uit te werken. 

In het verleden heeft de Raad vastgesteld dat zijn standpunt niet syste
matisch door her ganse beroep werd onderschreven. In externe kringen 
worden ook andere benaderingen gesuggereerd die voortbouwen op OntC
rechte argumenten, die onder meer met de kost van de controle verband 
houden. De internationale ervaring bevestigt nochtans alsmaar meer de 
relevantie van de argumenten van de Raad en in de grote meerderheid van 
de omWIkkelde landen wordt de comrole op de rekeningen toevertrouwd 
aan speciaal op her vlak van de audit opgeleide beroepsbeoefenaars die na 
deze opleiding specifick worden erkend. 
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I-Iet verheugt de Raad dat de Raad van her Institullf van de Accoun

tants en de Belastingconsulenten zijn standpunt heeft vervoegd. Deze laat
Ste verstuurde aan het InstintU[ der Bedrijfsrevisoren op 9 december 1999 
een principebrief, waarin het volgende wordt gesteld (vrije vertaling); 

"Ont lIifllll't 11ap l'frsterkf de lI'ill'l1l1 de u'etget'fr 0111 op ftrll/ijll Ol/U beroepeN 

Ie l'trtlligm1l1et ttrbitdigillg Im/lJlt prillcipe t'aIl1/J«itrliJl/lt. IIIn Name dl u'tl
ulijkt {Omrolt 1'1111 de ja(J1-rektlliflg. dlll (tl/s/J«ialiJllle 1'(1f! de bedrijftretliJor i1 
til dal ook 'ZOI blijl'tl/. 

Hnlijkl 01/J IIIIII/eer dil" ooi, I'fm II'tzmlijk bela1lg om lallltll de baket/s lIit te 
ultm t'ool' de toekomsl 1'111/ de beroepJbtoejtw/arJ i1/ de lIifllll'l olllgef'ilig die voor 
btll (til u'llrt "i/dl/gillg Il()rllll. 

\'(lij momn zo l'llig //loge/ijk Imll olileidilig lIiwippt/l11, lIiel "I!tm !"tkmillg bOI/
del/d lIlel de 1/1«i"lill11ell, HNlar ook lIIel een grotere lIIobitittil ;11 de loopbtl'III.·' 

Deze evolutie is een belangrijke stap in de opbouw van de beroeps
structuren naar de mekomSI rOt', struct uren die toegespitSI zijn op de kwa
liteit van de dienstverlening aan de cliënteel mei eerbiediging van het 
openbaar belang. De evolutie verantwoordt een optimistische kijk op de 
lOekomst van een beroep dar aan zichzelf is verplichr verder te gaan op de 
weg van initiatief en kwaliteit , teneinde zijn positie en zijn geloofwaardig
heid te behouden en zelfs te verbeteren op de markt van dienstverlening 
Han de ondernemingen en de instellingen. 

3.3. Rol van de bedrijfsrevisoren in fiscale aangelegenheden 

In pUnt 3. 1. hierboven ht,'eft de Raad uiteengezet Ol' welke wijze hij de 
wet van 22 april 1999 k"t'St met betrekking [Or de bevoegdheid van de 

bedrijfsrevisoren in fiscale aangelegenheden. Deze bevoegdheid mag niet 
door de revisor als hoofdcaak worden uitgeoefend en de bedrijfsrevisor mag 
evenmin de titel van belastingconsulent voeren. Verder kan de bedrijfs
revisor, overeenkomstig de gebruikelijke plichtenleer, onder geen beding 
een onderneming vertegenwoordigen wanneer hij bij diezelfde onder
neming de functie van commissMis-revisor of ('{'n andere wettelijke op
dracht uitoefent. 

De wet van 23 ma.1f1 1999 betreffende de rechterlij ke inrichting in fis
cale zaken (Belgisch S/a(/lJb/ad, 27 maart 1999) brengt een a:lIlcal verduide
lijkingen in verband met de rol die de bedrijfsrevisoren, in voorkomend 



geval, zouden kunnen vervu llen op het vlak van de fiscale vertegenwoor
diging. Deze wet wijzigr :mikel 728 van her Gerechtelijk Wetboek via de 
invoeging van een pamgraaf2bis luidend als volge 

.. § 2bis. Op llirdmkkclijk l'erzoek I·{III de belastillg/llhlJrige of l'tIIl zijll ad

IYXatlf. illgedielld bij cOl/dltûe, JUIII de redJter de door de btl{/jlil/gplirhlige ge
koull ar(OI(///alll. benwpJboekbol/{ler of btdrijftm'iJor hortll 111 zijll uhrifulijke 
of //Iomldillge toelichtil/g ter Itrech/ztllil/g. Hel oproeptl/ /"(111 de ({(rOlm/ulll. 
btrOlpJboekho"der of btdrijftm'IJor Jtaut ur broordtlil/g /,{III de rechler. die 
o/l(lerzotkt of hel oppol'/lf/f/I is /tJ dtzf wak rulltl ill It 1/1I111t11 Ol'tl' eltllltllltlJ 
die s1ecblJ be/r·ekklllg klflllitl/ bebbel/ op ftitrll of op recblJt1'agm ;11 l'frfxllld 111(/ 

de 100ptlSJillg /'(1/1 hel boekholHkecbl. 
Onde'- de il/ hel /'orige IhI bedoelde (1«{/lIIlfalll. beroepsboekbo/(del" of bedrijft
rtI/isol" wordt l-en/atln de penool/ die zich geulool/lijk bezigbofldt me! de boek
hol/dillg 1.'(11/ de beltlJfhlgplifh/ige of die heeft meegeU'fl'kl {UlII bel opstel/eli /'all 
de bellriJft btlaJlillg{/tllIgifte of die de beldJlil/gplirhlige heeft bijgesl(ltlll ill de 
mllllilliJfral inT! bnll'umproadm"t ". 

Deze bepaling gaat in op een verzoek dat werd ingediend door het 
accoumamsocroep met dc bedoeling de beroepsbeoefenaar toe tC laren om 
naast de belastingplichtige lUssen te komen op het {-eTSte jurisdictioneel 
niveau (zie de uiteenzetting van de voorzitters van het lnsriruur der 
Bc"(lrijfsfevisoren, het InStÎtuLlf der Accountants en her BeroepsÎnstiwu[ 
van Boekhouders in de loop van de parlementaire werbaamheden; Versla,g 

namens de Commissie Financiën en Economische aangelegenheden door 
de heer \XfEYTS, Purl. SI., Senaat, 30.03. 1999, 1-1302/2, p. 15). 

4. HET COMJTE VAN DE EUROPESE COMMISS IE 
BETREFFENDE DE WETTELIJKE 
REKENINGENCONTROLE 

In her IBR-Jaarve rslag 1998 (PI'. 37-42) heeft de Raad [oe,gclicht welke 
,gevolgen de Europese Commissie gaf aan het Groenbock inzake: df' rol, de 
positie en de aans.prakelijkheid van de wettelijke rekeningcontroleur in 
de Europesf' Unie, onder meer de oprichtin,g van een comité dar zich 
buigt over de problematiek van de wenelijke controle op de rekeningen 
(Comi ttc "Accoulltantscontrole·'). De Raad onderstrt-epte dat d{" Minister 
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van Economie had gevraagd dat vertegenwoordigers van het loscinzuc aan 
de werkzaamheden zouden deelnemen. 

In de loop van het jaar kwam het Comité drie keer samen. Er werden 
voornamelijk vier onderwerpen bestudeerd: 

~ De kuw!;/e;lscolllro!e ;11 de re/F;sorellkf/Illorell 

Op basis van een enquête die werd gehouden bij de beroepsiostituten van 
auditors in de Europese Unie, heefr her Comiré de minimumeisen bespro~ 
ken waaraan in de lidstaten zou moeten worden voldaan om een gepast 
kwaliteitsniveau re verzekeren voor de wetcelijke controle op de rekenin
gen. Steunend op de besprekingen in de schoot van het Comité, hebben de 
verregenwoordigers van de Europese Comm issie een synthesedocument ter 
beraadslaging voorgelegd; in dat document zij n de aanbevelingen vervat 
met berrekking tor de verschillende systemen voor kwaliteitscontrole. 

De Raad van het Ins[iwm der Bedrijfsrevisoren heeft van die voorstel

len kennis genomen. H ij is tot het besluit gekomen dat de in ons land gel
dende regeling slechts een aantal mind(' r belang rijke aanpassingen zal 
moeten ondergaan op het moment dat de Europese Commissie die aan
bevelingen aan de lidstaten zou overzenden (zie hierna Hoofdstuk 1,9). 

~ De (twlrolellorm(!11 

De Europese Commissie heeft de overeenstemming onderzocht van de 
controlenormen die in de lidsraten toepasselijk zijn, mer de internationale 
audirnormen (lmerntJliolllll SftJlldtll·dJ 011 Alltlilillg of ISA) van het I lIlerlialio

Iud Alldiliug Pmrfires Commillee (JAPC). Naast her aanwijzen van betekenis
volle verschillen in vergelijking tot de internationale normen, is het ook 
de bedoeling acties te overwegen die enerzijds bestemd zijn om de inter
nationale harmonisatie in de hand te werken en anderZijds om de wijzi

ging aan te moedigen van de internationale normen in een zin die Strookt 
met de in de Europese Unie vastgestelde behoeften. 

\'(!at meer in het bijzonder België beuefr, bracht de enquête aan her 
licht dat drie internationale normen niN in het nationale kader werden 

omgezN. HN betreft volgende teksten: 

[SA 402 '·Audit Consideracions Relaring co Enriries Using Service 
Organizarions'·; 

I13R - J MRVER~LAG 1999 



ISA 5 I 0 "Initial Engagemenrs - Opening Balanccs"; 
JSA 710 "Comparatives". 

Voor het overige werden minder belangrijke verschillen ;\angewezen in 
vergelijking m!'t volgende internationale normen: 

ISA 3!0 "Knowledge ofrhe Business"; 
JSA 400 "Risk Assessmencs and [nternal Control"; 
JSA 501 "Audit Evidence"; 
ISA 550 hRelated Parties"; 
ISA 560 "SubsC<luem Events"; 
ISA 580 "M;\nagement Representations". 

De Raad van her Insricullt der Bl,<lrijfsrevisoren heeft a;\n de Commis
sie comrolenormen gevra;\gd alles in her werk te stellen opdat de drje 
domeinen, die momenteel nier in de Belgisch!' normen aan bod komen, 

binnen afzienbare termijn wel omgezer zouden zijn. 7..o;\ls verder in dit 
verslag wordt toegelicht, h(-éft de Commissie conrrolenormen aan de Raad 
een onrwerpllanbeveling voorgelegd, waarin de internationale normen 
[SA 510 en ISA 710 zijn verw!'rkr. Verder is een rekst in voorbereiding 
over de gepasre audirwerkzaamheden bij entireiten die gebruik maken van 
servicebureaus. 

De werkzaamheden die nu aan de gang zijn in de schoot van her 
Comité uAccounrantscontrole", zouden moeten worden aangevuld mer een 
diepg;\ander onderzock m!'r betrekking ror de controleverslagen. Mer het 
oog daarop werd de Fldimh(m des Expms COlllp/(lbleJ Ellropétl/J (FEE) belasr 
mer {'{'n ged{'railleerd onderzoek dat mt'dio 2000 rot een eindverslag zou 
mocren leiden. 

Verder h(-éfr het Comité nog problemen besproken in verband mer de 
aansprakelijkheid van de wettelijke rekeningconuoleur die mer fraude 
wordt geconfronteerd. Deze discussi{' speelde zich af in d{' contexr van de 

herziening van de jmernationale norm ISA 240 in de schoot van her JAPC. 

Bij her Comité werd ook een vrJgenlijst neergelegd van de Europt's{' 
Commissie betreffende de methodologi{' voor her uitwerken van d{' nor
men. D{' v{'rregenwoorcligers van België in de schoot van h{'r Comité heb
ben de id{'c v{'rdedigd dar een inrernarional!' samenhang wenselijk is en 
dat het JA PC her uitlichr{'n mogelijk maakt van princip{'s die op het vlak 
van de werrelijke rekeningconrrole algemeen worden aanvaard. \Xfaar h(:'[ 
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nmrig is om de adviezen in re winnen van de gebruikers en van de berrok
ken overheden via een consulratiemechanisme in de aard van de Hoge 
Raad voor de Economische Beroepen in Belgi!::, lijkr her evenwel nier 
noodzakelijk de overheid rechcstreeks in de uÎtwerkin8 van professionele 
aud irnormen re berrt:kken . 

... OllllJhllllkelijkbeid 

In het Groenboek inzake de rol, de positie en de aansprakelijkheid V~ln de 
weuelijke rekenin8conrroleur in de Europese Unie, stelt de Europese 
Commissie her vol8cnde: 

"O/"ereem/emll/ing (il't!r een lUUI/lIl gemeemchllPptlijkt, I/"ezmlijke INginselw 

l'oor"l1e Lid-Sla/til ZOfl echter feil btllll/grijlee SllI/i INtekenen ill de ridJ/;ng l'tII/ 

teil illlerlie m"rkl l'OOr acco/II/I"IIIsdimSlw. Dlu INginStlen zOlldell kil/ww 

worde!/ lIilgewerkl Ioor de berotpskrwgtll op EU-IIII'ttll/. (4. 16)"". 

De FEE heeft in juli 1998 een document 80t'dgckeurd met als titel 
"ll1llr/lmdellce lIIul Objec/il'i/y - COIIIII/Oll Core of Prillriple.s for fbe Cllhl(II/(1 of Ibl 

Ellropetlll Profmioll··. Hec Comité "Accounranrscontrole" het'ft de bespre
king van dit stuk aangevat op basis van et'n door de Europese Com missie 

uit8ewerkt lInalyseschema. De gevol8de benaderin8 heeft nier lOt doel een 
SIr/IIIJ qlle.sf;OIl;S in de lidstaten op re stellen, maar wel een gemeenschappe
lijk kader te bepalen waaraan de wettel ijke rekeningcolHroleurs zu llen 
kunnen refereren teneinde hun objectivi teit cn hun onafhankelijkheid te 
vrijwaren. 

Deze bedenkingen zijn gelijklopend met het debat dar nu in de 
Verenigde Staren wordt 8evoerd. In de VSA is de "/lIdrptlldmrt S/lIIulllrds 

BOlIrd" (ISB) oP8ericht teneinde het geheel van de bepalingen inzake onaf
hankelijkheid opn ieuw re bekijken en te coördi neren. Die voorsch riften 
zijn in de loop der tijden alsmaar talrijker geworden en er werd niet altijd 
een onderscheid gemaakt russen wat essentieel en wat bijkomstig is. 

Inzonderheid het'fr het Comité "Accounranrsconrrole" zich gebogen 
over de positie van de SEC in de Verenigde Staten, die als niet verenigbaar 
mer de onafhankelij kheid beschouwt het feit dat de audiror wordt 
gevraa8d een verslag op te stellen betreffende colHrole op de inbren8en in 
natura in et"n vennoouchap. In een voor kritiek vatbare extraterritoriale 
benadering, oordelen dl.' Amerikaanse overheden dat de audifOrs van de 
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moedervennoorschap hun onafhankelijkheid in opspraak dreigen te bren
gen wanneer de commissaris-revisor van een Europese dochter die lid is 
van hetzelfde netwerk, handelt conform de plaatselijke wetgeving en et"n 
verslag uitbrengt nopens de verrichting van kapitaalverhoging via in
breng in natura. Deze toestand !x-sraat in verschillende Europese landen, 
waaronder ook België. Het was dan ook logisch dat hel pUnt besproken 
werd in de schoor van hee Comité ·· AccountanrsconrroJe··. De Europese 
Commissie heefr een nOta neergelegd waarin zij roe her besluit komt dar er 
niet de mi nsre reden is om re denken dar er een gevaar zou kunnen zijn 
voor de onaOmnkelijkheid van de wenelijke auditor, wanneer deze over
eenkomstig arrikel 10 van de 2de richrlijn inzake ven nootschapsrecht 
optreedt. 

Een diepgaander analyse van de wetgeving en ook van de normen die 
toepasselij k zijn op de controleQpdracht inzake inbrengen in natura, doet 
duidelijk blijken dat, enerlijds, de betrokken revisor dezelfde principes 
inzake onafhankelijkheid moet loe]XIssen en, anderl.ijds, dar hij slecills kan 
optreden in de mare waarin vooraf <''en waardering door de ondernemings
leiding werd gemaakr. Deze principes worden duidelij k in de normen over 
de inbrens in natura van het IB R uiteengezet: 

Parasr:Hlf 1.2.2. ste)t dar de regels inzake onaOlankeiijkheid de regels 
zijn die selden voor elke comroleopdracht; 

Parasraaf 2.4. onderstreept dar de bedrijfsrevisor een controleopdracht 
uitoefent waarin hij een beoordel ing moet geven over de keuze van de 
waarderingsmedlOden d ie door de pareijen werden gehanteerd. Dir 
toom du idelijk aan dar het niet de bedrijfsrevisor is die zelf die waarde 
moet vaststellen; 

Volgens paragraaf 4.1.2. verklaart de rev isor in zijn conclusie dat de 
weerhouden merhoden van waardering bedrijfseconom isch verant
woord zijn en leiden rot inbrengwaardf.'n die ren minste overeenkomen 
met de daadwerkelijk als regenprf.'SHnie toegekende vergoeding. Deze 
bewoordingen in het verslag tonen zeer duidelijk aan dat de bepaling 
van de waarde nier tOt de verantwoordelijkheid van de audiror behoorr 
en dat zijn oordeel niet wezenlijk in aard verschilt met de beoordeling 

d ie de auditor zou moeten geven wanneer hij zich ui tspreekt over de 
wensel ijkheid van een waardecorrectie in de balans die van aard is te 
leiden tor een voorbehoud betreffende het getrouwe Ix'eld. 



... Vrij I'tj/"keer I '(IIJ de heroe/JSheoefelJlUll's il/ de EII/"o/)(!se UI/ie 

Het onderLoek van de problemen in verband met de vrije vestiging en de 
vrije dienstverleni ng is prioritair in het Groenboek. De Europese Commis· 
sie oordeelt: "Nirlltgtmtall1ule bij de tlrroll1ltarllJrol/lrole rektllill8 //Ion wordtll 
gtholldm IIItt bet ,!l8emun btltlll8. beJltwl er gte" doooltiggel'ellde rtdell 01/1 de 
Vmll"tlgsbtpfllillgm belreffmde de I'rijmid I'(UI rwigillg m bel lrij 1'tIT;rbulI t'ml 
diel/Jlw lIiel lell I'olle!{)e Ie PlWtll op f1(follllltmIJdiemltll. (8. JO) ", 

De Commissie imeresSrtrde zich vooral aan de toestand van de profes· 
sione le kantoren di e nier rechtstreeks in de richtli jn 89/48/ EEG 
betreffende de wederzijdse erkenni ng van diploma's en beroepsbekwaam· 
heden worden beoogd, aangezien deze richrlijn technisch alleen maar op 
nmuurlijke personen kan worden loegep41st. 

Het Comité Accounranrsconrrole heefr besli st het probleem op de 
agenda tt' plaatsen, en srt'unt op t'en gedetailleerd verslag dat door de 
Fldértlliol/ deJ ExperlJ CompttlbltJ Ellropfms in maart 1999 werd uirgebr.lcht 
onder de titel "uilibfl"tllislllioll de la ProfmiOlI d' Expert·Colllp!tlble til Emvpe". 
De voorstellen van de FEE worden verder in dit verslag mttr in detail roe· 
gelicht (lie hierna Hoofdstuk I, 7. 1. ~ll sook bijlage 3). 

Het Comi té is tot ttn eersre bespreking van het documenr overgegaan 

op de vergadering van 2 en 3 december 1999 en z411 zijn onderlOek În de 
loop van her jaM 2000 voorrzerten. 

; . ETHIEK 

5.1. Onall1ankelijkheid - Aanbeveling van de Hoge Raad 

In het IBR·Jaarverslag over 1998 (p. 29) brengt de Raad verslag uit over 
zijn antwoorden op de vragenlijst Wil de Ho!;e Raad voor her Bedrijfs· 
revisoraar (-n de Accountancy. voorafgaand aan een aanbeveling in verb.md 
mer d(- onafhankelijkheid . Dele aanbeveli ng is in de loop van het jaar 

1999 uitgebrachr. 

In de inleiding van de aanbevding ondersrreepr de I-Ioge Raad dar de 
beoefenaar van een vrij beroep zich op onafhankdijke wijze moer gt"<lra· 
!;(-n; hij mag zich nier dusdanig vereenzdvigen met d(- belangen van zijn 
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cl iënt dat hij zij n verantwoordelijkheid tegenover de collectiviteit, die in 
eerste instanrie de naleving van de wet vereist, in opspraak dreigt te.' bren

gen. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is nog groter wanneer, 
zoals dit voor de bed rijfsrevisor en de accountant het geval is. een aamal 
van de opdraclHen wordt vervu ld in uitvoering van een wettelijke bepa
ling. 

Eerst staat de Hoge Raad stil bij de defi niti es en onderzoekt hij de 
wettelijke bepalingen die erop gericht zijn om de schijnbare onnfhanke
lijkheid via wettelijke bepalingen re waarborgen. Vervolgens gaar de Hoge 
Raad na war hij als bedreigingen aanziet voor de onaOlankelijkheid en 
onderscheidt d:t.1fbij vier aspecten: 

concurrentie - offerre-aanvl"Jgen - aanbod van verschillende diensten 
:t.'ln de vennootschap waarbij dc COlurole wordt uitgcoefend; 
interprof<.'Ssionele verenigingcn; 
opdrachtcn die afhankelijk zijn van één enkele belangengroep; 
rol van de raad van beSfllur bij de benoeming, de vaststelling van de 
bezoldiging en de berrekkingcn mer de com missari s-revisor. 

En ren slotte stelt de Hoge Raad verschillende mogelijke maatregelen 
voor. Her gaar in de eerste plaats om aanbevelingen :t.'ln het adres van de 
Insrituren, de beroepsbeoefenaars en de ondernemingen, waardoor een 
betere toepassing van de bestannde bepali ngen op her vlak van de onafllan
kelijkheid nagestreefd wordt. Her berrefr overigens nieuwe suggesties die 
het optreden van de wetgever noodzakelijk maken. Er moet in dit verband 

opgemerkt worden dat de Hoge Raad ni er een parig heeft gepleit voor 
onmiddelli jke tussenkomsten van de wetgever. Volgende problemen wer
den besproken: 

de beperking van het aamal hernieuwingen van de mandaten als com
mi ssaris-revisor; 

het instellen van verplichte colleges van commissarissen-revisoren; 
de verduidelijking van de onverenigbaarheden en de beperking V(ln het 
:t.'lnbod van veelvoudige dienSten door de commiSSo'lrissen-revÎsoren en 
de netwerken waarvan zij d<.'('1 ui tmaken ; 
de oprichting van een onaOmnkelijk fonds dat mer de vergoedi ng van 
de commissarissen-revisoren zou zij n belasr; 
de voordracht van een kandidaat-Jx.drijfsrevisor door de ondernemings
raad. 
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.... Ath';es ( '1'" de Rtuu/mll bellml;I",,1 

De Raad van he-t lnstituut der Bedrij fs revisoren heeft de door de Hoge 
Raad uitgebrachte aanbeveling diepgaand geanalyseerd. Vanuit het oog
pum van de- Raad is het document een goede- basis voor de bespreking van 
de problemen in verband met de onafhankelijkheid. De Raad drukr de 
wens uit dat op korte termijn een debat op gang zou komen russen de 
Hoge Raad en de- beroepsi nstellingen omtrem de onderwerpen die in de 
aanbeveling aan bod komen. Dit debat zal overigens ook rekening moeren 
houden mee de Europese trends die toe uiting komen in het kade-r van het 
Comiré "Accounmmscomrole" van de Europese Commissie, waarin de se

cremris van de Hoge Raad zirting h('f:ft als lid van de Belg ische delegatie. 

De Raad van her Insriruur heeft de Hoge Raad op de hoogte gebracht 
van zijn bezorgdheid in verband met bepaalde aspenen van de aanbeve
ling. Naast de vij f pumen die hierboven vermeld zijn en waarover in de 
Hoge Ib.1d geen eenparigheid kon worden bereikt, heeft de Ra.1d in het 
bijzonder aan volgende pumen aandacht besteed. 

Vooret'rSt wenste de Hoge Raad jaarlijks een lijst te ontvangen van de 
mandaten van commissaris-revisor die door elk van de bedri jfs rev isoren 

worden ui tgeoefend, met vermeldi ng van de vennootschappen waarbij 
deze mandaten worden vervuld. Dl' Raad heeft vragen bij het gebrui k dat 
de I-loge Raad van dergelijke informatie zou kunnen maken in her kad('f 
van de hem bi j wet tocbedeelde functie. 

De wet vertrouwt het Inst itu ut der Bedrijfsrevisoren het toezidn toe 
over de ui toefeni ng van de comroleopdmchten door zijn leden, De Raad 
blijft sree<ls bereid om samen mer de Hoge Raad en bin nen de perken van 

her beroepsgeheim, te onderzoeken op welke wijze de procedures van toe
zicht kunnen evolueren, Daartegenover staar dar de Raad geenszins over
weegt om de toezichrsbevoegd heid over de ui toefeni ng van zijn opdracht 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een instelling buiten her beroep 
die niet de gen:chreii jke overheid zou zijn. Het is overigens ook zo dar die 
informatie open baar is en even goed kan worden bekomen op de griffie 
van de reclubank van koophandel. 

Vervolgens beveelt de Hoge Raad een wetswijziging aan opdat de alge
mene vergadering van de vennootschap die de commissari s aanstelt, zelf 
;/11";,,, perJOl/ile de vertegenwoordiger van de conrrolcvennootschap aan
duidt. Dir impl iceert dat een algemene vergadering moer bijeengeroepen 
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worden in geval van vervanging van de vertegenwuurdi~er. Deze formul", 
lijkt op geen enkele wijze verband tt' houden met het omtfhankelijkheids
probleem. Ze brengt daarenboven opnieuw - meestal nllnelo;:e - adrnilll
str:tcieve formaliteiten voor de gecontroleerde vennoolsch;tppt:n mcr zidl 
mt:e. In dk geval kan de algemene ver,gudering die .:ulks wenst, hetzdfde 
bekomen dOOf een precisering op re nemen in de a'lllsrdlingsbeslissing. 

Tenslotte heeft de Raad kennis genoml"1l van bl'paalde aanbevelingen 
op her vlak van mulriprofl"ssionele dienstverlening. In dir verband heefr r!t· 
FEE eveneens een verslag uitgewerkt (IBR-Jaarverslag 199R, p. 25). Bin
nenkort zal aan de bedrijfsrevisoren h'll omzendbrief worden roe/.:e~Cllurd 
ovt'r de aangelegenheid en de Hoge Raad zal re~el!m\[ig np de hoogte wor
den gehouden van elke nieuwe St;l)) die zou kunnen worden gezeL 

5,2. Ho norari a van de revisor - aanstelling "p ro deo" 

Een lid dat "pro deo" werd ,l;lngewezen door een reclnbank. vroeg de Raad 

of hij verplicht is de opdrachr in dergelijke omstandigheden uit re oefe
nen. De Ra,td formuleerde volgend advies: 

De reglemenrering bt.:trdTtnde het beroep van bedrijfsrevisor bevat geen 
wettelijke of bestuursrechrelijke bepaling betreffende de "pro deo"-dienst
verleni ng(l ). De "pro dco" is dan ook een vrijwilli!;e 1xnadering die inherent 

is aan de opvaning van het vrije beroep onder uitzonderlijke omstandighe
den mer betrekking tor natuurlijke personen die in swat van nood verkeren. 

Vol!Wns her advies van de Raad zou het onaanvaardbaar zijn dat de "pro 
deo" wordt opgelegd door enige overheid, buiten een wel bepaald wettelijk 
kader, omdar daardoor de beroepsbeoefenaar in de onmogelijkheid zou ver
keren zijn diensten aan te rekenen, ook indien later zou blijhn dat de par
tijen in staat zijn de uit,gevOt'rde werkzaamheden te wrg()(-den. 

5.3, Tuc hrprocedures 

De Raad heeft de voorwaarden, waaronder een verslag moet worden overge
maakr aan de tuclltinstanties, opnieuw bekeken in geval blijkt dat de con-

(I) De enigl' uitzondl'ring vloeit zi jdelings VOOr! uil arrikl'l 28, ~ l. 2dc lid van dl' Wl'1 
van 22 april 1999: de Raad van hef Instituut v"n dl" Accmlilrams en Bdaslingconsu
lenten kan dl" rcgds bepalen volgens dewelh' de extern,· 3CCOUnlanrs l"(:n grJlis l"t-rstl'
lijnsadvie.s .ve~slr~kkcn a;'n oncll'rnemingl'n dil' ("rom verweken in cll- loop van hun 
n-rste aClLVLle'ten)aar. 
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fmt~r de normal~ pensioenleefrijd heeft bereikL Het probleem was in het 
bijzonder aan de orde roen de Raad diende vast re stellen dat de kanto(Jr· 
organisatie van de confrater hem niet toeliet om me[ de vereiste zorgvuldig
heid de controleopdrachren die hem werden mevenrouwd, uit re ocfenen. 

In die hypothese heeft de Raad geoordeeld dar het moei lijker werd 
om artikel lSqlltlftr van de wet (Ot' te passen en de confrater aan te manen 
om zich binnen een bepaalde termijn re richten naar de voorscluiften van 
arrikel 18ftr van de wet houdende oprichting van het Instituut der Be· 
drijfsrevisoren. Her is natuurlijk uitgesloten dat zou worden aanvaard dat 
de vereisten op her vlak van kwal itei t van de conrrolewerkzaamheden en de 
naleving van de normen op verschillende wijz~ zouden worden ing~vuld, 
naargelang van de persoonli jkheid van de bedrijfsrevisor. Wel is de Raad de 
mening roc!ledaan dat sJX'Cifieke maatr~!lden verantwoord kunnen zijn om 
te voorkomen dat een eervolle loopbaan overschaduwd zou worden door 
eventuele onachtzaamheden die zich vlak vóór het Ix:nsioen voordoen. De 
Raad het"ft de \'olgende algemene beslissing genomen: 

Wanneer de Commissie van Toezicht de Ra.1d voorstelt een confrater 
naar de tuchtinstanries te verwijz~n voor voldoende ernstige feiten die ge
ruigen van een g~brek aan kwaliteit in de behandeling van de dossiers, kan 
de Raad beslissen om gedurende één maand de doorverw ijzing naar de 
ruchtinstanties op te schorren. Dit is mogelijk in het geva l van een confra
ter die op her einde van zi jn carrière is, teneinde hem de mogelijkheid ct' 
bieden ontslag te nemen of andere aanvaardbare alcernacieve maatregelen 
voor te stellen die de Raad van zijn beslissi ng kunnen doen afl:ien. 

504. Publiciteir 

In de loop van het voorbije jaar is de problematiek van de publici teit her
haalddijk aan bod gekomen. 

Vooreerst heeft de Raad kennis genomen van een arrest van het Hof 
van Cassatie van 7 mei 199çjl). Concreff~ aanleiding van het cassatiearresr 
is de uilSpraak van het tuclHorgaan van de Orde van Apothekers wa.1rbij 
een disciplinaire waarschuwing werd opgelegd aan de apotheker die door 

(I) Gw. 7 mei 1999. TljJubrijl 1_ BtlglJ(h H.mdtJJ~hl. 1999, 490-491. Voor ttn (om· 
mem .. :,., zit" NYSM'r>;s, 11., "Concurrençe e' ordres prorl'r,sionnt:l$: 1("$ trompl'ues de 
J.'richo sonnem-dlt"5?", Tipluhrlfr l'OOr Bt/giuh HtlIllIdJ~hl. 1999,475-489. 
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her uitdelen van draagtassen mel het publicirair logo wn Je aporlH,~ek Je 

eer en Je waardi,gheid van hel beroep in opspraak :wu hebb ... n }-\ebrachr. 

Het Hof van Cassatie vernietibt de disciplin:lirl: uilspraak: hct Hof .loer 
hi erbij echter nil:t Lozeer ulrspraak OVCf Jl' geoorloofdheid van d", publiu

reirsvO<.-ring, maar wel over de vraaf: of de Orde van Aporhl:ktr:. {I:.gels 

kan oples,gen die de economisdw vrijheid V(1Il de apothekers beperken. 
Hl:t Hof van Cassatie komr [Or het beslul[ dar de Ordl: van Apothekers 

een ondernl:min,gsvereniging is 1f1 de zin van dl: medtd!ngingswl:l' van 

5 auguslllS 1991 en dar al -ójn besluiten mO<.-ren getoetst worden aan de 

eisen van die mededingingswer. Als de Ord(- bij,t;evol,g regels uiev_L;\rdi,gt 

waardoor de mededingin,g op Jc BeI,gischt markt zou verhinderd worden, 

beperk[ of vervalsr, d:1ll zijn del.e re,gds vt'rnitti~bar. 

Volgens de Raad van her IBR maakr her cIss,lrÎearresr duidt-li)k dar. 

l.dfs al heefr een beroepsorde van de wetgever in hoot(Jl.;luk (-en opdr;lcht 

V(111 algemeen belang gekregen - namelijk rl: wakl:n over de naleving van 

de deontologie I:n dl: behoorlijkl: Ix:rocpsuitocft'ning door de leden - dan 

nog beier dir nier dar del.e beroepsorde beschouwd wordt als een onderne

mingsvereniging in de zin v;ln de mcdcdin,gingswt-r (arrikel 2, § 1). Her is 

dan ook uitgeslorcn dal cOIKurrentiebeperkc-nde rq~els l.ouden worden ui t

gevaard igd die nÎI:( \'I:reist l.ijn om dl- fundanwntt:!t rt<gels van her beroep 

te handhaven. 

Verder is het IBR n:wr a:IOJeiding van l'en aamal concrete dossiers ver

zochr geworden om een standpunt in re nemen omtrent de geoorloofdheid 

van bepa.llde aankondigingen en bekendmakingen door bedrijfsrevisoren. 

Ook door het Instituut van de Accountanrs en Belastingconsulenten en 

het Beroepsinsritullt van erkende Boekhouders en Fiscalisren is de Raad 

omtrent publiciteit binnen het revisora:![ ondervraagd geworden. 

Bij de contacten mer de andere Instirllten, heeft de Raad van her !BR 

de algemene principtOs in herinnering gebracht, volgens dewelke publici

reit voor bedrijfsrevisoren is megelaten , uireraard binnen bepaalde gren

zen. De bed rijfsrevisor mag dus in het openbaar objectievl: informatie over 

zijn kantoor mededelen_ H ij moer echter re allen tijde blijk geven van re

rughoudendheid , zoals her voor een niet-commercieel beroep past. Boven

dien mag hij op geen enkele wijze gebruik m:lken van verge lijkings

praktijken in verband met tarieven of kwallreit (arti kelen 26 en 27 van het 

koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van dl: 
bedti jfsrevisoren). 
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rk Ra.lu IKeft t'chu.'f moeten \;lstSrt'llen d.1t de deomolo~lsd1f' voor
~lhrlftt:n 11)!;lk,· publiciteit nicr Identiek 'lIjn vnor dl' H'r~lhllkll(k 

Instltllten. Dit kan onduidelijkheid [('Wef'g hren.l;(·n in 1-:(:v:11 v:m hekt·nd

nl.lkm!:cll en publiciteit door k.mtor\·n die [lgel i,k .lu id "1111 op hl·t vLik 
\.In b<)(:khoudmg, aCCOlintant-)" (·n rcvi:.or.L.Ir. VJlld.l,lf dar hll het wlmeli,k 

hl't:(t ge:Ldu om in gemeenschappt'lijk overIl.'),: Jller het [mti w lIf van dl' 

Accounr"nrs en 13cl3stin!tl:unsult'nn'n ('n met het B"r0t:psln"riwuc \,111 

erkende Boekhouders en Fiscalisten. een l'eml"én.'Olh,lppdllkc \'Isil.' omtrUll 

publiut~:lt uit tt' werkt:1l en l'en WH/urme tocP,I!.SIn,!-: viln !-;elljk.lardiw· 
rl',!-:t'!s 11;1 re srreytn. Dt drie InHitutl'n /:Ij n bijn'n,!-:(·komt:n. teneinde hun 

bdeld ceo;,lke ,If te stemmen. Dt: \Vl'rk .... Jmhl't:len lu lkn lil hH komendl' 

J<lM wnrdt:n \'erdergezcL 

l"tll slotte heeft de R.I.ld v~tn hl,t IBR zij n mt·t!tWtrklll-S f(1(·Xl'I.t'J.:d .mn 

de orgJ.niSiHie van de Ronut"taftl rond "PubliciteH en het Vflje U ... rut·p· 

Dt:zl' Ronderafcl is een inltL3tld V.1O dl' Feder:Ltlt' voor Vrije en Imellec

tu(·le Beroepen (FV IB) en Zit! plaarsvinc!t-n op 24 fl,bruari lOOO. Na;ISf her 

IBR , het lAB t:n het I3lBf nemen nog tal van andere vrije beroepen deel 

aan deze organ isatie, zoals onder met'r de- notarissen , advocaten .. ~ert'Ch{~

deurwaarders enz. In het kaelt'r van deze Ronderafel zal de :1:IOJ.\Cht uit ,L:;I.lll 

naar (Il' publi<.:ireirsvoeri n,g door de Ind lviJuele lx'rocpsht'tk(tn,mT enNzlJd ... 

en de informatie-i nitiatieven van de beroepsinstanties andl'rLijd~. De- studie 

zal tevens gekoppeld worden aan een marktonderzoek, et"n bevraging van 

zowel de beoefenaars van de vri je beroepen als van de clit'nten. 

6. TOEGANG TOT HET BEROEP 

6. 1. Hervorming van de stage 

In de loop van 1999 heeft de Stagecomm issie de grondige bezinni ng om

trem het verloop van de stage van bt:drijfsrevisor, die in 1998 was annge
vat, verdergezeL Deze Ix:zinning vindt zijn oorsprong in ("én toenemende 

bezorgd heid omuent de vastgesrelde mislukkingen bij de stage-examens. 

Er zijn v{'[schillende nieuwe maatregelen goc-dgekeurd die erop gericht 

zijn de efficiëntie van de stage te verlx:teren. Het geht:eJ van deze nieuwe 

voorschriften komt tegemoet aan de betrachting om et"n kwalitat ieve stage 
te behouden, maar eveneens om de stagiairs ce rt'sponsabil iseren door hen 



bepaalde vrijheden (Oe te kennen en de begeleidin,l; door her Instituur 
minder administrarief te laten verlopen. 

6.1. I. Profiel van de s tagcmccstcr 

In de loop van 1999 heeft de Stagecommissie zich verplicht ,l;ezien om, 
zonder daarmee de professionele kwaliteiten van de confraters in vraag te 

stellen, de aanvan,l; van de stage van drie kandidaat-stagiairs te wei,l;eren 
omwille van het tekorr aan revisorale activiteiten in de schoot van het kan
toof van de stagemeester. 

In de roekomst zal her profiel van de stagemeesrer nauwkeuri,l; worden 
geanalyseerd wanneer het kantoor, op basis van de laatste jaarlijkse mede
deling, niet beschikt over 5.000 uren voor revisorale opdmchren. In dit 
geval zal het principe zijn dat her kal1(oor (en minste 1.500 uren reviso
mIe opdmchten per revisor (vennoot of medewerker) zal moeten hebben en 

de uren revisomle opdmchten zullen moeten beslflan uit ten minste 50 % 
permanente opdrachten. Voor de kamoren die over meer dan 5.000 uren 
beschikken, zal de Slfl,l;ecommissie ('f:1l analyse geval per geval doorvoeren. 

Deze maarre,l;elen zijn in,l;e,l;even dOOf het feit dat bepaalde kamoren 
onvoldOl:nde revisorale activiteiten zouden kunnen hebben of revisorale 
opdracluen die onvoldOl:nde gediversifieerd zijn om een stagiair COrrt~ct te 
kunnen vormen in de diverse aspecten van de functie van bedrijfsrevisor. 

Oe Sragecommissie biedt de mogelijkheid aan de stagemeester, wiens 
profiel bepaalde moei lijkheden zou kunnen vertonen, om op voorh;lnd het 
advies van de Stagecommissie te vragen. Indien het profiel van de stage
meester problemen blijkr te stellen, zou deze de mogelijkheid hebben om 
door de Stagecommissie te worden gehoord. De Stagecommissie zal bij
voorbeeld kunnen a.anvaarden dat de stage verloopr onder begeleiding van 
twee stagemeesters. 

Tegen de we igering om een kandidaat tot de stage toe re laten, is 
beroep mO,l;elijk bij de Commissie van Beroep en dit binnen een [ermijn 
van derrig dagen (artikel 18, 2de lid en artikel 21, § 2 van de wet van 
1953 houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren). 

6 . 1.2. Begindatum van de s tage 

Voortaan zal de stage van bedrijfsrevisor aanvangen op I juli en nier meer 

op I april. Met deze maatregel wil men heter tegemoetkomen aan de eisen 
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dIl' .. ourtvIOt.'i~n li lt de act lvnelt \,Hl de kantoren , De dos1'iel"l voor J~ toe
larin,\{ tOl de ~tagl' lu llt'n voorman uiterlijk v6br I ') fl·hruan O1o,:tl'n lIl.g~

dic:nd worJ~n. 

6,1 ,3, Verloop van dc stage 

\'(Iat dl" examéns en dt' vorming in Iwt al~emttn bel!f;"ft . ZJI dt, ~LL,l:l" 0Il"t 
lan!!l'r met'r ingedcdd wordt'n in tlne ond~n(hl·iden jarl"n, "tuis tht 
mOmt'nH'l·1 het gcv:!l is. Dl" sta~ t' lal daa rentegl'n ,Lis {:l:n blok wordelI 
bcsdlOuwd. Dit bcft'kt,nt d,lC dl' ~I,I,~iair zel f zal kunnt'n bcsli~~l'n op wdk 

moment hij de examens die in dt, loop V:1O de S[;1.!-:l· /ÎlIl VO(lrZll'n, Wt'nst af 
te It-!!~t"n . Er zal {;:nm;l:l! per JJ;Lf t'l'n cxamenSt"ltll' \ oor de St,lgc wordt"n 
p:eorganiscerd. 

In de loop van de srage z;d de st:lgiair uitgenn<:lif!d wordt'n om ecn 
rttks seminaries re volgen. Her bijwnnen van de ~erni naries 7 ... 11 ('du er niel 

meer verplicht zij n om de exarne:ns tt" kunnen aneggen. Ot' sta,giair die: 
meent over voldoende: kennis te bcsdllkken om het examen met succes re 
kunnen aneggen, kan beslissen om de seminarit's niet bij te wonen. Na een 
mislukking voor de exa mt'ns, .L.:d Je Comm issie Ja,m:megt'n kunnen \er
plichten dat één of me:erdere semlllafles, waarvoor de bnd,d:lat OIlVol

doende: kt"nnis bleek te Ilt:bben, wllen moeten worden blJgl:woond. Bij 
wlize van uitzondering op hetgt'!:n voomfgaat, zal het volgen van de stage 
blijven gebeuren op basis van het jaarlijks indienl:n van een stagedagboek. 
Deze regeling wordt als noodzakelijk beschouwd opdat de Sragecommissie 
zich kan vergewisse-n van een gepaste opvolging in de loop van de dril: sta
gejaren. 

\'<Iat het bekwuamheidsexamen betreft, zal dir voortaan bestaan uit een 

schriftelijke proef, (.'!:n mondelinge proef en eV{'",'Cns een praktische stu
die. Voor deze praktische studie zal de kandidaat ten minste 10/20 moeten 
behalen. 

In geval van ttn globale mislukking op het bekwaamheidsexamen, zal 
de kandidaat die voor de pmkrische studie een score heeft behaald van 
minder dan 10120, uitgenodigd worden om dezl: opnieuw re beg innen; 
degene die mislukr is voor het bekwaamheidsexamen, maar een score heeft 
behaald v:tn ren minste 10/20 voor deze prakrische studie, heeft de moge
lijkheid om de beh:talde score over te dragen of, eventueel, om op eigen 
initiatief de praktische studie [e herbeginnen. 
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6 .1 A. Stagedagbock 

Het sragedagboek is herdacht en geacrualiseerd . Voortaan zal her srage
dagboek per sragejaar moeten inscvuld worden en nier meer per kalender
jaar; op die manier moer er vanuit professioneel ooSpunr een berer kwali
tatief zicht komen op de evolut ie van de activiteit van de stagiai r. De 
nieuwe vers ie van het sragedagboek is beschikbaar op de site van her 
Instituut of op aanvraag bij her IBR . De nieuwe versie is sinds het jaar 

1999 van toepassing. 

Teneinde de informatie in verband met de stage op een betere manier 
te laten circuleren, is her g rootste deel hiervan beschi kbaar gesteld op de 
website van het Instiruur onder "Stage" (hnp:l!www.accountancy.b<:).De 
stagia irs zullen daar bijvoorbeeld de agenda van het jaar kun nen terugvin
den, alsook een model van srasedagboek en de voornaamste administra

tieve maatreselen mer berrekki ns tot de stage. 

6.2 . Oversrapregeling 

In her akkoord van 30 maan 1998 hebben de Raden van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren en van het Inst iruut van de Accounranrs en de Belasting
consulenten bes loten een oversrapregeling in te voeren, die voor de be
roepsbeoefenaars een g rmere mobi liteit r ijdens hun loopbaan mogeli jk 
maakt. In de loop van het jaar werd dit akkoord verscheidene ma.len con
creet toegepast, en de Raad verheugr zich hierover. In el k van die gevallen 
bleek de uitgewerkte srrucruur naar behoren te werken. De kwaliteit van 
de door het lAB overgezonden kandidaturen kon worden gewaarborgd en 
andersom werden de bedrijfsrevisoren, die hiertoe verzocht hebben, in de 
schoot van her lAB toegelaten. 

De Raad heeft in herinnering gebrach t dal de oversrapregeling niet 
kon afw ijken van de geldende konink lijke besluiten. Zo kan een sragevrij
stelling of zel fs een sragevermindering slechts worden overwogen in de 
mate dat de accountant sinds tenminste zeven jaar op he[ rable:1U van zijn 
Instituut is ingeschreven. 
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7. CONTROLEVENNOOTSCHAPPEN 

7.1. Vri je vestig ing in de Europese Unie 

Rt'l-dS in 1958 regelde her Verdra,!; van Rome her vrije verkeer van perso

nt'1l en van vennootschappen in de Europese Economische Gemeenschap. 
Sinds het beroep V:ln accountant en aud itor op Europees niveau is georga
niseerd, geeft her blijk van zijn wil om re komen tor een eenheidsmarkr 
voor de boekhoudkundige diensten. Een beslissende Sf:lp werd gezet mer 
cl!.' goedkeuring van de richtlijn 89/48/EEG, die een algemene regeling 
instelt voor de erkenning van de diploma's en de beroepsopleidingen. 

Her koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van 
de kandidaar-oolrijfsrevisoren, ook al dareerr her van vóór de aan,gchaalde 
richtlijn, leeft nauwkeuri,g de regels na die in de Europese reglemt'ntering 

worden voorgeschreven. 

\'(Iaar na verloop van tijd een vrij ruime harmonisatie kon bereikt wor
den op het vlak van het vrije verkeer van de naruurlijke personen, ligt deze 
west,md anders wat de vrije dienstenversrrekking betreft en het vrij ver
keer van comrolevennootschappen. Her Europees Parlement heeft deze 
tQt.-stand duidelijk onderkend in zijn advies over her GrQt.-nboek inzake de 
rol, de positie en de aansprakelijkheid van de wettelijke rekeningcontro
leur in de Europese Unie. Zo nodigt het Parlement de Commissie uit om 
voorstellen te doen mer het oog op het wegwerken van de hinderpalen van 
wetgevende aard en geleidel ijk her verlenen van diensten en de vrije vesti
gi ng van de zelfstandige rekeningcontroleur en van de auditfIrma's in de 

andere lidstaten te vergemakkelijken. 

In reactie op dir zeer duidelijk standpunt van het Parlement, heeft de 
Ftdfr,lIiQ/I de! ExjJertJ CompttlhleJ EIIITJpltIJJ in maan 1999 een verslag voor
gesteld beueffende de libemlisering van het beroep. De samengevatte 
voorstellen zi jn in bijlage 3 bij onderhavig Jaarverslag opgenomen. 

\'(1:1( het bezit van her kapimal van vennootschappen van wettelijke 
rekeningcomroleurs bem:(r, is de FEE van oordeel dar de mL-erderhcid van 
de srem rechten, zel."l]s vereist in de achtste EEG-richtl ijn. in handen moet 
zijn van beroepsbeoefenaars die in om her even welke lidstaat van de Euro
pese Unie gevestigd zijn. 

Dergelijke interpretatie. indien zij bevestigd zou worden, zou een wij
zig ing van de Belgische wet nooclZc:lkelij k maken. 
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\XlJt her direnieorgaan van dt: kantoren voor wCllelijke conrrole 
~(rcfr. IS de FEE daarentegen van oordeel dat her merendeel van de leden 

\\'Nfl"lijkt" controleurs l1lotten zijn, natuurlijke personen of re<:hrspersonen 

die pl.latse lljk in de lidstaat van omhaal zijn erkend" 

7.2. Aandee lho uderschap in revisorenkantoren in de 
Euro pese Unie 

NJlhlr dl" FEE haar advies van maarr 1999 betreffende de liberali sering 
V;IO h("r Ikrotp had uitgt·brachr, httfr ze ût:h inzonderheid gebogen over 

dl' problt:mt"n die verband houden ml" ht:t J<lOhouden van aandelen in !'én 

wnrrolt· \'t·nnoorschap of mer een bestuursmanJaat in dergelijke vennoot
sdl;lp door pe rsontn die nicr zijn erkenJ lil het land waar de vennootschap 

is opgerit"ht. 

Ikt voorschrift van een eenvoudige meerderheid voor het beûr van de 

a;lndden of det'lbcwijzen van een vennootschap van we[{elijke rekening

con troleurs werd in de achtste richtlijn opgenomen met her oog op de 

vrijwari ng van de onafhankelijkheid van de auditors in de schoor van hun 

k.lnwM" Het beSta.1n van eventuele beperki nJ.:en voor hel bezit van de res

rert:nde 49 lJf. van het bpiraal of van de stemrt-ch ten kwam ter sprake in 
et:n document van de IIII('I"IIIII;O//{/! f~f(ltl"tlliOIl of AflWlIIllIlIlJ (IFAC) ter voor

bereiding van de ""GArl" 2000 round""-onderhandelîngen" 

\'V'at de specifieke roestand in Belgii: berrtft, kan in herinnering WOf

den gebracht dar volgens het koninkl ijk besluit van 15 mei 1985, de in 

Be lg i~ opgerichte revisortnvennoorschappen aan volgende voorwaarden 
moeten voldO{"n: 

aJle vennoten, zaakvocrdt:rs en bestuurders moeten lid zijn van her 

Insrituut der Bt-drijfsrev isoren of in her buiten land een hoedanigheid 

hebben die als gelijkwaardig met deze van bedrijfsrevisor is erkend; 

de meerderheid van de aandelen en ook de meerderheid van de srem
rt"Chten waarover de vennoten beschik ken, mO{"t in her bezit zijn van 

leden van het Instiruut der Bedrijfsrevisoren; 

de meerderheid van dt· zaakvoerders of bestuu rders moet lid zijn van 

her Instituut der Bedrijfsrevisoren" 

Het besluit van 14 februari 1989 ter uitvoering van artikel 4fe,. van de 

wet houdend!' oprichting van ht"t Instituut der Bedrijfsrevisoren, is min-



der streng wat de :lUdirvennoorschappen betreft die naar buitenlands recht 

werden opgeri cht. De voorwaarden voor her aandee lhouderschap en de 

bescullrsmandaten luiden als volge: 

all e vennoten, evenals de zaakvoerders en bestuurders moeten gemach

tigd zi jn in de staat waar zij hun hoofd vestiging hebben om de wene

lijke controle op de boek houdkundige staten van de ondernemingen 

uit te voeren; 

ten minste één besruu rder of z..1akvoerder moet lid zijn van het Insti

tuut der Bedrijfsrevisoren en moer belust zi jn met het Ix.-stuur van het 

kantoor in België; 

all e vennoten, bestuurders of zaakvoerders die gewoon l ijk hun beroeps

activiteit in België uitoefenen, moeten lid zijn van her Jnsricuur der 

Bedri jfsrevisoren. 

Naast deze voorwaarden is er grtn enkel ander voorschrift in verband met 

her aanhouden van aandelen van de vennootschap of in verb.1nd met enige 

meerderheid van bestuu rders d ie volgens het Belgisch recht zijn erkend. 

Bij het onderlOek naar de toestand in een aantal landen binnen en bui

ten Europa, bevroeg de FEE h:aar leden-organisat ies om te weten of de 

49 %, hetzij door gelijk wie kon worden aangehouden, hetzij door perso

nen die niet over de hoedanigheid van wettelijke rekeningcontroleur 

beschikken maar wel in de schoot van het kanroor acrief zij n, hetzi j door 

beroepsbeoefenaars van een ander vakgebied (een accounmnt di e niet 

erkend is voor de werrelijke controle, een advocaat). Bovendien stelde de 

FEE ook de vraag of een onderscheid kon worden gemaakt naargelang die 

49 9f: werden aangehouden dOOf één enkele persoon, dan wel of die over 

verschi llende aandeelhouders waren verspreid. 

De Raad heeft vastgesteld dat de vragen van de FEE maar belang zou

den hebben in de hypothese dat de Bcl8ische wet8eving eerst zou worden 

gew ijzÎ8d om afgestemd te worden op de wetgeving in de andere landen 

wn de Europese Unie. Zoals hierboven in herinnering is gebraclH, moeten 
in België inderdaad alle v~nnoten van een vennootSch:1P die 0[> de l« len

lijst van de bedrijfsrevisoren is ingeschreven, of d ie nu is opgerich t naar 
Belgisch recht dan wel naar buitenlands recht , personen zijn die erkend 

zijn voor de uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen. 

Er moef een duidelijk onderscheid worden gemaakt [ussen twee [oe

standen: het afstaan van een participatie tot 49 % zou door bepaalde kan-
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torcn k\lnn~n worden beschouwd als een m Kkle l ter ext(-rne financiering. 

In ~ndN(' ~t""allen .-:ou her afsman V.tll d!~ deel nemingen een gedeehelijke 

nplmsing kunnen br~ngen voor hel org.IIlÎsl'rc·n van een controlevennoot

~(har rn!:c pl uridisciplinair karakter, waarvan in elk geval de ven noten
rev Isoren d~ centrale schakel dienen tc bl ijven 

Volgens de Raad wnoom de eerste formule ernstige gevaren. Het is 

w"in1t: waarschijnlijk dar een externe finanlll'r zich helemaal ni et in het 

bt"!leH van het knnroor?Ou interesseren . Her !!l:vaar is niet d(-nkbet""ldig dat 

\ia df;te weg pmkrijken van commeróeel bdll:er, die m()(·ilijk te verZ()('nen 

zijn mer Je regels van pliduenleer, (!l- OOvt'nh,lIld zoud(-n krijgen. De Raad 

/ou l"lçtr(-url"n dat de Europese princip(:s v.m hN vrije v('rkeer hem zouden 

n :rpl!ehtt'n om op dt· ledenlijst vennootschappen in te schrijven waarvan de 

lde1lrlrut van alle aandt"t'lhoudefs C'n de jui\te rol die zij in de vennoot
schap spelen, niN mN zekerheid zou kunnen worden achrerhaald. 

In uC' nVt'('de veronderstelling zouden de maximum 49 % kunnen aange

houden worden door één of meer personen die her beroep in de schoor van de 

controlevennootschap uitoefenen. Deze formule zou inreressanr zjjn in de 

m'ltt" Jat zi j de weg zou effenen, in een wel iswaar beperkte mare, voor 

l"lçp'lilldt activiteiten met (,('n pluridiscipllll'lir karakter. De Raad zou derge

lijke omwikkeling gunstig omhalen, omdar daardoor de inschrij\'în~ op de 

ledenlijst mogtl ijk wordt van bijvoorbeeld bepaalde vennootsc happen 

waarin accountants ee n minderheidsJ("t'lneming aanhouden. Deze evolutie 

voorondersttlt evenwel Je uitwerking van nauwkeurige regels met h('t oog 

op het waarborgen van de onafhankelijkheid van de 1x,<lrijfsrevisor('n bij hun 

bcoordtling in de opdracht die krachtens de wer van algemeen belang is. 

De Rll(ld is ev('nwc! van mening dat zijn onderzoek nier beperkt kon 

blijven cor het positiev(' rechr. Hoe dan ook zullen zonder dubbelzinnig

heid twee wezenlijk(' p rincipes moeren word(-n g('waarborgd: een volko

men transparantie van het aandeelhouderschap en een corale onaOlanke

lijkheid van de bedrijfsrevisor-naruurlijke persoon die, in hoofdelijk(' aan

sprakelijkheid met de vennootschap, de verantwoordelijkheid zal opnemen 
voor de eindbeslissing. 

7.3 . Besruursmandarcn 

In de loop van het jaar heeft een confrater de Raad de vr:aag voorgelegd 

betreffende de aanwijzing van een vennootschap van bedrijfsrevisoren in 



de funcrie van besruurder van een ,melere vennomschap die evell<'i:m up dl' 

ledenlijst is in~eschreven. Deze vraaS kaderr in cen yank ,!;ebruiku: orJ.:;HlJ

$.1 tieSfructulir wanrbij <.""tn cl)llfnHcr. vennoot vall een éénpcrsoollsvellilollt 

schnp, via deze vennootschap. ,lis \ellllOOt aandelen ,mnholldt in <.""t'n :mdt.·f<.· 

vennootschap die meerdere bedrijfsrevisoren teh. 

De Raad heeft moeten vaststellen dat hel anrwoord op dc.r.e vra:1.,\; dUI 

delijk blijkt uitarrikd 14, '[ van het koninklijk besluit van 15 mei 19H5 
Dit besluit betreffende de n'visor('nvcnnootschappen voen de over"::.lIl,.::<;

maatregelen, die ingev(x:gd F.ijn bij de WCt van 21 februari 19R5 in dl' wer 

van 22 juli 1953, uit. Dit bt:sluit bepaalt de voorwaarden w:laronder een 

bur~erlijke vennootschap, die conform artikel 33 van dc wet werd op,ll:e
richt, ingeschreven kan wordep op de ledenlijst. Daar wordt uitdrukkelijk 

bepaald dat de zaakv(){"rder , bestuurders natuurlijke personen 1Tl1X"1l"1l 

ZIJn. 

8. INTER PROFESS IONELE SAMENWERKI NG 

8. L. Advocaten 

Reeds si nds geruime tijd wordr Ln de schoor van h(>[ beroep nagt"cl.ldn 

over hoc een nauwere samenwerk ing zou kunnen worden vNwcZ<'nlljkt 

tussen enerzijds het beroep \":1.n bedrijfsrevisor en anderzijds de juridische 

ber()('pen, en meer in het bijzonder het beroep van advocaat (zie onder 

meer IBR-Jaarverslag 1992, p. 53). 

De Raad is d;ln ook verheugd over her akkoord dar is ,!;esloten mer de 

Franse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel. waarbij een kader 

wordt gecrci.'erd voor de oprichting van middelenvennootschappen russen 

bedrijfsrevisoren en advocaten (zie ook Bijlage 5). De samenwerking blijft 

beperkr ror bet in gemeenschap brengtn van middelen; de vennootschap, 

al dan niet met rechtspersoonlijkht'id. kan ,!;eenszins tot doel hebben om 
her beroep van zijn leden lIlr te oefenen. 

Geler op de specifieke deontologie v;ln beide beroepsgroepen, bt:pa:Llr 

het akkoord uitdrukkelijk dat in geval van tegenstrijdigheid van deze 

voorschriften. de meest strikte bepaling moet gevolgd worden. De vrije 
keuze van de cliënt voor cen advocaat of (-(-11 Ix-drijfsrevisor moet boven· 
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dien te allen tijde worden gewaarborgd. De beroepsbeoefenaars dienen te 
waken over hun respectieve professionele onaOlankelijkheid en zorgen 
ervoor dat de vertrouwelijkheid van de informatie die de cliënt mededeelt, 
niet in het gedrang wordr gebmclH. Indien de belangen van hun cliënten 
niet verLOenbaar zijn, moeten de leden zich onthouden van elke professio
nele tussenkomst. 

Er zijn reeds contacten gelegd met de Nederlandse Orde van Advoca
ten van de Balie van Brussel, alsook met de andere balies, opdat dit initia
tief navolging zou kunnen krijgen. Volgens de Raad is de samenwerking 
met de juridische beroepen Im mers meer dan ooit noodzakelijk en wen
selijk. Duidelijke richtlijnen omtrent dergelijke gestructureerde samen
werkingsverbanden zullen de nodige garanties bieden inzake de naleving 
van de deontologie en zullen bovend ien ongetwijfeld de transparantie en 

geloofwaardigheid ten goede komen. 

8 .2. Toestemmingen van d e Raad 

Volgend op het casuïstisch onderzoek dat in 1996 is aangevat in verband 
mer de inrerprofessionele samenwerkingsverbanden van bed rijfsrev isoren 

(zie IBR-Jaarverslag 1996, p. 46), is de Raad overgegaan tot het vernieu
wen van een aantal toestemmingen in toepassing van (mikei 8, § 4 van de 

wet van 22 Juli 1953 houdende oprichting van her ISR. De Raad heeft 
zich gebaseerd op her dossier dat de betrokken bedrijfsrevisoren hebben 
ingediend en wa:lruit moet blijken dar aan de voorw3.1fden van artikel 30 
van her koninklijk besluir van 10 januari 1994 is voldaan. 

In bepaalde gevallen heefr de Raad vastgesteld dat de beroepsmatige 
vereniging uitsl uitend bestaat uit bedrijfsrevisoren en accounmnts. Er kan 
niet de minste twijfel bestaan over het feit dat de accountantS moeten 
beschouwd worden als "beoefenaars van een intelle<:rueel beroep. onder
worpen aan een erkende beroepsdeomologie" (zie de eerste voorwaarde van 

voornoemd artikel 30). In dergelijke omstandigheden heeft de Raad de 
toestemming dan ook automatisch verleend. 

Bij andere verenigingen blijkt dan weer dat ook personen deelnemen 
die niet tOf een gereglememttrd beroep behoren dar onderworpen is aan 
een deontologie. Dl' Raad wil dergelijke samenwerking niet 1I priori uir
sluiten, maar wenst absoluut de nodige garamies re bekomen omtrent de 
naleving van bepaalde fundamentele- deontologische principes door her 

I BR - J ...... R VI K~I""'(, 1999 



netwerk of her interprofessioneel samenwerkingsverband . BO\endu:n IS 

vereist dat de naleving van die p rincipes gewaarborgd wordt via een gepast 

mezichrs- en sanct iesysreem binnt·n het netwerk. 

Ten behoeve van de rOt'sr{'mmingsprocedure, heeft hel lmtituur een 

document uitgewerkt waari n die t'sst'nriële deontologische vuo rschriften 

worden samengevat. Deze tekst IS Hl hoofdzaak geïnspi reerd door de "Gxle 

of Ethics" van het IFAC !.'n word t als bijlage 4 bij dit verslag op~enomen. 
In alle aan de Raad voorgclq:de gevallen - behoudens in één uitzonde

ring -, werd door de verantwoordelijke bedrijfsrevisor uitdrukkelijk ver

klaard dat deze principes imt'grrud onderschreven worden door alle Bel 

gische ledenJencÎteiren van het netwerk. In één geval werd verklaard dar er 

"policy state menrs" voorhanden zi jn die volkom en in overeenstemming 

zijn met de "Code of Erhics" ' til liet IFA C. Op bas is van dergelijke verkla

ringen heeft de Raad geoord .. ,' .1 zijn roestemming te kunm'n verlenen. 

Er zijn nog een n ier on hd.mgrijk aanwl dossiers waarvoor de Raad 

vooralsnog geen toestemming het·ft verleend wegens ontoereikende of 

voorbi jgestreefde informatie O\'(:f de inrerprofessionele samenwerking. Er 

zal op toegezien worden dar de dossiers worden vervolledigd teneinde de 

toestemmingsprocedure, indi(·n toepassel ijk , re kunnen afronden. 

l cn slone is het de bednt"lmg dat de gegevens die na.lr nanleidin,t.: van 

her casuïstisch onderzoek zijn verzameld omtrenr de inte rprofessionele 

sanwnwt:rkins en die dt: baSIS hebben gevormd voor de rOCStemmUlg v.ln 

de Raad , via de roezîchtsprcx.t:dures "up-ta-date" worden gehouden. 

9. TOEZICHT 

9.1. Jaar lijkse mededeling 

De wet heeft aan het Instituut de opdrncht tocvertrouwd toe te zien op de 

goede uitvoering door zijn k'den van de hen toevt'Tttouwdt' opd rachten 
(art ikel 18/er, § I V;1O dt, wer van 22 iuli 1953 houdende de opridu ing 

van het Instiwut der B{:(lrijfsrev isoren). Volgens deze bepa ling moet de 

Raad informnrie VerL.1melen over de door de revisoren aanvaarde opdrnch

ren - waarvan de uirvocring aan de leden van her Instiflillf u itsluitend is 

toevertrouwd - , over cl!.' t'raan verbonden lx.'zoldiging, alsmede over het 

beëi ndigen van dezt' opdrachten. 
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Het huishoudelijk reglement (koninklijk besluit van 20 apri l 1989) 
bcV3t nadere toelichtin,g omtrent de modaliteiten. Artikel 32 voorziet in 
een j33r1ijkse informm ie 3an de hand van een tabel waarop de 0lxlracht{-n 
per cate,gorie worden vermeld. Anikei 33 heeft bctrekkin,!; op de spe<i
/Ieke melding van de mandaren van commiSS3ris-rev isor. 

De Raad van het Instituur heeft de Commissie van Toezicht op de Be
roepsuitoefening gevraagd de documemen met beuekking tOt de jaarl ijkse 
mededelingen aangaande de werkz.1amheden van de kamoren te herzien. 

De Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening hr.-eft in de prak
tijk immers moeten vaststellen dat de jaarlijkse mededelingen niN steeds 
de m{-este relevante informatie opleveren. Ook de wijze waarop de fo rmu
lieren worden ingevul d, is niet altijd even bet rouwbaar. I-Iet is van belang 
dar aan de leden enkel gevraagd wordt om bruikbare en nutti,!;e informatie 
re bezorgen, zodar de Comm issie een doelgericlue controle kan uitvoeren. 

Op voorstel van de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening 
hr.-eft de Raad in de loop van hel j3.1r een nieuw formulier voor deze jaar

lijkse mededelingen goedgekeurd dat vanaf volgend jaar door de l{-den zal 
di{-nen te worden gebruikt. 

Met betrek king tot de mandaten van commissaris-revisor (tabel A van 
het document jaarlijkse mededeling) wordt een belangrijke vernieuwing 
ingevoerd in die zin dat er aan de kantoren een rapportering wordt opge
k-gd aangaande de prestaties bedoeld in artikel 14 van het koni nklijk be
sluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, 
waarin wordt gesteld dat: ·'/'u/itll ""JO,,tII lIIet wie etll beroepJfl/(ltig Jalllellll'tr

k;'lgJt'tT"balld beJtoal. die"Jttll t'trrirlJulI t'Ol'Jr gecolltroleude t'rlllloo(Jrbappell. zal 
de btdr-ijfim·iJor IIagaall of de aflrd eli de Olllt'llllg t'a" de diellJlm zijll eigm oll«f
bflllke/ijkheid I/iet ill het f,edrllllg breI/ge". tl/dim hij colllllliJsari!-rer'i!or iJ. 1110ft 
bij erop 1Qt7.;en dat de ;'ifor/lllllietYJUrJrhrijten. bedoeld illllrlilee/64IN: 5de lid l'lIlI 
de /.oelllloo/JrbllppetllI'el, II·Qrdm "agrletfd.·· De informatieplicht ten opzichte 

van her Instituut zal mer een ja of "teil motten worden voldaan. 

Een andere belangrijke wijziging betreft de lIurregistratie die niet 
meer dienr re gebeuren op niveau van de diverse ind ividuele opdrachten of 
typeopdrachren. Ht:t unnral uren dient te worden vermeld volgens de 
s.1menstelling van het kalUoor (revisoren met handrekeningbevoegdheid, 
overige revisoren, sragiairs, medewerkers deskundigen, andere bedienden, 
secretariaat). 
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Ten slotte wordt her document jaarlijkse mededeling in die zin herzien 
dar naasr de mandaten van commissaris-rev isor, uitsluitend nog de conrro
leopdrachren per aard van de comroleopdrachr zullen moeten worden ver
meld, De andere verenigbare opdrachten dienen nier meer per categorie re 
worden opgesplitst. 

9 .2 . Nieuwe procedure aangaande de confraternele controle 

Aan de Commissie Confraternele COntrole heeft de Raad gevraagd om, 
rekening houdend met de opmerkingen die door deze Commissie in het 
verleden werden geformuleerd aangaande de werking van de confraternele 
comrole en de uitvoering van deze comrolt's, aanbt'velingen te formuleren 
om de norm inzake confraternele comrole te herzien. De Commissie 
Confraternele Controle heeft aan de Raad een aantal aanbt'velingen gefor
muleerd dit' de Raad heeft goedgekeurd en dit' aan dt' Hoge Ra.1d voor de 
Economische Beroepen zullen worden voorgelegd. De bt'langrijkste wijzi
gingen worden hierna hernomen. 

\'qanneer een college van aangeduide revisoren wordt aangesreld, dient 
her college te worden voorgezeten door een voorzitter. In het verleden 

werd in de norm bt'paald dat deze voorzitter werd aangeduid volgens de 
volgorde van de inschrijving op de ledenlijst van het Instituut, dit wi! 
zeggen dar her lid van her college van aangeduide revisoren met het laag
ste inschrijvingsnummer het college voorzat. In de toekomst zal de voor
ziner van het college door de Raad worden aangeduid op voorstel van de 
Commissie Confraternele Controle. De Raad hoopr hierdoor de efficii.=nte 

werking van de colleges van aangeduide revisoren te bt'vorderen. 

Teneinde de confrarernele controle te optimaliseren zal in kantoren met 
tien bt'drijfsrevisoren of meer eerst een uitgebreide evaluatie gcbt'uren van 
her interne controlesysreem en her interne kwaliteitsbcwakmgssysteem. 
Twee aangeduide revisoren zullen hierover een verslag opmaken en dit 
voorleggen aan de Commissie Confraternele Controle voorale{-r, ev{-ntued 
op steekproefbasis in geval van een positi{-V{- evaluatie van het kwaliteits
bewakingssysreem, de controle van de individuele handtekenende revi
soren wordt uitgevoerd. 

In de toekomst zal de Commissie Confrarerncle Controle bi) de voor
stelling van kandidaat-aangeduide revisoren ook trachten rekening te hOll
den bij de aanduiding van een college aangeduide revisoren me[ de specia-

IBR - J AARVERSLAG 1999 



lismen die in heT tc comroleren kamoor aanwezig zijn. De bedoelin~ is dar 

her collc.gc aangeduide revisoren over dezelfde spccialismen kan be

schikken tcneinde de dossiers binnen het re controleren kanroor op een zo 

oprimaal mo).:clijkl: WIjze T(- kunnen behandelen. 

Daar waar in de vorige norm mct betr(-kkin,g rot de confmcernc1e ron

uole werd bep,jald dar de aan,geduidc revisoren minsrens Lt'Vt"n jaar op 

dt- kdl:nlijst van het InstiCUUI dienden rt" zIjn in.g(:"schr(-vcn. wordt dcz(

periode tcrug,gebrachr [Ot vijf jaar, zoals het ook in anderc omstandig

heden hl:t geval is (bijv{X)rbeeid voor verkiesbaarheid als lid van de Raad, 

voor ht·[ aanstellen van een sra,gemeesrer). 

9 .3. Honorari a 

De Raad hccft de Commissie van Toezicht op de Beroepsui toefening ,gelast 

met een slx-cifiek onderLOek naar die opdmchren waar de honomri;L op dui

delijke wijze niet voldOt'ndc zijn om een degelijke beroepsuL({)(:f(-oing tc 

garJ.ndcren en een onderzoek naar de dossiers Uit re vocr(-n [(-n(-inde vast te 

stellen of in deze opdmchten de nOfm(:"n w(:"rdcn g(-resp<.'ctef."td. 

De Raad is zich OCWUS( van de moeilijkheid van h(·( probleem van de 

honoraria in het kader V;Ln dc· mededingingsregels, waarover regelmatig 

sprake is in de rechtspr~l(Ik{l). Er is d,'n vaststaand verband russen de ten

uitvoerlegging van een controle met naleving van de conrrolenormen en 

her bed rag van de honoraria. In gcval van Ontoereikende honoraria is ofwel 

de controle op ongepaste wijze uitgevocrd, ofwel de dienst mer verlies ver

s[n·kt. In her laatste geval zou dir kunnen beschouwd worden als onet'r

lijkt.- concurrentie en dergelijk(- praktijk is event.-ens onroelaHtblLHr lil dl' 

reglementering, De Raad wenst t(- benadrukken dar hij enkel screeft naar 

een kwalitatieve uitoefening van de w(:'nelijkt.- conrroleopdrachr. in over

eenstemming met de doelstelling van algemeen belang die hem bij wer is 

toevertrouwd, 

(1) Zit· ondl·r meer de uitspraak van hu Hof van Cassmi{· in wrband met een besluit vau 
dl' ardl" van Ap(uhl·h·rs, Cass. 7 me; 1~99, Tl,m, 1999.190-191: voor n'n korte 
comnWnta.u [er ~"k(". ,.il' ond"rhavis );':,rv{'rslas 11"ofdstuk J, 5.4. 
Zic cwn{'tCILs dl' comml'n"~lr in het 113{(~,lI"r1'f1"J/,,!). 1991"1 (p. 56) over Ul' ullspr-dak 
van dl" Raad voor lil- i\j"dlxJinging "mlrl·nt U(' minimumt,,,i ... ven opSdq;d door dc 
Ord~ van A"hitcc(Cn. 
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1. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

Het koninkl ijk besluit van 29 april 1999 (Bdgisd) Staal.bI"d, 19 mei 

1999) benoemt voor een periode wo ~es jaJf de leden vtln de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen. De Commissie (elt voorta:lo I ó k·den. 
aangezit'n ook het BerocpsinstÎwtl( van erkende l3oekhouder~ en Fi ~Cl

listen en clt: Conrroledicnst voor de Verzekeringen zijn v(-r[cgenwoordigd. 

Drie bt:dnjfsrt'v!sorcn zijn lid van de Commissie voor Boekhoudkund ige 

Normen" confrater Hugo VAN PASSH. op voordracht van de (Llad van hel 

Instituut, confr.ner M:uce l BElJFN. op voordracht van de Mirll stl:r van 

J ustitie en confrater Chanta l STIIMANl'. op voord racht van de Ct:mr:IJt: 

Raad voor het l3ed rijfsleV{'l1. 

De Raad van Iw[ [nsrimtlr verheugt zich erover dat een nieuwe Commis

sIe werd geïnstalleerd. Sinds meer dan nvt"t' jaar fu ngeerde de Commî~sif" 

immds onder de {(}{"passing van he{ principe v,m de concinuïreH \:111 de 

0lx'nbare dienst, aangez ien her mandaat van de ieden sinds ! 2 april 1996 

W,IS verstrl·ken. Des .. !nll ... ttemin Iwefr de Comm issie !:edurende deze peri ode 
bljzondt:r be!:mgrijke adviezen uitgebradlr, onder meer de advi{,zen be

crdTende de boekhoud kundige !(evolgen van de invoering van de euro, her 

adv ies beHeffende de mogelijkheid om een ander boekhoudkundig nJeren

tiebder re voigen d'Hl hetgeen her koninklijk besltm van 6 maart 1990 
berreffende de geconsolideerde jaarrekenin,;:: voorschrijfr(l) en her advies 

betrt"ffende de principes van een regc:1marige boekhouding. De toestand die 

meer dan twee jaar duurde, dreigde de insrdiing die voor hl't beroep van 

wezenlijk bdang is. een deei van haar geloofwaardigheid re ontnemen. 

De Raad drukt d,· wens uit dat d(" nieuwe Commissie voor Boekhoud

kundige Normen, onder de leiding van haar voorzitter, de heer Jcan-Pierre 

M Af;s, efficiënr mas bijdrngen tot de onrwikkeling van de Bdgisch(' boek

houd leer in haar Europese en internarionale omgeving. Hij hoopt dar de 

Commissie voor Boekhoudkundise Normen een cerstemn,gsrul zal kunnen 

spel en in de verdere evolutie van de Europese boekhoudkundi,ge re,glemen
[ering. 

De Raad voi,gr mer een bijzondere bezorgdheid de incernarionale evo

lurie en de wijze waarop de normg"vers op wereldvlak re,geis zullen kun-

(I) Commissie v()(}r Bockhoudkumlige N()rmt'n, iJ,d'din C8N nr. 44, pp. 2-1 J. 

!l3R - ) AIIKVERSLAG 1999 



nen uitwerken die in verschillende juridische en economische comexten 
aanvaardbaar zijn. Ook al belangen de imernationale normen in eerste 
instantie de ondernemingen van grote omvang aan die op de imernatio
na Ie financiële markten worden genoteerd, [och is het onvermijdelijk dat 
deze omwikkelingen tevens de boekhoudkundige normen beïnvloeden die 
toegepast moeten worden op de jaarrekening van het merendeel der onder
nemingen. Gebeurt dit niN, dan bestaat het gevaar dat de toepasselijke 
regelingen uit elkaar zouden groeien, met als gevolg dat de opleiding van 
de accoumants en bedrijfsrevisoren zou worden bemoeilijkt en verwarring 
ontStaat bij de gebruikers. 

Onmiddellijk na de aanstelling van de Commissie voor Boekhoudkun

dige Normen, heeft de Raad de voor1.iner van het Instituut gevraagd om 
de voorzitter van de Commiss ie te om moeten, teneinde hem op de hoogte 
re brengen van een aantal bekommernissen van her beroep inzake de om
wikkeling van de boekhoudk·er (zie verder, hoofdstuk 11 , 3.). De voorzitter 
onderstreepte dat het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter beschikking van 
de Commissie stond, nier alleen via de deelneming van zijn leden die in de 
schoor van de Commissie werden verkozen, maar ook met het oog op het 
uitwerken van omwerpen die de Commissie nuttig zou achten. De Com
missie voor Boekhoudkundige Normen besliste om, meer dan in het ver
leden, te werken via kleine werkgroepen die belasr worden mee het aan
maken van omwerpadviezen. !-l et Instituut ging in op het verzoek dar 
hem werd gericht om bepaalde leden en/of medewerkers in dergelijke 
werkgroepen aan re wijzen. 

2. INTERNATIONALE BOEKHOUDHARMONISATIE 

In de vorige jaarverslagen zette de Raad de evolutie uiteen van de werk
;o:aamheden van het InteflltJliOl/{d Aa"Ollllling Standards COlllmillu (IASe). 

Deze instelling die in 1973 door het accountancyberocp werd opgericht, 
heeft een samenhangend gelwel uirgewerkt van internationale boekhoud
normen, die in een alsmaar toenemend aantal landen worden aanvaard. 
Het doel van de internationale boekhoudharmonisatie verondersrelt even

wel dar deze normen fo rmeel zouden worden erkend. Anders zouden zij 
geen ander belang verronen dan de belangstelling die een degelijke doc-
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rrine verdienr. In de rechtstelsels waar de boekhoudkundige normen bij 
wet of door een bij wet opgerichte normeringsinstelling worden vastge
legd, zal altijd uitgesloten blijven dar inrernarionale normen worden toe
gepast die niet in overeenstemming zijn met de wercelijke regels die in 
het rechtstelsel toepasselijk zijn. 

De mondialisering van de financiële markren, her alsmaar intensere 
gebruik van de jaarrekening door analisten die gevestigd zijn in een ander 
land dan het land waar de jaarrekening werd goedgekeurd, maakt dat een 
voor elkeen inzichtelijk boekhoudkundig referentiekader, onafhankelijk 
van het land waar de normen werden opgesteld, onafwendbaar is. Deze 
evolurie geldt in eerste insmntie ten aanzien van de vennootschappen die 
op de internationale financiële markten worden genoteerd. 

Op 27 juni 1996 heeft de Europese Ministerraad een mededeling van 
de Europese Commissie goedgekeurd onder de titel "Harmonisatie van de 
jaarrekentngen: een nieuwe strategie ten aanzien van internationale har
monisatie". In deze aanbeveling gaat de Commissie ervan uit dat de 
Europese Unie zich ten volle moet inzetten voor het internationale harmo
nisatieproces, dat onder de auspiciën van her IASC werd ingeluid met het 
oog op de vastlegging van een reeks van boekhoud normen die door de 
financiële markten van de hele wereld kunnen worden aanvaard. 

Verder heeft het IASC met de lllfemtJtiQIItJ/ OlgtJlIÜtJtioli of Semritin 

COlIJlllissiom (I0SCQ) een ove reenkomst ges loten. De overeenkomst is 
bedoeld om de erkenning mogelIjk te maken van de internationale boek
houd normen als referenriekader voor de ondernemingen die internationaal 
willen genoteerd worden. Dir programma heeft geleid COt een ingrijpende 
wijziging van alle COt dusver aangenomen boekhoud normen. Het pro
gramma is binnen de vooropgestelde termijn rot een goed einde gebracht; 
het geheel van de internationale boekhoudnormen die sedert 1 juli 1999 
van kracht zijn, houdt dus rekening met de door het IOSCO gevraagde 
aanpassIngen. 

De Raad van het lnstitllUr heeft een volledig exemplaar van de door 
het IASC per 1 januari 1999 goedgekeurde normen ter beschikking van 
alle leden geSteld. Daarnaast zijn ook vorminssseminaries ingericht om 
alle leden de kans te bieden een voldoende kennis te verkrijgen van dit 
boekhoudkundig referentiekader dat in belangrijke opzichten van de 
Belgische boekhoudreglementering afwijkt. 
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.... Wlijzigillg "lYlII de structIl reIl t'li1l bet IAse 

In het huidig stadium van zijn ontwikkeling, heeft de Raad van het 
IASe geoordeeld dat zich een herziening van de werkingswijze opdrong. 
In 1997 is een werkgroep opgericht mer het oog op het formuleren van 
aanbevelingen betreffende de ten uitvoer te leggen swltegie en structuu r, 
op het ogenblik waarop een akkoord zal kunnen worden bereih met het 
loseo betreffende de internati onale toepassing van de lAS-normen. In 
december 1998 werd een discussietekst voor commentaar verspreid. Dit 
document werd in november 1999 herwerk t en de nieuwe strucruur van 

het IASe werd op 17 december 1999 goedgekeurd. De doelstellingen zijn 
als volgt omschreven: 

1. in het algemeen belang een eenvormig geheel van hoogstaande boek
houdnormen uitwerken, dat inzichtelijk is en praktisch kan worden 
toegepast, en dat een kwalitatieve, transparante en vergelijkbare infor
matie vereist in de jaarrekening, teneinde de actoren van de internatio
nale kapitaalmarhen te helpen bij het nemen van correcte economische 
beslissingen; 

2. het gebruik en de nauwlettende toepassing van deze normen aan moedi

gen; 
3. bijdragen tot de convergentie van de nationale en de internationale 

boekhoudnormen in de zin van degelijke oplossingen. 

De structuren die werden uitgewerkt, beogen een versterking van de 
onafhankelijkheid van het IASe tegenover de beroepsinstituten en tegen
over de kantoren van accountants en audi tors. Sinds de oprichting van het 
IASC in 1973, werd het IASC voornamelijk gefinancierd door professio
nele kantoren en hun instituten. Onder druk van de financiële markten 
maakt de nieu we structu ur het IASC autonoom, of zelfs vreemd a.1n het 
accountancyberoep. De enige band die nog overbl ijft, is dat de Infema/io

l1a/ Fedem/iOl1 (ij A rcOlIll/afi/J (I FAC) 5 personen kan aanwijzen onder de 
19 leden van het /fm/etS Wil/millet. die tot taak hebben de leden van de 
8*ml van de Stal/dil1g I merpreta/ioll C01l1m;/tee (S IC) en ook van de S/a1/dtlrdJ 

Adl'iJo,"y COlll1á/ aan re srellen. Het t rmletJ (ollllll;tree heeft eveneens tot doel 
de financier ing van het IASC te verzekeren. 

De voornaamste wijziging heeft te maken met de samenstelling en de 
werking van de Raad van het JASe, die in de toekomst de taak heeft de 
boekhoud normen goed te keuren. Deze Raad is samengesteld uit veertien 
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leden, waarvan twaalf volt ijds. Zeven leden van de Raad zouden formeel 
moeten insraan voor de relaties met één of meer nationale instellinl,:en die 
verantwoordel ijk zijn voor het uitwerken van boekhoud normen. Dit ver
sterkt her professionalisme van de instel ling, die is belast met de interna

tionale bOl'khoudkundige norml,:evinl,: en de coö rdinatie met de voor
naamste nationale norml,:evende instel lingen. 

Deze nieuwe srructlLur heeft rot gevolg dar de leden van de IlIlel"llalio-

1/(/1 Pet/era/iol/ of 1'I((OIlI//(III{S (lFAC), die rot dusver van rechtswege lid 
waren van het IASe, die hoedanig heid in mei 2000 zouden moeten verlie
zen, nadat hun opinie gevraagd is over de wijzigingen aan de oprichtings
akte van het IASe. 

De Raad van her Instituut is van oordee l dat de wijze waarop het IASC 

werd gereorganiseerd, onder de druk van de voornaamste instellingen voor 
effectencontrole, enige twijfel doet rijzen nopens de mogelijkheid voor het 
IASC om een voldoende onafhankelij kheid te bewaren tegenover die effec
tencommissies. De Ralld stelt vast dat het beroep el ke verantwoordelijk
heid op het vlak van de uitwuking van internationa le boekhoudnormen 
heeft overgedragen aan een instelling die geroepen is om zichzelf in stand 
tf' houden en uitsluitend haar geloofwaardighe id zal punen uit de dege
lijkheid van de verrichte werkzllumheden. 

Aangezien de Raad van het IBR niet verantwoordebJk is om tot de 
goede werking van het IASC bij re dragen en evenmin om de normen ervan 

te promoten, kan hij alleen muur hopen dat cr een akkoord wordt geu offen 
onder de overheden, met inbegrip van de controle-instellingen voor effec
ten, om te verzekeren dat de belangen en de bezorgdheid van de lidstaten 
vlln de Europese Unie en van haar ondernemi ngen voldoende in rekening 
lUllen worden gebracht bij het Ul(\verken van boekhoudkundige normen. 
Daardoor wordt de oprichting van een Europese instelling voor effecren
controle, die in sraat is om op voet van gel ijkheid met buiten landse gelijk
aardige instellingen te onderhandelen, meer clan ooit onontbeerlijk. 

3. BOEKHOUDLEER , EEN EVOLUTIEVE BENADEIUNG 

Sinds ongeveer 20 jaar wordt er in België voornamdijk binnen de Com
missie voor Boekhoudkundige Norm en over boekhouding nagedacht . 



Naast het verlenen van bijstand aan de overheid bi j de voorbereiding van 
de regelgeving, heeft deze Commissie een reeks van kwalitati ef hoog
staande adviezen uitgewerkt, die bi nnen het beroep met bijwndere aan
dacht worden gevolgd. 

Ter gelegenheid van de vernieuwing van de Commissie voor Boek
houdkundige Normen, hebben het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten en het Instituut der Bedrijfs revisoren - hierna de 
Instituten - gewenst een aantal suggesties te fo rmuleren en verscheidene 
problemen aan te kaanen die belan,grijk lijken voor de ontw ikkeling en de 
samenhan,g van het in Bel,gië toepassel ijke boekhoudsysteem. 

De voorzitters van beide Insti tuten hadden een ontmoeting met de 
heer J ean-Pierre M AES bij zijn benoeming als voorziner van de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen . Zij overhandigden hem het document 
met als titel "BoekhoudIeer: een evolutieve benadering - Voorstellen van
wege het beroep"; dit werd tevens aan de confraters en belangstellende 
derden overgemaakt via nummer 8/ 1999 in de reeks "Opin ies en Beschou
wingen" van het IBR. 

Deze nora omvat drie onderdelen: 
de methodologie van de boekhoud normalisatie in België; 
de vier grote prioritaire thema's (hierna samen,gevar onder 3.1); 
een aantal specifieke aspecten (hierna samengevat onder 3.2). 

3. 1. De v ier g rote prio ritaire the m a's voor een gepas te 
evolutie van de boek ho ud leer 

De Instituten beplt'iren het onderlOek door de nieuwe Comm issie van vier 
grote prioritaire thema's, die hierna toegelicht worden: 

3.1.1. Econo mische voorste ll ing van d e fi nancië le staten 

Volgens de Raad moet opni euw duidelijk gesteld worden dat de boekhou
ding in de eetsre plaats als beheersinsrrument bedoeld is. Bovendien heb
ben de beleidslijnen inzake fi scale stimuleri ng via boekhoud praktijken die 
st rijdig zi jn met het getrouw beeld, een negatieve invloed op de kwaliteit 
van de beheers-, invesrerings- en financieringsbeslissin,gen. Bijgevolg zou 
er een diepgaande analyse moeten gebeuren, mCt'"r bepa.:lld op basis van een 
inventaris van de distorsies die de fiscalitei t de ondernemi ngen qua "ge
trouw beeld" oplegL 
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Het economisch beeld van de onderneming zou beter kunnen worden 
voorgesteld indien we vertrekken vanuit een nieuwe rentttie, waarbij drie 
sleurelelemenren van de financiële informatie in vraag worden gesreld: 

• ct:n fundamentele bezinning over de respectieve rol van de jaarrekening 
en van de geconsolideerde jaarrekening en de gepastheid om - naarge
lang het geval - het gebruik van andere waarderingsregels roe re laren; 

• de verplichte publicatie door grote ondernemingen van een gestandaar
diseerde cashnowtabel; 

• de voorstelling en de inhoud van de toelichting. 

3.1.2. Herwaard ering van het voorzichrig heidsbcgrip 

In de Belgische context speelt her voorzichrigheidsbesrip reeds lange tijd 
een belan!j rij ke rol. Dit is vooral door twee redenen verantwoord. Aller
eerst is er de voormelde band tussen boekhoudin!j en fiscaliteit, en vervol
!jens leeft de bezorgdheid om de uitkering van dividenden, die van her 
kapitaal en de onbeschikbare reserves zouden worden afgenomen, te ver
mijden . 

De waardering van de ondernemi ngen op basis van de fina nciële staten 
geeff geen afdoende resulta ten en vaak gebruiken de bedrijfsleidingen -
terecht - de syntheseversla!jen niet voor beheersdoeleinden. 

De Raad is van mening dat het voorzichtigheidsbesrip en het begrip 
"realisatie van het resultaat" opnieuw zouden moeten aansepast worden 
om te vermijden dar deze principes het getrouw beeld van het vermogen, 
van de financiële toestand en van de resultaten (hetgeen de financ iële Sta

ten zouden moeten tonen) Saan vervalsen. 

3. 1.3. Diverse normal isaricniveaus 

Men kan nier anders dan opk ijken bij de recente publicatie van dc finan
ciële staren van bepaalde Belsiscbe of Europese vennootschappen die op 
buitenlandse markten zijn genoteerd en die de US GAAP-normen toepas
sen. De steriele discussies over een aantal aspecten van dc internationale 
bockhoudnormalisatÎe d reÎsen de Europese autonomie om rese!s inzake 
financiële informatie op te Stellen, volledig verloren te doen Saan. Momen
[ct:1 is er geen enkel alsemeen standpunt bepaald. De Mini ster van Econo
mie of de Commissie voor het Bank- en Financiewezen hebben, elk binnen 



hun bevoegdheidsveld, het belang onderkend om in individuele gevallen 
afwijkingen roe te staan, maar we moeten vaststellen dat er een complete 
en nefaste onzekerheid heerst. 

De Instituten wensen dat de Belgische wetgever een open houding 
aanneemt, net zoals de Belgische economie open is. Ze bevelen aan dat 
elke beursgenoteerde Belgische vennootschap de internationale boekhoud
normen (l AS, voor zover zij verenigbaar zijn met de Europese normen) zou 
mogen gebruiken om de geconsolideerde ja.1rrekening op te stellen. 

Verder steunen de Inst ituten de suggesties rot aanpassing van de vierde 
en de zevende Europese richrlijn, zoals die in een receme studie door de 
FEE (FédératÎoll tiN Exper/5 ComptabIN Ellrop!ellJ) werden voorgesteld. Die 
aanpassingen zouden immers roelaren de aanpak die door de Europese 
richtlijnen wordt vooropgesteld en deze die door de IASC wordt voorge
steld, op elkaar af te stemmen. 

3. 1 A . Manier van boek houden 

De manier van boekhouden die in de wet van 1975 is opgenomen, is geba
seerd op een ··papieren malltschappij". De wetgever was zich hiervan zelf 
bewUSt, vermits hij bepaald heeft dar er bij koninklijk besluit een aantal 
bepalingen zouden kunnen worden gewijzigd om de materiële continuïteit 
van de dagboeken en de boeken, evenals de regelmatigheid en de onveran
derlijkheid van de boekingen re waarborgen (artikel 8 van de wet van 
17 juli 1975). De elektronische gegevensoverdracht wijzigt steeds meer 
her concept van verantwoordingsstukken. Momenteel is informatisering 
de l'egel en manuele boekhouding de "itzo /Jderi/Jg. 

De Raad is van oordeel dat de t ijd in zekere zin d ringt om nieuwe 

principes op punt te stellen die het boekhoudstelsel updaten, waarbij de 
essentiële regels zwaarder doorwegen dan een strikt formele benadering. 
Het is de totale boekhoudkundige benaderi ng die opn ieuw moer worden 
bestudeerd, en niet alleen de waarborgen inzake de onomkeerbaarheid . 

De Instituten menen dat deze procedurehervorming rekening moer 
houden met de rede praktijk en ruimschoots met beroepsbeoefenaars zou 
moeten worden doorgesproken. Vooral bi j kleine en middelgrote onderne
mingen mag de toepassing van een goed boekhoudsysteem niet beletten 
dat men oog heeft voor de administratieve vereisten van de bedrijven en 
van de professionele kantoren die hen bijstaan. 
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3 .2 . Een aantal specifieke aspecten die in België zouden 
moeten worden bestudeerd 

Oe Instituten hebben eveneens een aantal thema's naar voren geschoven, 
waarvan de beroepsbeoefena.1rs oordelen dat ze door de nieuwe Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen moeten worden behandeld: 

• de juiSte waarde gebruiken bij geldbeleggingen; 
• de waardering van immateriële vaste acriva (berekening van de aan

schaffingswaarde , eventuele herwaardering, levensduur en bijgevolg 
afschrijvingstermijn, waardering van de goodwill en erkenning van de 
badwill in de resultaten); 

• de boekhouding van verrichtingen in het kader van tijdelijke vereni
gingen of joint ventures; 

• de waardering van pensioen lasten en de identificatie van de omstandig
heden wa.1rin een vennootschap bijkomende voorzieningen voor risico's 
en kosten binnen de vennootschap zou moeten vormen; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de goedkeuring van regels inzake de waardering van milieukosren voor 
de Belgische bedrijven (voorzieningen voor milieuverplichtingen en 
-risico's, de definitie van milieu-ui tgaven, de activering van milieu

uitgaven, de in de toelichting te vermelden informatie, de in het jaar-
verslag op te nemen informatie); 
her herbekijken van het boeken van investeringssubsidies bij het eigen 
vermogen; onderzoeken of het gegrond is met deze subsidies rekening 
te houden bij de berekening van het netto-actief en of ze al dan niet in 
het kapitaal van de vennootschap kunnen worden opgenomen; 
nagaan of het opportuun is om bepaalde (acrieve en/of passieve) belas
ting latenties en andere ui tgestelde belastingen, die nu in de toelich
t ing bij de jaarrekening worden opgesomd, op de balans te boeken; 
uitbreiding van de waarderingsmethodes in de individuele rekeningen 

van de moedervennootschap van de deelnemingen d ie zij in haar in de 

consolidatie opgenomen dochtervennootschappen aanhoudt, waarbij 
toegelaten wordt om de vermogensmutatiemethode voor deze deelne
mmgen toe te passen; 
onderzoek van de begrippen wijziging van boekhoudmethodes en wi j

ziging van boekhoudkundige ramingen en identificering van de voor
naamste verschIllen; 
onderzoek van de sectorale informatie die in de jaarrekening moet wor
den opgenomen teneinde een hogere pertinentie re ven:ekeren van de 
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door de onderneming ter ~chikking van het maatschappelijk verkeer 
gestelde informatie; 

• diepgaande analyse van het begrip "duurla.1m"; 

• diepgaand beraad betreffende de informatie d ie als nutt ig wordt 
beschouwd door de personen voor wie de jaarrekening is beStemd in 
het kader van hun economische besluitvorming en suggereren van een 
aamal aanpassingen inz.1ke voorstelli ng van de financiële staren, of zelfs 
de inhoud van de ja.1rverslagen van de ondernemingen. 

4. KMO-CRITERIA, 
DREMPELS INZAKE]AARHEKEN ING EN 
GECONSOLIDEERDE]AARREKEN ING 

4.1 . J aa rrekening 

Her Public:lrieblad van de Europese Gemeensc happen publicee-rde op 
26 juni 1999 een richtlijn van 17 juni 1999 tor wijziging van de vierde 
richrlijn in verband met de drempels ter afbakening van de ondernemin
gen die als klein en middelgroot kunnen worden beschouwd. Het betreft 
de vierde vijfjaarlijkse herziening van de in euro uitgedrukte bedragen, 
zoals bepaald in artikel 53, § 2 van de vierde Europese richelijn inzake 
boekhouding. 

\"Vij brengen in herinnering dat de vierde richtlijn de cri teria voor de 
KMO bepaalt in artikel 1I (verkorte voorstelling van de balans) en in arti
kel 27 (verkone voorstelling van de winst- en verliesrekening). Nam aan
leiding van de omzening van de vierde richtlijn in het Belgisch recht in 
1983, heeft de Belgische wetgever het nier nurrig geoordeeld om verschil
lende criteria re hameren {en overstaan van de KMO war de balans en war 
de resultatenrekening betreft: alleen de criteria, zoa ls bepaald in artikel II 
van de vierde Richtlijn, werden omgezet in arrikel 12, § 2 van de wer van 
17juli 1975. 

De laatste wijziging van de KMO-criteria van artikel 12, § 2 van de 
wer van 17 jul i 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van 
de ondernemingen dateert van 1995. Wij wijzen erop dat het koninklijk 
besluit van 27 april 1995 de crireria, opgenomen in richrlijn 94/8/EG, op 
volgende wijze in het Belgisch recht heeft omgezet: 
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• balanS{Qtaal; 
• toraal van de jaaromzet (zonder BT W): 
• gemiddeld personeelsbestand: 

100 miljoen BEF 
200 miljoen BEF 

50 

De nieuwe drempels, die in arrikel 11 van de vierde richt lijn worden 
bepaald, luiden als volgt: 

• balanstotaal 
• bedrag van de jaaromzet: 
• gemiddeld personeelsbestand: 

3.125.000 euro 
6.250.000 euro 

50 

We mogen dan ook verwachten dar de KMO-cri teria, zo..1ls bepaa ld in 
artikel 12, § 2 van de wet van 17 ju li 1975, in de loop van her jaar 2000 
zullen worden opgetrokken met her oog op de omzetting in de nationale 
reglementering van de drempels bepaald in artikel II van de vierde richt

lijn. 

De Raad is van oordeel dat er geen verrassingen zullen zijn wat betreft 
de door de Belgische wetgever bepaalde bedragen, in de mate dat de euro 
en de Belgische frank sinds I januari 1999 de uitdrukking zijn van één en 
dezelfde munt. 

Wij notefen ten slotre dar bij de inwerk ingtreding van de wet van 

7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen (zie ook hierna, 
punt 1.1. van Hoofdstuk IV), de bep..1lingen vervat in artikel 12, § 2 van 

de wet van 17 juli 1975 overgenomen zullen worden in artikel 15 van het 
wetboek van vennootschappen. 

4.2. Geconsolideerde jaarrekening 

Na.1r aanleidi ng van de omzetting in 1990 van de zevende richtlijn in het 
Belgische boekhoudrecht, heeft de wetgever, binnen de dOOf de richtlijn 
toegelaten grenzen, geopteerd voor een maximale vrijstelling van de con
solidatieverplichting. De wetgever bepaalde de algemeen toepasselijke cri
teria inzake vrijstelling, maar ook criteria die de vrijstelling mogelijk 
maken van een groter aantal groepen, mepasselijk op de boekjaren die vóór 
I januari 1999 aanvatten. 

Ook al is het moeilijk om de omvang van her verschijnsel re becijferen, 
is het waarschijnlijk dat een groter aantal groepen verplicht zal worden 

IBR - JAARVERSI.AG 1999 



om per 31 december 1999 een geconsolideerde jaarrekening op re srellen 
met toepassing van artikel 9, § 1 van het koninklijk besluit van 6 maart 
1990. Zoals reeds vermeld in het IBR-J aarverslag 1998 (pp. 63-65), is de 
Raad ervan overtuigd dat de bedrijfsrevisoren over de vereiste bekwaam
heid beschikken om de ondernemingen te adviseren die voor de eerste 
maal een geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen. 

Artikel 6 van cl? zevende richrlijn; dar betrekking heeft op de criteria 
voor vrijsn:lling inzake het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening 
omwille van de omvang van het geconsolideerd geheel, verwijst naar de 
criteria die vastgesteld zijn in artikel 27 van de vierde richtlijn. 

De richtlijn van 17 juni 1999 (PB, 26 juni 1999) heeft dit anikel 27 
gewijzigd, zodat men zich kan verwacllCen aan een herziening van de 

drempels in artikel 9, § 1 van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 op 
de geconsolideerde jaarrekening van ondernemingen. 

Wij brengen in herinnering dat het koninklijk besluit van 27 april 
1995 de criteria van richtlijn 94/8/EG als volgt in Belgisch recht heeft 

omgezet: 

• balanstotaal 
• Jaaromzet 
• gemiddeld personeelsbestand 

400 miljoen BEF 
800 miljoen BEF 

250 

De nieuwe drempels die vastgelegd zijn door artikel 27 van de vierde 
richrlijn en toepasselijk zijn op de zevende richtlijn overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 6, zijn: 

• balanstotaal 
• jaaromzet 
• gemiddeld personeelsbestand 

12.500.000 eu ro 
25.000.000 eu ro 

250 

De Raad vraagt zich af of het nuttig is om de criteria vanaf 1999 uit te 
breiden om ze her volgend jaar weer te verminderen. 

Rekening houdend met deze context, is hij van oordeel dat het meer 
logisch zou zijn om de toepassing van de nieuwe criteria met één jaar uit 
te stellen. De Ra.ad wenst immers in herinnering te brengen dat artikel 6 
van de zevende richtlijn de lidsraten toelaat om de crireria ren laatste voor 
de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2000, in te voeren. 
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5. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Het Europees Hof van Justitie heeft op 14 september 1999 een arrest 
gewezen dat meer duidelijkheid brengt in de draagw Ijdte van artikel 20 
van de Vierde richtlijn inzake boekhouding, dat handelt over de aanleg
ging van voorzieningen voor risico's en kosren(1), 

In zjjn arrest brengt het Hof in herinnering dat het verplicht is een 
voorziening voor risico's aan te leggen ter voldoening van verbintenissen 
die hun juridische oorsprong vóór de balansdatum vinden, maar waarvan 
de concrete aard en omvang pas na balansdatum kunnen blijken. 

Volgens het Hof van Justitie moet één enkele voorziening voor derge
lijke risico's worden aangelegd wanneer een globale waardering van deze 
voorziening het geschikte middel is om het getrouwe beeld te verzekeren 
van het bedrag van de uitgaven die op de passiefzijde w llen worden ge
hoekt. 

Wat de waarderingscriteria en -methodes betreft inzake de voor risico's 
en kosten aan re leggen voorziening, oordeelt het Hof dat, bij ontstentenis 

van een specifieke communautaire reglementering ter zake, deze moeten 
worden bepaald volgens de voorwaarden die de nationale reglementering 
van de betrokken vennootschap vastlegt, op voorwaarde evenwel dat de 
jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële posi

tie en ook van de resultaten van de vennootschap en dat het bedrag van de 
voorzieningen niet hoger is dan voor die vennootschap noodzakelijk. 

In een interpretatieve mededeling over de Europese richtlijnen inzake 
boekhouding, die in 1998 werd bekendgemaakt, verduidelijkte de 
Europese Commissie in verband met voorzieningen voor risico's en kosten 
het volgende: 

"Voorzieningen als bedoeld hl artikel 20, lid 1, diww Ier dekking I'tm waar
schijlllijke verliezen (op Iransm:lÎeI die worden afgerekelld) eli waarJchijn/ijke ver
p/ichlingw. Het idee achIer deze bepalillgen is dal er ten re/alie /!lel een derde 

beIlaaI (bij tl(l()rbee/d een /everings- of dienstver/eningscolltrac/, gerechtelijke pr(j(e
dllres, enz.). Op grtllld I'all hel a/gemene beginsel Iltl1l artikel 31, lid I, olldel· c) 

(1) Arresr van het Hofvan 14 september 1999 (vijfde kamer) inzake C-275197: DE .. ES 
Bauu!1lern~hmuns GmbH regen Finanzamr B~rSh~im, PB, nr. C 352 van 4 det:cmbt·r 
1999, p. 7. 
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bh), moetelI l!fiOrzimillgm die aan deze l!QOrll'ddrden voldoefl, /(lorden getroffm ollge

acht het mllltaal ovu hel boekjaar. Het genoemde arlikel t'trlangt dat rtketling 
/ll()rdt geholldell met (Ille voorzimhart twplichlillgen mmogelijke twlinen die in de 

loop 1'011 hel betrokken boekjaar of Nn vorig boekjaar OIllJlaan, ook al; dnt vet'

plicht;'lgen en ,,"Iio.ell pa! bektfld worden UWnt de /mldl/!ddtum tfI de ddllllll 
waarop de hal(w! //Iordt opgemld n(l) 

De RaMI Stelt vast dat het standpunt van het Europees Hof van Justitie 
her advies, dat door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in 
1983 werd uirgebracht (advies 128/3, Bulletin nr. 10 van CBN, april 
1983, p. 12), versterkt. In dit advies stelde de Commissie dat rekening 
dient te worden gehouden mer alle risico's en alle kosten betreffende het 
betrokken boekjaar of vorige boekjaren, ook al zijn die pas bekend tussen 
de afsluitdatum en de datum waarop de raad van bestuur de jaarrekening 
opstelt. Uit dit advies blijkt dan ook dat een voorziening voor risico's en 
kosten aangelegd moet worden in loop van het boekjaar waarin het risico 
is ontstaan, ook al werd dit risico pas na deze datum onderkend. 

De Raad wil verder van de gelegenheid gebruik maken om in herinne

ring te brengen dar, indien zich een gebeurtenis voordoet russen de afsluit
datum van de balans en de datum waarop de rekeningen worden vastge

steld, her verboden is om die te boeken (al dan nict door het aanleggen van 
een voorLiening voor risico's en kosten) in de jaarrekening betreffende het 
vorige boekjaar. Jn de mate daarentegen dat het bedrag van de - in de loop 
van her boekjaar waarin de gebeurnmis zich heeft voorgedaan aan re leggen 
- voorziening, een aanzienl ijk bedrag is, kan het nodig of zelfs onontbeer
lijk lijken dat de gebeu rtenis in het jaarverslag van de onderneming wordt 
vermeld, naast alle andere belangrijke gebeurtenissen die zich na balanscIa
turn hebben voorgedaan. De Juridische Commissie heeft in 1993 in die zin 
een advies uitgebracht (Vademecum 1999, p. 662). 

Slechts in de mate dat de gebeurtenis, die zich na balansdatum heeft 

voorgedaan, de veronderstelling v,tn het voortgezette bedrijf - die bij de 
opstelling van de jaarrekening werd gehanteerd - in opspraak laU kunnen 
brengen, schrijven de controlenormen en -aanbevelingen voor dat mef 
deze gebeurtenis in de rekeningen van her afgesloten boekjaar rekening 
ZOli kunnen worden gehouden (zie in dit verband § 11 van de conrrole-

(I) Imcrprerarieve medl.ccling van de EUMpest Commissie, 98/C 16/04. P8, nr. C 16" 
van 20 januari 1998. § 18. 



aanbeveling van 3 december 1999 inzake de concrole van een onderne
ming in moei lijkheden). 

Deze standpunten vallen samen met de incernationale normen: 
inzake boekhouding (lAS 10, zoals herwerkt in 1999); 
inzake audit (ISA 560 en ISA 570, zoals herwerkt in 1999). 

6. MARlBEL B IS EN TER-STEUN 

Op 4 december 1996 oordeelde de Europese Commissie(l ) dar de forfai
taire vermindering van sociale zekerheidsbijdragen "'bribel biJ en rer strij
dig is met de eenheidsmarkt, overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 92, § 1 van her EG- Verdrag. 

België was derhalve verplicht: 
de gepaste maarregelen te nemen om zonder verwijl een einde te stel
len aan de toekenning van verminderingen van sociale bijdragen mid
dels de "Maribel biJ en m"-steun en 

bij de betrokken ondernemingen de onwettig verleende Heun terug re 
vorderen. 

Artikel 2 van deze beschikking bepaalde verder dat het bedrag van de 
terugbetaling een inceresr diende re omvarren, berekend (Ot op de datum 
van de daadwerkelijke terugstorting en vanaf de darum van toekenning 
van de steun. 

Op 21 februari 1997 besliste de Belgische regering een beroep (Ot ver
nietiging in te stellen voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeen
schappen tegen de beslissing van de Europese Commissie(l). Verder bracht 

de Commissie voor Boek houdkundige Normen op 12 maart 1997 een 
advies uit betreffende de verwerking van de Maribel bIJ en ter-sreun(3J in 

de afgesloten rekeningen over het boekjaar 1996. Volgens het advies van 
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, blijkt dat de beoordeling 
van het risico om geconfronteerd te worden met een terugbetaling van de 

(I) Beslissing 97f239fEG van -4 de<ember 19')6, PB, nr. 195 V3n \0 3pril 1997, pp. 25 
[0( 29. 

(2) PB. nr. C 131 van 26 april 1997 . 
(3) Advies 175!l,laler verschenen in he, BNlltllII eBN. nr. 43, maan 1998, pp. 41 IOC 50. 

ISR - j MRvERSU,G 1999 



bijkomende bijdrageverminderingen in verband met de Maribel bis en ler

steun, behoort tot de veran twoordelijkheid van het bestuursorgaan. Er 
mC*t rekening worden gehouden mer de verklaringen van de regering in 
februari 1997, waari n werd voorgesreld een compromis mer de Europese 
Commissie aan te gaan via de toekenning in de toekomst van een compen
satie aan de andere bedrijven. Een aamal ondt.-rnemingen legde een voor
ziening aan voor risico's en kosren naar aanleiding van de eerste invemaris, 
volgend op deze beslissing van de Europese Commissie. 

Jn een rondschrijven van 14 februari 1997 zette de Raad van her 
Instituut de bedrijfsrevisoren ertoe a..'\n om de bedrijfsverantwoordelijken 
te wijzen op het risico waarmee de betrokken ondernemingen konden wor
den geconfronteerd ingevolge deze op Europees niveau genomen bt.-slis
sing. In het IBR-Jaarverslag 1997 (pp. 70-71) wordt verder vermeld dar 
in de mare dat de steun die russen I juli 1993 en 30 juni 1997 werd toe
gekend aanzienlijk was, er ten minste in de toelichting bij de jaarrekening 

aanwijzingen dienden te worden opgenomen in verband met de boek
houdkundige verwerking van de sreun die in het kader van Maribel bis en 

ter-steun werd bekomen. 

Het Europees Hof van Justitie bevestigde bij arrest van 17 juni 1999 
dar de Bt.-lgische steunverlening Maribel biJ en Ier strijd ig was met her EG 
Verdragm. De Belgische wergever was dan ook verplicht een wet goed te 
keurenW mN bet oog op de tenuitvoerlegging van de Europese beslissing. 

Arrikd 103 van de wet van 24 dt.-cember 1999 houdende sociale en 
diverse bepalingen (Belgisch Slaarsblad, 3 1 december 1999, derde uitgave) 
bepaalt de rerugbetalingsvoorwaarden voor de ondernemingen die russen 
I juli 1993 en 30 juni 1997 Maribel bij en let-Steun hebben genOten. 

Uit dit artikel kan worden afgt.-leid dat "de minimis" regel(31 toelaat 

het bedrag van de terugbetalingen te verminderen, of zelfs bepaalde 

(I) PB. nr. C 246 van 28 augusru_. 1999. p. 2. 
(2) p"d, SI., K'Lmer. 1999-2000.29711 van 30 novcmber 1999 en 297114 van 15 decem

ber 1999. 
(3) Oe Europese Commissic a.1nvaardt dat een Steunbedrag van ten noc>gSte 4.033.990 Bel

gisdlC frank (100.000 euro), toegekend door .... n lidstaat g.,durend(· l'en periode van 
drie jaar (zogenaamd "de mini mis" regd). gecn sreun betekent strijdig met net VerdrJg 
van Rome. Aangezien de Maribel bij en Itr-regeling lX'u(·kking h .... fl op .... n periode van 
vier jaar (l juli !993 «)1 30 juni 1997). terwij l de "de minimi~" regel slaat op een 
periode van drie jaar. werd een proportiesysteem toegepast om aldus vas( re stellen welk 
het maxima"l bedmg is dal verenigbllar;S ml't nl:t Verdrag Vall Rome. 
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ondernemingen vrij te stellen van enige rerugbewling. De ondernemingen 

die de Maribel biJ en ter-steun moeten terugbetalen, zullen van de RSZ een 

document ontvangen, waarbij ze verzocht worden de verschuldigde som 

vóór I april 2000 te betalen. Deze som omvat een jaarlijkse verwijlinterest 

van 6,37 % die loopt vanaf het trimester waarop de Maribel-sreun berrek
king heeft. De te betalen bedragen worden ten slotte gelijkgesteld met 

sociale zekerheidsbijdragen en moeren bijgevolg a priori geboekt worden 

onder rekeningen 62 van her boekhoud plan. 

In een omzendbrief van 31 januari 2000, heeft de Raad de aandacht 

willen vestigen op het feit dat volgens hem: 

de ondernemingen die in 1996 een voorziening voor risico's en kosten 
hadden aangelegd en die in hun rekeningen hebben behouden, het 

geprovisioneerde bedrag opnieuw moeren afboeken en boeken als een 
sociale schuld tegenover de RSZ; 

de ondernemingen die geen voorziening voor risico's en kosten hadden 

aangelegd, terwijl zij wel Maribel biJ en tef-SteUn hebben genmen, hee 

bedrag van hun sociale schuld tegenover de RSZ moeten boeken. 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft op haat vergade

ring van 9 februari 2000 een advies 175 /2 aangenomen met bNrekking 

tot de problematiek van de terugbetaling van de steunverlening Maribel 
biJ en Ier. Hierin wordt her standpunt van de Raad van de omzendbrief van 

3 1 januari 2000 beveStigd. 

Uit dit advies vloeit voon dat de ondernemingen bedoeld in arti

kel to3 van de wet van 24 december 1999 in de jaarrekening over het 

boekjaar 3 1 december 1999, het bt>drag dat zij aan de RSZ verschuldigd 
zijn, dienen re boeken onder de kosten van het boekjaar, voor zover die 

niet reeds vroeger ren lasre werden genomen onder de vorm van een voor

ziening voor risico's en kosten. 

Een circulaire van de RSZ wordt begin 2000 verwacht. 
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7. W IJZ IGINGEN VAN HET KON IN KLIJK BESLUIT 
VAN 25 NOVEMBER 199 1 O P DE O PENBAAR
MA KI NG VAN AKTEN EN ST UKKEN VAN 
VENNOOTSCHAPPEN EN ONDERNEMI NGEN 

J-I ~[ koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van 

akten en stukken van vennootschappen en ondernem ingen is in 1999 (Ot 

tweemaal tOf' gewijzigd: 

bij koninklijk besluit van 13 december 1999 (Belgisch SffltllJbl(ul, 
21 december 1999); 
bij koninklijk besluit van 14 december 1999 (BtlgÎJCh SIPfllJb/ad, 

24 december 1999, 2de editie). 

Beide besluiten zijn op 1 januari 2000 in werking getreden. 

Drie amendementen belangen het beroep rechutreeks aan: 

de mogelijkheid voor de ondernemingen om op geïnformarisee rde 
wijze stukken neer re leggen bestemd voor het vennoolSchapsdossier 

dar door de griffies van de rechtbanken van koophandel wordt bijge

houden; 

de neerlegg ing van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrcke· 

ning in gelijk welke zetel van de Nationale Bank van België; 

de vervan,gin,g van de microfilms door een cd·rom mer de jaarrekenin. 

,gen (sta tutaire en gemnsolideerde) die neer,gelegd zijn bij de Nationale 

Bank van België. 

7.1. N ieu we b epalingen in zake d e neerl egg ing va n ab en 
en stukke n 

Tot dusver werden deze documenten door de griffies van de rechtbanken 

van koophandel aan,genomen, bewaard en rer besc hikking van derden 
,gesteld op een papieren dm,ger. Het koninklijk beslui t van 25 november 

1991 laat toe dar vanaf I januari 2000 de aangehaalde dossiers niet alleen 

op papier, maar ook op ,geïnformatiseerde wijze worden bij,gehouden. 

De Raad is van oordeel dat deze verandering een snellere bi jwerking 

van her dossier van de ondernemingen moet mogelijk maken, inzonder· 

heid tussen de maanden mei en september van elk jaar. De R:l.1d hoopt dat 

JBR - j AAltvnsl.u. 1999 



de wergever het koninklijk besluir van 25 november 1991 nog z~ll wijzi
gen en de neerlegging van de jaMrekening en de g,-consolideerde jaarreke
ning bi j de Nationale Bank van België middels een beveiligde elektro
nische overbrenging zal toelaten. 

7.2. Neerlegging van d e jaarrekening en van de 
geconsolideerde jaarrekening bij om het even welke 
ze tel van de Nat io nale Bank van België 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, § I, derde lid van her ko
ninkli jk besluit van 25 november 1991, dienden de ondernemingen hun 
jaa rrekeni ng of hun geconsol ideerde jaarrekening neer te leggen op de 
zetel van de Nat ionale Bank van Belg ië uit het rechtsgebied van de recht
bank van koophandel waar hun dossier werd bijgehouden. 

Voorman kunnen de ondernemingen de zetel van de Nationale Bank 
van België. waar zij hun jaarrekening en geconsolideerde jaarrekeni ng zuI
len neerleggen. kiezen, mer dien versmnde dar de afschriften van de reke
ningen hoe dan ook beschikbaar zi jn bij alle zetel s van de Nationale Bank 
van Belg ië. ongeacht de zetel waar ze werden neergelegd (artikel 7 van het 
konink lijk besluit van 13 december 1999 tor wijziging van artikel Il van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991). De lijst van de 15 zetels 

van de Nationale Bank van België werd ovetigens in her Belgis(h S/(1dlsblad 
van 28 december 1999 bekendgemaakr. 

De Raad verheugt zich over deze wijzig ing die tegemoetkomt aan een 
behoefte tOt vereenvoudiging van de administratieve stappen voor de be
roepsbeoefenaars. die door de leiding van de ondernemingen worden belast 
mer de neerlegging van de jaarrekening en de geconsol ideerde jaarreke
ning. Dir koninklijk besluit zal ongetwij feld bijdragen lOt een verminde
ring van de admi nistratieve verplichtingen, hetgeen de nieuw aangetreden 
regering nastreeft. 

7.3. Vervanging van de microfilms van de NBB door een 
cd-rom "beeld" 

Artikel 21 van her koninkli jk beslui t van 25 november 1991 bepa.1lde dat 
de Nationale Ban k van België de jaarrekening en geconsolideerde jaarreke
ning, alsook elk ander stu k dat bij de Balanscenrrale moest neergelegd 
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worden mer lOepassing van artikel Babi! Venn. W, en artikel 76 van het 

kon inklijk besluit van 6 maart 1990, ter beschikking van elke belangstel
lende derde moest stellen op twee verschillende manieren: de microfilm en 
de papi erversie, Daarnaast brengt de Nationale Bank van België sinds een 
aantal jaren een cd-rom in de handel die als gegevensbank kan worden 

gebruik t. 

Vanaf nu zal de Balanscentrale de microfilms vervangen door een cd
rom Hbeeld ". Een papierversie van de op de cd-rom "beeld" opgenomen 
informatie zal eveneens ter beschikking zij n van e lke belangstellende 
derde (arti kel 21 van her koninklijk beslu it van 25 november 1991, zoals 
gewijz igd bij koninklijk bes luit van 14 december 1999). Op termijn 
hoopt de Balanscentrale deze informatie via Internet te kunnen versprei

den. 

Di e cd-rom ··b eeld" zal alle inlichtingen bevatten di e krachtens 
arrikel 80 van de Venn,W, bij de NBB wordt neergelegd. Deze cd-rom z.1l 
samen bestaan met de cd-rom "gegevensbank", waarvan de inhoud onge

wijzigd blijfr. 

De Raad wenst erop te wijzen dat de cd-rom ··gegevensbank" die de 
NBB in de handel brengt, ongel ukkig genoeg alleen maar cijferinl icht in
geo bevat en de gebruiker dus niet roeln.1 t zich een oordeel te vormen over 

de kwaliteit van de beschikbare cijfergegevens. 

De Raad verheugt zich daarentegen over het in itiatief om de micro
fi lms te vervangen door een cd- rom ·'beeld '·, in de mare dar de volledige 
informatie die door de ondernemingen bij de Naüona le Bank van België 
wordt neergelegd (mer inbegrip van het jaarverslag en de verklaring door 
de bed rijfsrevisor) gemakkel ijker dan vroeger zal kunnen worden geraad

pleegd. 
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[[jo ONDERNEMINGSRAAD 

I. ncvisoralc verslaggev ing over de reken ingen van een bijkantoor 

met een ondernemings raad 

2. Vrijstelling van het ops tellen van een geconsolideerde jaar

rekening mits akkoord vanwege de ondernemingsraad 

I. REVISORALE VERSLAGGEVING OVER DE 
REKENINGEN VAN EEN BIJKANTOOR MET EEN 
ONDEI{NEMINGSRAAD 

Volgens artikel 17 van het konink li jk besluit van 27 november 1973 hou
dende reg lementering van de economische en financic:le inlichtingen te 
versrrekken aan de ondernemingsraden, omvat de jaarlijkse voorlichting 
aan de ondernemingsraad (onder meer) een exemplaar van de "balans, de 
winst- en verliesrekening , de bijlage. her jaarovenichr , en, eventueel het 
rapport van de revisor" , 

De opdracht van de bedrijfsrevisor [en aanzien van de ondernemings

raad wordt om sc hreven in a rtikel I Sbis van de wet van 20 september 
1948; meer bepaald dient hij verslag uit te brengen over de jaarrekening 
en het jaarverslag "(Jf/tretllkOIfiJtig artiktl6Y' van de vennootschappenwet. 

De vraag is gesteld of de bed ri jfsrevisor bij een ondernemingsraad van 
een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse onderneming over de reke
ningen van het bijkantoor een verslag dienr op re maken, zoals bedoeld in 
artikel 65 en overeenkomstig de algemene controlenormen. 
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Op voorstel van de Juridiscbe Commissie brengt de Raad vooreerst in 
herinnering dat de ondernemingsraad van het bijkantoor recht zal hebben 
op: 

de jaarrekening (en, desgevallend, de geconsolideerde jaarrekening) van 
de buitenlandse vennootschap, in de vorm waarin deze rekeningen zijn 

opgemaakt, gecontroleerd en openbaar gemaakt in het buiten land; in 
toepassing van artikel 198, § 2, 2° van de vennootschappenwet moeten 

deze documenten overigens tevens bij de Nationale Bank van België 
worden neergelegd; 
her verslag van de buitenlandse controleur over de jaarrekening van de 
vennootschap in haar geheel; 
de rekeningen van het bijkantoor zelf. 

Wat de rekeningen van het bijkantoor betreft, merkt de Raad op dat 
bijkantOren ook onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving (zie 
artikel 1 van de boekhoudwet). Men kan zich afvragen of de rekeningen 
die het bijkantoor bijgevolg moet opmaken , dienen beschouwd te worden 
als "jaarrekening" bedoeld in artikel 65 van de vennootschappenwet, waar~ 
over de revisor een verslag moet uitbrengen volgens de algemene controle· 
normen . 

Volgens de Raad kunnen de rekeningen van her bijkantoor weliswaar 
nier beschouwd worden als een echre jaarrekening in de juridische ûn. 
Toch beanrwoorden de rekeningen van her bijkantoor in essentie a.1n het 
in houdelijk begrip ja.1rrekening. De Raad is dan ook van oordeel dar de 
bedrijfsn:visor zich in zijn verslag aan de ondernemingsraad expliciet zal 
moeten uitspreken over deze informatie. Uiteraard zal zijn verklaring niet 
alle aspecten kunnen omvatten die opgesomd zijn in artikel 65 van de 
vennoorschappenwer. H ij za l ûch beperken rot een uitspraak omtrent her 
getrouw beeld van de rekeningen en omtrent de naleving van de boek· 
houd wetgeving. De revisor kan een afzonderlijke verklaring afgeven over 

de rekeningen van het bijkantoor, geïnspireerd op het eerste deel van de 
standaard commissarisverk laring. Hi j kan er ook voor opteren om in zijn 
cerrificeringsverslag over de economische en financiële informatie zelf een 
afzonderlijk onderdeel in te lassen mer zijn verklaring over de rekeningen 
van her bijkantoor. 
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2. VRIJSTELLING VAN HET OPSTELLEN VAN EEN 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING MITS 
AKKOORD VANWEGE DE ONDERNEMINGSRAAD 

In het geval een onderneming wegens subconsolidatie gebruik maakr van 
de vrijstelling voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening 
(artikel 8, § [ van het consoliclariebes[uir), betekent dit niet aummatisch 

dat de ondernemingsraad deze gegevens nicr moet omvangen. De onder
nemingsraad moer echeer uitdrukkelijk akkoord gaan om van de mede
deling van de geconsolideerde jaarrekening af re zien (arrikel 17, laatste 
lid van her KB van 27 november 1973 houdende reglementering van de 
economische en financiële inlichtingen ce verstrekken aan de onderne
mingsraden), 

De vraag is geseeld of de ondernemingsraad deze vrijstelling jaarlijks 
moer verlenen, of her akkoord daMenregen voor een langere periode kan 
gelden. 

De besl issing om gebruik te maken van de vrijsrelling wegens subcon
solidacie, bepaald in art ikel 8, § I van het koninklijk besluit van 6 maart 

1990 betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, 
wordt genomen door de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 8, 
§ 2 van voormeld besluit geldr deze beslissing van de algemene vergade

ring voor ren hoogste rwee boekjaren. Op het einde van deze termijn moet 
de beslissing hernieuwd worden. Voor wat de ondernemingsraad betreft, is 
geen enkele gelijkaardige aanduiding voorhanden. 

Op adv ies van de Juridische Commissie, gaat de Raad ervan uit dar 
deze afstand om bepaalde informatie te verkrijgen uitdrukkelijk moet zijn, 
en jaarlijks moet hernieuwd worden. Her is immers logisch dat de onder
nemingsraad de kans moet krijgen om regelmatig de situatie te evalueren, 
en om telkens uit te maken of de mededeling van andere gegevens als 

ge lijkwaardig kan beschouwd worden. 

Concreet zal de ondernemingsraad bijvoorbeeld in mei 1999 al dan 
niet zijn akkoord verlenen mer betrekking [Ot de geconsolideerde jaarreke
ning per einde 1999. 
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I. EVOLUTIE VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT 

l.I . \'\fe eboek van vennoocschappen 

De wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen is 

bekendgemaakt In her BelgiJch Staatsblad van 6 augustus 1999. De wet 
treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepa len datum en uiter
lijk achttien maanden na de bekendmaking ervan (artikel 25). 

Deze wet is bijzonder belangrijk voor de bedrijfsrevisoren in de mate 

dar dir wetboek van vennootschappen het geheel van de bepalingen 

samenbrengt die bcrrt.-kking hebben op de jaarrekening, het jU:lrverslag en 

de openbaarmakingsformaljreiren, alsook de bepalingen inzake de gecon

solideerde jaarrekening, her geconsolideerde jaarverslag en de openbaarma

king van deze stukken (titel VI van Boek IV), en [evcns het geheel van de 

bepalingen in verband met de controle op de jaarrekening cn op de gecon

sol ideerde jaarrekening: (titel VII van Boek IV) . 

.... Coö,·dilllllie ,',w hel boek"Olldrec'" 

Op een paar uitzonderingen na, brengt de coördinatie geen enkele ingrij

pende inhoudelijke wijziging aan de bestaande teksten . Her opnemen van 

de voornaamste bepal ingen van het boe khoudrcrht in her wetboek van 

vennootschappen wi jkt echter af van de standpunten d ie ti jdens de voorbe

reidende werken van de wet van t7 juli 1975 werden verdedigd en die 

pleitten in de zin van een benadering uitgaande van her begrip onderne

ming. Door de boekhoudkundige informarie op re nemen in het g lobale 

kader van her wetboek van vennootschappen, lijkt de wetgever van deze 

benadering af te stappen. Zonder een srandpunt in te nemen betreffende 

de theoretische opvarringen d ie aan deze evolutie ren grondslag kunnen 

liggen, stelt de Raad vast dar de codificering het informatieproces van de 

partijen die bij de toekomsr van de onderneming betrokken zijn, rationali

seert. Zo worden de regels betreffende de informat ie aan de ondernE.-mings

raad eveneens gecoördineerd in hoofdstuk IV van Boek IV van het wet

boek van vennootschappen, dar handelt over de controle door de bedrijfs

revisor van de aan de ondernemingsraad verstrekte informatie. 

Verder noteren we met belangstelling dat de voornaamste regels in ver

band met de controle van de geçonsol ideerde jaarrekening in het wetboek 

van vennootschappen werden opgenomen. De vennoorschappenwt"t had 
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geleidelijk de begrippen moedervennoorschap en dochtervennootschap 

verwerkt, maar bevatte nier de minste referenrie aan de informarie van de 

aandttlhouders en van derden via de geconsolidttrde jaarrekening. Dit is 

vandaag nier meer het geval. Artikel 1 I 8 van het wetboek van vennoot

schappen bepaalt dat de gt-(onso!ideerde jaarrekening moet opgesteld wor

den door het besfllursorgaan van de vennootschap, net zoals artikel 92 

stelt dat de zaakvoerders of de bestuurders verplicht zijn elk jaar een 

inventaris en een jaarreken ing op re maken in de vorm en met de inhoud 

door de Koning bepaald. 

De coördinarie van de wet noopt eveneens rot een nieuwe coördinarie 

van de koninklijke uitvoeringsbesluiten, Dit is rechtstreeks her geval voor 

het koninklijk besluit van 8 okrober 1976 betreffende de jaarrekening, 

alsook voor het koninklijk besluit van 6 maart 1990 betreffende de gecon

solideerde jaarrekening. Ook indien de bevoegdheden in de schoot van de 

regering en de voomfgaande adviezen van de Commissie voor Boekhoud

kundige Normen en van de Cenrmle Raad voor her Bedrijfsleven niet wor

den gewijzigd, kan verwaclu worden dat de wergever een nieuwe voorstel

ling van de bestaande teksten zal overwegen, Deze wijziging, ook al heefr 

die een zeer formeel kamkter, zal echter met bijzondere aandacht door de 

beroepsbcoefenaars moeren worden gevolgd om elke verkeerde interpreta

tie van de bestaande normen re voorkomen, 

.. COÖly/hullie 1'(111 hel sll,llIlIl t 'lI lI de rommiUltris -re t ';sOl' 

Tirel VII van Boek IV betreffende de conrrole wn de jaarrekening en van 

de geconsolideerde jaarrekening brengt bepalingen samen die veel verder 
reiken clan de bepalingen die vroeger in de vennoorschappenwet waren 

opgenomen, Zo zijn onder meer in de tekst van het wetboek van vennoot

schappen opgenomen: 

anikcl 33, § 2 van de wet houdende oprichting van het Institllut der 

Bedrijfsrevisoren betreffende de vaste vertegenwoordigers van een con

rrolevennootschap (artikel 132); 

de bepalingen van her koninkl ijk besluit van 6 maan 1990 betreffende 

de con trole van de geconsolideerde jaarrekening (artikelen 145 tot 
148); 

de artikelen 15bh fOt 15qff;l/qff;tJ van de wet van 20 september 1948 

houdende organisatie van het bedrijfsleven, zoals gewi jzigd bij de wer 
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van 21 februari 1985 tot hervorming van het bed ri jfsrevisora3t (artike
len I 5 I rot 160); 
arcikel l7biI van de wet van 17 juli 1975 betreffende her colle,ge van 
comm issarissen in een imercomm unale (artikel 874). 

De Raad heeft de J uridische Com mi ssie verzocht om deze teksten 
grondig te analyseren, teneinde eventuele wijzigingen van de wettel ijke 
bepali ngen re identificeren. 

De concordantietabel van de aan de commissaris-revisor toevertrouwde 
opdrachten ziet eru it als volgt: 

BCIUnl1ll).: \.111 de u I!Hrolc()pd r ,Il hl V()orllt'cn 

Commissaris-revisor (statuut) 64-65 Venn. W. 

Comrole op de jaarrekening 64-65 Venn.W. 

Conrrole op de geconsolideerde jaarrekening KB 613/ 1990 

Concrole op de informatie aan de ondernemingsraad Wet 20/911948 

Inbreng In natura 29bfJ/34 Venn. W. 

Quasi-inbreng 29qf(((w' Venn.W/. 

Bijwonen van vergadering en antwoord op de vragen 70ltl' Vcnn. W. 

Bijl't'ntoeping van de vergadering van aandeelhouders 37 Venn.W. 

Bijeenrotping van de vergadering van obligatiehouders 91 Venn.W. 

Interimdividend 771el' Venn. W. 

33biI Venn. w. 
i 34biI Venn.W. 

Uitgifte beneden franiewaarde 

Beperking van voorkeurrecht 

Beperking [en gunste van «n bepaalde persoon 34biI § 4 Venn. W. 

Uitgifre ten behoeve van het personeel 52seplÎeJ Venn.W. 

Openbare uitgifte van aandelen 34 Venn.W. 

Conversie van obligaties in aandelen \01 6(/i~ Venn .W. 

70bis Venn . w. 
i 190qIlÎII(/"i6S Vcnn. W. 

Wijziging van het maatschappelijk doel 

Gedwongen overdracht van aandelen 

Fusie 174/1 Venn.W. 

Splitsing 174/26 Venn.W. 

Omzening ! 165- 167 Vcn n. W. 

Ontbinding I 78bis Venn. W. 

Afsluiten van vereffening 188 Venn . W. 

Belangenconninen 60/60bis Venn.W. 
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J .2. Gedwongen verkoop van effecten 

Artikel 190qllinqllies van de vennootschappenwer (artikel 5 13 van het wet

boek van vennootschappen) bepaalt dat iedere na tu urlijke persoon of 

rech tspersoon d ie, alleen of in onderling overleg handelend, 95 % van de 
stem rechtverlenende effcccen van een naamloze vennoorschap bezit, die 

geen publ iek beroep op her spaarwezen doet of heeft gedaan, een uitkoop

bod kan doen om her geheel van de stem rechrver1enende effecten van deze 

vennootschap te verkrijgen. De tekst van de wet bepaah verder nog dat de 

Koning het uitkoopbod kan reglementeren en inzonderheid de re volgen 

procedure kan bepalen, alsook de wijze van vastlegging van de prijs. Dit is 

her voorwerp van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 (Be/gisch 
SlaalSb/ad, 2 juli 1999). 

Het koninkl ijk bes luit is uitsluitend van toepassing op de vennoot

schappen die geen publiek beroep op her spaarwezen doen, aangezien voor 

de open vennootschappen in een andere procedure is voorzien. De verrich

ting moet het voorwerp zijn van een sch riftelij k en omsmndig verslag van 

de bieder. Dir verslag bevar :klJe inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat 

de eigenaars van effecten van de doel ven nootschap zich mer kennis van 

zaken een oordeel zouden kunnen vormen over de verrichting . Artikel 4, 

§ 2 bepaalt de minimum in houd van dit verslag. 

Artikel 5 van het koninklijk besluit bepaalt verder dat twee stukken 

bij het omstandig verslag van dc bieder moeten worden gevoegd: 

"/ °ten schriftelijk l-ers/(Ig /'(111 HII btdrijfiret.'iJor of etlJ arro/lllltIIll illgtschret~1I 
op IN, Tabltalll'tlll de exleme a«OIml(lIIlS t'rlll INI Inslillllll der ArrolllJ/(lIIls. /11 dit 

l'trs/ag spreekl de bedri}firtt'isor of de (I«Olllllam zich lIil Ol'tr de relef'alllit. tril 

lumzirll I'arl de gebmiktlijk gehmllffrfle Il'al/rderingsrrileria, WIl de door de bieder 
gebmiku U'(um/erillgsmelhotle(s) 0111 de 1'tlilioolSrhap Ie Il'{Iarderen ril dt prijs Ie 
rerhlt'rlardigm: de btdrijftrn'Îs()r ()f de a((olmlalll l'trflle/dl ook of bij I'all oo/deel is 

dlll de prijs de be/al/gtll I'U" de eÎgtll(/(/rJ /'ti" efftclet! l'eilig stelt. 

2° bef advies /'ti" de /'(/(1(/ Vlm beslllll/' ww de doelt'tl/lloolsc/)ap. wal/r;/I de 
raad stel! d(ft INI door de bieder opgweld tus/ag 1I(1(1f zijn oordetl gem ltelllten 
l'trlOOI/l ()f getIJ gegn.'ens btml die de eigtlltlars m/I efftclnt I'all de dotlt't/l/loofS(hap 
kUlllltlllllis/eidm, BOI'tndiell fIIotl ill dil adl'ies het oo/'dttl staall /'(1/1 de Y({ad l'alJ 

MI/lllr Ol'tr INI l'trs/ag 1'1111 de Ol/der INt 1° l'trlllelde btdrijftrtt'Îsor of (1((011111(1111. 

TOl S/Ol 1110tl hel adlliiJ I'e"meldell of hij 1';'UIt dat filet de prijs de belal/gtll I'all de 
tffer'ltllbollders al dl/rl niet l>ei/ig k()lIIt1lllvrdell gtJuld." 



VOOrll 'erp l'f1lJ de opdmcht 

Uit de strucwur van her kon inklijk besluit kan zeer duidelijk worden 
afgelezen dat het niet aan de bedrijfsrevisor toekomt om zelf de waarde 
van het effeCl te bepalen. Hij moet zich uitspreken over de relevantie van 
de gebruikte waa rderi ngsmerhode(s). Aangenomen kan worden dat hij 
zich eveneens zal moeten uil'Spreken over de correne wepassing van de 
w("t'rhouden methode(s). De bedrijfsrevisor zal zich dan ook over volgende 
punten moeten uitspreken: 

Leidt d€." gebruikte methode tot een gebruikel ijk gehanteerd waarde
ri ngscriterium? 
Is de waarderingsmethode relevanr voor her waarderen van de vennoot
schap? 
\'Vordr de waarderingsmethode op correcn: wijze toegepast? 
Stelt de uit de roegepa.~re methodes voortvloeiende prijs de belangen 
van de eigenaars van de effenen al dan niet veilig ? Wat deze laatste 

vereiste betreft, ma.1kt de wet geen onderscheid tussen de eigenaars van 
de effecten die moeten worden overgedragen en de aand~lhouders die 
het uitkoopbod doen. 

Er moet over de techn ische toepassing van het koninklijk besluit van 
3 me i 1999 worden nagedacht. Deze analyse is opgestart t ijdens het 
lopende jaar en zou in de loop van her volgende jaar moeten worden afge
rond. 

Vel'clIÎgbtUll'beid meI de comlllisuirisjlluclie 

De vraag werd gesteld in welke mate de com missaris van de vennootschap 
het in het koninklijk besluit bepa:ilde verslag kan opstellen. In tegenstel
ling tot een groot aanral andere bepalingen uir her vennootschapsrecht , 
wordt in deze tekst niet naar de commissaris verwezen. Er word t gewoon 
gerefereerd aan het oprreden van een bedrijfsrevisor of van een accountanc 
Rekening houdend met de gelijkenis tllssen deze opdracht en ande re 
opdrachten uit het vennootschapsrecht, ZOL! kunnen worden geconcl udeerd 
dar deze opdrac ht met de functie van commissaris verenigbaar is. 
Daartegenover staat dat e<.-n argument zou kunnen worden geput uit het 

feit dat de commissaris niet uitdrukkelijk wordt genoemd, daar waar hij 
in andere bepalingen uit het vennootschapsrecht specifiek wordt bedoeld 
(inbreng in narura, fusies, omzettingen, vereffeningen, ... ). De Raad is van 
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mening dat een globale bezin ning wenselijk is nopens de opdrachten 
waarbij de bedri;fsrevisor een verslag moet opStellen over de wijze waarop 
de ondernemings leiding de effecten van de vennootschap heeft gewaar
deerd. 

2. CONTROLEAANBEVELINGEN 

2.1. Ondem emingen in moeilijkheden 

In de loop van het jaar heeft de Raad een concroleaanbeveling goed
gekeu rd met betrekking tOt de ondernemingen in moeilijkheden. De aan
beveling treedr op I januari 2000 in werking. Z ij vervangt de ci rculaire 
C007/1982 OBR-J aarverslag 1982, p. 187) en ook de circulaire van 
18 april 1995 OBR-Jaarverslag 1995, p. 125). Verder houdt d!" aanbeve
ling rekening met de internationale comrol!"norm ISA 570, zo.1ls die in 
1999 werd gewijzigd . 

Sinds het Forum van het revisoraar in november 1995, heeft her 

Insti tuut zeer imensief aandacht besteed aan de problematiek van de 
onderneming!"n in moeilijkhedenO). Van zijn kant maakte de Hoge Raad 

voor het Bi"drijfsrevisoraar en de Accountancy op 20 juni 1996 een aanbe
veling bekend betreffende de preventieve rol van de bed rijfsrevisoren en de 
accoumams op het vlak van ondernemingen in moeilijkheden. 

De rol van de commissaris-revisor bij dergelijke ondernemingen wordr 
vaak slecht beg repen door de gebruikers van de rev isorale verslagen. Deze 
wesrand wordt du idelijk uiteengezet in het Groenboek van de Europese 
Comm issie dat onderstreept: ··Vtr'Jchilltnde Mdtr'Z«kell htbhell aal/gt/ool/d dat 
tel/ aallZÎtnlijk deel f'a" hel grolt pllblitk. l'erl!'achl dal bel afC0ll111anfmlpporl dt 

jiwmáé1e gtzOlldbtid l'alJ eell/lt,mOOIJfhap gart/ lldeer'" (§ 3.14). De Europese 
Commissie voegt daar evenwel aan toe dat noch de bestuurders, noch de 
wettelijke comroleurs de goede financiële gezond heid van een onderne
ming kunnen waarborgen. Het lijkt e<:h ter wel redelijk te verwachten dat 
de bestuurders in het openbaar duidelijk maken of volgens hun benade

ring de ondernem ing over de gepasre financiële middelen beschikr om 

(I) Zie onder meer ··De rol van d(" commissaris-r("visor {('Jl aaJl~itn V3Jl dl' continu·'·teu in 
de be<lr ij{$lIIcoe{tming", OpInl1S m 8tl(hoJlII"IIIgtll. IIlR 61%. 



haar bedrijf op dezelfde wijze voorr te zetten. Zo ook lijkt het vernntwoord 
om van de wenelijke controleurs te verwachten dat zij de gegrondheid van 
deze ziensw ijze natrekken en dat zij hun conclusies openbaar maken 
(§ 3.21). 

Aansluitend op het Forum van het revisoraat van 1995, heeft de Raad 
van het Instituut de Minisrer van Justitie gesuggereerd her vennoot
schapsrecht aan re passen, teneinde een aantal van de voorstellen die in de 
loop van her Forum waren gedaan, in het positieve recht om te zetten (zie 
IBR-J aarverslag 1996, p. 113). Het ging vooreerst om een verduidelijking 
van de respectieve verantwoordelijkheden van de bestuurders en de com
missarissen. En vervolgens om het invoeren van een interne waarschu

wingsprocedure via dewelke de commissaris-revisor de ondernemingslei
ding attent kan maken op een gevaarlijke ontwikkeling van de financ iële 
positie. Deze werkzaamheden hebben geleid COt de wijziging van her ven
nootschapsrecht bij de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerecl1telijk 

akkoord. 

Rekening houdend met de nieuwe wettelijke context en met de aan de 
gang zijnde herziening van de internationale controlenorm ISA 570, 
hechtte de Raad een g root belang aan de goedkeuring van een conrroleaan
beveling die het geheel van de problematiek van de controle van een 

onderneming in moeilijkheden zou bestrijken. 

.. Ve,-bil1lellis tlllIIglllllule de hednjfscoul iUl/ïleit 

Eén van de moeilijkste problemen was het inzicht in de reikwijdte van de 
verbintenis die zowel door de ondernemingsleiding als door de commissa
ris- revisor wordr aangegaan op het vlak van de bedrijfsconrinuïteit. In 
principe zou de hypothese van het voortgezette bedrijf, die de waarde
ringsregels in de jaarrekening onderbouwt, moeten vooronderstellen dat 
de onderneming in staat is haat activiteiten gedurende een voorzienbare 
roekomstige periode VOOrt te zetten. Het begrip voorzienbare tOekomst 
wordt in geen enkele wettekst nader omschreven. 

Op her Forum van her revisoraar was een consensus COt stand gekomen 
rond een periode van minimum twaalf maanden. Dit cri terium wordt 
eveneens op internationaal niveall gehanteerd. Wel rees vlug de vraag naar 
het beginpunr van deze termijn. De d rie voornaamsre mogelijkheden 
waren: 
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de afsluiringsdatum van het boekjaar (lAS 1, § 24); 
de datum van de vastlegging van de jaarrekening door het bestuurs
orgaan van de onderneming (Groenboek EU, § 3.21); 
de datum van de algemene vergadering. 

Na het probleem diepgaand te hebben onderzocht, heeft de Raad ge
oordeeld dat de termijn, zoals bepaald in de internationa le doctrine, 
diende te worden weerhouden. Di r sl uit overigens aan op de internationale 
ISA-norm 570. \'Vel moer worden opgemerkt dat deze termijn van twaalf 
maanden een minimum betreft. Zo moeten bijvoorbeeld de elementen die 

bij het einde van de controlewerkzaamheden zijn gekend, worden onder
zocht, ook al kunnen de gevolgen zich na deze periode van rwaalf maanden 

voordoen. Afhankelijk van de concrete omstandig heden waarmee de ven
nootschap wordr geconfronteerd, zou de bed rijfsrevisor meer in demil met 
de ondernemingsleiding kunnen onderzoeken of er volgens hen gegevens 
voorhanden zijn die enige twijfel zouden kun nen doen rijzen aangaande de 
bedrijfsconrinuïteit na de normale periode van twaalf maanden. Hij zal 
met al deze gegevens rekening houden, wanneer die hem rer kennis wor
den gebracht vóór hij zijn voornaamste conrrolewerkzaamheden betindigr, 
namelijk ten minste {Ot aan de vasrsrd ling van de jaarrekening door her 
bestuursorgaan (ACN, 3.15). 

~ Vertflllll 'oordelijkbedell /"(/11 de leidillg ell /.,,11 de reirisOI' 

De aanbeveling onderzoekt in detail de respectieve veranrwoordelijkheden 
van de ondernemingsleiding en van de commissaris-revisor, Het komt aan 
het bestuursorgaan van de onderneming toe de waarderi ngsregels vast re 
stel len en in her jaarverslag de toepassing te verantwoorden van de boek
houd regels in de veronderstelling van continuïte it, wanneer artikel 77 
lid 4 ;11 fine van de vennootschappenwer van roepassing is (artikel 96, 6° 
van het wetboek van ven nootschappen). De verantwoordelij kheid van de 
bedrijfsrevisor bestaat eri n het oordee l van de onde rnemingsleiding 
betreffende de mogel ijkheid haar bedrijf voort re ze[(en, te evalueren. Het 
ontbreken van een opmerki ng berreffende de continuïteit in her comrole
verslag mag niet geïnterpreteerd worden als een waarborg mer betrekking 
tOt de bed rijfscontinuïteit. 

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen onderstreepte in zijn 
advies over het omwerp van aanbeveli ng dat er een gevaar bestaar dar de 
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veranrwoordelijkheid van de commissaris-rev isor verkeerd wordt inge
schat. Hij zerte het Instituut aan om een ruime bekendheid te geven aan 
de goedkeuring van de aanbeveling, teneinde deze "expectation gap" de 

wereld uit te helpen . 

.. Tee/mÎse/Je "speclelf elf ,·ers/ag 

Afdeling IV van de aanbeveling sch rijft voor dat de commissaris-revisor de 
relevanrie van zijn werkprogramma opnieuw zou bekijken, van zodra 
belangrijke omstandigheden of gebeurtenissen wijzen op een aanzienlijk 
risico voor de ondememingsacrivin:it. Inzonderheid moet hij zich ervan 
vergewissen dar de ondernemingsleiding zich bewusr is van de specifieke 
risico's die de continuïteit van de activiteiten of een gedeelre van de activi
teiten in gevaar brengen. In voorkomend geval, wanneer gewichtige en 
overeensremmende feiten de continuïteit van de onderneming op de hel
ling kunnen zetten, moet deze verplichting worden geformaliseerd over
eenkomstig de bepalingen van artikel 64st'xies, § 2 van de vennootschap
penwet (artikel 138 van het wetboek van vennootschappen). De aanbeve
ling bespreekr ook de verplichtingen van de commissaris-revisor wanneer 
een hersrelplan wordt uitgewerkt, wanneer de dienst handelsonderzoeken 

een dossier betreffende de vennootschap heeft geopend en wanneer de 
onderneming overweegt de herstructurering in ce schrijven in het kader 
van een gere<:hrelijk akkoord. 

Afdeling V bepaalt, overeenkomstig de internationale normen, de aan
vullende controlewerkzaamheden die moeren worden verricht wanneer de 
commissaris-revisor, per einde boekjaar, oordeelt dat er twijfels bestaan 
nopens de relevantie van het postulaat van het voortgezette bedrijf. Onder 
de bijkomende procedures kan her bekomen van schriftelijke verklaringen 
van de directie bijzonder belangrijk zijn, zoals reeds werd onderstreept in 

de bijlage van de :l<1nbeveling van 6 juni 1997 betreffende de bevestigin
gen van de leiding (§ B). 

De aanbeveling onderzoekt in detail de verschillende aspecten verbon
den aan de certificering van de jaarrekening en de geconsolideerde jaar
rekening. Specifieke voorstellen worden gedaan voor wat de redanie van 
het verslag betreft, met een onderscheid tussen de verschillende situaties 
waarmee men kan worden geconfronteerd . 
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De laatste afdeling van de aanbeveling ten slorte, behandelt de ver
schillende gegevens die het tweede deel van her conrroleverslag kunnen 
beïnvloeden, inzonderheid betreffende de naleving van de regels van her 
ven nootschapsrech t. 

3. DE ROL VAN DE COMMISSARIS-REVISOR INZAKE 
HALFJAARLIJKSE EN JAARLIJKSE COMMUNIQUES 
VAN BEU RSGENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN 

Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen 
inzake periodieke informarie van emi([enren waarvan de financiële instru
menten zijn opgenomen in de eerste markt van een effectenbeurs, zoals 

gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, legt aan de vennoot
schappen de verplichting op een halfjaarl ijks en een jaarlijks verslag re 
publiceren over hun bedrijf en hun resultaten. Eén communiqué betreft de 
toestand per helft van het boekjaar, terwijl het andere communiqué 
betrekking heeft op d(" r("sultaten van h("t verstreken boekjaar. 

Arrikel 2, § 1 van het konin klijk besluit regelt hel coII/II/f/1/iqll[ ot'er de 
unIe zes lI/a(lIIdm van her boekjaar, dar gepubliceerd moet worden binnen 
drie maanden na afloop van het halfjaar. Paragraaf 7 van hetzelfde artikel 2 
luidt evenC'ens: "\ViII/1/et'r de boekholldklmdige gege/'(:IIs ll'erdm gecolltrolmd door 
de cOl/{lfIiJSaris-revisor op de jaarrekenillg /'(/11 de ,·el/llootJcbap. IIvrdm zijll l>el'jlag 
m. ill t/oorkolllmd gel'al. zijll /Ioorbebollden imegraal weergeget/ell. Als de boek
bOlldkllndige gegel'ellJ lIiet Il'erdm gecomroleerd door de cOl/lllliJSaris-retlisor. lI'01dt 
dil lIitdmkke/ijk l>ermeld ill bel halfjamlijk; l'el'sltlg. ,. 

Voor zover de ondernemingsleiding daarom verzoekt, zal de commissa
ris-revisor een beperkt nazicht uitvoeren van de boekhoudkundige en 

financiële informatie die in het halfjaarlijks communiqué is opgenomen en 
hij zal in dit verband een aangepast verslag nC'erieggen conform de aanbe
veling van 5 januari 1993 betreffende de uitvoering van een beperkt 
nazicht door de commissaris-revisor bij C'en tussentijdse toestand. 

De vorm, de inhoud en de conrrole van her juur/ijk; rOl/llll/flliqllé worden 
geregeld in artikel 3bil van her koninklijk besluit, zoals gewijzigd door 
her koninklijk besluit van 17 december 1998 (B.S., 16 januari 1999). Her 
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verslag dat moet worden opgesteld betreffende het communiqué van de 
vennootschap ove r de rekeningen per helft van het boekjaar, kan niet 
gelijkgeste[d worden met het communiqué betreffende een afgesloten 
boekjaar. Wat de rekeningen per einde boekjaar berreft, zal het communi
qué normaliter bekendgemaakt worden op het ogenblik dat de contro[e
werkzaamheden voldoende zijn gevorderd of zelfs in een aantal gevallen 
volledig afgerond. Behoudens uitzonderlijk geval, zou het dan ook niet 
redelijk zijn precies dezelfde regels toe te passen als de regels die per helft 
van het boekjaar gelden. 

Een belangrijk verschil tussen het halnaarlijks en het jaarlijks commu
niqué heeft betrekking op de mededeling van het oordeel van de commis
saris-revisor: in het eerste geval ··worden zijn verslag, en in voorkomend 
geval, zijn voorbehouden imegraal weergegeven·'. [n het tweede geval 
"wordt in het communiqué meegedeeld of er in het verslag van de com
missaris-revisor al dan niet voorbehoud werd gemaakt. Indien in dit ver
slag voorbehoud werd gemaakt, moet het voorbehoud integraal worden 

opgenomen in het jaarlijks communiqué". 

Dit onderscheid is fundamenteel, want de vraag stelt zich of het oor
deel van de commissaris-revisor kan wegevoegd worden wanneer zijn con
rroleverslag niet formeel ondertekend en overhandigd is aan de vennoot
schap. Deze situatie zal frequent voorkomen, gezien de vaak zeer beperkte 
periode russen het ogenblik van het vaststellen van de jaarrekening en de 
pllblicatie van het communiqué. Uit de ervaring blijkt dat de vennoot
schappen de commissaris vaak verzoeken om zijn zelfs gedeeltelijk of voor
lopig oordeel mee te delen, hergeen aanleiding geeft tot een aantal proble
men die in onderhavig advies van de Raad aan bod komen. 

Volgens de Raad dient als eerste principe te worden vooropgesreld dar 
het communiqué her oordeel van de commissaris-revisor niet mag bevat
ten indien de commissaris de inhoud van zij n oordeel niet lClJrifrelijk aan 
de raad van beswur heeft bevestigd. Deze verklaring die onderscheiden 
moer worden van het controleverslag, gericht aan de algemene vergade
ring, zal betrekking hebben op de overeenstemming van de boekhoudkun
di!je gegevens van het communiqué met de jaarrekening. Indien derge
lijke verklaring is opgesteld, zal de commissnris-revisor deze in verkorre 
vorm opmaken, rekening houdend mer de bijzondere doelsrellin!j van her 
jaarl ijks communiqué. 
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Her begrip boekhoudkundige gegevens omvat zowel de cijfergegevens 

als de com mentaar op deze ci jfers. De comm issaris-revisor zal zich verge

wissen van de relevanti e van de boekhoudkundige gegevens(1) en van het 

feit dut geen belangrijke informatie is vergeten. 

\'V'at de inhoud van deze afzonderlijke verklaring betreft, acht de Raad 
her nodig om diverse hypotheses re onderscheiden: 

de werkzaamheden zijn beëindigd en zonder voorbehoud afgerond; 

de werkzaamheden zijn wezenlijk gevo rderd maar konden nog nier 

worden afgerond; 
een voorbehoud dient te worden gemaakt, ongeaclH of de werkzaamhe

den al dan nict werden afgerond. 

A. De conrrolewerkzaamhed en konde n worden afgero nd 
e n hec bes lu it van de verk laring is zonde r voo rbeho ud 
noch toel ich te nde paragraaf 

In een aantal gevallen zal hct com muniqué worden bekendgemaak t op ee n 

ogenblik dat de comrolewerkzaamheden volledig konden worden afge

rond. Parogra.1f 3. 1 5.1 van de algemene conrrolenormen moet in herinne

ring worden gebracht: "De (onlrole 1'(111 de jaarrekellillg 0111/'(/1 hel 1/{IZirht l'flff 

de dom1lleliteli z()(f/s deze ol'ereenkolllslig artikel 77. 107. 137 of 158 /'{lil de 1'1'1/

l/ooIS(/)apptllli'tf door de I"tUld l't11l best"",· of hel (a/lege 11(111 Ufakl'oerr/ers lI'erdtll 

mstgesleld. Vandaar dat bel rers/a}!, I'all de rtl'isor a/tijd za/ I'O/gtll op de d({lIllll 

li l(l(lroP de jttarrektllillg door hel bestuursorgaan wordt l'tlSlgesleld. ". 

A. I . He t co nt roleverslag werd ondCflckcnd cn aan de 

vennootschap overhand igd 

Indien hf."r controleverslag ondf." rtf."kend en aan de vennootschap overhan

digd kon worden vóór de publicatie van het communiqué, zal de commis-

(I) "De in tabelvorm verStrekte kwamitatien' t;~t;evens omvat!rn (en minste de 11(·t{O
om~e!, he! bedrijrsresul!a:n. hel financiële rcsl, lt;mt, het resultaat uit de gewonl' be
drijfsuitoefcnint;. het uitzonderlijke resultaat en het rrsul(~a( vóór en n:' belas!int;. 
[kl.e begrippen moeten wordt'n Ix'grcpen in de lin van dl· nat ionalc bepalingen. toe
passelijk op dt Vtllll00ISdlap, die worden v~slg~'Sldd In lIitvoering \'3n de Richtlij
nen van de Europöe Gemeenschap." (artikel 3bis jllIlrla "nikei 2. § 3 van IWI konink
lijk besluit van 3 juli 19% be(rdT.·nde d~ verplichtingen inó(llkt" periodieke inrurma
tie van emittenten waarvan d!, financiële instrumenten zijn opgenomen in de (',·rsIC 
mark! en d!, nIeuwe m<lfkt van een e«ectenbcurs). 
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saris-revisor de inhoud van het communiqué onderzoeken teneinde zich 
ervan te vergew issen dat de boekhoudkundige informatie overeenstemt 
mer de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening waarover hij ver
slag heeft uitgebrachr. H ij bevestigt schriftelijk het resu ltaat van het 

nazicht. 

Er moer herinnerd worden aan het feit dar de ondertekening van het 
conrrolt'versla,g Steeds gebeurt ná de beslissing van de raad van bestuur die 
dt' jaarrt'kenin,g vastStelt en het jaarverslag goedkeurt. 

In deze hypothese kan het bestuursorgaan in her jaarlijks communiqué 
een vermeldi ng opnemen luidend als volgt: 

"De fOmmiHaris-rfl'isor beeft de jatllTekenillg ge(JfleJleerd zrJ/lder loorbebOJ/d ell 
bel'esligd dal de ill bel fOllllllllllilfJ/é opgmolllt1l botkboJ/dklllltlige illjomlfllie gem 
tUmltidillg geeft lol mig l'OOrbtlJoJ/d WIl zijll kalll m /liet de gellfxmde iUlrrekmÎlIg 
OI'NWlJlleml. 

A .2. Het contro levers lag we rd nog niet onde rteke nd 

[n bepaalde gevallt'n zal ht't verslag van de commissaris-revisor nog nier 

kunnen worden ondt'rtekt'nd , ondanks ht'r feit dat de jaarrekening (balans, 
resulwtenrekening en toelichting) door her bestllll rsorgmln werd vaStge
steld en de audirwerbaam heden in verband mer die jaarrt'kening evenet'ns 
werden afgerond. Eén van de redt'nen waarom het comroleverslag nier kan 
wordt'n ondertekend, kan bijvoorbeeld zijn dar het jaarverslag nog nier 
definitief door de nmd van bestuu r werd goedgekeurd. In dergelijk geval 
kan geen vermelding in het jaarlijks communiqué worden opgenomen 
naar luid waarvan de commissaris- revisor een verslag zonder voorbehoud 
zou hebben neergelegd. 

Ot' commissaris-rev isor zou ec hwf kunnen bevestigen dat de in het 

communiqué opgenomen boek houd kundige informatie overeensn~mt mer 
de door de raad van bestuur vastgestelde jaarrekening en geen aanleiding 
geefr [Ot enig voorbehoud . Om elke onduidelijkheid te vermijden, ver
dient ht't aanbeveling dar niet aan her bestaan van een confrolt'verslag zou 
worden gerefereerd, 

In dir geval kan her bestuursorgaan in her jaarli jks com muniqué een 
vermelding opnemen di" lu idt als volgr: 

113 1~ - jMRvfRSI.JIG 1999 



"Dl COIIII//iJwriJ-rllJisor httft M't1tigd dat dl if/ het colIIlllNlliqNlopgll/olllm 
boekhDfUlklll/digl informatil gelll aal/leiding gnfl lOl mig l'fH)rbthoNd I'a" zij" 
knllt en O/lfrm/Sltll/tmtl de dool' de mnd l'tl11 btwmr /'IIJ/gesulde jflnrrekt11illg". 

B. De controlewerkzaamheden werden nog niet afgerond 

Er wordt aangenomen dat de conrrolewerkzaamheden nog nier kunnf.'n 
worden afgerond indien her Ix:sruursorgaan de jaarrekening nog niet heeft 
vastgesteld, il/ dl l'Onll f'oo"ges(hrer.~11 d()Or dl U'l/gef1illg lil de botJ..JJolldll0rlllt11. 
Zo kan er bijvoorbeeld van uitgegaan worden dar er geen vaststelling van 
de jaarrekening is indien aan het bestuursorgaan slechts een onvolledig 
document werd overgelegd dat de toeli chting bij de jaarrekening - die 
eveneens ter controle aan de revisor moet worden voorgelegd - niet of 

slechts ten dele bevat. 

Onder dergelijke omstandigheden kan de revisor onmogelijk verklaren 
dat hij de controle op de jaarrekening heeft afgerond. Her communiqué 
kan dan ook nooit refereren 3.'1n het bestaan van een verslag, waarvan hoe 
dan ook zal blijken dat het op een latere datum werd ondertekend. Het is 
evenmin aanvaardbaar dat de comm issnris-revisor zou beloven dar hij later 

een verslag met een verklaring zonder voorbehoud zal ondertekenen. 

Om uit te maken welke vermelding het meest gepast is, moeren we 
twee gevallen onderscheiden: 

B. I . De controle werkzaam hed en zijn ten gronde afgewerkt 
("substantial ly complcted ") 

In een aantal gevallen zal de com miss,'1ri s-revisor een voldoende aantal con
trol ewerkZ3.'1mheden hebben kunnen uirvoeren om een oordeel te kunnen 
geven over de essentie van de jaarrekening. Zelfs wllllneer de werkzaamhe
den in feite ten g ronde zij n afgewerkt , kunnen zij niet volledig worden 
afgerond vooraleer het bestuursorgaan van de vennootschap de jaarreke
ning in de wettelijk voorziene vorm formeel heeft goedgekeurd. Boven
dien heeft het bestuursorgaan tOl de darum van de definitieve vaststelling 
van de jaarreken ing, het recht de cijfergegevens te wijzigen; her zou zelfs 
verplich t zijn zulks te doen indien een gebeu rtenis na balansdarum van 
het boekjaar een waardering in de jaarrekening zou wijzigen. 
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[n een dergelijke contexr kan volgens de Raad geen oordeel worden 
gegeven over de gerrouwheid van de informalie die in her communiqué is 
opgenomen. Daartegenover stuar dar de commissaris-revisor, in het lieln van 
de reeds uitgevoerde conrrolewerbaamheden, wel een oordeel in negatieve 
vorm zou kunnen !;even, zoals dar gebruikelijk is voor een beperkt nazicht. 

In dit !;eval kan her besruursorgnan in het jaarlijks communiqué (-en 
vermeldin!; opnemen [uidend als volgr: 

"Dt C01l/lIl;Sfaris-rev;sor beeft bel'tif;gd dar zijll coflfroltll'erkza(l/flhedtl/, die ff1l 
grol/de zijn ajgeu·erkf. geel/ berekw;JVolle correctie hebben (/(/11 bet licbt geb/"(/cbt die 
;" de boekbo/ldklflldige i,,!orll/(Itie, opgenolllf1l ill bet (oll/m/ll/iq/l!, ZOII mOtteIl dfJOr
get·oerd /I·on/eu .'. 

B. 2. De controlewe rkzaamheden zi jn nog niet voldoende 

gevorderd 

Het is mogelijk dar her jaarlijks communiqué door het bestuu rsorgaan van 
de onderneming bekendgemaakt moet worden, nog vóór de commissaris
revisor alle inlich tingen heeft kunnen inzame len die voor zijn oordeel 
nodig zijn. Die zou bijvoorbeeld her geval kunnen zijn wanneer betekenis
volle informatie mer betrekking rot een aamal dochters ni et kon worden 
bekomen of wanneer er betekenisvolle onzekerheid blijft bestaan in ver
band met bepaalde gegevens die niee in hee communiqué zijn opgenomen. 
In die gevallen is het aangewezen het volgende re vermelden: 

··De boekholldkfll/dige gegel'/!IIS il/ hef colllllllllliq/flwerdtl/ lIiet door de comll/is
saris-rel'isor gewl/tro/eeld. .. 

Deze aanbeveli ng blijfr gelden, zelfs wanneer de commissaris-revisor de 
mening is toegedaan dat naar alle waarschijnlijkheid dc cijfer!;egevens in 
her jaarlijks communiqué geen enkele betekenisvolle wijziging zullen ver

gen. 

C. De jaarrekening vergt ee n voorbehoud of de 
tOevoeg ing van ee n toelichtende paragraaf in h e t 
verslag van de commissari s-rev isor 

Het koninklijk besluit bepaalt uitdrukkelijk dar her jaarlijks communiqué 
meldin!; moee maken van het bestaan van een evenweel voorbehoud van de 
commissaris-revisor. Dir voorbehoud kan zijn ingegeven door een beperking 
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van de omvang van de werkzaamheden of door een verschillende inrerprem
rie van de commissaris-revisor en het bestuursorgaan van de onderneming. 
We moeren ook nog de toestand vermelden waarbij de commissaris-revisor 
in zijn verslag een toelichtende paragraaf zou moeten opnemen. 

C.l . Voorbehoud , afkeu rende ve rk lari ng of o nthouding 

Indien de commissaris-revisor heeft moeten vaststellen dat er een verschil 
van mening met de raad van bestllur bestaat dat een voorbehoud in zijn 
verslag verantwoordt, komen twee hypochesen aan bod: ofwel is de jaar
rekening definitief vastgesteld en werd het controleverslag ondertekend; 
of..vel is de jaarrekening nog niet definitief vastgesteld, maar het voorwerp 
van het voorbehoud beïnvloedt de in het communiqué bekendgemaakte 
cijfers. 

In de eerste veronderstelling legt een correcte informatie van de aan

deelhouders en het maatschappelij k verkeer het bestuursorgaan op in het 
communiqué te vermelden dat de commissaris- revisor de jaarrekening 
heeft gearresteerd met een voorbehoud om trent de inhoud ervan. Het 
voorwerp van het voorbehoud moet integraal worden vermeld, ook al heeft 
dit voorbehoud geen invloed op de in het communiqué bekendgemaakte 
cijfers. Deze vereiste wordt uitdrukkelijk bepaald in artikel 2, § 7 van het 
koninklijk besluit van 3 juli 1996. De bijkomende inlichtingen en verkla

ringen vallen daarentegen niet onder de bescuursrechtelijke verplichting. 

In de tweede veronderstelling zou het bestuu rsorgaan een onjuiste ver
klaring afgeven wanneer gewoon vermeld word t dat de rekeningen niet 
door de commissaris-revisor werden gecontroleerd. Indien het voorwerp 
van het voorbehoud de boekhoudkundige gegevens van het jaarlijks com
mu niqué beïnvloedt, zal in het communiqué uitdrukkelijk worden ver
meld dat de cijfers van het communiqué aanleiding geven rot een voorbe
houd van de commissaris-revisor en dat het voorwerp van dit voorbehoud 

zou worden verduidelijkt. 

C. 2. Toelichtende parag raaf 

De toelichtende paragraaf kan niet met een voorbehoud worden gelijkge
steld. Het is derhalve niet vereist dat in het jaarlijks communiqué de 
onzekerheid waarnaar wordt verwezen zou worden gepreciseerd, behalve in 
één enkel geval, namelijk wanneer er een probleem is met de continuïteit. 
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Indien de commissari s-rev isor van oordeel is dat hij een verklaring mer 

een roelichtende paragraaf zal moeten afgeven betreffende de voortzening 
van her bedrijf van de onderneming, moet hij er op aandringen dar dir feir 
uirdwkkel ijk wordr vermeld in her communiqué van het bestuursorgaan 
van de onderneming. 

De commissaris-revisor zal aan her bestuursorgaan de tekst van de toe
lichrende parag raaf die hij in zij n controlevers lag zal opnemen kunnen 

overmaken; dar zal her besruursorgaan toelaten deze paragraaf op re nemen 
in het communiqué. 

4 . INHO UD VAN H ET CONTROLEV ERSLAG IN GEVAL 
VAN INBRE U K OP H ET VENNOOTSCHAPSRECHT 

De commissarissen- revisoren dienen in hun verslag re vermelden of zij 
kennis hebben gek regen van verrichtingen of bes lissingen, genomen mer 
overrre<ling van de staturen of van de vennomschappenwer. Deze vermel

d ing kan echrer worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van de 
overrreding aan de vennoolSchap onverantwoorde schade kan berok kenen, 

mer name omdar de raad van beStuur gepaste maatregelen ht-eft genomen 
om de aldus ontstane onwettige toestand re hersrel len. 

Hetzelfde idee is terug te vinden in aftikt:! 640rlftJ in verband mer de 

aansprakelijkheid van de commissaris; hij zal de algemene vergadering 
inlichten indien her bestuursorgaan geen gevolg geeft aan de melding van 
een inbreuk. 

Aan de Juridische Commissie werd de vraag gesreld in hoeverre de 
commissaris-rev isor er mag van afzien om in zijn verslag melding te 
maken van een verricht ing of een beslissing van de maatschappel ijke orga

nen die een strafrechtelijke inbreu k is. Immers, ook al kan men de boek
houdkundige of financiële gevolgen van de inbreu k rechrzenen, her 
onwenig karakter van de verrichting of de beslissing kan nier ongedaan 
worden gemaakt. 

Om re kunnen komen tot de correcte toepassing van de wette lijke 
bepaling, dient men een antwoord re geven op vier vragen: (a) moer het 
risico beStaan dar de onderneming schade wordt berokkend? (b) wat dient 
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men te versman onder rechtzetting? (c) voert de wet in het artikel 65, 60 

een marerialireirsbegrip in> (d) bestaat er een noodzakelijke relatie cusst:.-n 
h('[ controleverslag en het a.1nsprake!ijkheidssrelsel? 

a) Er moet eelf risico hes frullf dilt er sch(u/e w ordt herokkend 

Zowel in het artikel 64 O<lies, dat handelt over de aansprakelijkheid van de 
commissaris-revisor als in artikel 65 dat bet rekking heeft op het verslag, is 
het duidelijk de bedoelin,g van de wetgever ervoor te zorgen dat het ven
noorschapsbestaan verloopt in overeenstemming met de staturen en de 
vennoorschappenwet. Als er een openbaarmakIng moet ,gebeuren, dan 
geldt dit zowel voor de inbreuk zelf als voor de boekhoudkundige gevol
gen ervan. Volgens de algemene conrrolenormen zouden de eventuele 
boekhoudkundige gevolgen in het eerste deel van het verslag moeten aan 
bod komen, terwijl een verklaring over de naleving van de weteen in het 
tweede deel dient te worden gegeven. 

Wanneer een wercelijke bepaling niet is nageleefd, ongeacht of dit is 

gebeurd met opzet, uit onwetendheid, of ten gevolge van een interpre
ratiefour of om welke reden dan ook, dient de commissaris-revisor die 

ervan op de hoogte komt, tussenbeide te komen om ervoor te zorgen dat 
de situatie wordt recht,gezet . Als het mogelijk is de situatie recht te 
zetten (b), kan hij ervan afzien om een vermelding in zijn verslag op te 
nemen, op voorwaarde dat een dergelijke vermelding schade zou kunnen 
berokkent:.-n aan de vennootschap. 

Als de ven nootschap geen enkel risico loopt schade te ondervinden 
door de vermelding van de overtreding, moet men dan besluiten dat de 
vermelding verplicht is? Die situatie zou paradoxaal zijn ten aanzien van 
de sicuatie waarbij er wel een risico op schade besmar. Men kan evenwel 
niet ontkennen dat een vennootschap onverantwoorde schade zou kunnen 
worden berokkend door zonder reden de werking van haar or,ganen in een 
kwaad daglicht te stellen. Het verdient de voorkeur om [er zake het 
begrip '·schade n ruim te interpreteren. 

Ot:.- beoordeling van de schade diem steeds uitsluitend in hoofde van de 
vennootschap te gebeuren. De commissaris-revisor mag geen rekening 
houden met de individuele of collect ieve schade die de bestuurders van de 
onderneming die de overtreding hebben begaan, zouden kunnen oplopen 
[en gevolge van de openbaarmaking. 
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b) \Val diellt meu fe/!el's l,U1u oudel' r echt zettillg? 

Dar er in het versla8 van de commissaris-revisor geen melding wordt 
gemaakt van de ovenredin8, veronderstelt dat de betekenisvolle boek
houdkundi8e 8evol8en ervan konden worden rechtgezet. Het corrigeren 
van de situat ie kan erin bestaan een situatie te herStellen wals die zou heb

ben bestaan als de verrichting nier zou hebben plaarsgevonden of de 
beslissing niN zou zijn genomen. Moeilijker te beantwoorden is de vraag 
of er sprake is van een rechtzetting, als alle sporen van de overtreding zijn 
uitgewist, zonder dat men daarbij dezelfde situatie als voordien heeft kun

nen herstellen. 

In het verslag van de Senaatscommissie die het wetsvoorstel tot wijzi
ging van artikel 65 heeft bestudeerd, wordt in dir verband gewag gemaakt 

van de volgende discussie (Pari. SI., Senaat, 1982-'83, 390/2, p. 28): 

"WalIJleer de 1I/ellillg I/'ordt gellit d{ll de f({(/(/I'fII1 bestlllll' de nodige rorrerties 
zal {lflllbrengt11. II'Qrdt door eell lid daaraall gefwijjêld. /1/ de tekst is Îm1l/ers enkel 

sprake /'tII1 gepasfe maatregelen d(){)r de raad/wil bestl/I/r gel/Oll/fII, betgeen 1I0g nief 
wtekelll dat de lltreÎsfe (Qrrcrfies wordelI aallgebrarbt. Om'tI1(!;m wordt /liets gespe

rifireelY/ omtrel/! de aard l'(JIl de Ilfn'irbtillgm of beslissillgfll. zod(1I bet et'fllgoed 
kali gaal/ 0111 eell zU'are (lIs OIIJ een lirbte fOl/t. 
Hierop u'fmlt email berillllerd dat de C01l/mÎJsarissen gebolldfll Zljl/ er meldil1g I'al/ 

fe maken indim de raad 1'(111 bestIllIr weigert de zware fMf te herstellen." 

Ter illustratie nemen we de hypothese van een wederinkoop van eigen 
aandelen, zonder de voorwaarden, wals voorzien in artikel 52bis van de 
vennootschappen wet, na te leven en met name zonder dat de beslissing 

genomen is door de al8emene vergadering. Om de onwettige toestand 
recht te zetten, zou de raad van bestuur verschillende m08el ijkheden in 
overweging kunnen nemen. Met het oog op onze analyse, beperken wij 

ons hier Wt een viertal m08elijkhedl'n: 

• 

• 

De raad van bestuur zou zich kunnen gemachtigd achten om de omve[
ti8 vcrkre8en aandelen opnieuw te verkopl:n. Die beslissing is evenwel 
onmogelijk zonder de wet opnieuw te overtreden. De formule is bijge

volg onaanvaardbaar. 
Een tweede m08eJijkheid wordt in de wet zelf in overweging 8enomen 
(artikel 52bis, § 5): de onwettig verkregen aandelen zijn van rechts
wege nietig. De raad van bestuur vernieri8r de voornoemde effecten en 
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legt de lijst ervan neer op de griffie van de rechtbank van koophandel. 
De reserves moeten worden verminderd of, indien er geen zijn, moer de 
algemene vergadering het kapitaal verminderen. Is dit een herstel van 
de onwettige toestand? Dit is helemaal niet zeker. Het is inderdaad zo 
dat indien de wederinkoop van aandelen de gel ijkheid russen de aan
deelhouders heeft verbroken, het belangrijk is dat de commissaris
revisor daarvan melding maakt in zijn verslag. De wetgever heeft een 
aanpak van een on wettige toestand vastgelegd, maar het gaar hier 
geenszins om een rechtzetting. 

• Een derde formule bestaat erin aan de algemene vergadering te vragen 
om de besl issi ng van de raad van bestUur te bekrachtigen. Behoudens 
de toepassing van de regels inzake mi sbruik van meerderheid, bevindt 
de vennootschap zich op die manier in de sitUatie waarin zij zich zou 
hebben bevonden als de wettelijke bepaling niet was overt reden . Men 
kan bijgevolg spreken van een regularisering of een rechtzetting van 
een onwettige situatie. 

• Een laatste formule laat eveneens de rechezening van de onwettigheid 
toe en moet daarom als aanvaardbaar beschouwd worden door de com
missaris-revisor. Zi j bestaar erin om de aandeelhouder, die zijn aande
len aan de vennootschap heefr overged ragen, ermee te laten instemmen 

dat de overdracht als nietig wordt beschouwd, zelfs als die overdracht 
te goeder tTOUW is gebeurd. 

In elk van die gevallen dient de commissaris-revisor na te gaan of her 
door de maatregelen die de raad van besruur heeft genomen, mogelijk is 
om de aldus ontstane onwettige toestand te corrigeren. Rechrzerring ver
onderstelt : 

• dat alle bet rokken partijen en de vennootschap zich opnieuw in een 
toestand bevinden die gel i jkwaardig is aan de oude; 

• dat het voor de rechtzetting van de onwettige sitUatie niet noodzake
lijk is om een nieuwe inbreuk te begaan; 

• dat de onwerrige verrichring geen gevolgen heeft in de boekhoudkun
dige gegevens of de financiHe toestand van de vennootschap op het 
einde van het jaar. 

c) !IIafe,.;(difeif 

Krachtens zijn functie is de commissaris-revisor verplicht in zijn verslag 
melding te maken van een overtreding. Het is evenwel zo dat de wet.gever 
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hem een beoordelingsbevoegdheid heefr verleend door in c.-tn uitzondering 
op deze verplichting re voorl.ien, [n fWlC rie van de doelstell ingen van de 
wetgever zal de revi sor hi erover in eer en geweren oorde len. Het voor
naamste criterium in dar opzichr is de mare waarin de vermelding van de 
overtreding in zi jn verslag nuttig is voor de informatie van de aandeelhou
ders die moeren stemmen over de kwijr ing voor de aansprakelijkheid van 
de lx'Stllurders. 

In het verslag van de Kamercom missie die het wetsvoorstel voor de 
wijziging van artikel 65 heefr bestudeerd (Pari. SI., Kamer, [981-'82, 
210/9, p. 44) wordr in verband daarmee her volgende opgemerkt: 

.. Bij bet lIiet l'ermeldell /'(111 teil bepaalde illbrellk kali er eel/ dllbbele bekommer
/lis zijII. Ofwel zijn 1)eI bt'llularijen ofll'!!l kmi de /"01I1II/iJst/ris 1',11/ oordeel ûjll dal 
de I'ermeldillg 1'111/ de ;lIbrtf(k OIll'er(l1Ill/'OOrde !rhtltle ZOII berokkenm (/(111 de I'!!!I
lloolSdulP· .. 

De Senaatscom missie (ParI. SI., Senaat, 1982-'83,390/2, p. 29) was 
evenzeer van oordeel dar de commissaris-revisor een onregelmatigheid 
moer meedelen indien deze belangri jk is. 

Zelfs in het geval dar de wergever een strafrechtelijke sanctie heeft 
bepaald , heeft de commissaris-revisor her recht zich af te vragen of het wel 
relevam is de vermelding in zijn verslag op te nemen, Dar berekent nier 
dat hij het rechr heeft een oordeel re vellen over het belang van het we{[e
lijk voorschri ft zelf. \'V'anneer er daaremegen cen formeel voorschrift 
bestaat, kan hij wel nagaan war de weerslag is van zijn verslag op de 
besl issing van de aandeelhouders. Zo zal het bijvoorbeeld meestal nit'[ 

nunig zijn om de algemene vergadering eraan re herinneren dat zij nier op 
de scaruraire datum is bij(-engeroepen in de loop van het voorgaand boek
jaar; enerlijds hebben de aandl-elhouders wel in voldoende mate de gele
genheid gehad om dit vast te stellen, en anderlijds is de vord(' ring tot nie
rigv('rklaring van de bes lissingen van de vergadering verjaard. Verder kan 
de commissaris-rev isor her bijvoorlx"t'ld overbodig ach ten om melding te 
maken van her f('it dat de jaarrekening met vertraging bij de balanscen
[mIe is neergelegd, indien de neerlegging uiteindelijk wel is gebeurd. Bi j 
het achterwege laten van een vermelding in di t verband in het verslag zal 
in elk geval reken ing moeten gehouden worden met hoeveel vertraging is 
opgelopen en mer her risico dar hierdoor schade aan derden is berokkend 
(zie laatste lid van artikel 80 van de vennootschappen wet). 
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Hoewel de commissaris-revisor het algemeen materialite itsprincipe 
kan toepassen, dient in herinnering te worden gebracht dat dit geenszins 
een wettelijke verplichting is. Wanneer hij van oordeel is dat de vastge
srelde inbreuk ter kennis van de aandeelhouders moet worden gebracht, 
niettegenstaande het klaarblijkelijk geringe belang ervan , dan heeft hij het 
rechr om daarvan melding te maken. In dit verband moer ongenvijfeld 
rekening worden gehouden met het feit dar men te maken zou hebben 
mer een wettelijk voorschrift dat strafrechtelijk gesanctioneerd is. 

d ) Relatie Illssell bel coutroleve,·slag cu de iuforllwtie 

(UW de vergaderi/Jg 

Het is evident dat het controleverslag het gebruikelijke informatiekanaal 
is van de algemene vergadering, mer inbegrip van de bijkomende verkla
ringen bij de verklaring over de jaarrekening. De wetsbepaling inzake de 
civielrechrelijke aansprakelijkheid van de commissaris legt evenwel geen 
noodzakelijke band russen de twee elementen. 

Wanneer er een algemene vergadering plaatsvindt in de loop van het 
boekjaar om te beslissen over bijvoorbeeld een statutenwijziging, zou de 
commissaris-revisor in een bijzonder verslag dat hij aan de algemene ver
gadering richt, zijn vaststellingen kunnen mededelen. In dit geval ZOl! de 
aansprakelijkheid van de commissaris nier meer door de aandeelhouders in 
het gedrang kunnen worden gebracht, omwille van he[ feit dat de inlich
tingen b€.-hoorlij k werden medegedeeld. Zo ook wanneer bijvoorbeeld een 
inbreuk wordt vastgeSteld en het bestuursorgaan weigert om deze ol1\ver
tige situatie recht te zetten, zou de commissaris-revisor kunnen oordelen 

dar de verderzetting van zijn opdrach t onmogelijk is geworden(1). Hij zou 
aan een specitl,.11 daartoe samengeroepen algemene vergadering een verslag 
kunnen richren, waarin hij zijn ontslag moriveen en de vastgestelde 
inbreuk vermeldt. 

Wanneer de commissaris-revisor de algemene vergadering heeft inge
licht via een afzonderlijk verslag, onderscheiden van zijn conrroleverslag, 
:wl hij moeten beoordelen in welke mare het noodzakelijk is om deze 
informatie te herhalen in zijn conrroleverslag. In dit verband zal hij reke
ning houden met diverse gegevens, zoals meer in her bijzonder het aan-

(I) Zie de çonrrolca.-mbcveling v~n 5 juni 1998 im.ake ··Fraude en onwettige h~ndelin_ 
s,·n··, par~Sf"Jar5.2.4. 
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houden van bepaalde gevolgen van de inbreuk op her ogenblik dar het 
comroleverslag wordt opgemaakt; her feit dat derden ook de aansprake
lijkheid van de leiding kunnen inroepen wegens inbreuk op her vennoot
schapsrecht en de staturen wanneer de inbreuk hen schade berokkem; het 
feit dat een inbreuk op her vennootschapsr("cht slechts gedekt wordr 
indien zij bepaaldelijk is aangegeven in d(" oproeping van de algemene 

vergadering, enz. 

5, EINDE VAN HET MANDAAT VAN COMMISSARIS
REVISOR IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT 

De vraag is gesteld wat er gebeurt met het mandaat van de commissaris
revisor in een vennootschap die failliet wordt verklaard. Loopt het man
daat ten einde of wordt het v("rdergezet en, lil dir geval, rot wanneer? 

In zijn handboek voor het faillissemcm oordeelr VEROUGSTRAETE dat d(" 

commissaris-revisor een orgaan is van de vennootschap en dat hij in die hoe
danigheid zijn mandaar rot aan de bttindigin,g ervan moet voonzenen(l). 

Een meerderheid van de Juridische Commissie is her met deze visie 
niet eens. Her begrip "orgaan" werd in het administratief recht omwik

keld en nadien ook in het vennootschapsrecht om problemen te regelen in 
verband met de vertegenwoordiging van de instelling of van de vennoot
schap. De commissaris-revisor mag de vennootschap nier vertegenwoordi
gen en kan dan ook moeilijk als een orgaan worden bestempeld. De enige 
situatie waarin deze redenering in twijfel zou kunnen worden getrokken, 
is de mogelijkheid voor de commissaris-revisor om de algemene vergade
ring samen re roepen. 

De Juridische omschrijving die klassiek naar voren wordt geschoven 
voor de functie van commissaris-revisor, is die van her mandaat. Ondanks 
de tekstwijzigingen die bij de wer van 21 februari 1985 werden aange
bracht om de uitdrukkelijke verwijzing naar het mandaat te schrappen, 
blijft een aantal aureurs toch voorsta.'ln dat deze juridische kwalificat ie de 
meest gepaste lijkr (zie onder meet P.A. FORI ERS en M. VON KUEGELGEN, 

(I ) VEROUGSTRAETE, 1.. -Mmm!1 dr la ji,illilt f t dil col/cort/I"". Dil'bern. Kluwcr Eclitions 
Juridiql1cs Bclgiql1e, 1998. p. 52 1. 
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"La responsabilité civ ile des reviseurs et experts-comptables", Re/we 0/; 

ULB, 1992-2, p. 17; A. VAN OEVELEN, "De rol en de civielrecht('lijke aan
sprakelij kheid van de commissaris-revisor" in Hal/de/s-Ecofl(J/IIiJeb et! Fillflll

eieel r«bl, - Posr-universimire cyclus W. Delva 1994-1995, Mys & Breesch, 
1995, p. 272). Zoals deze aureurs in hun imerpreratie van de vennoo[
schappenwet(l) onderstrepen, stelt de ombinding van de vennootschap 

onte.gensprekelijk ook een einde aan de mandaatsovereenkomsten. Even
zeer drin.gt zich hN "imlli!1I persollfJe"-karakter van her mandaat op en het 
faillissement van de vennootschap bren.gr dan ook de beëindiging van de 
functie als commissaris-revisor mee. 

Er kan verder een derde mo.gelijkheid worden overwogen, namelijk die 
van het aannemingscontracL In de mare dar deze juridische omschrijving 
zou worden bevesti.gd, moet rekening gehouden worden mer her volgende. 

Artikel 46 van de f.'1illissf.'mentswet van 8 augustlls 1997 bepaalr dar de 
curatoren onverwijld moeten beslissen ofzij de uitvoering van de overeen

komsten die .gesloten zijn vóór het vonnis dat het faillissement uitspreekt 
en waaraan door dit vonnis .gf.'en einde wordt .gesteld, al dan niet verder 
uitvoeren. Onder de voorwaarden bep..1ald in het tweede lid van deze bepa

lin.g, moet df.' beslissing in principe .genomen word('n binnen vijftien 
da.gen. Evenwel wordt de overeenkomst die tussen de commissaris-revisor 

en de vennootschap werd .gesloten zonder voorwerp, aangezien het in het 
kader van htt faillissement moeilijk denkbaar is hoe de commissaris
revisor zijn opdracht van de "controle op de financiële toestand, op de jaar

rekening en op de re.gelmatigheid, vanuit het oogpunt van deze titf.'1 en 
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening" 
(art. 64, § 1) verder zou kunnen uitoefenen. 

Anderen, ten slotte, zien in de functie van commlssatJs-reVlsor een 
overeenkomst mi generis, die een aantal kenmerken aan de voornoemde 
overeenkomsren ontleent, afhankelijk van de spf.'cifieke wettelijke ver
plicluingen die de partijen aanbelangen. Zij merken bovendien op dat de 
verplichting van wettelijke comrole op de jaarrekening niet zou moeten 
worden gewijzigd omwille van de staat van vereffening, in de mate dat dir 

onderscheid in de vierde EG-richtlijn betreffende de jaarrekening evenmin 
wordt gemaakt. 

(I) Er zal rnOl'ren worden nascsaan in welkc mare artikel 194 van het nieuw wetboek van 
vcnnoOlschapp"n dir ursumenr ovaeind hlal. 
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Na de verschillende standpunten te hebben besproken, is de J uridische 
Commissie van oord('t'l dat het f. .. illissemem de voorrzening van het man
daat van commissar is-revisor onmo};;el ijk maakt voor wat zi jn voorna.1mSte 
voorwerp betreft. Oe com missaris in fu nctie houden om te voldoen aan 

specifieke, wein ig omschreven behoeften, stelr hem aan een risico bloot 
dat hij niet verplicht is te lopen, omdat d it risico niet inherent aan de con
tracruelI" relatie is verbonden. De com missaris-revisor zou dan ook een 

wenige reden hebben om omslag re nemen op de dag waarop het faill isse
ment word t ui tgesproken. Deze procedure veronderstelt echter, overeen
komstig artikel 64qllhujll;t! van de ven noorschappenwet, dat de algemene 
vergadering bijeenkomt. 

In de mare dat d e vennoten, of een aantal onder hen, na het vonnis dat 
her f. .. illissemem ui tspreekt, een algemene vergadering willen bijeenroepen 
om te beraadslagen over de bescherming van de rechten van de aandeel
houders, komt her hen toe zich rechutreeks rOt de rechtbank van koop
handel re wenden en de aanstelling te vragen van een lastgever tld hoc die 
mer deze taak wordt belast. 

Indien de curator overigens de bijstand van de commissaris-rev isor in 
de uiroefening van zijn funcrie als curaror wenst, is dir perfect mogelijk op 
grond van een bijzondere overeenkomst, waarvan het voorwerp ongetwij
feld onderscheiden is van de overeenkomst voor een commissaris-revisor. 

Bij wijze van conclusie kan het volgende gesteld worden: waar eenpa

rig wordt aangenomen dat het faillissement de curaror enerzijds machtigt 
om een einde te stellen aan de overeenkomst en de commissaris-revisor 
anderzijds om zijn omslag in te dienen, pleit de meerderheid van de doc
trine zelfs voor de onmiddelli jke sropzenin};; van rechtswe};;e van het man
daar dar zonder voorwerp is geworden. 

6. INFORMATIERECHT VAN EEN BESTUURDER TEN 
OPZICHTE VAN DE COMMISSARIS 

Her [nsri ruur is ondervraa};;d omtrent het recht voor een individueel optre
dende bestuurder om contact op re nemen met de commissaris-revisor ten
einde bepaalde informat ie re bekomen. Na her advies re hebben ingewon-
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n~n van d~ Juridisch~ Commissi~, heeft d~ Raad zich h~t volgend stand
punt g~vormd. I-Iet individueelonderzoeksrecht van de besruufd~rs, zoals 
in de r~chtspraak algemeen wordt aanvaard, is een bevoegdheid die nOf
malerwijze tot de raad van bestuur behoort. 

In roepassing van dir principe, moer men ervan uitgaan dat de bestuu r
der re<ht heeft op l'en anrwoord op zijn vragen die hij srelt tef gelegenheid 
van een vergadering van de raad van beStuur; hij zou nier de mogelijkheid 
hebben om voor zijn persoonlijke info onderzoekingen re doen in de dien
st~n van de vennootschap_ Indien de raad van bestuur aan de commissaris
revisor vragen of verzoeken tot bevestiging overmaakt, zal de commissaris
revisor hieraan normaal gezien gevolg geven, voor zover deze onderzoekin

gen deel uitmaken van zijn opdracht. 

Dezelfde benadNing moet worden gevolgd wanneer één of meerdere 
bestuurders aangesteld worden om te handelen in naam van de raad van 
bestuur. Deze siwatie doet zich voor wanneer een auditcomiré in de schoot 
van de vennootschap is opgericht; dit auditcomité kan uiteraard directe 
contllcten onderhouden met de commissaris-revisor, hem ondervmgen over 
zijn activireiten of zi jn vaststellingen. 

In bepaalde vennoorschapsvormen kunnen de leden van het bestuurs
orgaan individuele verantwoordel ijkheden hebben _ Dir is bijvoorbeeld het 
geval in een BVBA wanneer er rneerdcr~ zaakvoerders zijn die lIldividueci 
kunnen handelen. In dit geval zal el ke zaakvoerder rechtstreeks bij de 
commissaris-revisor inlichtingen kunnen bekomen. 

7. STRIJD TEGEN CORR U PTIE EN W ITWASSEN 

In het Jaarverslag 1998 onderstrt'epte de Raad het belang van de (1.-1.0 de 
gang zijnde wetgevende werkzaamheden inzake co rrupt ie en de srrijd 
tegen de georganist.'erde criminaliteit. Aansluitend op het Wereldcongres 
van de boekhouding in Parijs in 1997, begint het accountancyberoep, 
zowel op internationaal als nationaal niveau, aan die problematiek aan

dacht te besteden. 
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... Hrtlldz.'est , '(111 de Europese bel"tH!pSl'ert:u;ghlgeu /JQOr de st l';jd tegen 

de geOl"gtlll;seer'de mist/mul 

De represemati eve Europese verenigingen voor de beroepen van notaris, 

advocaat, accoumam en bedrijfsrevisor hebben op di nsdag 27 juli 1999 te 

Brussel een handvest ondertekend voor de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad, waarin zi j de inspanni ngen op dit vlak van de overheden van de 

vijftien lidsraten van de Europese Unie ondersteunen. 

Dit handvest slui t aan op de aanbeveling nr. 12 van de Europese Raad 

van staatshoofden van Amsterdam in 1997. Her handvest omvat twee 

delen: een samenvatti n,!; van de wezen lijke ethische beginselen en een aan

ral proceduregegevens. 

De ethische beginselen die in het handvest zijn opgenomen, ge lden al 

sinds lang in ons land en zij n zonder beperking op de bedrijfsrevisoren 

roepassel ijk. De beroepsbeoefenaars mogen niet welbewust, di rect of indi

rect, deel hebben in criminele univireiten van corrupt ie, witwassen en 

georganiseerde frauduleuze activite iten. Zij mogen geen raad geven die 

strekt (Ot het verhelen of verbergen van die act iviteiten en, meer in het 

algemeen, mogen zij geen handelingen of activiteiten verrichten die hun 

beroeps inregriteit in opspraak brengen. Steekpenningen en onwettige 

voordelen die voor eigen rekening of voor rekening van cl iënten worden 

omvangen, schendingen van het beroepsgeheim voor een pe rsoon lijke 

baat of voor een onwerc ig doel of het medewerken aan een misdad ige acti

viteit zijn uiteraard srrijdig mer de plichtenleer. In de comext van de 

Belgische wetgeving op het witwassen van geld, zijn de beroepsbeoefe

naars eveneens verpli cht om sysrematÎsch de identiteit van hun cliënten 

na re trekken en redelijke Stappen te zetten om nurr ige inl ichtingen te 

verLamden. 

Het handvest bevat eveneens een aantal proceduregegevens. De Raad 

van het Instituut brengr zijn aanbeve ling van 5 juni 1998 betrdfende 

fraude en onweltige handel ingen in herinnering. De aanbeveling is een 

nuttige toepassing van de principes van het handvest in de context van de 
controleopdrachten. Het handvesr verpl ichr (Or het uirwerken van een roe

zichrs regding en een stelsel van professionele sanct ies voor de activiteiten 

die met de g{'organ iseerde misdaad in verband Staan. Deze procedures 

beSlaan voor her lx:roep van bedri jfs revisor. Zij zijn niet beperkt tot de 

opdrachten die aan de bedrijfsrevisoren zijn voorbehouden, aangezien de 
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confrmt'rnele controle betrekking heeft enerlijds op de organisatie van hct 
kantoor en anderzijds op slx-cifieke controleopdrachten. 

Her handvest suggereerr t'veneens dar de nationale beroepsverenigin
gen een regeling zouden uirwerken in verband mer hr-r verlenen van ver
uouwelijk advies, teneinde de leden bij te staan die moeilij kheden onder
vinden bij het interpreteren van de bepalingen van de betrokken gedmgs
codes. In dt: context van de tocpassing van de wirwaswer, heeft de Raad de 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen gevraagd de werkzaamheden 
die voor de economische beroepen nuttig zijn, te coördineren. Her is de 
bedoeli ng dat aan de leden ana lyst"S en adviezen betreffende de interpreta
tie van de wettelijke bepalingen worden ter beschikking gesreld. Deze 
werkzaamheden werden in her najaar van 1999 opgestart . 

.. Verhilltell is 1"1111 bel flCColllltflllcyberoep op ll'ereld"'flR. ill de slrijd 

tegell de corruptie 

De JlltmlfltÎolldl FtdfYntÎOll of A ({OIl1!ftllll! heeft een werkdocument verspreid 
met betrekking {Ot de strijd tegen de corruptie. I-Iet IFAC herinnert eraan 
dar het beroep ral van initiaticven in deze zin heeft genomen in het kader 
van edlische codes, conrrolenormen en andere IFAC-riclul ijnen inzake cor
porale gOI'WlltIIl(f!. Daartegenover staat dat her IFAC van oordeel is dat de 

verplichting om daden van corruptie te melden aan externe publieke over
heden, een nier redelijke belastins op her beroep zou vormen bij sebrek 
aan wettelijke infrastructuur en aan een gel ijkwaardige verplich[Îng voor 
selijkaardise beroepen. 

Het IFAC stelde aan zijn leden een 8-punrenprogramma voor: 

het ontwikkelen van samenwerkingsprogramma's mer de overheden, 
de marktregelaars en het juridische beroep, teneinde de regels van goed 
beSfUlI[, transparantie en rekenschap en vemnrwoording te versterken; 
het aanbevelen aan de overheden van de goedkeuring van regels die 

corruptie definiëren en verbieden; 
her ontw ikkelen van opleidingsprogramma's voor accounranrs, ten
einde hen bewUSt re maken van de nefaste gevolgen van dergelijke 
praktijken; 
het aanmoedigen van de mt.cJia om van corruptie een openbanr discus
siethema te maken; 
het bijstaan van instellingen die op nationaal en internationaal vlak de 
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corruptie bestrijden door het kenbaar maken van hun activiteiten en 

her aanbieden van een medewerkin8 aan hun acties; 
het aanmoedi8en van de beroepsbeoefenaars, hun cliënten en de re8e
rin8en tor het aannemen van geschikte gedragscodes; 
het aanmoedigen van de audircomirés om na ce gaan dac de onderne

ming een corruptiebeceu8elend beleid heefr uicgewerkc ; 
her promoten van een efficiënt en billijk fiscaal stelsel, teneinde de ver

schillen en de lasten re verminderen die tot corruprie leiden en de fiscale 
aftrekbaarheid van commissielonen aan corrupw personen uit te sluiten. 

Hec IFAC pleirce bovendien voor de samenwerking met de organisatie 
"T,."'IJpart1lry Il1temalio"III"'. De VoorlÎuer van het Instituut der Bedrijfs
revisoren werd aangezocht om qlllllitale qua zitting te hebben in de raad 
van bescuur van deze instelling in Belgic:. 

Her IFAC besluit haar analyse met de overweging dat de corrupte per
sonen of entiteiten moeten inzien dat de accountants een dam regen de 
corruptie vormen. Bovenal moet elke accountant zich ervan vergewissen 
dat zijn houding op nier aOatende wijze de waarheid en de eerlijkheid in 

de fi nanciële informatie dient . 

... \\'Ietge";lIg betref feilde de co/"/"ll/J/ie 

De wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corrupt ie 
We/giJrb St(/(fub/ml, 23 mmm) wijzigt het Strafwetboek. Er worden mer 

name spec ifieke bepalingen ingevoegd tor bestraffing van enerzijds de 
omkopi ng van personen die een openba.1T ambt uimefenen en anderzijds 
de private omkoping. 

Wat de omkoping van OI'e,.heidJdlllbtwa/"en betreft, worde het toepas
singsgebied van de inbreuk aanzienlijk uitgebreid, aangezien het louter 
vragen reeds een overtreding is. Maar vooral verruimt de wet de f"xtratf"rri

toriale bevoegdheid van de Bel8ische rf."chter voor wat corruptie betreft, 
waarbij Întf"rnat ionale ambtenaren of ambtenaren van een buitenlandse 
smat zijn betrokken. 

Artikel 247 van het Strafwerboek bepaalr df." srraffen, waarvan de maat 
verschilt naargelan8 de omkoping tOt doel heeft het verrichten door een 
persoon, die een openbaar ambt uitoefent , van een rechtmatige maar nier 
aan betaling onderworpen hand f." ling van zijn ambt, van f"e n onrecht-
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marige handeling naar aan leiding van de uiroefening van zijn ambr of het 
nalaren van een handeling die lOr zijn ambtsplichten behoort, het plegen 
van een misdaad of een wanbed rijf of nog, her gebruik van invloe<l. 

Uit de nieuwe bepalingen blijk t zeer duidel ijk dat de vaststelling in de 
boekhouding van een omkopingsprak tij k van buiten landse ambtenaren de 
aanwijzing is voor een strafrechrelijke inbreuk naar Belgisch rc:cht. H i{-r~ 

omtrent zal de commissaris~ revisor de opvolgi ng mot'wn verzekeren, zoals 
bepaald in de aanbeveling betreffende fraude en onwenige handelingen. 

De arri kelen 504biJ en 504ft,. van het Strafwetboek voonien in de over~ 
t reding van pri/'{1It omkopiNg. Private omkoping beslaat in her feir dat een 
persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rc:chtspersoon, lasthebber of 
aangestelde van e{-n rechtspersoon of van een natuurlijke persoon is, recht~ 

srreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, 
een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vraagr of aanneemr 
(passieve omkoping) of voorstelr (acrieve omkopi ng), om zonder medewe~ 
ten en zonder machtiging van, naafllelang va n her geval, de raad van 
bestUur of de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever, een han~ 
deli ng van zijn functie of een door zijn funn ie vergemakkelijkte hande~ 
ling te verrichten of na re laren. 

Her morele bestanddeel van de inbreuk bestaat in her feit dar de 
omkoping geschiedt zonder medeweten en zonder machtiging van de raad 
van bestuur of van de algemene vergade ring. Wanneer de strafbaar 
gestelde handeling met de toelati ng of her medeweten van deze organen 
wordr verrichr, kan er van private omkoping geen spl"'.lke zij n. Rekeni ng 
houdend mer het bijzonder omvattende karakrer van de definitie van 
omkoping, doen de bed rijfsrevisoren er goed aan de raad van bestuur van 
de door hen gecontroleerde of met advi{-s bijgesrane vennootschappen aan 
te bevelen codes van goed gedrag aan te nemen. Deze gedragscodes 
omsch rijven in de mare van her mogelijke de handeli ngen die als normaal 
worden beschouwd in de commerciële relaries met de klamen en de leve~ 
ranciers. Het zou nunig zijn dat deze gedragscode ook een omschrij ving 
zou geven van de geschenken en directe of indi recte voordelen die kunnen 
worden roegekend of omvangen in hel kader van de commercide relaties. 
Her besraan van een gedragscode zal het de lasthebbers, bed ienden en aan~ 
gesrelden van de venno()(schap mogelijk maken een redelijke gmad van 
zekerheid te bekomen betrefTende de praktijken die de raad van bestuur 
als normaal beschouwt. 
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... \Vi/Il 'llsseu 

Sinds 25 okrober 1998 vallen de bedrijfsrevisoren onder het toepassings

gebied van de wet van IJ januari 1993 tot voorkoming van her gebruik 

van het financiële Stelsel voor het witwassen van ,geld (de zogenaamde wit

waswet). Op 10 maart 1999 is aan de leden van het Instituur der Bedrijfs

revisoren een toelichtingsnota overgemaakt afkomstig van de Cel voor 

Financi~le Informatieverwerk ing (C FI) inzake het verstrekken van infor

matie [lan voornoemde witwascel. Als bijlage bij deze nota is een model 

van melding omtrent een versterkt vermoeden van witwasprak ti jken opge

nomen. 

Ter gelegenheid van contacten tussen het Instituut en de Voorzi[[er 

van de Ccl, is verduidelijkin,g verStrekt over de eigenlijke werkin,g van de 

Cel. Er is gepreciseerd dat de witwascel een administratieve instelling is 

die functioneert als filter tussen, ener.tijds, de door de wet gt'viseerde sec

toren en beroepen en, ander.tijds, het gerechtelijk en politioneel apparaat. 

De Cel is onderworpen aan een versterk((.· professionele geheimhoudings

pl icht. Na analyse en bij eventuele ontdekking van ernstige aanwi jzingen, 

bn de Cel slechts die wirwaselemenren, zoa ls bedoeld in de wet van 

II januari 1993. doormelden aan het parket. 

Om deze rol als filter effectief te kunnt'n uitoefenen, is aan de Cel, die 

bestaat uit drie magistraten en drie fi nanciële experren(l), een Statuut toe

gekend dar haar onafhankelijkheid en autonomie verlekert. Zij h(-efr een 

eigen budget, gevormd door bijdragen van de instellingen en personen die 

door de witwaswet worden bedoeld. Omwi lle van haar specifieke expertise 

is her voor de Cel mogelijk om in alle discretie de door de wet geviseerde 

personen raad te geven in geval van moeilijkheden inzake de toepassing 

van de anriwitwaswcrgeving. De Cel informeert tevens, binnen de door de 

wer toegestane grenzen, over de opvolging van de dossiers en verlekerr dat 

enkel die dossiers waarin ernstige aanwijzingen van wirwassen voorkomen 

aan de gerechtelijke overheden worden doorgemeld. Zoals de Voorzitter 
van de Cel verklaarde '·II'ffl1 de Celopgerirht in INt btlang rml de perJOllf!ll er! 

ollderNellli"gm beoogd door de uw, /'(/1/ hllll perJol/etl, dllt altlllJ ",il/der bloot Hllal 
(1(111 de MIl'art11 r'all teil kItwiek gerechltlijk ofldtrZotk. II!Jook /'all hUil clir;"fll . .. 

(I) Waaronder de adjunct-direneur-sencrnal van hel InsmuUl. dl' I-leer M.J. DE 
S ..... UU.A."x. 
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\'Vat de bijdrage van de bed ri jfsrevisoren in de werkingskosten van de 
Cel betreft, was het bedrag vastgesteld op 1.000 BEF (zie hieromtrent 
IBR-Janrverslag 1998, p, 46). Een aamal revisoren had tegen dit konink
lijk besluit beroep ingesteld bi j de Raad van State, Het Instituut heeft er 
bij de Minister op aangedrongen dat de bijdrage gelijkgeschakeld zou 
worden tussen alle vrije beroepen. Naar aanleiding van de uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het koninkli jk besluit inzake de werking van de 
Cel(l), is de bijdrage uiteindelijk voor alle vrije beroepen gelijkgeschakeld 
en wel op het laagste niveau. Concreet houdt dit voor de bedrijfsrevisoren 
(:en verlaging van de bijdrage naar 500 BEF in. Het feit dat voortaan een 

eenvormige bijdrage geldt, heeft Wt gevolg gehad dat het beroep tegen 
het vroegere koninklijk beslui t bij de Raad van State, ingetrokken werd. 

8. STOCK O PTI ONS 

8 . 1. Personen di e gemachtigd zijn om de opdrach t 
Uit te voe ren 

De fiscale verwerking voor aandelenopties of opties op winstbewijzen, toe
gekend omwille van of ter gelegenheid van de professionele activiteit van 

de begunstigde, is geregeld in de wet van 26 maan! 999 betreffende her 
Belgisc h actieplan voor de werkgelegenheid 1998 (BelgiJfh S/tUI/J/;/ad, 
I april 1999). Volgens deze reglementering bestaat er een forf.1 itair belast
baar voordeel dat vastgesteld wordt op een percentage van de waarde van 
de aandelen waarop de optie betrekking heeft. Voor de toepassing van het 
sysreem, is het bijgevolg onontbeerlijk om de waarde van het aandeel op 
het ogenblik van her aanbod te bepalen. 

Volgens artikel 43, § 4 van voormelde wet wordt de waarde van de 
aandelen als volgt vastgesteld: 

"/. \Valmeer de fUlf/delel/ gel/ofeerd of verbande/d //'ordel/ op de bmrJ, ij de 
//'llllrdel'tll/ hef aal/det/wllIr kellZll'lllJ de persool/ dit de optie {/{wbitdf, de gelllid-

(I) Konmklijk besluil ...... n 28 dcnmbc-r 1999 [Ol aanpassmg Van de I'IS! ...... n financii'lf' 
ondf'rnf'mingen ondf'TWOrpen aan tk "'f'1 .... oln I I januari 1993 101 voorkoming .... n hel 
gl"bruik van hl"1 finaocii.'le SlelSel voor her ",irwass.:n Van geld en rOl wijz.igLfl8 ...... n hf'1 
koninklijk besluJl van IlIunI 1993 inzake df' samenslelling. tk organisar;f'. df' Wf'r
king f'n dl" onafhankdilkhf'id van df' û:1 voor Financii.'l ... In(ormarif'verwetking, 
8dgiKh S,,,ntJbI,,J van 3 1 dec ... mbc-r 1999. 
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deMe kOWl Ilrl1/ het aa1/dtel gtdlmmde 30 dagm die het aatlbtxll'OOrafgaatl of de 
I,/(fme slotkoers die /loorafg(la! aan de dllg 1'f11/ het (I(Inbot!. 

2. /tl de andtre geml/ell is de U'aarde ,'all hel aa"dtel de lI,"ktlijk.e waarde 
m 'atl op het ogmblik ,'atl bel aatlbod, Z{)(f/s ,'aslgem/d door de pwsoon die de optie 
alll/biedt, (lP tewluit/md ad,'ieJ t'rltI de cO/llllliss({ris-rtt';sor "({IJ de l'tlmootJCMp die 
de lumdele" f/itgttft lI'aarop de (lptie wtrekkitl8 heeft, (lf. als i" die l'tlmoolsrhnp gten 
rOlllmÎssarü-m'üur is. door ttfl btdrijftrtt,isor. dit door die l'ttltlootsclulP lI'urdt a(///
gel/ nen. of Ilis de lIitgft'tlule /.'tIll/OOlSchnp tI;tl t,"blijfholldmd ij, door em a«Ollfl

/tl/II met een /'trgtlijkbtltlr Sllltl/llt, ,he dool' die IW1!1ootsr/)rlp I/'ordt arlngell'eufI.·' 

De voorziner, ondervoor..:irrer en directeur-generaal van het Instituut 
van de Accountants en de Belastingconsulenten hebben een vordering 
ingediend tot vernietiging van deze bepaling mer als argument dar deze 
regeling discriminerend wu zijn: 

wanneer de uitgevende vennootschap verblijfhoudend is en zij geen 
commissaris-revisor heeft, om het reclt[ om een eensluidend advies uit 
te brengen voor te behouden aan een bedrijfsrevisor en 
om een "accounram met een vergelijkbaar statuut" enkel toe te laten 
een eensluidend advies te geven in het geval dat de vennootschap niet 
verblijfhoudend is. 

De Raad van her Instiruut heeft beslisr om russen re komen in de pro
cedure. Hij betwist op geen enkele wijze het recht dar aan de accoumams 
is toevertrouwd om opdrachten uit re oefenen die hen overigens zijn toe

gekend door arrikel 34, 20 van de wet van 22 april 1999 inzake de boek
houdkundige en flscale beroepen. Hij vi ndt daarentegen dat de discrimi
natie terechr is wanneer deze steunt op een objectieve verantwoording die 
op redelijke wijze verband houdt met de vorming en de ervaring, zoals 
bijvoorbeeld op het vlak van de certificering over de jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen, van verenigingen en 
van andere instellin,gen. 

8.2. Voorwerp van de opdracht 

De Raad heeft de inhoud van de opdracht van de bedrijfsrevisor in her 
kader van een IIrJCk QPfjQnJ-plan nader bestudeerd. Hij heeft a.1n de leden 
een bezinningsnota overgemaakt met vijf punten, waarin achtereenvolgens 
aan bod komen (zie bijlage 2 van onderhavig J aarverslag): 



toepassingsgebied en reikwijd te van de opdracht 
refen ewaarde 
conrrolewerkzaam ht"den 
het vers lag 

specifieke vel".lOtwoordclijkhe<len in het licht van het vennootschaps
recht. 

Twee aspecten lu'bben de bijzondere aandacht weerhouden omwi lle van 
inrerpreratÎemoeilijkheden die eruit voortvloeien: 

~ De ollafhallkelijkbcid /'(/ /1 de c011l11liss"" is-rellisor 

Het vrijwaren van de onafhankelijkheid van de comm issaris-revisor van de 
ui tgevende vennootschap verbiedt hem om re bes lissen of om de beslissing 
te suggereren met berrekki n,\,l [Ot de waardering van de aandelen van de 
uitgevende vennootschap. In dit verband is de verwijzing naar een "eens
luidend advies" zeer dubbelzinni,\,l. De bezÎnnin,\,lsnora stelt een model van 
verslag voor dat overeenstemt met de principes die algemeen aanvaard 
worden voor elke revisorale opdraclH; dit verslag wordt overgemaakt aan 
de raad van bestuur van de betrokken onderneming. 

Wannet'r een commissaris-rev isor in funct ie is. is hi j van rech tswege 
belast om het verslag op tt' maken. Wanneer er evenwel een wen ige reden 
is. kan de commissaris-revisor van de opdracht afz ien; in d it ,\,leval zal het 
bestuursorgaan van de onderneming speciaal een andere bedrijfsrevisor 
kunnen aanduiden om de opdraclu uit te voeren. 

~ Re!erfcll'lIl1rde 

Arrikel 43 van de wet van 26 maart 1999 verwijst naar het bestaan van een 
werkelijke waarde van het aandeel waarop de belasting wordt gebaseerd. 
I-I et bestuursorgaan zal geschikte parameters moeren hameren (bijvoorbeeld 
rekening houdend met diverse çategorie~n van aandelen, mcr dc cijdelijke 

of duurzame illiquidi teit. enz.) om Vf."rtrek kend vanuit de waarde van de 
onderneming de waarde van de a.1ndden vast re stellen. Volgens de Raad 
sroelt een gepaste waardering op ttn refefte aan berekenisvolle en uiteen
lopende crireria (vanuit diverse invalshoeken). In her algemeen is her een 
gûWe prakrijk dat ten minsre gekozen wordt voor een methode die steunr op 

een analyse van de waarde v3n de vermogens (gebaseerd op het gecorrigeerd 
netto-actief) en voor een merhode die sreullr op de rendemenrsaspecten. 



Het zou echter niet mogelijk zijn om met een redelijke zekerheid het 

.~ bestaan van een werkelijke waarde voor een onderneming of een aandeel 

vaSt te stellen. Zo bijvoorbeeld moet de waarde die wordt bepaald volgens 

de gebruikelijke mNhodes, bovendien rekening houden met elementen 

wals: 

de uitgiftewaarde van nieuwe aandelen naar aanleiding van een recente 

kapitaalverhoging; 

de inkoopprijs van aandelen, indien deze verrichting recent en onder 

normale voorwaarden is geschied; 
waarderingen die werden uitgevoerd in het raam van de voorbereiding 

tot een beursintroductie; 

de intrinsieke waarde die bepaald wordt volgens de bij art ikel 34bis, 
§ 4bis van de vennoouchappenwet voorgeschreven voorwaarden (zijnde 

de door het vennootschapsrecht weerhouden minimumwaarde wanneer 

het voorkeurrecht is voorbehouden aan bepaalde personen die geen per

soneelsleden zijn). 

9. OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP 

9. 1. Wijzig ing van de normen 

In her Jaarverslag 1998 lichtte de Raad de herziening toe van de norm 

betreffende de verandering van rechtsvorm van een vennoouchap en ver

meldde dat het ontwerp overgezonden werd aan de I-Ioge Raad voor het 

Bedrijfsrevisoraar en de Accountancy. De I-Ioge Raad heeft zijn advies in 

de loop van her jaar uitgebracht en de Raad beslisre mer alle gegevens van 

het advies rekening te houden. 

De I-loge Raad merkte inwnderheid op dat de door de wetgever nage

Slreefde doelstelli ng in de wet van 23 februari 1967, d ie een staar van activa 

en passiva van de vennootschap voorsch rijft, tweevoudig is: de Staat is ener
zijds bestemd om her vermogen vast te stellen en een overwaardering van 

her neuo-anief re voorkomen en, andenijds, om de vennoten voor te lich

ten omtrent de positie van de vennootschap, hetgeen uiteraard een zeer 

belangrijk gegeven is bij de beoordeling van de gevolgen van de verrich

ting. 
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De Raad van het Instituut heeft evenwel de goedkeuring van de ont
werpnormen opgeschort op het ogenblik dat hij vaststelde dat de wet van 
7 mei 1999 houdende invoering van het wetboek van vennootschappen op 
ingrijpende wijze dc voorwa;lrden voor de uitocfeni ng van deze olxlracht 
wijzigde. Artikel 777 van het wetboek van vennootschappen bepaalt 

inderdaad: 

"De collllllinarÎJ of, bij zijll O//IJUlilmiJ. ent bedrijfsm-iJor of eXUnle a((OIOl-
1""1 die door hel beJlllllrJOrgtltlll of, hij 1'tlllloo!Schllpptl/ Ol/der firma m roiiptraritt't 
l'tlll/oo!Sch"ppm met ollbeptrku afl/lJpraktlijkheid. door de tllgell/ellt I,"gaderillg 
I/"ordt aallgtll"tZef/, brellgt Ol"" dne JlrUlI ',"Jlag 11;1 m ,,"//Ieldl hl"l.ollderlxid of er 

tllige ol"trll'aarderillg I'tlll bet IImo-tl((it! beeft plaalJgehad. 
/mlitll, jll hef gewl bedoeld il/ artikel 776. tweede lid, helllmO-a((it! ,'(lil de ''tll
llootschtlp kleiIIer ij dtlll bef il/ de JI(/(II /'tll/ a((iI ,tI til pan;m opgelJollltll 11/(/(11-

Jd)(lppelijk kapittlal. dtlll beJlllit 1)tIl'enltlg lilt! de l'trll/tlt/illg 1'111/ bet l'tmbil." 

Bij het lezen van deze bepali ng blijkt dat er een ingrijpend verschil is 
met de tekst van artikel 167 van de ven nootschappen wet: volgens dit art i
kel moet de commissaris vermelden of de boekhoudstaat die naar aan lei
ding van de omzett ing wordt opgesteld. op volled ige, getrouwe en juiste 
wijze de toestand van de vennootschap weergeeft. Dir verschilll(·(:ft op {en 
minste drie punten een wijziging van de onrwerpnormcn tOt gevolg: her 
voorwerp van de olxlmch t , de reikwijdte van de verificatiewerkzaamheden 
en de bewoordingen van het verslag. 

\X'a[ het voorwerp van de opdrncht bet reft, moel er een onderscheid 
worden gemaakt tussen, enerzijds, de controle op de jaarrekening die een 
financ i(! le positie moet weerspiegelen die bestemd is om aan de vennoten 
en aan derden periodiek informatie te verstrekken aangaande het vermo
gen, de financiële toestand en de resul taren van de onderneming en, ander
zijds, het specifieke doel van deze opdrncht, dar erin bestaat overwaarde
ringen in de vermogenssitutltic tC onderkennen. 

Wat de verificatiewerkzaamheden betreft, moet de vTllag worden 
gesteld in hoeverre deze nieuwe doelstelling de tenuitvoerlesging vergt 
van een volkomen controle of van een beperktere comrole d ie veranrwoord 
is gezien de beperkte verk laring van betrouwbaarheid. Voor het antwoord 

op deze Vta.1g, steunde de Raad op de memorie van toelichting bij het ont
werp van wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen (Gedr. 

St., Kamer, 1998-'99, 1838/1, p. 166): 



"IJr I/vrdl gtJltld dal de (OII/II/ÎJsarÎJ. btdrijfirtlJÎJ(W of accolltllalJllI/otlllagaflll 
of" geen of'erl/'ilarderiflg mil bel Iltllo-aClÎtf heeft plaatsgel'OlIdt1l. Aldus lI'Ordt 
dl/idflijk gell/aakl dal bel sl«bls tel/ bt/lfrkte (Omrole Ixtreft t1I gem ctrtijictriflg 
dilt de staal teil f'Ol/edig. gelrollll' til jllist beeld geeft IWII de l'ellflootjC/;flP. Zulks is 
illllllers s/ecbfj mogelijk Iltl NI/ Ivl/edige. gederailleerde COl/trole. " 

Aangezien de wil van de wetgever duidelijk JS, moeten de normen 
dit'novt'reenkomstig wordt'n lmngepast. 

Op \'oorstel van de Commissie Bijzondere Opdmchten , heeft de Raad 
t'f.'n nieuw ontwerp opgesteld dat g6nspireerd is door de expoJflrr draft van 
hN IIIUmaliolltll Alldilillg Pr(lCtÎctJ COlllllliUee betreffende de "Assurance 
Engagemt'nts" van maart 1999. Dit ontwerp bepaalt dat de beroepsbeoefe
naar, na de voorgenomen verrichting tt' hebben geïdentificeerd en de admi
nistratieve organisatie te hebben onderzocht, de bewijskmchtige gegevens 
dient te verzamelen. Die gegevens moeten hem in staat stellen de saldi van 
de rekeningen die opgenomen zijn in de staM van activa en passiva die aan 
het verslag van het bestuursorgaan wordt toegevoegd. tt' bevestigen. Het 
bijeenbrengt'n van bewijskrachtige gegevens zal beperkt blijven tOt de 
doelstellingen van de opclmcht zoals in de wet omschreven. De beroepsbe
oefenaar zal een aangepast werkprogmmma ten uitvoer leggen, derwijze dat 
het risico dat hij een verkeerde conclusie rrekt beHeffende de boekhoud
kundige sm:!t rot een aanvaardbaar peil wordr herleid. 

Tt'n slotte zijn ook de voorstellen van conclusies voor het verslag. die in 
de ontwerpnormt'n wart'n overgenomen, aangepast aan de nieuwe bewoor
dingen van de wer. Met naleving van de internationa le doctrine, heeft de 
Raad voor het oordeel van de bedrijfsrevisor geop(f~erd voor een formule
ring in de negatit:ve vorm. 

De aldus gt:wijzigde tekst werd opnieuw voor advilOS aan de Hoge Raad 
voor de Economischt: Beroepen overgezonden. 
In elk geval zullen de nieuwe normen pas van kracht kunnen zijn op her 
moment dar her werboek van vennootschappen zelf in werking rreedt. 

9.2. Onderl inge verl.ekeringsverenigingcn 

De wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen 
(BtlgÎJch SttUJlJhlad, 4 mei 1999) voegt in de wet van 9 juli 1975 betreffen
de de controle der verzekt:ringsondernemingen een hoofdstuk Vlfllilllfuies 



in met als titel "Omzening van onderlinge verzekeringsverenigingen. 
Artikel 78bis bepaalt: 

"Walilleer een ollderlillge t'e!Zekeriligsverenigilig gebl'llik !!laakt Vtm de moge
lijkheid tJfJOrziw ill arfikel165 I/tm de gecoijrdilleerde wettell op de h(l/1(1eI!I'tl/lloof

schappelI, zijn de regels I'all dit hoofdsl/lk t't111 toepassillg, 111 "fil'ijkillg vall de 
artikelen 166 fOf 174 /'(/11 diezelfde wetten, behalve ill de mate dat er lIitdmkke
lijk I/all/" t'frwczell wordt ill dit hoofdslllk. JI 

Naar luid van artikel 78qfltlter, § 2 bellOOrt de conerole van de omzetting 
tor de bevoegdheid van de commissaris(sen)-revisor(en) van de verenigin
gen. Deze moet(en) verslag uitbrengen over de boekhoudkundige smat die 
het beheersorgaan heeft opgesteld en inzonderheid vermelden of deze de 
toestand van de vereniging op volledige, getrouwe en juisre wijze weergeefL 

HoofdHuk Vqllillqllies van de wer van 9 juli 1975, zoals gewIjz igd, 
bevat een volledige omzeningsprocedure die aangepast is aan de bijzon
dere kenmerken van een onderlinge verzekeringsvereniging, waarvan de 
statuten niet in de vennootschappenwet worden geregeld. Her feit dar de 
controleopdracht exclusief aan de commissaris-revisor wordt toevertrouwd, 
is logisch, aangezien al deze vennootschappen verplicht met toepassing 
van de wet berreffende de conerole van de verzekeringsondernemingen 
worden gecomroleerd. 

Men kan stellen dat her voorwerp van de conrroleopdrachr in dit geval 
en het ontwerp van gewijzigde normen in verband met de controle bij 
omzettingen, samenhangend zijn. Wij merken op dat de tekst betreffende 
de onderlinge verzekeringsverenigingen niet verwijst naar de overwaarde
ring van het netto-actief en geen uitdrukkelijke vermelding voorschrijft 
van het eventuele verschil tussen her neno-actief en het vereiHe mini
mumkapiraal van de vennoocschap bepaald in de vennoorschappenwet. 
Evenwel behoudt artikel 780clies de aansprakelijkheid van de leden van het 
beheersorgaan van de onderlinge verzekeringsvereniging wanneer derge
lijke overwaarderingen of verschi Ilen bli jken. 

Bij het lezen van de tekst van artikel 78qllater, § 3, moeren we ervan 
uitgaan dat de commissaris-revisor van de onderlinge verzekeringsveren i
ging zijn opdrachr zal uitvoeren met toepassing van de aanbeveling van de 

Raad van 5 januari 1993 mer becrekking tor de uitvoering van een beperkt 
nazicht door de commissaris- revisor bij een tussentijdse toestand. Hoewel 
de wet niet verplichr een evennzeel verschil re vermelden tussen het neno-
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actief en het bij de wet bepaalde minimumkapitaal, verdient het wch aan
beveling deze vermelding toe te voegen indien zou blijken dat het neno
actief minder bedraagt dan het minimum maatschappelijk kapitaal. 

Samen met de Controledienst voor de Verzekeringen zal de Raad de 

uitoefening van deze controleopdracht na de inwerkingtreding van het 
nieu we wetboek van vennootschappen bespreken, 

10. CONTROLE VAN DE VZW'S 

In de IB R-Jaarverslagen 1997 en 1998 lidme de Raad de inhoud toe van 
een ontwerp Wt wijziging van de wetgeving inzake de VZW's. Het wets
ontwerp had met name [Ot doel de grotere VZW's te verplichten wr her 
voeren van een boekhouding conform de boekhoud wetgeving en deze 
rekeningen door een beroepsbeoefenaar te laren conrroleren. Het ontwerp 
van wet dat op 2 december 1998 werd ingediend, houdt een wijzigi ng in 
van artikel 17 V~ln de wet van 27 juni 1921, waarbij aan de veren igingen 
zonder winstgevend doel en aan de instell ingen van openbaar nut re<:hts
persoonlijkheid wordt verleend. De verenigingen die de criteria overschrij
den, bepaald in artikel 12, § 2 van de boekhoudwet, worden verplicht een 
commissaris aan te wijzen waarop de artikelen 64, § 1, 2de tot 5de lid, 
§ 2, 2de en 3de lid en 64/;;s [Ot 66 van de vennootschappenwet naar analo
gie toepasselijk zouden zijn. 

Deze bepaling van her ontwerp van wet werd ongel ukkig genoeg tij
dens de parlemenraire werkzaamheden in de Kamer van Volksvenegen
woordigers gewijzigd. De nieuwe tekst bepaalt dat de VZW's waarvan het 
totaal van ontvangsten, andere dan uitzonderlijke, zonder BTW ';30 mi/
jom frallk Ie bot'ell gaat ell die gemiddeld O/'er het jtUII' m uitgedmkt ill 110ltijdse 
equll'alenten meer dali 5 persoNelI. lIIgeschrel'et1 ÎlI het !Ierso/leelsregister (. .. ). 

tell"frksrelle/l of (be. gemiddeld 011r het jaar en Ifitgedmkt in/loltijdJe eqflivalenten. 
lllee,. dan 30 /Jf'"!(Jlleli iligesdJrel'fl/ ;'1 hel persol/eelsregister (. . .) tewerkstelIelI. ,. een 

boekhouding houden en een jaarrekening opstellen overeenkomstig de 
bepalingen van de Wf.'t van 17 juli 1975 op df.' boekhouding en de jaar
rekening van de ondernemingen en van de uitvoeringsbesluiten. Boven
dien bevat § 6 volgende tekst(l ): 

(I ) P"r/. SI .. Knma. 1998-'99. 1854/9, p. 11. 
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"De statfltet! kll//Ilm erin /J()()rzien dat de algemme vergaderil/g !ll/ of meer 
fil/fJllriête rOlllllliJJariSJfII, al dali niet lid tlal/ de verenigillg, aanwijst 0111 de fil/(l11-

rÎe1e toeft/Illd en de jtlflrrekming /'411 de 1"eI'wiging te rOl/tro/eren. 

Walllleer gebYllik //'ordt geil/at/kt vall de mogelijkheid bedoeld ;" hel t'Orige 
lid. wordelI de ollderzoeks- ell rO!llrolebet!oegdheid vall die rOlllmfsUl/'iHet! il1 de Slt/
IlIten ,mder Ol/l!rhrellfn.·' 

Waar het omwerp van WN ongetwijfeld een belangrijke stap vooruit is 
inzake boekhouding, geldt dit niet voor wat de controle van de rekeningen 
betreft. De voorgestt:lde tekst is een slafliS quo in vergelijking met de toe
stand die sinds 1921 van kracht is. De wetgever heeft niet geopteerd, zelfs 
niet voor de grote VZW's, voor een comrole van de rekeningen uitgevoerd 
door een onafhankelijk beroepsbeoefenaar. Logisch werd dan ook aan de 
commissariss(-n niet opgelegd de arti kelen 64 rot 65 van de v(-nnootschap
penwet na te lev(-n. 

Waar de Raad deze toestand bet reurc, Stel t hij niettemin vast dat een 
zeer groot aamal verenigingen zonder winstoogmerk nu al onderworpen 
zijn aan bijzondere wetgeving die boekhoudkundige regds en een speci 

fieke conrrole voorschrijft. Wij vermelden in het bijzonder: 

COlll ro/e op de pril'tl/e l'OOrzorgsi /lStcllillgell 
Koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de private voor
zorgsi nstellingen, van de Wet van 9 ju li 1975 betreffende de conrrole der 
verzekeringsondernemingen (B.S. van 7 juni 1985). 

COl/trole op de pe/lSioeflkf(JJen 
Koninklij k besluit van :5 april 1995 W t tot:passing van de wet van 9 juli 
1975 bet reffende de conrrole der verzekeringsondernemingen op de pen
sioenkassen bedoeld in artikel 2, § 3, 4° van de voormelde wet (B.S. van 
15 juni 1995). 

COlltrole op de ziekel/fondstll 
Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen (B.S. van 28 september 1990). 

CMtrole op de fo1/(lsw l'OOr beJttltlIIJzekerheid 
Wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid 
(B.S. van 7 februari 1958). 
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COIi/ rolt mil dt JtKialt !tcrtftlrltl ltll 
Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 

27 juni 1969 tor herzien ing van de besluÎtwet van 28 december 1944 be
treffende de maarschappelijke zekerheid der arbeiders (8.S. van 5 decem
ber 1969), gewijzigd door het kon inklijk besluit van 20 juli 1998 (B.S. 

van 5 augustus 1998). 

C01llrolt op dt lafJomtoritl / 'OOr klÎ"iJcbt biologit 
Koninkli jk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan de labomtoria moeten voldoen voor de tegemoetko
ming van de ziek tevera'kering voor verst rekkingen van klini sche biologie 
(8.s. van 12 januari 1983), gewijzigd door verscheidene latere wetteksten. 

COI//role /)p de ziekenlJIIÎztl/ 

Wer op de zieken huizen gecoördineerd op 7 augustus 1987 (8.s. 7 okto
ber 1987). 

COlllrole op dt botkholldillg " UIl poli/iekt fnr/Îjell 
Wet van -4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de ver
kiezingsuitgaven, de financ ieri ng en de open boek houding van de poli
tieke partijen (B.S. van 20 juli 1989), zoals laatst gewijzigd door de wet 

van 23 juni 1999 (8.S. van 19 augustus L 999). 

COlllrQle op de illurbedrij/sgfllm klllldige dietWeli 
Koninklijk besLuit van 23 januari 1992 op de boek houd ing, de jaarreke
ning en de begroting van de interbedrijfsgeneeskundige diensten (B. S. van 
29 januari 1992). zoals Later gewi jzigd. 

COlli rolt /'111/ de NGO 
Koninklij k besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenn in8 en subsidië
ring van niet-gouvernementele ontwikkelin8sor8anis:tties en van hun fede
mcies (B.S. van 27 aU8llStuS 1997 ), addendum aan het koninklijk besluit 

W.s. van 10 oktober 1997). 

COlllrole / '(111 de bogeJchol/!/l 
• Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de VIa.1mse 

Gemeenschap (B.S. van 3 1 augustuS 1994), lacer gewijzi8d. 
• Decreet van de Fmnse Gemeenschap van 5 augustUS 1995 houdende de 

aL8emene or8anisatie van her hoger onderwijs in hogescholen (B .S. van 
I september 1995), later 8ew ijzîgd. 
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Coutrole fl(ll1 externe diensten voo,. pret!tmie en beschermll/g op het u'erk 
Koninklijk besluit van 27 maan 1998 betreffende de externe diensren 
voor preventie en bescherming op her werk (8.S. van 31 maart 1998). 

COlltrole op de rlat- eI1 verzorgll/gstehflÎulI 
Koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de 
normen voor de bijzondere erkenning van TllSt- en verzorgingstehuizen 
(8.S. van 7 december 1982), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 24 junI 1999 (B. S. van 29 februari 2000). 

C01lfrole op bepaalde orgal/lsmen ;,/ de V/allll/se Gemtel/schap 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de 

erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoor
nissen (B.S. van 3 oktober 1998). 

• Besluit van 28 april 1998 van de Vlaamse regering tor uitvoering van 
het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijns
werk (B.S. van 12 juni 1998). 

• Decreet van 12 mei 1998 van de Vlaamse Gemeenschap houdende de 
erkenning van het landdijk georganiseerd jeugdwerk (8 .S. van 21 juli 

1998). 

C01lfm/e op bepaalde soc/ale orga/lismen ;11 de Fr(ll!Se Gelllul/Schtlp of het Wat/Ise 
Gewest 
• Besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de 

voorwaarden van erkenning en subsid iëring van de voor gehandicapte 
personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en dien
sten voor plaatsing in gezinnen (B.S. van 25 decembet 1997) .. 

• Besluit van 15 maa~t 1999 van de Regering van de Franse Gemeen
schap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en 
de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van 
het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd (8.S. 

van I juni 1999). 

Deze exem plarieve opsomming geeft een ruim overzicht van een aantal 
door de bedrijfsrevisoren uit re voeren controleopdrachren in VZW's. Deze 
lijst zal nog her voorwerp uitmaken van een verdere analyse door de 
Commissie ··non profir " van het Instituut der Bedrijfsrev isoren en, waar 

nodig, worden aangevuld. 

IBR - J AARVERSLAG 1999 



V. CONTROLEOPDRACHTEN IN 
SPECIFIEKE SECTOREN 

1. Controle van de financiële instellingen 
l.I. Connolenormen 

1.2. Financit'le diensten op internet 

2. Controle van de verzekc ringsonclernemingen 
2.1. \'<'i)ziging van de Verordenin!; van de Comroit-diensi voor de 

Verzekeringen met betrekking tot de tI)e lar;ng van de erkende 

commissarissen 

2.2. /l. faat5chappijen voor onderlinge borgstel ling 

3. Controle van de ziekenfondsen en van de lands bonden van 

ziekenfondsen 
3.1. Technische nota aan de door de Controledienst voor de Ziekenfondsen 

erkende revisoren 

3 .2. Controleverslag 

4 . Controleverslag in de ziekenhuissector 

5. Controle van de boekhouding van de polirieke partijen 
5.1. Wijzigingen van de wtr van 4 juli 1989 op het vlak van de controle 

5.2. Rekeningschema 

5.3. Verslag van de bedrijfsrevisor 

6. Instellingen voor openbaar nut en overheidsopd rachten 

7. Fondsen voor bes taanszekerheid 
7.1. De boekhouding 

7.2. DeçomroJe 

8. Laboratoria voor klinische biologie 

9. Elektronische handel 

10. Prijs 1999 voor het beste milieurapport 

11. Diensten voor hulpverlening aan de jeugd in de Franse 
Gemeenschap 
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12. Dioxinecris is 
12.1. [ d~nrific~ring van d~ ondern~mingen dje mog~[ijks mt de d,oxine

bt:sm~tring hebbt'n bijgedragen 

12.2. Voorschonen zonder intert:st voor de onderneming~n die rl>chtsrreeks 

door de dioxincçrisis zijn getroffen 

[2.3. Gewaarborgde kn-di/:tcn bestl;"md voor de intrinsiek gezond/: bc<:lnJven 

dil;" door de dioxjn~crisis w~rden gelroffen 

12.4. V~rgotX!ingsregeling m~1 bt:rr~kking ror sommigl;" verni~ligdt" voc.! ings

mjddel~n v<ln dierlijke oorsprong 

12 .5. Vergoedingsrt"geling voor sommige [t"vt"nde dieren en sommigt" productl'o 

van dierlijkt" oorsprong 

12 .6. Fiscalt" ocgdl:idingsmaalft"gelt"n 

12.7. Invl:maris van 50mmig" producten van dit"rlijkt" oorsprong op oosis v,1O 

varkens of pluinlVtt 

l. CONT ROLE VAN DE FINANCIËLE INSTELLINGEN 

L. L. Conrroleno rmen 

In zijn verslag over 1998 (p. 1 t8) heeft de Raad toelichting gegeven 
omtrent de werkzaamh{-(](-n die door een gemengde werkgroep, samenge
steld uit erkende revisoren en verregenwoordig(-rs van de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen, zijn gevoerd met het oog op de herziening 
van de circulaire B350 beueffende de instructies nn de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen aan de erkende revisoren in verband mer hun 
medewerking aan het prudentieel toezicht. De insuucties van de Commis
sie voor het Bank- en Financiewezen aan de erkende revisoren maken her 
voorwerp uit van een nieuwe circulaire D1I9911, gericht aan de erkende 
revisoren op 12 maart 1999. De nieuwe richtlijnen handelen achtereenvol
gens over volgende punten: 

cOlurole van de periex)ieke rapporteringsstaten; 
controle op de passende organisatie en interne controle, alsmede op de 
naleving van het wettelijk statuur; 
verslaggeving aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen; 
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informarieuirwisseling russen de Commissie voor her Dank- en Finan
ciewezen en de erkende revisoren; 
medewerking van de erkende revisoren aan het toezicht van de Commis
sie voor her Bank- en Fi nanciewezen op de kredietinstellingen naar Bel
gisch reçlH, waarvan de moederonderneming een financiële holding is. 

Deze nieuwe richtlijnen kaderen in het toezichtsmodel dat de Commis
sie voor het Bank- en Financiewezen hanteert en dar stelr dar her pruden

rieel roezicht georganiseerd is in vier concentrische cirkels: inrerne con
trole, interne audit, revisoraal toezicht en toezicht door de Commissie. 

De groeiende internationalisering van het bankwezen leidt ror het uit
voeren van opdrachten door erkende revisoren, enerzijds, in buiten landse 
vestigingen van Belgische kredietinstellingen en anderzijds, in vesrigin
gen van buitenlandse banken in ons land. De Commissie voor her Bank
en Financiewezen is hierbij hoofdzakelijk betrokken wanneer de erkende 

revisoren handelingen stellen in het kader van hun hoedanigheid van 
medewerker aan het prudentieel toezicht. In de circulaire 01 /9111, bena
drukr de Voorzitter van de Commissie voor her Dank- en Financiewezen 
dar de erkende revisor de Commissie zal moeten raadplegen vooraleer hij 
revisorale opdrachten als medewerker aan het prudentieel roezicht uitvoert 
in het buitenland, dan wel op vraag van een buitenlandse toezichthou

dende autoritei t. 

Ingevolge de nieuwe circulaire zu!Jen de aanpassingen van de regelge
ving met betrekking ror de conrrole van kredietinstellingen moeten verder
gezet worden door de wijziging van de conrrolenormen van::' november 
1993. Zij moeten in de lijn liggen van her updaringproces van de normen 
van het IFAC over hetzelfde onderwerp. Deze wijziging zal bovendien 
moeten worden :1.1ngevuld door aanbevelingen over specifieke verrichtin

gen, zoals daar onder meer zijn de impact van e-commerce op auditwerk
zaamheden, audicering van "romplitll/ce'·-functie, witwasreglementering, bij
zondere mechanismen, signaalfunct ie, auditering en rapportering inzake 
semestriële en periodieke rapportering door de kr('(lierinsteIJing. 

De werkzaamheden voor de wijziging van de normen zullen moeren 
]>laarsvinden in de loop van 2000. De Raad heeft geoordeeld dat de wijzi

gingen zouden kunnen worden uitgewerkt door een gemengde Commissie 
waartoe de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal worden uitge

nodigd. 
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1.2. Financ iële die nscen op incernec 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heefr aan de beleggings
ondernemingen en aan de kredietinstellingen een werkdocumenr ver
stuurd betreffende de financii:le diensten op internet. Dit document bevat 
een inventaris van de punten die vanuit het oogpunt van de prudentiële 
conrrole een bijzondere aandacht verdienen. De Voorzitter van de Com
missie voor het Bank- en Financiewezen venocht her Instituut om zij n 
advies met betrekking tot d-ir sruk. 

De nota beoogr dir nieuwe gebied af re tasten en vooral de aspecten te 
onderkennen van her huidige verordenende en prudentiële kader, die spe
cifiek op de internet-omgeving toepasselijk zijn. De nota handelt niet over 
het verspreiden van informatie door de emittenten en evenmin over de 
lourer technische aspecten en de informaticarisico's die verbonden zijn aan 
her gebruik van internet in het kader van de activiteiten van de instelling. 
De punten die vanuit prudent ieel oogpUnt een bijzondere aandacht verdie

nen zIJn: 

algemene beleidsaspecten; 
conrractuele relaties; 
veiligheid ; 
virtuele afgevaardigden; 
identificering van de cliënt bij ontstentenis van een "life" contact ; 

operationele aspecten; 
maatregelen en procedures die de naleving van de gedragsregels moe
rcn waarborgen; 
mogel ijk grensoverschrijdende aard van de aangeboden of verserekre 
diensten. 

Hf.'{ document word t verder aangevuld met een "check-l ist" van de 
punten die een bijzondere aandacht verdienen. 

De Raad bestudeerde aandachtig hN document, waarvan hij de inhoud 
als uitermate nuttig en belangwekkend beschouwt. 
Hi j liet de Commissie voor hel Bank- en Financiewezen een aantal sugges
ties geworden waarvan wij de belangrijkste hier overnemen (vrije ver

laling): 

" /11 dt illltidirig u 'Qrdl g~prtCis«rd dal dt llOla lIitl IUl1ldtll ()toer dt ill!onllllli

farisifO'S dit ,,"halld lJo1ldetlllltl l}tl gtbmik I 'all i11f",1tI ill IJel kader I'tI11 de aCli-
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Ei/ti/m t'al1 de iw/dlillg. ZOtlIs deajdelillg die be/rekkillg hNft op de toeiligbtid op 
blz. 5 be/ laa/ lIi/srhijnell. kmi deze "mag «hter niet tlchteru'tge gelateli urm/m. 
Dit mptrt 1II00t ollgetwijfeld (J{I/l botl kOlllell ill het dOl.1flllellt en ill de rbeeklisl ill 
bijlage ell dimt dm l'en/el' oflt/llikkeld /llorden . hetzij ill deze 1I0ttl. belzij ;11 teil 
tlfzolldedijk d()(l1l11el/!. De bel'tiligillg I'tm de illformaticasystemell IIIlt betrekkillg 
lot de filltllltitle diemll'll op il/l/'l'll/'I betreft ill het bijzonder de comroltOmgetlillg. de 
risi((I(Jl/a/Fe door de leiding, de rollfroleJ /'tI1I de werkillg I'(m de l,tlTichtillgell (met 
inbegrip 1'(111 deloegflngscollfroltJ, de bt!clNrmillg Itglll/'lr/IJSell, de /mck-llp- ell ror

rectifproddls), de geptlJle btr'til/glllg /'all de illfonllatietll de ku."liteilscol/lrole. 

KIllIIllII et"tlleens l"trmrld wordtIl. de probltmlll die /,"Im/ul holldell met dl per-
11/tll/e11U bescbikb(/(fdxid lil toegllnkelijkheid 1'((11 btpfltllde geget'tfls. Walll/ter de 
imf/llillg zicb ertoe I'erbilldf 011/ t'oorldlf/'etu/ inlichtillgell fe l"trslrekken O/'er de 
1If1f1'klell, ZO" de ol/Illogelijkheid 0/11 lof deze inforll/tlfie lOIgalIg te hebbl'll il/ 
btpaalde gel'al/lII klflllll'll beSChollll'd won/el/ als I'tII f(}lIf die de aowpmkelijkheid 
WIl de illstellillg zo/( kIllIlIelI ill opspl'llak bl'mgl'll. 

DI' lekJl getft elll ot'tl'Z/cbt l'tIIl de ffll/rties die de lI"tbsiltJ l'tIIl de kredilfiJulll
lil/geil ell de beleggil/gsollderllemlllgell l"trl'lll/m. Deu opsommlllg liJkl reldlit/lvl
ledig. "'til kali zich trhler afl'l'agm of het lIillllllllig ZOII zijllom deze op te splil
Uil 111 tu,« groepen: ellerzijds de illformattejimrlies lil mulerzijds de opemtiollele 
jimcties. De tu'et jimcliegroe/ltll kll/lIlell tlal/leidiJlg get'tll tOl l'f1"schilltllde oplossill
gm op bell,lak l'd1l de orgtlllisatie en de risi(o/;ehetnil/g, 

PI/llt 3 olldel"zOlkt de aspecltn die /'tI1I bijzo/lder belallg zijn /'(fmlil pmdelllieel 
oogjllllll: Ixt ZOIf u'tl/icbl llIfttig zijll Ol/I meel' iu be/ bijzollder de Iladmk Illeggm 
op Ixt ftil dat de illsul/illg die zich meI dil soorf a(/;t'iteÎllll IlIlall', ZOfl 1II00teri 

Ol'trgtlllll lot em toornfgtUl/u/e risi((I(J/IdIJSe alt'Orells IJI/'I de nillN'lillg te btgillllm. 
til meI het lIitll'erJwl "tIIl etll gepaste imtrlle {Omrole, TtI'!'IIS ZOIt /'1a tes/J II/Ollm 
'/tIgegoatl lI'Ordlll of de ProW/llffl /'tJldOlllde werkt" ( ... ). 

De 110ft/ ollderzot!kt kort de problelllell ill t'erbtllu/lIIlI de fOIlI/'(/ctl/lle relt/ties. 
IVf,t de relatie htreft Uwell fIlJtel/il/gell-Clii?ilfw, O/ulentreept de 1I01t/ dell{)()(h,tltlk 

0111 mll/d~/r/JI ft' bebhll I'ool' bel opJtdle1/ 1'(/1/ gept/ste 1"OIllrt/clm, De /-elrltieJ tmiw 
belegg;,/gsollderllllllillgw til de kredietimlellillgen bebhl/ zeker btfl'lkking op de 
rOlltmCflle/e relalies, IIIrlar 11't/lltIlS op de pricolllmclllele fr/alies. 111 d;1 l'tr/m/ld is 
bel Ollolllbttrlijk 01/1 ttll tYJIdOll/(lelmwparallfil "tIIl de (ollllliereitle pmkJijkl1l te 

glmlllderlll. Zo bijlwrbetld lOOI' "l1e hlaltllde a(fiI'lU;tlll die op elektronisr/Je 
IIlJ::l lI'ordell glffllliseerJ. zal/ de site (UlII de polll/litlt diriUtIIttl1 OII/'(JOnt'llordl
IIJke toegtlflg mOlltll biedelI lot de (iigelllllle COlllra(/lOO/"U'((tlrJlII die zOl/dell l'd/lloe-
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p{lSSÎng zijn indim de IJirrichtillg wordt gesloten, Verder ZOII het lloodzakelijk zijll 
om (UW de rlilfllm garafllies Ie biedell meI betrekking fot de beschermÎng ww het 
prililel't}fj m de lIale/liNg l/tJI/ be/Malde wetgevillgen met betrekking tof de handels
praktijkm, 

( ... ) 
Tm slolte I/loef ollderstreep! lI'Qrdm dat het goed ZOII zijn dat de Belgische Il'el

geving drálgend wordt aallger",ld met een geschikte regelillg inzake de elektrolliJdJe 
halldtekeningen, Zolang er gtell dergelijke regeliug bestaat en er bijgevolg Q//I'ol
doemie jllridiJche zekerheid is, kmi lIJm ziel; afvragen of het "iet I/oodulkelijk zou 
zijn 0111 rege/I/Ultig Ie !mchikkell Ollfr /Jet'eJtigmgen die op correcte wijze dool' de 
dieill II'O/den gedortl1lltl/teerd Olie/' de Situalie I'all de I'e/aties tllssell lII 'U partijen, 
De I/o/a legt lerecht de I/adfllk op het ftil dat bepaalde Jystelf/ell ertoe aallleiding 
gerit" dal de meme/ijke Ilmenk01llst lI'ordt lIi/geslolfll ell dat el' prohlemell zouden 
kunllen zijll om de dilII! Ie identificeml bij gebrek 00" een "lift" COlifaa, Hel is 
illltre.fSafl! te o,ulerstrepell d{ll de identifimliep/'(l{"edllres Hwr dillilfl/ /;et 1'f)()/'U'e''P 
lIlotIen lIilmakm l'all bijzolldere (/(lIIda(/;1 I'al//('(ge de illteme ell exterlle (lIIdilOH 
11(11/ de imfelli"g: "iteraard IIIQttm deze dali Olft' de nodige middelen besc/;ikkm 
I'oor de Wlllill'Qedeggillg !'all de controles 0111 op lijd /Jtrdarhle l'frrirhlillgell te klll/
nel/ olildekkell, Hel dommenI wijst (htidelijk op een potemieel probleem, maar biedt 
gu" op/osJÎlIg: de oplossing zal echter ollgelll'ijftld later moeIelI lIitgell'erkt wordm, " 

Ten slotte vermeldde de Raad van het Instituut dat een bezinning is 
aangevat over de mogelijkheid voor de bedrijfsrevisoren om over ce gaan 

rot het nagaan van de becrouwbaarheid van handelsverrichcingen die llit
gevoerd worden via elektronische weg (zie hierna punt 9), Er is een voor
omwerp van norm uitgewerkt, dat het voorwerp uitmaakt van bespreking. 
Di t document is overigens een illuscracie van de testen die kunnen worden 
uitgevoerd door externe deskundigen. 

2. CONTROLE VAN DE 
VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 

2. 1. Wijzig ing van de Verordening van de Con tro led ienst 
voor de Verzekeri ngen met betrekking tOt de tOelat ing 
van de erkende comm issarissen 

I n het Belgisch Sltltltsblad van 21 oktober L 999 is de verordening nr. I I van 
de Concroledienst voor de Verzekeringen becreffende de toelating van de 
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erkende commissarissen bekendgemaakt. De tekst bevat op verschillende 
pumen belangrijke wijzigingen aan de erkenningsregeling voor de com
mIssanssen. De Raad van het Instituut had de gelegenheid een advies uit 
te brengen over het ontwerp van verordening en verheugt zich over de 
voornaamste wijzigingen die werden aangebracht (I BR-Jaarverslag 1998, 

p. i22). 

Twee belangrijke bepalingen werden in de erkenningsregeling voor de 
erkende commissarissen opgenomen: 

1° De eerste wijziging maakt het voorafgaand akkoord noodzakelijk van 
de Controledienst over het voorstel van aansrelling van een erkende 
commissaris aan het orgaan dat tot de benoeming moet overgaan. Deze 
regeling is gelijklopend met het stelsel dat nu al bij de kredietinstel

lingen in voege is. 

2° Het akkoord van de Controledienst word t afhankelijk gemaakt van de 
neerlegging door de commissaris van een dossier, waaruit blijkt dat hij 
over de middelen beschikt die voor de uitoefening van zijn opdracht 
zijn vereist. Elke latere wijziging moet rer kennis van de Controle
dienst worden gebracht, die lijn instemming zou kunnen herroepen 
indien de ten uitvoer gelegde middelen nier meer volstaan. 

De Raad stelt met voldoening vast dat de Controledienst voor de Ver
zekeringen is ingega.·m op het merendeel van de suggesties die hij in ver
band met het omwerp van verordening had gemaakt. Het verheuge de 
Raad dat de vroegere bepalingen betreffende het stelsel van voorlopige 
erkenning en de ruchrregeling werden verlaten. De Raad beoordeelt als 
positief dat de reglementering voorman de Controledienst voor de Ver
zekeringen toelaat om aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren niet alleen de 
beslissingen mede te delen waarbij een erkenning van een commissaris 
wordr ingetrokken, maar ook de feiten of handelingen waarvan de Con

troleclienst weet zou hebben en die volgens hem een tekortkoming beteke
nen in de uitoefening van de functie van erkende commissaris . Die maatre
gelen leggen de basis voor een samenwerking die voor de goede werking 
van de roezichrsopdrach ten van het Instituut wenselijk is. 

De Controledienst voor de Verzekeringen heeft de Raad van het Insti
tum om advies verzocht betreffende de ontwerpen van mededeling die de 
Controledienst van plan is toe re zenden aan de bedrijfsrevisoren, inzon-
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derheid wat de aanstellingsprocedure van een commissaris bij een gecon
troleerde onderneming berreft. De Raad oordeelde het nit'r nuttig opmt'r
kingen te makt'n bij de ontwerpnota ES, die betrekking het'ft op de vt'r
nit'llwingen dit aan het toelatingsreglement werden aangebrachc. 

\'V'at daarentegen de bijlage tot die nOta betreft, mer name de vragen
lijst berreffende de middelen dit' worden aangewend, heeft de Raad zijn 

bewrgdheid geuit nopens de omvang van de administratieve belasting die 
daaruit voortvloeit. De Controledienst voor de Verzekeringen erkent zelf 
dat dit administratieve dossier een last betekent en hoopt dar deze proce
dure Wt een betere kennis van de audirsecror bij dt' Controledienst zal bij
drJgen en de relaties russen de Controledienst en de commissarissen zal 
verbeteren. De Raad van het Instituut heeft er evt'nwel op aangedrongen 
dat de Concroledienst een inspannins zou leveren om het volume van de 
opgevraagde inlichtingen enigszins te verminderen en op koTte termijn 
wu overwegen de vragenlijst te beperken ror die SeSevens die van wezen
lijk belang zijn VOOf de lmoefening van zijn toezichtsopdracht. 

2.2 . Maatschappijen voor o nderlinge bo rgstelli ng 

Het koninklijk besluit van 30 april 1999 regelt he[ Statuut t'n de controle 
van de maatschappijen VOOf onderlinge borgstelling (Belghfh Sftltlubltld, 

6 augustus 1999). Deze vennootschappen zijn onderworpen aan het pru
denriële toezicht van de ConrroledienSI voor de Verzekerinsen. Artikel 44 
van d it besluit bepaah dar in alle maatschappijen ten minste één van de 
commissarissen door de statutaire algemene vergadering van de vennoten 
moet worden aangewezen onder de leden van het Insriwur der Bedrijfs
revisoren of onder de leden van her Instituut der Accountanrs. Artikel 40 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringson 
dernemingen is naar analogie van toepassing. 

De vermelding van de accountant voor een opdracht van wettelijke 
controle van de jaarrekening, en bovendien in een sector die door een 
instelling van prudentieel toezicht wordt gecontroleerd, kan alleen maar 
het resultaat van een vergissing zijn. Deze vergissing, die wordt gemeld in 
het advies van de Raad van State (Belgisch Sftlfllsblad, 6 augustuS 1999, 
p. 29.297), werd niet door de Minister van Economie rechtgezet. Maar wel 
gaat de Controledienst voor de Verzekeringt'n ervan uit dat deze opdracht 
alleen door een bed rij fsrevisor kan worden uitgeoefend. In zijn mede-
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deling F2 betreffende de rol van de commissarissen in maatschappijen voor 
onderlinge borgsrelling en hun relaties mer de Comroledicnst, wordt 
onderstreept dat de commissaris wettelijk moet zijn gemachtigd om het 
verslag op te stellen bedoeld in artikel 65 van de vennoorschappenwet. 
Hieruit vloeit voort dat alleen de leden van het InstituLlt der Bedrijfs
revisoren de taak van commissaris, bedoeld in artikel 44 van het aange
hanlde koninklijk besluit van 30 april 1999 en in voormelde mededeling, 
kunnen uitoefenen. De Comroledienst legt bovendien de nadruk op het 
feit dat de toepassing van artikel 40 van de wet van 9 juli 1975 inhoudt 
dat de in de comrolewet8evin8 bepaalde allOvuJlende opdradHen eveneens 
strikt zouden worden nageleefd in de context van de controle op de maat

schappijen voor onderlinge borgstelling. 

De Raad , die door de Comroledienst over de inhoud van de medede
ling F2 werd geraadpleegd , alsook over de bijlage betreffende de rol van 

de commissaris met betrekking tot de maatschappijen voor onderlinge 
borgsrelling, liet weten geen fundamenteel bezwaar te hebben tegen de 
inhoud van deze stukken . \Vel verontrustte hIJ zich over de termijn in ver
band met het overleggen van de verslagen. Zoals voor de andere opdrach

ren waarbij de Controledienst is betrokken, schrijft de mededeling voor 
dar de janrrekening uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering aan 

de Comroledienst moer worden overgezonden, samen met het verslag van 
de commissaris. In een aama! ondernemingen zorgen deze termijnen voor 
toepassingsproblemen bij gebrek aan coördInatie met de termijnen die in 

het vennootschapsrech t worden bepaald. 

3. CONTROLE VAN DE ZIEKENFONDSEN EN VAN DE 
LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN 

3.1 . Technische nota aan de dooe de Comrolediensc voor 
de Ziekenfondsen erkende revi soren 

De Commissie die in de schoot van het Instituut werd opgericht voor het 
onderzoek van de specifieke problemen van de ziekenfondsen en landsbon
den van ziekenfondsen, heefr in de loop van hc:c jaar haar besprekin,gen 
voortgezet mer de Controledienst voor de Ziekenfondsen betreffende de 
inhoud van een technische nota ten behoeve van de erkende revisoren. De 
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nora heeft betrekking op de verschillende aspecten van de uitvoering van 
de comroleopdracht. Samen met de Conrroledienst vonden verschillende 
vergaderingen plaats om ce komen ror een akkoord over de inhoud van her 
sruk. De rechnische nora bevat enen:îjds een toelichting bij de doelstellin
gen van de Conrroledieost voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van 
Ziekenfondsen en, anderzijds, een reeks richtlijnen voor de revisor bij de 
uitoefening van zijn functie . Wij stippen aan dat de conrrolefuncrie bij de 
ziekenfondsen mer inacheneming van de algemene comrolenormen wordt 

uitgevoerd. 

3.2. Comrolcverslag 

De comroleverslagen met betrekking tor de jaarrekening van de ziekenfond

sen en de landsbonden van ziekenfondsen moeren met lfIachcneming van de 
algemene controlenormen worden opgesreld. De bevoegde commissie van 

het Insti tuut heeft voorgesteld dat her verslag over de rekeningen van de 
vrije en aanvullende verzekering in alle opzichten de algemene comrolenor
men zou naleven, onder voorbehoud van de specifieke wettelijke aspecten 
van de sector die alleen het tweede deel van het verslag beïnvloeden. 

Her verslag dar over de rekeningen van de verplich te verzekering moet 
worden opgesteld en dat aan de algemene vergadering van de landsbond 
van ziekenfondsen moet worden voorgelegd, brengt andere problemen met 
zich mee. Vooreersr mag worden aangenomen dat dit verslag zal kunnen 
voorgesteld worden na goedkeuring door het beheerscomité van het 
RIZIV. Gesuggereerd worde dit punt formeel in de inleiding van her ver
slag te vermelden. Gebeurt dit nier, dan kan de comm issaris-revisor de 
jaarrekening niet certificeren. 

Daarnaast zijn de wettelijke en verordenende bepalingen die op de 
jaarrekening van de landsbonden van ziekenfondsen in België roepasselijk 
zijn, niet de regels van de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Die 
bepalingen schrijven de toepassing voor van boekhoudmeehcxles die afw ij
ken van de algemeen aanvaarde beginselen; zij besraan in een verbererde 
kasboekhouding. Deze situatie zal duidelijk worden vermeld in her eersre 
lid van de verklaring over de jaarrekening. In de mate dat de Belgische 
wet wordt nageleefd en mits de refenenormen duidelijk zijn omschreven, 
hoeft niers de certificering zonder voorbehoud van de jaarrekening te 
beletren. 
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Ten sloue moet ook nog in herinnering worden ,gebracht dat de contro
lereglementering aan de commissarissen-revi soren een bijzondere verkla
ring oplegt betreffende de administratieve organisatie en her interne con
trolesysteem. Hierin moct worden aangegeven in hoeverre deze op alge
mene wijze als voldoende en aan de omvang en de aard van de activiteiten 
van het ziekenfonds aangepast kunnen worden beschouwd . Deze verkla

ring wordt in het tweede deel van het verslag opgenomen. 

4. CONTROLE VERSLAG IN DE ZIEKEN H UISSECTOR 

De wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
7 au,gusrus 1987, schri jfr de annsrellin,g voor van een bedrijfsrev isor die [Ot 
raak heefr de boekhouding en de jnarrekening van het ziekenhuis re con
rroleren (artikel 80) . 

.. Jllboud t'(111 he f cOllfl"Ole l'erslt'g be/reJJemle he f z iekenhuis 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, stelt de bedrijfsrevisor een 
omstandig verslag op over de uitkomsten van zi jn controle waarin hij lil 

her bijzonder vermeldt: 

hoe hij zijn controleraken heeft verricht en of hij alle ophelderingen en 
inlichtingen heeft gekregen die hi j heeft gevraagd; 
of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in over
eenstemming met de wettelijke en besruursrechrelijke voorschriften 
die daarop van toepassing zijn; 
of naar het oordeel van de bedrijfsrevisor de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de 

resultaten van het ziekenhuis. 

In zijn verslag vermeldt en rechtvaardigt de bedrijfsrevisor nauwkeurig 
en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die hij meent te moeten 
maken. Zo niet, dan vermeldt hij uitdrukkeli jk dat hij geen bezwaar noch 
voorbehoud te maken heeft. 

De tekst van artikel 82 van de We[ op de ziekenhuizen is vergelijkbaar 
met die van artikel 65 van de vennootschappenwet en de Raad is dan ook 
van oordeel dat het conrroleverslng, zoals bepaald in hoofdstuk 111 van de 
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algemene comrolenormen, op de ziekenhuizen toepasselijk is. Dit sluit 
niet uit dar de revisor bepaalde zinnen van dir modelverslag kan aanpassen 
wanneer zulks door de specifieke kenmerken van de ziekenhuissector 
wordt vereist. 

Her tweede deel van her comroleverslag inzake de ziekenhuizen biedt 
de bedrijfsrevisoren eveneens de mogelijkheid de verklaringen op te 
nemen (andere dan de certificering van de jaarrekening) die bij wet wor
den bepaald, alsook andere inlichtingen die de revisor in zijn conrrolever
slag zou wensen te vermelden . 

... I /Jbaalbedragen 

In de ziekenhuissector doet de wetgever regelmatig een beroep op de 
·ïnhaalbedragen", naar boven of naar beneden, die het resultaat zijn van 
een ti posferiori-herziening van bepaalde begrotingsgegevens. Uit een studie 
van her BCNAR onder de titel "Comrolegids voor de Ziekenhuisinstel
lingen·' (411991) blijkt dat deze inbaalbedragen normaliter tot een voorbe
houd in het comroleverslag aanleiding moeten geven (pp. 148-149). 

Diverse leden hebben de Raad ondervraagd om te weten of her voorbe
houd, dat vóór de wijziging van de algemene conrrolenormen werd aanbe
volen, nog verder verantwoord bleef, rekening houdend met de werrelijke 
aard van bef gegeven en bet belang van de betrokken bedragen. 

De wijziging van de algemene conrrolenormen in 1997 schaft de 
mogelijkheid af een voorbehoud op te nemen omwille van onzekerheid. 
Maar wel kan de revisor zijn verklaring zonder voorbehoud of zijn verk la

ring met voorbehoud aanvullen met een toelichtende paragraaf. D ie toe
lichtende paragraaf is verantwoord, met name wanneer de revisor wordt 
geconfronteerd mer een betekenisvolle onzekerheid inzake een situatie, 
waarvan de afloop aAlankelijk is van toekomstige gebeurrenissen die nier 
onder de rechtstreekse comrole vallen van de onderneming, en die een 
betekenisvolle invloed op de financiële staten kan uitoefenen. 

Naar het oordeel van de Raad kan de onzekerheid betreffende de 
in haa lbedragen in de jaarrekening van een ziekenhuisinstelling, in het 
conrroleverslag als een toelichtende paragraaf worden opgenomen. 

De Raad wenst in herinnering te brengen dat de commissaris-revisor 
die een toelichtende paragraaf wil opnemen, moet kunnen refereren aan 
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een vermelding van de onzekerheid in de toelichtin!; bij de jaarrekening of 
in het jaarversla!;. die de revisor als !;epa5t beoordeelt. 

[n der!;elijke omstandi!;heden kan de revisor zijn versla!; zonder (of 
met) voorbeholld aanvullen met een toelichtende para!;raaf, die na de ver

kbrin!; komt en luidt als vol!;!: 

"Het inbaalbedrag. zoalJ het UI de rtJultatellrekming iJ opgellomm eli 
BEF .... - bedraagt. iJ teIl geraamd bedrag. Het iJ OIIJ niet mogelijk eell lIilJpmak 
te d«n 0' ," de grootte /'all dit bedrag. Alhoell"rl dit bedrag Il"trd berekelld op bmi! 
/"(11/ de lI"tuelijkt bepaliflgm. ka" dit kdrag. omwil/e "{UI de ml/lle interprettltie-
1II0geiijkhultl/ /'(11/ de gel·olgde proeedllrM. n't"wel al/ee" gtt'alidmd Il'orden op 
baJis l'tll/ tel/ officieel dommelII, uitg(/(l11de /'a/l het Mil/isterie /'(/11 VolkJgezolld
beid". 

5. CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE 
POLITIEKE PARTIJEN 

5. 1. Wijzigingen van de wet van 4 juli 1989 op het vlak 
van de contro le 

In het vori!;e Jaarvers lag (p. (25) zerre de Raad zijn standpunt uiteen 
betreffende het voorwerp van de opdracht van de bedrijfsrevisor in de poli
tieke parrijen. In de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de 
COntrole van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale 
Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 
besrond de rol van de bedrijfsrevisor in het opstellen van een financieel 
vershlg dat de politieke partij aan de Controlecommissie betreffende de 
verkiezingsuitgaven overlegt. In de loop der jaren zijn én de inhoud van 
het financieel verslag én de taak van de bedrijfsrevisor !;ewijzigd. 

De We[ van 19 november 1998 houdende wijziging vun de aan!;ehaalde 
wet van 4 juli 1989 voert een bijlage in die de inhoud van het financ ieel 
\'enla!; omschrijft. Deze bijlage legt de bedrijfsrevisor de verpl ichting op 
de algemene comfolenormen me te passen. Dir veronderstelt dar de 
bedrijfsrevisor de jaarrekening conrroleert en da( een ander orgaan binnen 
de p.'mij verantwoordelijk is voor het opstellen van dit document. De 
Raad betreurde dat de wet van 19 november [998 deze verdeling van ver-
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antwoordelijkheden niet correct weergaf, niettegenstaande het fe ir dat dir 
voor een toepassing van de controlenormen onontbeerlijk is. 

Een voorstel van wet werd op 8 maart 1999 ingediend door de heer 
J. T AVERNI ER, volksvertegen woordiger (Cdr. SI., Kamer, 1998-'99, 
2043/1) die een bijsturing van de tekst op dit pum beoogde. De auteur 
van het voorstel merkt op: 

'"Deze belallgrijke (o1lfroleftmrtie [die tI/lil de bedrijfirel'isortll wordt loe/'er
lI"Olfll'dj iJ d(/(/I"f)!IJ /log millder dtlll /iroeger I.,"elligbaar /llel de opdrtlchl eell fi"tll/
rieel t'tl"!ltlg op te sleI/til. lI't{tIf'l'tlll sprtlke is ill orlikel 23 I'tlil de ({'el 1'0// 4 jll/i 
1989. DOOI" de hier lfOorgestelde - beperkte - lI't1swijzigillg worden de ft/ken tIl de 
l'ert"l1ltll'oordeiijklxdfll Il()()r het opstel/en en de conlrole l'IIlI de jOtl1"rekfllillgell dlli
delijk llerdteld tllJml de beheerraad fIl de bedrijfireviJor". 

Dit voorstel werd door de wetgevende Kamers aangenomen en heeft 
aanleiding gegeven tot de wet van 23 juni 1999 (Belgisch SlttalSb/(/d, 
19 augustus 1999), die artikel 23 van de aangehaalde wet van 4 juli 1989 
wijzigt. Het behoort voortaan rOt de bevoegdheid van de beheerraad van 
de VZW/ (artikel 22 van de wet) om het financieel verslag op te stellen 
over de jaarrekening van de politieke partij en haar componenten, met 
inachtneming van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaar
rekening van de ondernemingen en haar uitvoeri ngsbesluiten. De alge
mene vergadering van diezelfde VZ\'i/ stelt een bedrijfsrevisor aan, die ver
slag uitbrengt over het financieel verslag van de beheerraad. 

De Raad verheugt er zich over dat het conrrolemechanisme inzake de 
boekhouding van de politieke partijen nu volledig samenvalt mer het stel
sel van het gemeenrechr. 

5.2. Re k e n ingsch e m a 

Op verzoek van de parlementaire Controlecommissie betreffende de ver

kiezingsuitgaven en de boekhouding van de politiàe partijen, heeft de 
Raad een voorontwerp van schema van geconsol ideerde rekeningen aan de 
Com missie overgezonden. Dit ontwerp, t{'n vroegste op de rekeningen van 
het boekjaar 1999 toepasselijk, werd in de maand maaH 1999 aan de 
Commissie voorgelegd. De druk van de parlementaire werkzaamheden op 
het einde van de legislatuur maakten evenwel dat het stuk nier vóór de 
verkiezingen van juni kon worden besproken. 
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De confraters die met een opdracJu bij de politieke parrijen zijn belast, 

zenen hun werkzaamheden verder betreffende de toepassing en de controle 
van de schemata die in de loop van het jaar werden voorgesteld. In decem
ber 1999 werd een aanvullend voorsrel gedaan wat de overige aspecren van 

her financieel versla.g berreft, namelijk: 

de nadere regels voor de identificering van de pareij en haar componen

ten en 
de samen varrende rekeningen van de diverse componenten. 

5.3. Verslag van de bedrijfsrev isor 

Volgens de wil van het Parlement moeten de algemene controlenormen 
worden roegepast op de controle van de rekeningen van de polit ieke par
tijen en hun componenten, opgenomen in het financieel verslag. Het 
gevolg is dar ook her verslag van de bedrijfsrevisor zich naar de algemene 
controlenormen moet richten. Overeenkomsrig deze normen bevar her 
verslag een inleiding en rwee delen. Her eerste deel heeft be(f(~kking op de 

certificering van de geconsolideerde rekeningen van de partij en haar com
ponenten. Her tweede deel bevat bijkomende inlichtingen die betrekking 
hebben op de punten die specifiek aan lxxi komen in de bijlage tor de wet 
van 4 juli 1989, zoals ingevoegd bij de wer van 19 november 1998. 

Volgens de Raad moet de cert ificering van de geconsolid!.'Crde rekenin
gen worden gestandaardiseerd met de bewoordingen die ook in de alge
mene con rrolenormen worden gehanteerd. [k opmerkingen daarenregen 
mer betrekking tot de naleving van her verordenende kader, in voorko
mend geval met inbegrip van de voor de politieke partijen speci fieke 
aspecten in verband met de consolidatiekring, en ook de overwegingen 
met betrekking tot de administratieve en boekhoudkundige organisatie 
van de partij en haar geled ingen, moeren verplicht in het rweede deel van 
het verslag worden opgenomen. 
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6. INSTELLINGEN VOOR OPENBAAR NUT EN 
OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Zoals aangekondigd in het IBR-Jaarverslag 1998 (p. 130 e.v.), is de Raad 
in de [ooI' van hct jaar over,gegaan W t her uitwerken van een voorstel van 

lastcnboek mer de omschrijving van de opdmchr van bedrijfsrevisoren bij 

instellingen van openbaar nm, be<!(J(:ld in de wet van 16 maart 1954. Her 

feir dat de wct van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdmchrcn 
en sommige opdrachten voor aanncmin,g van werken, leveringen en dien

sten, ook Vlm toepassing is op de revisorale diensrenvcrsrrekking bij instel
lingen van openbaar nut, maakt dat (-en voorstel vanuit het beroep met 
een verduidelijking van de draagwijdu,' van de tussenkomst en de omvao!:: 
van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor meer dan wenselijk is. 

De Raad brengt in herinnering dat er voor overheidsopdrachten een 
onderscheid moet gemaakt worden russen d rie verschillende gunningswij

zen: 

• de aanbesteding in welk geval de opdracht tOegewezen wordt aan de 
laagste regelmatige bieder, dit wil zeggen uitsluitend op grond van de 

prijs; 
• de offerreaanvraag, in welk geval de opdracht toegewezen wordt aan de 

meeS{ voordelige bie<ler, dit wi l zeggen niet alleen op grond van de 
prijs maar ook aan de hand van andere gunningscrireria; 

• de onclerhandelingsprocedure, in welk geval de opdracht toegewezen 
word t na onderhandelingen, dit wil zeggen dar de aanhestedende over
heid meerdere dienstverleners van zijn keuze raadpleegt en over de 
voorwaarden van de opdracht onderhandelt met één of meer van hen. 

Van de onderhande lingsprocedure kan toepassing gemaakt worden 
voor zover het goed te keuren bedrag niet hoger ligt dan 2,5 miljoen frank 
(excl usief BTW). Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de volledig 
geraamde vergoeding van de dienstverlener gedurende de volledige duur. 

\'(Ianneer geen toepassing gemaakt kan worden van een onderhande
lingsprocedure, dient gekozen te worden tussen ofwel een aanbesteding, 
ofwel een offerreaanvmag. 

De Raad heeft vastgesteld dat er in sommige bestekken voor revisorale 
opdrachten voor gekozen wordt om de opdracht re gunnen via een aan
bestedingsprocedure, dir wil zeggen aan de inschri jver die het laagste 
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honorarium vraag t. Volgens de Raad is het echre r niet wenselijk dat 
opdrachten van imellectucle dienStverlening na een aanbesteding worden 
gegund . In het geval van een offerreaanvraag wordr immers niet gekozen 
voor de laagste maar voor de voordeligste offerte, hetgeen een prijs/karak
rer vergelijking mogelijk m:k.1kr. Her voorsrel van besrek gaat bijgevolg 
Uif van de procedure van een offeHeaanvraag. 

\'(fat de gunni ngs- en selectiecriterill betreft, dient te worden opgemerkr 
dat her onderscheid russen deze criU'ria niet zo eenvoudig te maken is. De 
g unn ingscriteria zi jn bestemd om de intrinsieke waarde van de neergelegde 
offerte re bffiordden. De kwalitatieve selectiecriteria m{){-ten op hun beun 
de aanbestedende overheid toelaten om de bekwaamheid te beoordelen van 
de kandidaten of inschrijvers om de opdracht tot een goed einde te brengen. 

In het voorstel van bestek heefr de Raad gekozen voor een aaneal vrij 
algemene selectiecriteria. In één van de selectiecriteria wordt vereisr dar de 

bedrij fsrevisor reeds minstens één mandaat bij een publiekrechtelijke 
instelling of minstens drie mandaten bij een privaatrechtelijke instelling 
vervuld zou hebben. 

De gunn ingscriteria geven aan op basis waarvan de offene zal beoor
d~'eld worden. In het voorSte! van bestek worden , behoudens het bedmg 
van de honoraria, twee gunn ingscriteria vooropgestt~ld die betrekking heb
ben op de kwali tei r van de aangeboden prestaties. Enerzijds wordt 
gevraagd om de ervaring en de ber{){-pskwalificaries van de revisor en de 
medewerkers en deskundigen die samen mer hem de opdmcht daadwerke
lijk zullen uirvoeren, toe te lichten. Anderzijds wordt een voorstel van 

methodologische benadering voor deze opdmclH gevmagd. Dir moet de 
aan besredende overheid toelaten inzichr re verk rijsen in de kwaliteit die 
door de revisor geboden za l worden voor de opgegeven prijs. 

Omtrent het voorstel van bestek zijn besprekingen gevoerd met de ver
tegenwoordigers van de Minister van Financiën. Het is de bedoeling dar 
de gunnings- en sek'1:tiecriteria nog verder worden verfijnd. De Raud zal 
bijgevolg de werkzaamheden terzake in her komend jaar verderzerren. Op 
her momem dat het bestek voor revisomle opd mchten bij instell ingen voor 
openbaar nut za l zijn afgerond, kan nagegaan worden in welke marc het 
bestek ook voor andere instellingen die vallen onder de wergeving op de 
overheidsopdmchten en die een beroep d{){-n op diensten van bed rijfsrevi
soren, kan gelden. 
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7. FONDSEN VOOR BESTAANSZEKEIU1EID 

Met toepassing van de wet van 7 januari 1958 verscheen in her Belgisch 
Staatsblad van 10 fe brua ri 1999 het koninklijk beslu it van 15 januari 
1999 bet reffende de bof.khouding en de jaarrekening van de fondsen voor 
bestaa nszekerheid. 

Deze instellingen werden opgericht mee het oog op de financiering van 
drie sociale doeleinden: het inrichten van de beroepsopleiding van werkne

mers en jongeren, het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van 
de werknemers en ook her toekennen en uitkeren van s<xiale voordelen aan 

bepaalde personen. De fondsen voor bestaanSlekerheid worden paritair 
beheerd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. In 

artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 wordt een controle dOOf een be
drijfsrevisor of een accountant ingesteld op het beheer van het fonds. Deze 
brengt ten minste één keer per jaar verslag uit over zijn opdracht aan het 
bevoegd paritair comité en aan de Minister van Arbeid en Socia[e Voorzorg. 

Het [ijkt eigenaardig dat de raak van cerrificering van de jaarrekening 
tegelijk aan de bedrijfsrevisoren en aan de aCcountants wordt roever
nouwd. Om dit te verklaren, kan verwezen worden naar de periode waarin 

de oorspronkelijke wetgeving werd aangenomen: toen waren de eerste be
drijfsrevisoren pas op de ledenlijSt van het Instituut ingeschreven. Een ge
woon koninklijk besluit kan natuurlij k de wet niet wijz igen en de reg[e
mentering van [999 veranderr dan ook niets aan de bestaande toestand. 

7. 1. De boekhouding 

In de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 66 van 4 november 1997 verbin
den de onderrekenende partijen er zich toe de regelgeving die op de fond
sen voor bestaanszekerheid toepasselijk is, te verfijnen, inzonderheid met 
het oog op een grotere doorzichtigheid. Deze collectieve overeenkomst ligt 

aan de oorsprong van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 dar de 
boekhouding , de vorm en de inhoud van de jaarrekening regeh, alsook de 
aan deze instellingen eigen w3.1Tderingsregels. 

De R3.1d van het Jnstitum stelt vast dar het koninklijk besluit de boek
houdregJemenrering van de fondsen voor bestaanszekerheid hoofdzakelijk 
afstemt op her gemeen boekhoudrechr. De reglementering bepaalt dat de 
jaarrekening een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de finan-
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ciële situatie, alsook van de resultaten van het fonds. De waarderingsregels 
zoals bepaald in het koninklijk besluit van 8 okwber 1976 zijn toepasse

lijk, mer uitzondering van artikel 34 dat betrekking heeft op de mogelijke 
herwaardering van de activa (artikelen 7 en 19 van het koninklijk besluit). 
Evenwel delegeert artikel 19 aan de Minister de bevoegdheid om de ver
bintenissen te bepalen die het voorwerp moeten zi jn van technische voor
zieningen, alsook de modalireiten en de berekeningswijze van die voorzie
ningen en de termijn waarbinnen deze moeten worden aangelegd. 

Het ministerieel besluir van 7 mei 1999 (Belgisch SIrUllSblad, 9 novem
ber 1999) legt hoofdsruk 111 van her koninklijk besluit ten uitvoer en 
vaardigt specifieke bepalingen uit betreffende de voorzieningen die door 
de fondsen voor bestaanszekerheid moeten worden aangelegd. 

7.2. De controle 

Het koninklijk besluit omvat naast de bepalingen van her boekhoudrecht, 
ook verschillende voorschriften betreffende de controle- en toezichrsorga
nen. Zo wordt onder meer bepaald dat de jaarrekening, het jaarverslag en 
het verslag van de revisor jaarlijks aan de voorzitter van het bevoegd pari
tair comité worden overgemaakt. Deze bezorgt onmiddellijk een afschrift 
daarvan aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid. Artikel 22 bepaalt 
verder nog dat wanneer blijkt dat de - overeenkomstig het besluit opge
stelde - jaarrekening een negatief saldo vertoont dat niet met eerder a.1n
gelegde reserves kan worden aangezui verd , de revisor of de accountant 

hiervan melding moet maken in zijn verslag. 

Rekening houdend met de wens van de sociale partners om de boek
houding van de fondsen voor bestaanszekerheid af te stemmen op het 
bockhoudstelsel van de ondernemingen, is de Raad van oordeel dat de con
trole op de boekhoud kundige stukken moet uitgevoerd worden in dezelfde 
geest als de controle van de jaarrekening van een onderneming. Met 

andere woorden, de algemene controlenormen zijn van toepassing op dl' 
uitoefening van deze opdracht , met inbegrip van hoofdstuk 111 betreffende 
het verslag. 

De wet verwijst daarentegen niet reclltscreeks naar het vennootschaps
re<hr voor de oplossing van de problemen die re maken hebben mer het 
StatuUt van de werrelijke rekeningcontroleur. De artikelen 64 en volgende 
van de vennootschappenwet zijn dan ook niet van toepassing. 



\'Qat de benoeming van de bedrijfsrevisor betreft, moet gerefereerd 
worden aan an:ikel 12 van de wet 7 januari 1958 en inzonderheid aan het 
eerSte lid: 

"OmItYllli"derd de loepaSJi"g /',m de ",'Iikelell 52 tfI 53 t'tIll de lI'el /',m 5 de
fembtr 1968 helreffo'lde de (o"ecliet~ arbtidJol'e1'NllkomJUn en de plIrillIIrt (omiliJ 
wordi op /:xl btlNn' I'all tik FOlld! teil ml1lrole IlilgroefolJd door ttll ''eI'hor of etll 
aCCOlll1ldllf, Deu rel'hor of (1((Olll1ldlll 1/'0rdlllllllgeu'tUli door hel beroegd p"rila;r 
(om;l!. 111 geval hel parilllir COlllilé bel lIiel tel/! wordl Ol'tr tel/ btp(UJlde 1/(1(/111, Jlelt 
hellu'tf I/alllell voor mm de MilJisler / '/11/ Arbeid tfI Sl){iale Voorzorg, die beJIiJ/." 

De wet biedt geen duidelijkheid omtrent de duur voor het aan de 
bed ri jfsrevisor toevertrouwde mandaat . Ook al kan dit geen dwingende 
regel lijn omdat de wet hierover niets vermeld t, toch verdient cen duur 
van drie jaar aanbeveling, omdat die duur in België voor de uitoefening 
van controleopdrachten gebruikel ijk is geworden. 

De aansprakel ijkheid van de revisor in de uit<X'fening van de cont role
opdrac1Hen op de fondsen voor beStaanszekerheid moer, bij OIusrentenis 
van een specifieke wetsbepaling, beoordeeld wordcn overeenkomstig de 
regels van het gemeen rechr inzake burgerlijke aansprakel ijkheid. 

Het voormelde artikel 12 kent de revisoren een onbeperkt recht van 
toezi cht en onderzoek toe over alle boekhoudk undigt' verric1uÎngen van 
het fonds, en sluit e lke inmenging in het beheer uit, Deze bewoording van 
de bevoegdheden van de revisor leunt nauw aan bij het gemeen recht. Uit 
deze wetgeving vloeit niet de minste beperking voort van de bevoegdhe
den van de revisor in vergelijking tot het ven nootschapsredu en de COntro
lenormen. Toch oordeelt de Raad dat de opstelling van een opdrachtbrief, 

waarin zowel de aansprakelijkheid van de revisor als de nadere regels voor 
de uiwefening van zijn opdracht worden gepreciseerd, ten stelligste moet 
worden aanbevolen. Het voorbeeld van opdrachthrief voor een mandaat 
van comm issaris-revisor, opgenomen in het Vademecum 1999 (p. 611) 
kan model sta.'ln voor het opstellen van dergelijke brief, mitS elke uitdruk
kel ijke verwijzing naar de functie van commissaris-revisor en naar het ven
nootschapsrechr wordr aangepast. 

Deze bepalingen betreffende de controle op de jaarrekening van de 
fondsen voor bestaanszekerheid zijn vanaf het boekjaar 1999 in werking 
getreden. 
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8. LABORATORIA VOOR KLINISCHE BIOLOGIE 

In het BelgÎJch SlaalJbI,,d van 30 december 1999 {tweede editie) is her 
koninklijk besluit van 3 december 1999 verschenen betreffende de erken
ning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister (Or wiens 

bcvCK'gdheid de Volks};:czondheid behoort. Dil koninklijk besluit vervangt 

her koninklijk besluit van 12 november 1993 betreffende de erkenning 
van de laboratoria voor klinische biologie. 

Artikel 40 van het besluit van 1993 voorzag in de oprichting van een 
college van expenen bij het Ministerie van Volksgezondheid om advies te 
verlenen inzake het beheer en de boekhouding van de laboratoria. In het 

coJle,gc zetelden bedrijfs((·visoren. De Raad stelt vast dat de nieuwe Ix>pa

[iogen nier meer in dergelijk college van cxperren voorzien. 

Het koninklijk besluit van 30 december 1999 Stel t bij het Ministerie 
van Sociale Zaken, Volks,gezondheid en Leefmilieu, een Commissie voor 
klinische biologie in. Deze Commissie wordt belust mer de evaluatie van 
de kosrensrructuren van laboratoria, uit,ga:l.Ode van de rapporten van de 
bedri jfsrevisoren (artikel 47). In de mate dat de bevoe,gcle minister het 

wenselijk zou achtt:n om beroep te doen op bedrijfsrevisoren in her kader 
van dezf" Commissie, is de Raad van het InstitUut ervan overruigd dat de 
ervaring van deze bedrijfsrevisoren zeker en vast nuttig ZOLI zijn voor deze 
Commissie voor klinische biologie. 

De Raad houdt eraan in herinnerin,g ((' brengen dat de draagwijdte van 
her koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tof vaststelling van 
de voorwaarden wauraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoet
koming van de ziektevf"rzekering voor vf"rsrrekkingen van klinische biolo
g ie, nif"t gewijzigd is. De technische nota van dc Ra.1d in verband met de 
opdracht van de bed rijfsrevisor (opgenomen in het IBR-Jaarvers1ag 1996, 

p. 3 12 tot 323) blijft bijgevolg van toepassing. 

9. ELEKTRONISCHE HANDEL 

In 1997 is een Europese ri chtlijn ,goedgekeu rd betreffende dc bescherming 
van de consumenr bij op afstand gesloten overeenkomsten(l ). Deze richr-

(I) Richdijn9717fEG van 20 mti 1997, PIJ. nr. L 14<1 van 4 jun; 1997. pp. 0019-0027. 
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lijn werd onlangs in het Belgisch recht omgezet in het kader van de wet 
van 25 mei 1999 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betrefft'ndc de 
handelspraktijken en de voorlicht ing en bescherming van de consumem 
(8t1gisch Slaallb/ad, 23 juni 1999). 

Rekening houdend met de uitbreid ing van her gebruik van he t 
Imernet -netwerk voor het verrichten van handelstransacties, wenS[ de 
Europese Commissie ook een spedfiek normgevend kader uit te werken 
voor de voorwaarden waaronder de elektronische handelsverricht ingen 
kunnen plaatsvinden. 

Eén van de Fundamentele vragen is het bepalen van het rechtsstelsel dat 

op de verrichtingen in de elektronische handel toepasselijk zou zijn: het 
recht dat toepasselijk is in het land waar de onderneming is gevestigd of 
het recht dar gewoonlijk op de consumem toepasselijk is. In december 
1999 sprak de Commissie zich uit voor hel recht toepasselijk in het land 
waar de onderneming is gevestigd. Dit is voor de ondernemingen de meest 
redel ijke weg en zou een aanzien lijke expansie van de elekt ron ische handel 
moeten mogelijk maken. Zij is trouwens afgestemd op de regels die in de 
Verenigde Staten en in een aamal Angelsaksische landen toepasselijk zijn. 

Het is belangrij k dat én de ondernemingen én de consumenten correct 
zijn ingelicht ovt'! de onderl iggende regels voor dke overeenkomst die 
langs de elektronische weg wordt gesloten. Aangezien geen van beiden de 
reglememering kennen die toepasselij k is in alle landen, moeten de onder
nemingen, die handelsverrichtingen aanbieden via hun website, op hun 
Imernet-site de algemene verkoopsvoorwaa rden vermelden t'n ook alle 
nadere regels voor betaling. Dit la.1t toe een degelijke informatie te verze
keren t'n dus ook het vertrouwen van de partijen, die de elek t ronische 
overeenkomst ondertekenen. 

Naar het oordeel van de Raad kunnen de bed rijfsrevisoren een actieve 
rol spelen in de verbetering van de veil igheid van de handelsrelaties die via 
her elektronisch netwerk worden aangeknoopt. Naar her voorbeeld van 

hetgeen nu in de Verenigde Staten en in sommige andere landen gebeurt 
(zoals Groot-Brittannië en weldra ook Frankrijk) kunnen de bedrijfsrevi

soren inderdaad opt reden om: 

na te gaan of de ondernemingen op hun website de commerciële ver
bintenissen vermelden die zij aangaan (algemene verkoopsvoorwaarden, 
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leveringsterm ijnen, procedure in geval de consument niet tevreden is, 

beveiliging van de beralingen enz.); 
te controleren of de organisarie van de systemen van die ondernemin
gen een correere behandeling en opvolging mogelijk maakt van de via 

de elekuonische weg gesloren verrichtingen; 
na te trekken of de ondernemingen daadwerkelijk de aangegane ver
bintenissen in alle gevallen nakomen. 

Daartoe zouden zij een driemaandelijkse controle uitvoeren die, in de 
mare dar de onderneming aan de vereiste minimumvoorwaarden voldoet, 
afgerond zou worden mer de afgifte van een verslag, "betrouwbaarheids
verklaring" genaamd. Dergelijke verklaring moet de consumenten toela
ren om in volle verrrouwen handelsverrichtingen via elektronische weg 

aan te gaan. 

De Raad wenst de aandachr te vestigen op het feit dat de bedrijfsrevi
soren beroepsbeoefenaars zijn die onderworpen zijn aan ecn code van plich
tenleer, die de onafhankelijkheid en het beroepsgeheim voorsch rijft voor 
alle opdrachten die hen worden toevertrouwd. Zij beschikken eveneens 
over een geheel van beroepsmatige normen die een re volgen methodologie 
voor elke opdracht aanreiken. Om die redenen is de Raad de meni ng toe
gedaan dat het beroep in smat is in re spelen op de verwachtingen ter zake 
van de consument. 

In de loop van 1999 is een ontwerp van normen voor advies aan de 
leden overgemaakt, alvorens het aan de Hoge Raad voor te leggen. 

De Commissie "Website~ heeft haar werkzaamheden verdergezet, hoofd
zakelijk in overleg met de andere Europese instituten. De contacten met het 
Amtricoll Imt/ullt of Ctrlifitd P"b/ic AcrolllltOlllS (A ICPA) met het oog op het 
bekomen van een gebru ikslicentie voor her auditprogramma WEB TRUST 
zouden in 2000 resultaat moeren opleveren. 

10. PRIJS 1999 VOOR HET BESTE MILlEURAPPORT 

In her kader van de werkzaamheden die worden uiteengezet in het tweede 
deel van het Jaarverslag betreffende de Commissie "Audit en Milieu", 

heeft het InstifUltt der Bedrijfsrevisoren voor het tweede opeenvolgende 



jaar een prijs ingericht die het beste milieurapporr bekroont. Dit laat toe 
de verspreiding re promoren V:1fl een hoogstaande mi lieu-informatie. De 
revisoren wensen op deze wijze de ondernemingen aan re moedigen die 
een kwalitatiefhoogstaand beheer onnvikkelen van de mili('uvraagsmkken 
en daarover objectief verslag uitbrengen bij hun aandeelhouders en de 
andere belangstellenden. 

De ceremonie, die plaatsvond in het Hilten-hotel op 18 november 
1999. werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Zijne Koninklijke 
Hoogheid, Prins LAURENT van België, voorziner V3n her Koninklijke 
Insrituut voor het Duurlaam Beheer van de Natuu rli jke Rijkdommen en 
de Bevordering van Schone Technologie. 

Zijne Koninkl ijke Hoogheid Prins LAURENT ove rhandi gde de prijs 
1999 aan de heer Daniël LAVALL~E, directeur-generaal van CBR Cemenr
bedrijven voor zijn milieuverslag bet reffende de cementnijverheid in 
België. 

Her milieurapporr berrcffende de cementactiviteit van CB R in België 
is een wetenschappelijk werkstuk van meer dan vijftig bladzijden dat Ont

Sta3n is uit de nauwe samenwerking met et:n ploeg wetenschappers van de 
Universiteit van Luik. Het verslag brengt een object ieve analyse van de 
weerslag op IH'[ milieu van d(' cementproductie van CBR in België. Her 
biedt een antwoord op de vragen dic worden gesteld door de bewoners in 
de buurt van de producriecenrm en ook de personeelsleden en de beleids
verantwoordelijken. Het is uiremard de bedoeli ng van CBR zich te richten 
naar de vigerende wetgeving, maar ook de omgeving te eerbiedigen van de 
bewoners in de onmiddellijke of verder afgelegen buurt. 

De jury van de milieuprijs van het Instituut dc.-r Bedrijfsrc.-visoren IS 

samengesteld uit specialisten in milieu-aangelegenhed('n, v(·f{egc.-nwoordi
gers van de 3cademische wereld en bedrijfsrev isoren d ie belangstc.-Jling 
hebben voor de problemaeiek. Onder de drieëntwintig ondernemingen cli(' 

dit jaar voor de prijs warcn ingeschrevcn, ging de et'rste prijs naar CBR. 

Her milieurapporr van CBR wordt voorgedragen voor de Europese 
Prijs "Ellroptan Em'irolllllmlfll RFporlÎlIg AU'ard", die hee beste milieuverslag 
in de schoor van tien Europese 13nden bekroom. 

De wens van de Raad en ook van de Commissie "Audit en Milieu" is 
dar alsmaar meer ondernemingen oog zouden hebben voor de mi lieu-
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problem:uiek en een milieuverslag zouden opstellen. De vennootschappen 
die nu al een milieuverslag opstellen, worden aangemoedigd om de kwali
reit daarvan re verhogen. 

Het is nier uirgesloren dat op termijn een aanvullende verklaring van 
waarmerking van de milieuverslagen aan de bedrijfsrevisoren zou kunnen 
worden toevertrouwd. 

Om die prijs te promOten, nodigt he[ Instituut der Bedrijfsrevisoren de 
leden uir hun cliënten over dit initiatief in te lichten. 

11. DIENSTEN VOOR HULPVERLENING AAN DE 
JEUGD IN DE FRANSE GEMEENSCHAP 

Artikel 43 van her decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de 
jeugd, legr de erkenning op van de niet-residentiële diensren en van de 
residentiële diensten inzake hulpverlening aan de jeugd door de Execu
tieve van de Fronst Gemeenschap, zonder evenwel de voorwaarden ervoor 
vasr te leggen. In her BilgÎJch SllIlIlJblfld van I juni 1999 is het besluit van 
de Regering van de Fronse Gemeenschap van J 5 maan 1999 opgenomen, 
betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toeken
ning van toelagen a.1n de diensten bedoeld bij artikel 43 van her decreer 
van 4 maan 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd . 

.... Boekhoudkundige verplichtingen 

De dOOf her besluit van 15 ma.1rt 1999 bedoelde diensten moeren voor
taan een boekhouding voeren, overeenkomstig her minima.11 genormali
seerd rekeningenstelsel, zoals het door de Regering wordr bepaald. Er 
wordt een analytische boekhouding gevoerd per goedgekeurd opvoedings
project. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de inrichtende 
macht een overheidsi nscanrie is en op grond waarvan haar een ander reke

ningensrelsel wordt opgelegd . 

.... Contro le van d e boek ho uding van d e dienst 

Behalve wanneer de inrichrende macht een openbaar bestuur is, moet de in
richtende machr van de dienst een controlesysteem van de boekhouding van 
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de dienst instellen, zowel wat de inkomsten als de uitgaven betreft, uitge
voerd door een commissaris der rekeningen, die geen lid is van het personeel 
van de dienst en die belast is om de zes maanden verslag uit te brengen. 

De Raad stelt vast dat de jaarrekening voortaan eveneens moer worden 
n(lgezien door een accoumanr of, indien de wet het oplegt, juist verklaard 
worden door een bedrijfsrevisor. Hun conrroleverslagen hebben in eerste 
instantie betrekking op: 

a) de toepassing van het rekeningensrelsel; 
b) de fi nanciële activiteit van de dienst; 
c) de verschillende rubrieken van de balans en hun gegrond heid; 
d) de uitgaven voor personeelskosten en hun overeenstemming met de 

staten, opgemaakt inzake maatschappelijke zekerheid en beroepsvoor
heffing; 

e) het resultaat van het nageziene boekjaar. 

Noteren we ten slotte dar de diensten bedoeld in het besluit van 
15 maan 1999 aan de administratie een exemplaar van de jaarrekening 
van het voorbije Jaar en van de begroting van het lopende jaar moeren 
overmaken, alsook de verslagen van de accountam of de bedrijfsrevisor. 

l 2. DlOXl NECRISIS 

De dioxinecrisis drukte haar stempel op de geschiedenis van her land in 
1999. Het beroep speelde in op de oproep van de overheid van bij her 
begin van deze crisis. In een eerste fase ging h(:"[ erom de ondernemingen 
re identificeren die bij de besmetting waren betrokken, teneinde de 
besmette goederen te kunnen opsporen. In een volgend stadium werd de 
bijstand van de beroepsbeoefenaars gevraagd mt'[ het oog op een raming 
van de schade en een onderzoek van de voorwaarden waaronder de bena
deelde ondernemingen zouden kunnen worden vergoed. 

De Raad heeft prioriteit verleend aan deze taak van algemeen belang en 
zeere alles op een gezamenlijke actie met her ]nstinluc van de Accounranrs 

en de Belastingconsulenten en her Beroepsinsritlluc van Erkende Boek
houders en Fiscalisten. De Raad was er zich van bewUSt dat het onmoge
lijk was om alle vereiste waarborgen re geven met eerbiediging van de 
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regels inzake onafhankelijkheid en met wepassing van de gebruikelijke 
normen voor de opdrachten inzake het atresreren van de betrouwbaarheid. 
H ij erkende evenwel dat de hoogdringendheid, die van bij de eerste uren 
van de crisis duidelijk was, uitzonderlijke ma.'uregelen vergde. 

De Raad heeft geoordeeld dat het zijn plicht was om bij voorrang Wt 

deze werkzaamheden bij ce dragen. Binnen de kortst mogelijke termijn 
werd de informatie onder de leden verspreid, via de website waarop richr
lijnen betreffende de tenuitvoerlegging van de opdrachten conrinu werden 

opgenomen in de loop van het tweede semester van het jaar. 

12. 1. Identificering van de ondernemingen die mogelijks 
tOt de diox inebesmeccing hebben bijgedragen 

In het eerste stadium van de crisis is gebleken dat de overheid niet bij 
machte was om snel de besmetre ondernemingen op te sporen . De Eerste 
Mini ster heeft de voorziuers van de drie InstirUten aangezocht en hen 
gevraagd in welke mate zij een zeer snelle procedure konden uitwerken 
voor het opsporen van produ((en die mogelijk besmette vetten bevatten. 

Al snel bleek dar een dergelijke enquête op basis van de afgewerkte pro
ducten met belangrijke moeilijkheden zou gepaard gaan en hoe dan ook 
verschillende maanden in beslag zou nemen. De Regering vroeg dan ook 
een opsporingsprocedure in de sectOr die het meest direct was genoffen door 
de besmening, namelijk de sector van de producenten voor pluimveevoer. 

De Instituten hebben deze enquête georganiseerd. Deze enquête ge
beurde via een controle ter plaatse van de boekhoudkundige stu kken om, 
enerzijds, na te gaan of de onderneming die aan de oorsprong van besmet
ting lag de gecontroleerde onderneming had bevoorraad en, anderzijds, de 
volledigheid te controleren van de klantenlijst van de bedoelde onderne

mmg. 

De Voorzitter van het Instituut richrre op 7 juni 1999 een rondschrij
ven aan de leden, waaraan een ten uitvoer te leggen controleprogramma en 
een modelverslag was toegevoegd. 

In dit sch rijven deed de Voorzitter een beroep op de verantwoordelijk
heidszin van de confraters tegenover her ernstige probleem waarmee het 
land werd geconfronteerd. Hij vroeg dat de opdracht bij absolute voorrang 
zou worden uitgevoerd en met de grootste zorg, hetgeen ook gebeurde. 
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12.2. Voorschocten zonder interest voor de o ndernemingen 
die rechtstreeks door de dioxinecris is zijn getroffen 

De eerste hulpmaatregel die de wetgever nam om de ondernemingen bij te 
staan die rechtstreeks door de dioxinec risis werden get roffen, is her 
koninklijk beslui t van 22 juli 1999 (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1999). 

Her besluit heeft tor voorwerp her toekennen, gedurende een periode 
van vijf jaar, van een renteloos voorschot. Komen hiervoor in aanmerking, 
de ondernemingen die het bewi js konden leveren dar de producten van 
dierlijke oorsprong bestemd voor de consumptie en die ofwel waren be
smet, ofwel waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken ingevolge de 
maarregelen van bewarend beslag, genomen door de Belgische of Europese 
overheid of door de overheden van een derde land in het kader van de 
dioxinecrisis, en waarvoor kosren werden aangegaan mer het oog op de ver

werving, bewerking, verwerking, vervoer of behoud, werden vernietigd. 

Her optreden van de beroepsbeoefenaars (bedrijfsrevisoren, accounranrs 
of erkende boekhouders) bestond in een schriftelijke bevestiging van de 
invenraris van producren van dierl ijke oorsprong die her voorwerp waren 
van een vernietiging , bedoeld in her aanvraagdossier dat door de betrok
ken ondernemingen is ingediend . Het ministerieel besluir van 23 juli 
1999 houdende uitvoering van her koninklijk besluit van 22 juli 1999 
(Belgisch SfriafSblad, 3 augustus 1999) publiceerde een model van verslag 
dat door de deskundige moer worden gebruikt in het kader van de a.1nvra
gen van renteloze voorschotten. 

De Raad herinnert era.1n dar een bijzondere commissie werd opgeri cht 
bij her Min isterie van Middenstand en b ndbouw. Hi j wenst de bedri jfsre
visoren, die aanvaard hebben in die commissie zitting te hebben , naast de 
magisrra.1t die her voorzirrerschap waarneemt en de andere leden van de 
commissie, te danken. 

12.3. Gewaarborgde kredieten bestemd voor de intrinsiek 
gezonde bedrijven die door de dioxinecrisis werden 
ge troffen 

De Belgische Staat en de verschillende Gewesten wensten de ondernemin
gen die op 27 mei 1999 intrinsiek gezond waren en die geconfronteerd 
werden met een behoefte aan werkkapitaal ingevolge de dioxinecri sis, te 
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helpen. Hiertoe werden twee protocollen ondertekend mer de Belgische 
Vereniging der Banken, teneinde de rechtstreeks door de dioxinecris is 
getroffen ondernemingen gewaarborgde kredieten re laten genieten: 

• Het protocol geslotell op 25 ((I/gl/s/IIS 1999 /twel/ de Belgisrhe SItU/t w de 
BeigisdJe Vermiging de,. Rmken. Het protocol heeft betrekking op de 
landbollwbedrijven{l) die een belangrijke vermindering van hun omzet 

ingevolge de dioxinecrisis hebben ondervonden. 

• Her protocol gei/Olm op 6 oktober 1999 tI/HeN de GeU'eJuII fI/ de Bdgisrbe 
VewJiging der Ballkm. Dit prorocol betreft de ondernemingen die recht
streeks door de dioxinecrisis werden getroffen en wiens activiteit 
betrekking heeft op de productie, verwerking, vervoer of handel in 

voedingsproducten of diervervoer. 

Oe opdracht, die onder meer aan de bedrijfsrev isoren werd toever-
trouwd, omvat drie grote delen: 

een onderzoek van de overeenstemming russen de becijferde inlichtin
gen in het dossier Ingediend bij de kredietinstellingen in vergelijking 

met de boekhoudkundige gegevens; 
een bevestiging dat de onderneming op 27 mei 1999 intrinsiek gezond 
was, op basis van de criteria die door de protocolsluÎrende partijen zijn 

vastgesteld; 
het onderzoek naar het mogelij ke bestaan van andere gegevens dan de 
dioxinecrisis, die een belangrijke invloed zouden kunnen hebben gehad 

op de daling van de omzet. 

Deze opdrachten houden in bepaalde gevallen een verhoogd ris ico voor 

de beroepsbeoefenaar in. Als voorbeelden halen we aan: 

een aamal landbouwuitbaters of zelfstandigen zijn niet onderworpen 
aan de verplichting een volledige boekhouding ce voeren. Oe toestand 
is nog moeilijker om te vatten in het geval van landbouwuitbaters die 

het forfaitaire stelsel genieten; 

(I) De Belgische wetgever h""rt eveneens de wC( van.} december 1999 aangenumen 
betreITende StNlflmMlregelen ten gunste van de landbouwondernemingen die door.Je 
diuxin(>crisi5 werd(·n getroffen (Belgistb Sltutl!b/ad, 11 den·mbcr 1999, 2de editie). De 
wet h""rt met name lOt doel controlemaattcgelen uit te werken (artikel 17) die •. t101.. 

slrekh·n dat hct TOtaalbedrag van d.· door de landbouwondernemingen onrvangen 
steun. individueel beschouwd, nooit hog(·r ligt dan het I;II:drag van de verbez(·n die 
hl'! gevolg zijn van de dioxinecrisis. Deze bepaling beantwoordt aan ""n eis die door 
de betrokken Europe$C instanties w ... rd gesteld. 
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wanneer de ondernemingen meer dan één bedrijfszetel hebben, vraagt 
het prorocol russen de Gewesten en de BVB de bevestiging dat de 
onderneming geen abnormale transfers heeft doorgevoerd, "die de nor
male besteding van de omzer onder de verschillende c-xploitatiezetels 
IH.·bben gewijzigd, om de wepassingsvoorwaarden van het prowcol 
voor dc-z(: zetl~ 1 te laten gelden of het kredietvolume re verhogen 
waarop de zetel een beroep kan doen". Dit is geenszins evidem in de 
mare dar het boekhoudrecht een boekhouding per onderneming en niet 
per bedrijfszetel voorsch rijft. 

De Raad verheugt er zich over dat vertegenwoordigers van het Insti
cum der Bedrijfsrevisoren, van het Instituut van de ACCOlmmnrs en de 
Belastingconsulenten en van het Beroepsinsri tuur van Erkende Boek
houders en Fiscalisten van nabij betrokken werden bij de uitwerking van 
het verslag dar in her kader van beide protocollen moet opgesteld worden 
door de beroepsbeoefenaars. Naargelang van het geval is dit verslag 
bestemd voor het Belgisch Inrervenrie- en Resriruciebureau (BIRB) of het 
gewestelijk evaluatiecomité. 

12.4. Vergoed ingsregel ing mer betrekking tot sommige 
vern ietigde voedi ngsmidde len van die rli jke oorsprong 

De wetgever heeft bepalingen goedgekeurd die aan de betrokken onderne
mi ngen een vergoeding toekennen voor sommige voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong, die voor vernietiging zijn bestemd met het oog op een 
sneller wegwerken van de gevolgen van de dioxinecrisis. 

In her Belgisch Staatsblad werden twee ministeriële beslui ten bekendge
maakr, het eerste mer betrekking rot de voedingsmiddelen die zich op het 
Belgisch grondgebied bevinden en het andere betreffende voedingsmidde
len die zich in het buitenland bevinden: 

miniSterieel besluit van 16 september 1999 ror instell ing van een ver
goedingsregeling voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oor
sprong die zich op het Belgisch grondgebied bevinden (BelgiIch St(lals
bl/d, 18 september 1999); 
ministerieel besluit van 20 september 1999 ror het indienen van een 
dossier mer het oog op her opstellen van een inventaris van de schade in
gevolge de dioxinecrisis (Belgisch Statltsb/ttd, 22 september 1999, tweede 
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editie), aangevuld door het min isterieel besluit van 26 oktober 1999 
(BelgiJfb Staatsblad, 28 okmbcr 1999). Dir ministerieel beslui t richr de 
toekenning in van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen van 
dierl ijke oorsprong die in het buitenland vernietigd zijn of uir her bui
tenland zijn teruggekomen, maar die in België het voorwerp ui tmaken 
van een bewarend beslag in afwachting van hun vernietiging. 

De taak die aa.n de beroepsbeoefenaars in deze min isteriële besluiten 
wordt toevertrouwd, bestaat in het cert ificeren van bepaalde stukken die 
uit de boekhouding voortvloeien en in rekening kunnen worden gebracht 
voor de bepaling van de kostprijs van de voedingswaren van dierlijke oor
sprong die voor een vergoeding in aanmerking komen. 

Volgens de Raad is een zekere voorzich tigheid geboden in de mate dat 
cic gecertificeerde stukken moeten overeenstemmen met gegevens die 
opgenomen kunnen worden in de bepaling van de kostprijs en waarvan de 
samenstellende delen in bijlage 11 rot het ministerieel besluit van 16 sep

tember 1999 zijn omschreven. 

De Raad van het Instituut heeft her wenselijk geacht dat de bedrijfs

revisor aan de gevra.1gde certificering van de verancwoordingsstukken een 
verslag toevoegt met betrekking rot her beperkt nazicht waartoe hij in hel 
kader van deze opdracht is overgegaan. De conclusie van dit verslag is in 

negatieve vorm opgestf: ld : er wordt vermeld dat df: beroepsbeoefenaar 
niets heeft vastgesteld dat zou leiden tot betekenisvolle wijzigingen van de 
informatie die door de ondernemingsveranrwoordelijken wordt verstrekt. 

12.5. Vergoed ingsregeling voo r som m ige levende die ren en 
somm ige p roduccen van di erli jke oorspro ng 

De wetgever heeft bepalingen goedgekeurd die een regeling instellen voor 
de vergoeding ingevolge de dioxinecrisis voor sommige levende dieren en 
som mige producten van dierlijke oorsprong in een ministerieel besluit van 
23 december 1999 (Belgilrh S/(f(lIJblad, 30 december 1999, 2de editie). 

Dit besluir heeft betrekking op de laatste Belgische verkopers van die
ren of van afgeleide producten, beoogd in artikel Ivan het ministerieel 
besluit, waarvan het voorwerp van de verkoop nog in het buitenland IS 

geblokkeerd , in het buitenland werd vernietigd of uit het buitenland is 

teruggekeerd. 
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De raak die aan de beroepsbeoefenaars in dit ministerieel besluit wordt 
toegewezen, is het cercificeren van bepaalde stukken die uit de boekhou
ding voortvloeien en die in rekening kunnen worden gebracht voor het 
bepalen van het bedrag van de vergoeding die kan worden omvangen. 

Rekening houdend mer de vergelijkbaarheid van deze opdracht en de 
opdracht besproken onder pum 1.3, herhaalt de Raad de toelichting die 
hij onder punt 1.3 heeft gegeven betreffende de opdrac1H die krachtens het 
ministerieel besluit van 23 december wordt toevertrouwd. 

12.6. Fiscale begeleidingsmaatregelen 

De Minister van Financiën heeft in her Be/gisch Slaaub/ad van 14 augustus 
1999 een bericht doen verschijnen met betrekking cor de fiscale begelei
dingsmaatregelen in verband met de dioxinecrisis. 

Uit dit advies blijkt met name dat bepaalde ondernemingen een terug
gave kunnen genieten van voorafbetalingen. De ingediende aanvragen 
moeren vergezeld gaan van een verklaring op erewoord , waarin de onder
nemi ng verkla.1rt dat zij schade heeft geleden, mede ondertekend doof een 
bedrijfsrevisor, een erkend boekhouder of een accountant. 

Volgens de Raad beperkt het optreden van de beroepsbeoefenaar zi ch 
in d it geval cor een ondertekening voor eensluidend advies. 

12.7 . Inventaris van somm ige producten van dierli jke 
oorsprong op basis van varkens of p lu imvee 

De Europese Commissie wenste ingelicht te worden nopens de toestand op 
het vlak van de beschermingsmaatregelen die werden genomen tegen de 
dioxinebesmening van bepa.1lde voedingswaren op de Belgische markt , aan
gemaakt op basis van varkensvlees of pluimvee (Beslissing 19991788/EG 
van de Europese Commissie van 3 december 1999, PB, L 310/62 van 4 de
cember 1999). 

Met het oog daarop werd een ministerieel besluit van 23 december 
1999 met betrekking COt ('('n inventaris van sommige producten van dier

lijke oorsprong , aangemaakt op basis van varkensv lees of pluimvee, 
bekendgemaakt in de eerste editie van het Belgisch SltJ{f/sbl(ld van 31 de
cember 1999. 
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De eigenaars van de in het ministerieel besluit bedoelde producten 
moeten voor elke vestiging waar de producten zich bevinden, een gedagte
kende invemaris opstellen van alle loten van afgeleide producten bedoeld 
bij deze bepaling, gefokt in België na 15 januari 1999 en geslacht voor 

20 september 1999. 

Deze inventaris moet ondertekend worden en voor oprecht en volledig 
verklaard door de eigenaar of zijn vertegenwoord iger. Artikel 3, § 4 
schrijft verder de cussenkomst voor van een erkend boekhouder, van een 
accountant of van een bedrijfsrevisor, die ermee belast wordt na controle 
de inventaris mede te ondertekenen. 

De Raad is van oordeel dat het verkieslijk is dat de bedrijfsrevisor aan 

de inventaris van de eigenaar of van zijn vcrre8enwoordiger, een verslag 
toevoegt mer betrekking tOC het beperkt nazicht waarroe hij in het kader 
van deze opdracht is overgegaan. Dit verslag bevat een conclusie in nega
tieve vorm, waarin vermeld wordt dat de beroeps beoefenaar niets heeft 
vastgesteld dat zou leiden tot betekenisvolle wijzigingen van de informa
tie die door de ondernemingsveranrwoordelijken in deze inventaris wordt 

verstrekt. 

Bovendien oordeelt de Raad dat, wanneer de controle op verschillende 
vestigingen betrekking heeft, het nuttig zou zijn een bevesti8ing toe te 
voegen van h('[ feit dat de beroepsbeoefenaar geen aanwijzingen heeft 
onderkend die erop zouden wijzen dat de spreiding over de verschillende 
vestigin8en op betekenisvolle wijze zou moeten worden herzien. De Raad 
wenst inderdaad in herinnering te brengen dat het moeilijk is zich een 
oordeel (er zake te vormen in de mate dat het boekhoud recht voorziet in 
het voeren van een boekhouding per onderneming en niet pcr vestiging. 
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A. ALGEMENE VERGADERINGEN 

I . GEWONE ALGEMENE VERGADERING 
VAN DE LEDEN 

Algemene vergadering van 17 april 1999 

De gewone algemene vergadering der leden werd, overeenkomstig arti
kel 9 van her huishoudelijk rt:glement, gehouden op zàrerdag 17 april 
1999 t e Brussel. Zij werd bijgewoond door 117 leden-natuurlijke per
sont-n en 43 leden-rechtspersonen. Tevens werden 38 leden vertegenwoor
digd bij yolmacll[. 

De vergadering bewaarde een minuut stilte [Cf nagedachtenis van de in 

de loop van 1998 overleden confraters: de heren Alberc BKULS, Michel 
M WNIER, gewezen Voorzitter Vincent PEETERS, Ri chard PINTIIIUX en 

Parriek VANOIlBEKGEN. 

De vergadering vernam u:vens dar de Raad in het jaar 1998, Qvereen
komHig art ikel 8 van het huishoudelijk reglement, de tite l van ere

bedrijfsrevisor toekende aan de heren Marcel ASSELBERGIIS, \X/'alter CAERS, 

Philip HERBERT, André H OLSIlEEKS, André PARISIS, Hans ScIlWAIl, Geor!:es 

T IMMI;RMAN en Roger VERSTRAELEN. De Voorzitter brengt in her bijzonder 

hulde aan confrater Georges T IMMERMAN d ie gedurende verscheidene jaren 

het IBR vertegenwoordigde in de schoot van de FEE, waarvan hij ook 

ondervoorótter is geweest, confrater Marcel ASSELBERGIIS, die lid was van 

de Tuchtcommissie en Roger VERSTRAELEN, gewezen Raadslid. 

De Voorzitter vroeg een warm applaus voor verscheidene confraters die 

25 jaar ingeschreven zijn op de ledenlijst van het Instituue: de heren 

\X/'illem KAEKEBEKE, Francis M As, Paul RAPPE, Marcel $WAELEN, Luc VAN 

DEN AIlIlI:I:LE. H ij vermeldt tevens dar de confraters Jan M AS en J acques 

D EREUME reeds meer dan dertig jaar op de ledenl ij st staan ingeschreven. 

De Directeur-Generaal van het J nsticum, de heer Henri OUVIER, !:af op 

verzoek van de Voorzitter een overzicht van het jaarverslag. H ij onder-
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zocht hierbij eerst en vooral de punten die verband houden met de admi
nistratieve functie van het Instituut. Vervolgens sripte hij de elementen 
aan die verbonden zijn met de activiteit van her Instituut naar de natio
nale en internationale overheden roe. 

Hierna schetste de Ondervoorzitter van het Institum, de heer Ludo 
SWOLFS, de activireiten van het Instituut op het vlak van de beroepsethiek, 
waarbii hij het heel belangrijke standpunt van de FEE voomelde ten aan
zien van de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de wettelijke contro
leur van de rekeningen. 

Na deze uiteenzetting gaf de Voorzitter her woord aan de Secretaris
Penningmeester, de heer Pierre P. BERGER, die de rekeningen over 1998 en 
vervolgens de onrwerpbegroting met betrekking [Ot 1999 voorstelde en 

toelichtte. 

De vergadering keurde de rekeningen eenparig goed, en verleende een
parig kwijting aan de leden van de Raad en aan de commissarissen, 

mevrouw Marleen HOSTE en de heer Marc ReNOUl'lu:Z. De ontwerpbegro
ting met berrekking rot 1999 werd eenparig goedgekeurd. 

Overeenkomstig artikel 17 van het huishoudelij k reglemenr werden 

verkozen: 
als Raadslid op de Nederlandstalige taalro l: confrater Boudewijn 

CALLENS; 
als Raadsleden op de Franstalige taalrol: confraters Hugues FRONVILLE 

en Georges HEPNER; 
als leden van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van 
Beroep: de confraters Luc Joos en Helga PLATIEAU; 
als commissarissen: de confrarers Marleen HOSTE en J osiane VAN 
INGELGOM. 

Na een korte onderbreking van de vergadering, verwelkomde de Voor

zitter de genodigden en analyseerde vervolgens in zijn toespraak de omge
ving waarin het beroep zich in de komende jaren zal moeten omplooien en 
de wijze waarop het Instituut kan deelhebben aan de evolmie daarvan. De 
tekst van VoorziHer CATS werd opgenomen in het nummer 3/99 van de 
Periodieke Berichten. 

Volgend op de uiteenzetting van de Voorziccer, aanhoorde de vergade
ring met aandacht de heer Karel VAN Huw, Afdelingshoofd bij de Euro-
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pese Commissie, die de evolutie schetste in de boekhouding en de wette~ 
lijke comrole van de rekeningen binnen de Europese Unie. 

De heer VAN HUtU; analyseerde eerst de evolurie van de reglementering 
van de boekhouding op Europees vlak. Hij ging hierbij dieper in op de 
vooruitzichten terzake her gebruik van internationale normen door de op 
de beurs genQ[eerde vennootschappen voor hun geconsolideerde jaar~ 
reken ing. In het tweede deel van zijn uireenzening onderzocht de spreker 
de perspectieven van de werkzaamheden van het "Comité Accountants~ 
controle" van de Europese Commissie. 

2. ALGEMENE VERGADERING VAN DE STAG IAIRS 

Op 17 april 1999 vergaderde eveneens de Vereniging der Stagiairs. De 
Voorziner van her Insrituut, de heer J.E CATS, woonde de vergadering bij 
en gaf een toespraak . De Voorzitter van de Vereniging bl'1lcht verslag uit 
over de werkzaamheden van het voorbije jaar. 

Werden verkozen ror leden van het Uitvoerend Comiré van de Vereni~ 

g ing: 

op de Nederlandse taalrol: mevrouw Wendy S"MAN, de heren Luc R. 
VAN DEN ABHEELE en Tom WJLLEMSE 

op de Fl'1lnse taalrol: mevrouw Valérie LWURE, vervangen door Cécile 

Kos, de heren Didier GoRTEMAN en Stéphane R OSJER. 
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B. DE RAAD EN HET UITVOEREN D COMITE 

I. WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD EN 
HET UITVOEREND COMITE 

De Ra3d heeft in her jaar 1999 11 gewone vergaderingen en 2 buiten

gewone vergaderingen gehouden. 

Het Uitvoerend Comité heeft in het afgelopen jaar 10 maal vergaderd. 

2. RELATIES MET DE HOGE RAAD VOOR DE 
ECONOMISCHE BEROEPEN 

Tijdens het voorbije jaar heeft de Raad kennis genomen van volgende 
documenten vanwege de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraar en de 
Accountancy (sinds de wet van 22 april 1999: de Hoge Raad voor de Eco
nomische Beroepen): 

- Aanbeveling bet reffende de onafhankelijk heid van de bedrijfsrevisoren 

en externe accountants; 
Advies betreffende de omwerpen van koninklijke besluiten cor uitvoe

ring van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en 
fiscale beroepen; 

- Advies betreffende het omwerp vtm conrroleaanbeveling inzake de con· 
trole van een onderneming in moeilijkheden. 

Verder heefr de Raad aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 
volgende documenten overgemaakt: 

- De studie van de FEE over de liberalisering van het accoumancyberot'p 
in Europa; 

- Bezinningsnota inzake de opdracht van de bed rijfsrevisor bij een "stock 
oprion"-plan; 

- Advies van de Raad van het Instiruur der Bedrijfsrevisoren over de rol 
van de commissarÎs-revisor Înzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communi· 
qués van beursgenoteerde vennootschappen; 



Oe overeenkomst tussen de Franse Orde van Advocaten van de Balie 
van Brussel en het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake ht't oprichten 
van middelen vennootschappen russen bedrijfsrevisoren en advocaten; 
De gebnllkelijke inlichtingen betreffende de tuchtprocedures. 

Daarnaasr is op basis van artikel 54, § 2, twet'de lid van de wet van 
22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in de 
schom van de Hoge Raad een werkgroep ingesteld me[ vertegenwoor
digers van de drie Instituten. De werkgroep het'ft als doelstelling een 

gemeenschappelijke rechnische nota uit te werken in verband met het wit
wassen van geld. De nota zal een praktische commt'ntaar van de wettel ijke 
bepalingen omvaHen, alsook een omschrijving van de verrichtingen die 
het voorwerp kunnen uitmaken van witwaspraktijken en waarmee de 
accounrancyberoepen kunnen worden geconfronteerd. Komen eveneens 
aan bod, aanwijzingen aan de hand waarvan dergelijke verrichtingen kun
nen worden onrdekr. I n de loop van het eerste semester van hee jaar 2000 
zou her document moeten worden afgerond. 

De vertegenwoordigers van het Insri(tlut der Bedrijfsrevisoren zijn: 
confrater Yves MERLJN en mevrouw VeerIe VAN DE WALLE (juridisch adv i
seur Instieuue der Bedrijfsrevisoren). 

3. TOEGANG TOT HET BEROEP VOOR 
NATUURLIJKE PERSONEN 

Toelating [Ot de eed 

In 1999 hebben 58 kandidaten hun scage beëindigd en met succes deelge
nomen aan het bekwaamheidsexamen, waarna zij dOOf de Raad coc de eed 
werden toegelaten. 

3. L Wederzijdse erkenning van de hoedanigheid 

Artikel 4 van de wet van 22 juli 1953 bepaalt dat in individuele gt'vallt'n 
buitenlandse diploma's door de Raad van het Instituut als gelijkwaardig 
kunnen erkend worden. Bovendien kunnen de personen met een vreemde 
nationaliteit die in het buitenland een hoedanigheid bezitten, gelijkwaar
dig met deze van bedrijfsrevisor, in de door de Koning bepaalde omstan-
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digheden, geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de stageverplich
t ing. Eén van de voorwaarden in het koninklij k besluit van 13 oktober 
[987 met betrekking tOt de Stage, is het principe van de wederkerigheid 
(artikel 40, lid 2). 

Het Instituur der Bedrijfsrevisoren en het Canadees Instituut van 
erkende accountants (ICCA of IIIJlÎIIII CHlu!dÎm dM Comp/ab/M ngrliJ) heb
ben, op inÎtiacief van de Ort/,..e dM ComPltlhlM AgrtlJ van Quebec, beslist om 
de procedure op te stanen met het oog op de wederzijdse erkenning van 
de hoedanigheden die door elk van de Instituten worden afgeleverd. 

Aansluitend op her onderzoek van het dossier zoals het door het Cana
dees Instituut van erkende accountants werd voorgelegd, heeft de Raad 
van het Instituut besl ist dar voldaan is aan de voorwaarden van de vereiste 

hoedanigheid, mits de naleving van volgende aspecten: 

Overeenkomstig anikei 40 van het konink lijk besluit inzake de stage, 
zal de kandidaat moeten aantonen dat hij beschikt over een voldoende 
kennis van her Belgisch recht voor de uiwefening van het beroep in 
België. Deze proef zal identiek zij n als deze die is vereist voor de be
roepsbeoefenaars die afkomstig zijn van landen van de Europese Unie. 
De proef heeft betrekking op het vennootschapsrecht, de wetgeving 
inzake de boek houding, alsook de juridische aspecten van de opdrach
ten van bedrijfsrevisor. 

De erkende accountant d ie lid is van her ICCA zal 8edurende ten min
ste één jaar op de leden lijst van zijn Inst ituut moeten zijn ingesch re
ven. Deze vereiste vloeit VOOrt uit het feit dat de stage in Canada 
slechts twee jaar bedraagt, terwijl in België de Sta8eduur drie jaar 
bedraagt. 

De kandidaat zal een dossier moeten indienen met cic diverse adminis
tratieve docu menten die de Belgische reglementering voorsch rijft (uit
treksel uit geboorteakte, nationaliteitsbewi js, :HtCSt van de inschrijvi ng 
bi j het ICCA, getuigschrift van goed zedelijk gedrag of 8elijkwaardig). 

De beslissi ng van de Raad van het Instituut der Bed rijfsrev isoren, 
genomen op 29 juni 1999, sluit de erkenningsprocedure van de hoedanig
heid af, maar overeenkomstig de Belgische wet is deze beslissing genomen 
onder voorbehoud van een gunst ig resultaat van de procedure die op paral
lelle wijze in Canada is gestart bij het /litenltltÎolla/ Qlla/ÎfictllÎOII AppraÎstI/ 
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Board van het ICCA. In de loop van het jaar is het voor die Raad niet 

mogelijk geweest om over dir dossier te beraadslagen, zodanig dat de be

slissing dan ook uitgesteld is [Ot het jaar 2000. 

3.2. Overstaprege ling 

3.2. 1. l AB 

In toepassing van het op 30 maan 1998 tUssen het IBR en het lAB geslo

ten akkoord inzake de oversrapregeling, hebben verschillende kandidaten 

hun dossier ingediend om van de regeling gebruik te kunnen maken. 

A. 0 1'eI"Jtap 1'tI1I bet lA B "a(//" het fB R 

In 1998-1999 zijn op het Instituut II dossiers van accountants van het 

lAB binnengekomen, op eensluidend advies van de Raad van dir Instituu t. 

Deze personen werden uitgenodigd voor een examen voor een Jury, 

samengesu>ld uit bedrijfsrevisoren en één lid van het lAB. 

De Nederlandstalige jury is samengesteld als volgt: de heer B. CALLENS, 

Voof"Litter, mevrouw M. HOSTE, de heren R. ADRIAENSSENS, H. VAN IMPE, 

bedrijfsrevisoren en A. S ERT (extern lid). 

De Franstalige jury is samengesteld als volgt: de heren A. KILESSE, 

Voof"Litter, H. FRONVJLLE, Ph . GJGOT, R. VAN ClITSEM, bedrijfsrevisoren en 

G. DnvAUx (extern lid). 

Negen kandidaten hebben het examen afgelegd; één kandidaat is mIS

lukt en vijf kandidaten zijn in 1999 [Or de eed toegelaten; de andere drie 

kandidaten zullen in 2000 de eed afleggen. 

B. O/"erstnl' ['(( /I bet IBI? lIaar bet lA B 

In 1998-1999 hedt de Raad van het IBR de dossiers onderzoc ht van 

22 bedrijfsrev isoren die hun kandidatuur bij het lAB wilden indienen. 

De door de Raad van het IBR goedgekeurde dossiers werden aan het 

lAB overgezonden voor het vervolg van de procedure. 

Na het examen te hebben afgelegd op het lAB , zijn in 1999 elf 

bedrijfsrevisoren op de ledenlijst van het lAB toegelaten. 
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3.2.2. Buitenlanders 

Jn de loop van her voorbije jaar heeft één buitenlands beroepsbeoefenaar 

zich gemeld als kandida.at voor de inschrijving op het tableau der leden 

van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De kandidaat beantwoordt aan de 

voorwa.1rden bepaald in artikel 40 van het koninklijk besluit van 13 okro
ber 1987 betreffende de srage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren. Aan

gezien het gaat om een kandidaat die onderda.1n is van een lidsraat van de 

Europese Unie, Strookt deze kandidaruur met de regels bepaald in her 

koninklijk besluit van 14 februari 1989 rot vaststelling van de voorwaar

den voor toekenning van de hoedanigheid van lid van het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren a.1n de natuurlijke en recllfspersonen bedoeld in artikel 

4tCl' van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van her Instituut 

der Bedrijfsrevisoren. 

4. REGISTER DER LEDEN 

Overlijdens 

Jn de loop van het jaar 1999 heeft de Raad met leedwezen het overlijden 

vernomen van onze confrater François BEYERS. In naam van het revisoren

korps heeft de Raad aan de familie zijn medeleven en sympathie betuigd. 

Ontslagnemingen 

In 1999 hebben de confraters jozef BERGMANS, Jean-Marie DELAHAUT, 

jean- François GRISARD, André LERICHE, Pierre PACQUE, Robert PEETERS, 

Alben SLIM, Roger STASSIN, Raoul TJLMQNT, Willy TVSMANS, Michel C. 
VAES, jozef VERHAEGEN, Adrianus VERNOOIJ en Alben VERSCJlUREN hun 

omslag aangeboden na een lange loopbaan in het beroep. De Raad heeft 

dit omslag aanva.1rd en hen een welverdiende rust toegewenst. 

De Raad wenst in het bijzonder hulde te brengen aan confrater Michel 

C. VAES, die gedurende verscheidene jaren zetelde in de Raad, de Srage

commissie en het Uitvoerend Comité, alsook a.1n confrater Roger STASSJN, 

die gedu rende vele jaren lid was van de Raad, de Commissie van Toezicht 

en het Uitvoerend Comité. 
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Verder heeft de Raad het omslag aanvaard van de confrarers Parrick 

BEEK ENs, Paul BEIIETS, Elizabeth CARDYN, Liliane CARIS, Farmir DA NI, 

Christel DE NUL, Jos DE SMEDT, Yolande DE STREEL, VeerIe G EU ENS, Yves 

GONOA, Sigrid HERMANS, Peter LAUWERS, Filip LEFl.OT, Alain LoNIIIENNE, 

Michel MASSART, Veronique OoSTERLINCK, Erik PEETERS, Marc RENOUPREZ, 

Annemie ROErs, Marie-Gabrielle RUlTIENS, Olivier SAl1N, Lieven ScIiOON

JANS, Dominique THIliNPONT, Vicky VAN DALE, Alain VAN DER STICHELEN, 

Bernard VAN DIEST, Luc VAN NEROM, Walter VANVELTIIOVEN, Hans VER

HUIST, Veerle VAN \'(fYNSBERGI·IE, J olm VER BINNEN en Michèle WARNOlTt: die 

her beroep hebben verlaten om andere functies te bekleden in her bedrijfs

leven. De Raad heeft hen veel succes toegewensr in hun verdere loopbaan. 

De Raad wensr speciaal hulde te brengen aan gewezen Voorziner Paul 

BEHE1"S. H ij was een fervem voorvechter van een vrij beroep, gesreund op 

een moderne deoncologische basis. In de diverse functies die hij in het 

Instituut waarnam, heeft hij in die zin mede vorm en gestalte gegeven aan 

het beroep, dit als lid en vervolgens als voorzlrrer van de Stagecommissie, 

als secretaris-penningmeeSter In het Uitvoerend Comité en ten slotte als 

Ondervoorzitter en als Voorziner van het IBR . In deze laatste functie heeft 

hij zich ook in her bijzonder ingezet voor de toenadering tussen de 

accollnrancyberoepen. Her is dan ook met fierheid dat de Raad deze emi

neme confrater, wanneer hij zich geroepen voelde nieuwe wateren re be
varen om nieuwe uitdagingen tegemoet te gaan, een goede vaarr heeft toe

gewenst en hem de rieel van erebedrijfsrevisor toekende. 

Inschrijving in het register d er leden 

In de loop van het voorbije jaar werden 60 nieuwe leden ingeschreven op 

de ledenlijst; één onder hen heeft in hetzelfde jaar zijn omslag ingediend 

als lid van her Instituut. 

A. NATUURLIJKE PERSONEN 

01830 
01839 
01813 

AERTS Gen 

BARTSOEN Jacques 

BOON Didier 
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Datum van eedaflegging 

22/09/ 1999 
4/1111999 

21/06/1999 



N,. Naam Datum van ét'danegging 

01790 BOXUS L.-tufcm 31103/1999 
018 14 BRIERSJos 23106/1999 
01820 CHARLIER Damien 12/08/ 1999 

01818 CUVELIER Alod ie 3/08/1999 
01831 DE BIE Michel 22/09/ 1999 

0\805 DE BOCK Cunter 1/06/1999 
01844 DE BUYSER Nadia 28/07/ 1999 

01815 DE CaSTER Johan 23/06/ 1999 
01793 DEFOURT BenoÎr 15/04/ 1999 
0 1812 DELR UE Martine 14/06/1999 
01806 de MEY FiJip 1106/1999 
01810 DE SMET Filip 28/05/ 1999 
01832 de STREEL Charles· l-lenri 29/09/1999 
01826 DE SWAEF N:uhalie 17109/ 1999 

01837 DORTHU Anne 2/09/1999 
018 16 FAIDHERBE Evelyne 29/06/1999 
018 11 FR ISQUE Hugues 31 /03/1999 
018 23 G HEK1ERE Bart 29/04/ 1999 
01834 GODEAU Mari e·Noëlle 29109/1999 
01797 IGODT Kris 15/04/ 1999 
0 1788 LAMBOTTE Pascal 30/03/ 1999 
01789 LEMMEN$ Winny 30/03/1999 
01786 LUX Parricia 23/02/1999 
01799 MANTELEER$ Bart 27/04/1999 
01794 MISS EL YN Vincent 15/04/1999 
01828 NEEF$ Rita 21 /09/ 1999 
01838 OPSOM ER Peter 4/ 111 1999 
01809 POLLARJ$ Benediere 28104/1999 
0[800 RA$MONT Isabelle 2/06/1999 
01787 REMQN Chriswphe 8103/1999 
01807 RIJMENANS Jve 1106/1999 
0\785 ROEBB EN juJes 9/02/ 1999 
01 825 SCHEYVAERTS Thomas 15/09/ 1999 
01836 SCH ICKS j oi:=lle 19/ 10/ 1999 
0 1822 STRAG IER Dirk 26/08/1999 
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Naam Dacum van eedaflegging 

01821 SUY Peter 910911999 
01801 THI EN PONT Dominique 2/06/ 1999 (I' 

01792 TH UYSBAE RT Eri k 1910411999 
018 33 TI ~'ISONET Raphaël 2910911999 
01 798 TR UYENS Els 21 10411999 
018 19 VAN BRUSS EL Lieven 1010811999 
01802 VAN BUGGEN HOUT Cindy 41061 1999 
01842 VAN CLE EF Tom 2810911999 
01835 VAND ENBOSCH Ghislaine 2010911999 
01795 VAN D EN BR AN DEN Erik 161041 1999 
01791 VAN D EN HAUTIE Eddy 110411999 
01824 VANO ERB EE K Pierre 1410411999 
0 1803 VAND ERH AEGEN Guy 710611999 
01841 VAN DE VLI ET D Îrk 2510511999 
01808 VAN ELSACKER Luk 110611999 
01804 VAN SANDE PeCTa 710611999 
01840 VAN WEMM ELJoseph 2911011999 
01 796 VERC RUYSSE Marc 1610411999 

01829 VE R ELLEN Geert 2110911999 
01827 VER FAILLIE Samuel 1710911999 
01817 VRO LI X Maurice 2910711999 
0184 3 W EV ERS Han 111211999 

( I) heerc omslag genomen in 1999. 

Reg ister der leden op 3 1 december L999 

Aamal revÎsoren 01' 3 1.12. 1998 op 3 1.1 2.1999 

TOTAA L 

waarvun op de Nederlandstal ige rol 

wa.1rvan op de Franstalige rol 
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980 
632 
348 

989 
641 
348 



B. B URGERLIJKE VENNOOTSCHAPPEN 

OV('rft.'okomstig anikeI 33 van de Wét \'an 22 juli 1953, gewijzigd bij wet 

van 21 februari 1985, en arrikel 14 van het koninklijk besluit van 15 mei 
1985 heeft de Raad de hoe<lanigheid van lid van het Instituut der Bedrijfs

revisoren toegekend aan de volgende 37 burgerlijke vennootschappen: 

B 00366 - 1999: Burg. B.V.B.A. V. DE WULF & Co S.C. P.R.L 

Maatschappelijke zerel: Mom. au Chaudronstrnur 17/ 1, 1150 BRUSSEL 

T 02/771.05.30. 
Siège social: Tue Momagne au Chaudron 17/1, 

1150 DR UX ELLES. T 02/771.05.30. 

B 00367 - 1999: Burg. B.V a.A. G. BATS, BEDRIJFSREVI SOR 

MaalSChaplX"lijke zetel: Europark-Oosr 7,9 100 SINT-NIKlAAS. 

T 031777 .18.19 Fax 031778.07 AD. 

B 00368 - 1999: S.C.P. R.L. ROUVROY & Cic 

Siège social : me de France 29, 5600 PH1LlPPEVILLE. 
T 071166.77 .88 Fax 071/66,65.14. 

B 00369 - 1999: Burg. B.V.B.A. Johan H cl linckx & Co 

Maatschappelijke zetel: 13russelsesreenweg 68/3, 1785 MERCHTEM. 

T052/37.65.11. 

B 00370 - 1999: S.C.P.R.L. Georges FI NAMORE & Co Rcv iseurs 

d'Entrepriscs 

Siège social: rue des Ecoles 13,4632 SOUMAGNE. 

B 00371 - 1999: S.C.P. R.L. PH. P IRE & Co 

Siège social: rue Longue 163, 1370 JOOO IGNE. 

TOlO/81.37.79. 

B 00372 - 1999: Burg. B.v.a.A. Gunther Loits Bedrijfsrevisor 

MaanchappeJijke zeu'l: Hagaard 119. 3090 OVER IJ SE. 

T 0477/35.63.71 Fax 02/687.53.09. 

B 00373 - 1999: Burg. B.V.B.A. P. VAN IMPE & CO 
Maatschappelijke zerel : Ringlaan 10,2600 BERCHEM. 

T 03/448.28.56. 
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B 00374 - 1999: Burg. B.V.B.A. WIM RUTSAERT & Co 
Maatschappelijke zetel: Sim-Maria~Aaherstraat 22, 9880 AALTER. 

T 09/374.38.98. 

B 00375 - 1999: S.C.P.RL D. LEBO UTTE & Co 
Siège social : Thier de la Chartreuse 29, 4020 L1EGE 2. 

B 00376 - 1999: Burg. B.VB.A. HQYDONCKX & Partners - Bedrijfs
revi soren - Rev iseurs d 'em reprises 

Maatschappelijke zeeel: Regascraa t 22, 3110 ROTSELAAR. 
T 0 16/58.34.75. 

B 00377 - 1999: S.C. P.R. L. MICI·IEL WEB EH , Hev Îseur d 'emreprises 
Siège socia l: rue de l'E'Iuerre 21, 1140 BRUXELLES. 

B 00378 - 1999: Burg. B.V.B.A. ) ozefVAN DE WEYER & Co 
Maatschappelijke zetel: Laar 42.2440 GEEL. T 014/59.09.00. 

B 00379 - 1999: Burg. B.V.B.A. J .M. GYSEMANS 
Maatschappelijke zetel: Koningin Ascridla.1n 14/PO, 8400 OOSTENDE. 

T 059/80.09.76 Fax 059/50.69.92. 

B 00380 - 1999: Burg. B.V.B.A. ROB RECHTS & Partncrs 
Maatschappelijke zetel: Romeinseseemweg 1022, 1780 WEMMEL. 

T 02/456.89. 19 Fax 02/456.89.11. 

B 00381 - 1999: Burg. B.V.B.A. Petcr VANDEWALL.E & Co 
Maatschappelijke zetel: Zeedijk 71 /3, 8620 N IEUW PQORT. 

B 00382 - 1999: Burg. B.V.B.A. DUJARDIN & Co 
M:w.tschappel ijke zetel: Komijksrraat 12,8560 WEVELGEM. 

T 056/40.10.96 Fax 056/40.07.36. 

B 00383 - 1999: Burg. B.V.B.A. Philip VEHVAECK 
Maatschappelijke zetel: Fonceinmeers 10,8511 AALBEKE. 

T 056/40.25.70 Fax 056/42.57.56. 

B 00384 - 1999: Burg. B.V.B.A. HOBERT BOONS 
Maatschappelijke zetel: Pascorijsrraac 14,2260 WESTE RLO. 

T 016/69.89.64. 
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B 00385 - 1999: Burg. B.VB.A. MARC GHYOOT S.C. P.R .L 
Maarschappelijke zerel: 

Siè};;e social: 

avenue des Ombrages 25, 1200 BRUSSEL 
T021770.07. 14. 
avenue des Ombrages 25, 1200 BRUXELLES. 
T 021770.07. 14. 

B 00386 - 1999: Burg. B.V.B.A. jcan-François NODELS S.C. P.R.L 
Maatschappelijke zetel : Alphonse Assclberghssrraar 47, 1180 BRUSSEL 

T 02/345.88.49. 
rue Alphonse Asselberghs 47, 11 80 
BRUXELLES. T 02/345.88.49. 

B 00387 - 1999: S.C.P. R.L Sylv ic ROSIER-I.EGRAND 
clé des Champs 25, 1380 LASNE. 

T 02/633.28.75 - 021772.49.00 
Fax 02/772.34.98. 

B 00388 - 1999: Burg. BVB.A. Chrisr ian MISSANTE S.C. P.R.L 
Maarschappeli jke zetel: avo du Martin Pêcheur 56/26, L 170 BR USSEL. 

Siège social: 
T 02/675.89.27 Fax 02/675.89.28. 
avo du M:min Pêcheur 56/26, 
11 70 BRUX.ELLES. 
T 02/675.89.27 Fax 02/675.89 .28 . 

B 00389 - 1999: Burg. B.V.B.A. j. VANDERBRUGGEN 
Maatschappelijke zerel: Hoge Heideweg 80, 2310 RljKE VORSEL 

T03/3 1 1.67.70. 

B 00390-1999: Burg. B'v'B.A. A.V.W. Bedrijfsrevisoren 
Ma.1tschappeLijke zetel: Karee!scraat 120,9300 AALST. 

T 053170.0 1.11 Fax 053/70.60.62. 

B 00391 - 1999: Burg. B.V.B.A . Hcdwig VANDER DONCKT & Co 
Maatschappelijke zetel: Hogestraar 99, 8820 TORH OUT 

B 00392 - 1999: Burg. c.v. DELVAUX, FRONVILLE, SERVAlS cr 
ASSOCIES S.c.c. 

Maatschappel ijke zetel : Louis Schmidrlaan 57, 1040 BRUSS EL 
T 021736 .27 .33 . 

Siège social: Sd. Louis Schmid r 57, 1040 BRUXELLES. 

T 021736.27.33 . 
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B 00393 - 1999: Burg . BVB.A. Yves MERUN S.CP.R.L. 
Maacschappelijke zetel: avenue du Duc Jean 74, 1083 BR USS EL. 

T 02/425.70.02. 
Siège soc ial : avenue du Duc Jean 74, 1083 BRUXELLES. 

T 02/425.70.02. 

B 00394 - 1999: Burg. B.V.B.A. VAN WEMMEL-KAEKEBEKE - Be
drijfsrevisoren 

Maacschappelijke zecel: Aposrelhuizen 26 V-W- K, 9000 GENT. 
T 09/269.89.90 r" 09/269.89.99. 

B 00395 - 1999: S.CP.R. L. VINCENT VERDIN, Reviseur d 'emrepri

Siège soc ial : 
ses- Bedrijfs rcv isor 
rue Haur Terra 22, 4053 EMBOURG. 
T 04/367.6 1.17 Fax 04/367.64.22. 

B 00396- 1999: Burg . U.v.B.A. DE ROOVER & Co Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zete!: Rijmenamsesreenweg 290, 3 150 HAACHT. 

T 015/5 1.11.00 Fax 015/52.06.89. 

B 00397 - 1999: Bmg. B.V.B.A. MOREA U-CAMB IER S.C. P.R.L. 
Maatschappelijke zecel: Waterloo!:..,n 757, 11 80 BRUSSEL. 

T 02/345.00.78 Fax 02/345 .76.75. 
Siège social: chaussée de Waterloo 757, 1180 BRUXELLES. 

T 02/345.00.78 Fax 02/345 .76.75. 

B 00398 - 1999: Burg. B.V.B.A. Patrick ERALY & Co S.CP.R. L. 
Maatschappel ijke zetel: Paulelaan 2, 1150 BRUSSEL. 

T 021770 .35.2 1 Fax 021770. 35.21. 
Siège social: avenue Paule 2, 11 50 BRUXELLES. 

T 02/770.35.2 1 Fax 021770.35.21. 

B 00399 - 1999: Burg. B.V.B.A. Rudy Vlaeminck 
Maarschappelijke zetel : Wjrcebroodhof 26,9052 GENT. 

T 09/22 1.6 1.84. 

B 00400 - 1999: S.CP.R.L. Sandrinc BASTOGNE 
Siège social: 

IBR - ) AA RVERSlJIG 1999 

avenuedu Jolj Mai 10, 1332GENVAL 
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B 00401 - 1999: S.CP.R.L. VAN INGELGOM & Co, Reviseurs d 'ent rc-
pr ises 

Siège social: rue de I'Yser 207,4430 ANS. 
T 042/63.28.92 Fax 042/63.32.86. 

B 00402 - 1999: Burg . B.Y.B.A. Van Impe & Associarcs, Bed ri jfsrev i
sorcn- Rcv iseu rs d'cnt rep rises 

Maatschappelijke zetel: Heremhour 61, 9450 HAALTERT. 
T 053/83.75.89 Fax 053/83.43.25. 

Aamal ingeschreven op op 
revisorenvennomschappen: 3 1.1 2.98 31.12.99 

TOTAAL (de vennootschappen 304 335 
in vereffening uitgezonderd): 

Rechtsvorm: V.O.r.: 0 0 
B.V.B.A.: 258 290 
ey, 46 45 

Doorhaling op de ledenlij st 

Volgende vennootschappen werden in 1999 doorgehaald op de ledenlijst: 

13 012 BOEVE GEDDES VAN GULCK & CO BEDRIJFSREVISOREN/ 
REV ISEURS D'ENTREPRISES 

13 122 MOREAU & Co 
B 178 VAN NEROM & PARTNERS 
B 209 BEDRIJFSREVISOR VERVAECK 
13 2 16 Mi chel WEBER 
13 228 DELVAUX, FRONVI LLE, SE RVAlS & Co 
B 312 Vercruysse, Verbcurgr, Delplace, Mortier & Co - DVM 
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;. LIJST VAN DE EREBEDRIJFSREVISOREN 

In de loop van 1999 heeft de Raad, overeenkomst ig artikel 8 van het 

koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vastsrellin,g van her huishoudelijk 

reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, aan 17 confraters die 
hu n ontslag aanboden als lid van het Insciruur, de titel van erebed rijfs

revisor toegekend. Her betrefr: 

BEHETS Paul , Eikendreef 21,85 10 ROLLEGEJ\,{ 
BERGMANS)ozef, E. Roelandmtraar 6, 2840 RUM$T 
DELAI-IAUT J ean-Marje, Konke]srrll.at 79, 1150 BR UXELLES 

G RISA RD ) ean-François, avenue du Chercr 2, 4053 EMBOURG 

LERJCI-IE André, tue de l'Ounié, FR -05160 $AVIN ES LE LAC 

MASSART Michel, avenue des BOllvreuils 3 1, 130 I BIERGES 

PACQU E Pierre, a vo des Mélèzes 24, 4 121 N EUV ILLE-EN-CONDROZ 

PEETER$ Robert , Boersenberg 16,3053 HAASRODE 
SATIN Olivier, H. Neefsrraar 46, 1970 WEZEl\.-IBEEK-OPPH·1 

SLIM Alberr, Willem Tellmaat 2 1. 9000 GENT 
STASS IN Roger, rue de !'A!!iance 12,7170 FAYT-Iez-MANAGE 
TILMONT Raoul. Britsel~i 8/4. 2000 ANT W ERPEN I 
TYSMANS Willy. Miksehaan 228, 2930 BRASSC HAAT 
VAES Michel C. La Basse Terre, 1320 BEAUVECHA IN 
VE R I-IAEGEN J ozef. SparrcnJaan 10, 2930 BR ASSC HAAT 
VERNOOI) Adrianus, Beauvoislaan 31, 2920 KALMT HOUT 
VERSCHUREN Al bert, avenue Baron Semin 2, 1410 WATERLOO 

6. COMMlSSIE "SCHADE" 

In het kader van de collectieve polis, onderschreven dOOf het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren voor de verzekering van de burgerlijke beroepsaansprake
lijkheid van bedri jfsrevisoren, is een gemengde Commissie voor het beheer 
van de schadegevallen opgericht. Deze Commissie. samengesteld uit verre
genwoord igers van het IBR. van de verzekeraar en van de makelaar, is in 
de loop van 1999 nier bijeengekomen. Er waren immers geen dossiers die 
aan de gemengde Commissie dienden te worden voorgc.-legd. 

IBR - ) MIlVERSLAG 1999 



7. ONRECHTMATIG G EBR U IK VAN DE T ITEL 
VAN BEDR IJFSREV ISOR 

In de loop van het jaar zijn t wee dossiers onderzocht waarbij een persoon 

die niet op de ledenlijst van her Instituut der Bedrijfsrevisoren is inge
schreven, zich onrechtmatig de hoedanigheid van bedrijfsrevisor roe

eigende. 

In een eerste geval ging het om een persoon die, volgens de tekst van 
een prospectus voor de introduCtie van een vennootschap op de beurs, lid 
zou zijn van het "[RE". Nader onderlOek deed blijken dat de gebruikre 
afkoning verwf."eS naar het "Insritut National des Raclio-Elemenrs" en niet 

zozeer naaf het " lnstitLit des ReviscufS d' Entreprises·'. Rekening houdend 

mer het risico op verwarring omwille van identieke afkortingen van beide 

organisaties (althans in het Frans), werd de beuokken persoon ven:ochr om 

rerzake geen onduidelijk heid te laren besta.an teneinde spijtige vergissin

gen re voorkomen. 

Een rweede dossier had betrekking op een vennootschap die oorspron

kelijk tor doel had advies te verschaffen inzake het zuiveren en bewerken 

van afvalwater, maar die ingevolge een doelsuitbreiding zich ook wensre 

we te leggen op het uitoefenen van (onder meer) de uitoefening van de 

activiteiten van revisor. Dit kon worden vastgesteld door dc publicatie van 

dc doelswijzig ing in de Bijlagen tot her Belgisch Staatsblad. 

Aangezien noch de vennootschap, noch de personen die de vennootschap 

konden vertegenwoordigen, ingeschreven waren op de ledenlijst van het 

Instituur der Bedrijfsrev isoren, werd her dossier overgemaakt aan de 

Procureur des Konings met een klachr wegens her zich onrechtmatig 
[oefigenen van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor (artikel 27, lid I van 

de wer van 22 ju li 1953 houdende oprichting van het Inst ituut der Be
d ri jfsrevisoren). 
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C. COMMISSIE VAN TOEZICHT 

Samenstell ing 

Voon.i/ttr: de heer Ludo Swou-s 

COlllmissie/dm: 
SII/xOflllllissit T orzicht op de Bmxpsllitoefelling 

De heer F. C"'WWAERTS (Voortiner), mevrouw M. VERCAMMEN (vanaf 

28 mei 1999), de heren L. DE K EU U,NAER (tot 27 augustus 1999), G. Dr:· 
SMET (vanaf 24 september 1999), L. D E P UYSSElEYR (vanaf 28 mei 1999), 

M. DE WOLf, X. DoVEN (vanaf 28 mei 1999), H . FRONVI!J..E, M. GHVOOT, 

).10.1. J OIRIS (tot 30 april 1999), L.H . J OOS {tot 30 april 1999), M. MASSART 

(tot 30 april 1999), F. SAMYN, P. STEENACKERS, A. VAN APEREN «(Ot 

22 oktober 1999), R. VAN CUTSEM. 

SlI/xol1lmiJsit Confralt'rtltlt COlJlrole 
De heer R. VERMOESliN (Voorzirrer), mevrouw P. TYTGAT, de heren A. 

DI: CLEll.cQ,J. Dil LUYCK, M. LUYTEN, E. M ,o\.THAY, L. VAN CoUTr:R. 

De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hecht een 8roor belang 
aan het toezicht. Hij beschouwt dit toezicht als een essentieel onderdeel 
voor de goede werking van de kwaliteitscontrole op de bedrijfsrevisoren 

individueel en op het bedrijfsrevisoraat als geheel. 

Deze toezichtsfunctie heeft de Raad toegewezen aan de Comm issie van 
Toezicht. Voor haar werking heeft de Commissie van Toezicht zich opge
deeld in (wee subcommissies, enerzijds de Commissie Confmrernele Con
trole en anderlijds de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening. 
Het is de Commissie als een geheel, die gelast is met de algemene op
dracht om toezicht uit te oefenen op de goede werking van het bedrijfs
revÎsoraat en de kwalitariefhoogstaande uitvoering van de opdrachten die 
aan de bedrijfsrevisoren, hetzij door de wet, hetzij op conventionele wijze 

zij n toevertrouwd. 

Het is aangewezen hierbij artikel 18t«, §§ I en 2 van de wet van 
22 juli 1953 in herinnering te brengen: 

IBR - J AAItVU .'>l.AG 1999 



"OI""",,kOlllS/ig zij" dotl zie/ he/ hmi/IIIl//oe op de goede Illtl'f)er;,'g door zij" 
leden I'dll de hml tDeI,'(l'/rollu'de opdl'flchten. 111 bel bijzonder ziel 1)(/ hwi"'''1 
erop foe d(11 ze: 

1 ° hUil beroepJketl1lis op permalle/lle wijze 1'e/'1'Oh,ulkm; 
2° vooraleer teil opdwtbt te t/(I1lI'{/{lrden, besthikketl O/'er de bekwaamheid. 

medel/'erking til tijd l'treiJt 01/1 deze opdrt/thl goed f!ille l'Otrtll; 

3° zitb lIIet de nodige zorg m i" f'OI/edige ollaJlklllktlijkheü! kwijull ,'all de 
bllll IotI'trlrofflnle tomroleopdmthlm: 

4" gtell opdr(lcbtm (l(llll'(lardm onder l'oomllUI/'fIell (he eetl obj«lie/'f! lIilIV)lrillg 
d(1(1/'1'(l1I ill hel gtdnwg zOlldeu kllllllm brmgm: 

5° getll werkZdalllhtdtll lIitoefm(1l die oll/'ermigólI/lI' zijll IIltl de u'oordightid 
of de ol/(ffholJkelijkhtid 1'Il1I bilt, t/lak. 

§ 2, Te ditll einde kdll hel J l11/itlfllt: 

JO de !'()(Jrleggiflg eiulI door zijn Iedm 1'1111 elke mfor1lli1/it, "/111 e1h ,,"klarillg 
m 1'0 11 elk d(JO/lllellf til //Itel' illl)(/ bijzollder /'(lil bll1/ Il'erJe!themd t1l 1'(111 
hll1ll1oltl'J O/'er llilgtl'Ot/'de fOllfroletaktll: 

2° te/I ollderzoek loten imullm bij zijll ledm !/(Ial' hlln lI'erkllltlhodeJ til hllli 

orgoniJtllie o!Jmede 1111t1r de zorg U'lItlrfllet UI de wijze U'(UlroP zij IJIIII 
opdf(JtbUIi llill'Otl1:lI." 

De delegarie vanwege de Raad a.1n de Commissie van Toezicht wordr 
besproken in her Vademecum (1999), p. 148 e,v, 

I. SUBCOMMISSIE TOEZICHT OP DE 
BEROEPSUITOEFENING 

Algemene werkwijze 

De bronnen waarover de Commiss ie beschikr om haar werkzaamheden uit 
re voeren, zij n hoofdzakelijk van tweeërlei aa rd . Enerlijds zijn er de onder
zoeken, welke als technische onderzoeken kunnen worden geklasseerd, 
waarbij de dossiers bij de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefe

ning op een auronome wijze terechtkomen. Anderzijds zijn er dossiers v::ln 
adminisr ra rieve opvolging, waarbij de Commissie zelf via een serichte 
ondcn:oeksmerhode, haar werkzaamheden uitvoert. 
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Met betrekking lOt technische onder loeken kunnen de dossiers worden 
ingedeeld in hoofdzakel ijk twee caregorieën. Enerlijds zijn er dossiers die 
via de Raad bij de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening wor
den ingediend. Deze dossiers kunnen afkomst ig zijn van de Procureur
GeneflHlI, van de Procureur des Konings, van een rechrbank, van de Hoge 
Raad voor her Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy (voortaan: Hoge Raad 
voor de Economische Beroepen), of op amonoom initiatief van de Raad 
zelf, hetzij na doorverwijzing van dossiers uit de confraternele comrole, 
hetzij andere dossiers, waarbij dE- Raad aanbeveelt aan de Commissie van 

Toezicht op de Benx'psuitoefening een onderzoek uit te voeren. 

De dossiers die afkoms tig zij n van de Commissie Confraternde Con
trole, bet reffen dossiers die op her niveau van deze Commissie problemen 
hebben doen rijzen met betrekk ing tot de werkwijze binnen het kantoor 
en in het bijzonder dE- dossierbehandeling, zoals deze met ""trekking tot 
de mandaren en/of andere weuelijke opdrachten wordt uitgevoerd. Wan
neer de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening deze dossiers 
krijgt doorgegeven, zal zij, in de meeste gevallen, in eerSte instantie een 
(voldoende) tijdsp.1nne laren, teneinde de beHakken confrater de moge
lijkheid te geven aan de zwakheden die tijdens de confraternele controle 
werden vastgesteld, te verhdpen. Daarna zal de Commissie van Toezicht 
op de BeroepsuitO<.-fening een onderzoek instellen naa r de beroepsuitoefe
ning door dit kantoor en naar de organisatie van het kantoor. 

Een tweede reeks dossiers binnen deze technische onderzoeken wordt 
geopend aan de hand van informatie die door cliënten, revisoren of toe
zichthoudende organen a.1n het Insriruut wordt meegedeeld. Sommige van 
deze dossiers kunnen een klacht beueffen die door een cliënt van een 
bedrijfsrevisor of door een confrater- revisor aan her Instituut wordt mede
gedeeld. Deze technische onderzoeken betreffen ook systematische onder
zoeken, hetzij op verlO<.-k van de Raad, hetzij op verzoek van toezichthou
dende organen. De Raad van her Insrinlut heeft destijds de Commissie van 
Toezicht op de Beroepsuitoefening belast mer een nazicht V:Ln de manda
ten die door de bed rijfsrevisor worden uitgeoefend binnen de ziekenhuis
scccor. Deze srudie wordt momen teel uitgevoerd en is nog niet afgerond. 

Vanuit de zogenaamde administratieve opvolging voert de Commissie 
een selectie uit vtln te openen dossiers, op basis van een gericht onderzoek 
waarbij de rol van de revisor naar het maatschappelijk verkeer toe, centraal 
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staar. Zo is de Commissie sinds 1995 uitgebreid aandacht gaan besteden 
aan de ondernemingen die in f.'l ling zijn gegaan. Daarbij doet zij, op basis 

van de gegevens vermeld op een cd-rom die alle neergelegde jaarverslagen 

bevat, een uitgebreid steekpr()('fsgewijs onderzoek naar ondernemingen die 

in faling zijn gegaan en worden de verslagen nagelezen die door de com

missarissen-rev isoren met betrekki ng tot het laatste afgesloten boekjaar 
werden neergelegd. In bep.1alde gevallen worden werkdossiers mer berrek

king tot deze mandaten van commissaris-revisor opgevrn.agd en in een aan

tal gevallen werd ook de commissaris-revisor op het Instituut bij de 

Com missie uitgenodigd om zijn verslag of werkdossier toe re lichten. De 
Com missie sueeft ernaar algemene besluiten te trek ken uit het nazicht en 

de opvolgi ng van deze dossiers aangaande faillissememen. Andere bronnen 

voor de Commissie bij deze ondcrwckcn zijn: dc Bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad, de pers, de mededelingen die de revisoren aan het Inst ituut 

moeren doen, en overige indicat ies van diverse aard. 

De mbel hiernaast geeft een OVl'nicht van de oorsprong van de geo

pende dossiers die door de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefe

ning werden behandeld voor de periode 1997-1999. 

Doss ierbehandeling 1999 

In 1999 werden in tomal 13 1 dossiers geopend binnen de Commissie van 

Toezicht op de Beroepsuitoefening. 12 dossiers daarvan waren afkomstig 

van de Raad en 47 dossiers vonden hun oorsprong in de informatie die 
versrrekr werd door cliënten, rev isoren of toezich thoudende organen. 

Her onderzoek mer betrekking tot fai lJ issemelll en heeft een onderzoek 

opgeleverd naar 59 doss iers, waarbij het overg rote deel na eerste lezing 

kon worden afgesloten omdat de Commissie ervan uitgaar dat zowel door 

de jaarrekening zelf als door her verslag van de raad van beswur en door 

her verslag van de commissaris-revisor, de lezer van de jaarrekening duide

lijk werd geïnformeerd. Bij haar onderzoek legt de Commissie van 

Toezicht op de Beroepsuitoefening de accenten hoofdzakelijk op de goede 

beroepsuitoefening en meer bepaa ld het onderbouwen van de afgelegde 



OORSPRONG VAN DE GEOPENDE IX>SSIERS VAN DE 

COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE BEROEPSUITOEFENING 

19')7 IWI:I 19')<) 

T ECH NISCHE ONDERZOEKEN 

I. Raad 

Procu~ur-gent'"raaJ - - -
I-loge Raad - - -
Rechdxomken - - -
Confraternde Comrole 8 30 7 

Overige 2 5 5 
Tota;ll 10 J> 12 

11. Info rmat ie 

Klachten 12 4 4 
Venoekenlmededelingcn 

- cliënten 22 17 28 

- revisoren 5 13 13 
Touichthoudeooe organen 3 3 2 

ToraaJ 42 37 47 

11 1. Syslematische onderzoeken 

Mandaten beursvennootschappen 12 - -

SN"'OI",II 64 72 '9 

ADMIN ISTRATI I:VJ<: OPVOLGING 

IV. Publieke bronnen 

Cd-rom 116 48 59 

Bijlage Belgisch Staatsblad 37 6 -
Pon 7 2 9 

Toraal 160 56 68 
V. Bronnen e igen aan de Commissie 

Jaarlijkse mededelingen en 

mandaarmeldingen 4 3 2 

Andere commissies 2 I -
Correspondentie met [nstÎtuU! 2 I -
Diversen 2 I 2 

Totaal 10 6 4 

SN",otlml 170 62 72 

Algemeen [oraal 2" I" 131 
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verklaring en op her onafhankelijk optreden van de bedrijfsrevisor in he( 
kader van de hem toeverrrouwde opdrachten. De Commissie heeft vasrge· 
steld, in het kader van haar onderzoek naar gefailleerde ondernemingen of 
ondernemingen in moeilijkheden, dat een aantal rev isoren aan hun 
opdracht en verantwoordel ijkheid onvoldoende of niet hebben voldaan. 
Enkele revisoren gaan er bijvoorbeeld van uit dar, wanneer het manage· 
ment voldoende wordt ingelicht, alsnog een verklaring zonder voorbehoud 
zou kunnen worden afgeleverd. In dergelijke geva llen worden in de 
management lener of in andere communicaties met de bedrijfsleiding pro
blemen besproken, die uitsluiten dat een verklaring zonder voorbehoud 

wordt afgegeven. 

Bij het onderzoek wordt meestal her werkdossier van de beHokken 
bedrijfsrevisor opgevraagd, wuarna her binnen de Commissie wordt onder
zocht. De Commissie heeft her voorbije jaar, nog meer dan dir in her ver
leden het geval was, werkdossiers opgevraagd van revisoren, zowel În het 
kader van opdrachten als commissaris-revisor als van andere werrelijke 
opdrachten. Na een g rondige analyse van het werkdossier en een bespre
king binnen de Commissie, wordr een brief opgesteld, waarbij opmerkin
gen en/ofbijkomende vragen ror inlichting aan de bedrijfsrevisor worden 
overgemaakt. Deze laarste dient dan binnen een redelijke rermijn sch rifte

lijk antwoord te geven op de vragen die hem door de Commissie van 
Toezichr op de Beroepsuitoefening worden voorgdegd. 

Her doel dar de Commissie hierbij heeft, is hoofdzakelijk pedagogisch, 
mer andere woorden de bed rijfsrevisor een aanzet te geven om de kwaliteit 
van zijn revisoraal werk daadwerkelijk te verbeteren. 

De gevolgde werkwijze dient de Commissie ook in Staat te stellen om, 
waar nodig , een degelijke opbouw te geven aan een dossier dat aan de 
Raad wordt overgemaakt voor eventude doon:endi ng aan de ruchtinstan
ties. 

[n 1999 heeft de Commissie 35 revisoren uitgenodigd voor een onder
houd op het Instituut. Zij heeft beslist 8 dossiers over te maken aun de 
Raad die na beraadslaging de uiteindelijke beslissing genomen heeft om 
deze dossiers door re sturen naar de Tuch(com missie. 

De tabel hierna geeft een over..~icht van de behandeling van dt':"U: dos
siers. 



1997 1998 1999 

Gl"Opende dossiers 234 IJ4 IJl 

Ui[gf"nodigde confraters 50 J4 35 

Kantoorbezocken - I I 

Overgema;,kt aan de Raad 6 7 8 

De Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening heeft in de loop 

van die jaar aan de Raad een voorstel gedaan om het formulier aangaande 

de jaarlijkse mededeling rc herzien. Een synthese hiervan is opgenomen in 

her eerste deel van dit verslag onder hoofdstuk 9. 

2. SUBCOMMISSIE CONFRATERNELE CONTROLE 

Achtergrond 

De eerste norm op confraremele controle werd aangenomen op 21 decem

ber 1984. De eerste comroles werden in L 985 en 1986 uitgevoerd. Na een 

eerste periode van vijf jaar werd het door de Raad nuttig geoordeeld de 

norm aangaande de confraternele controle te herzien. De huidige norm is 

in voege sedert 1991 (zie Vademecum, 1999, p. ISI e.v.). In deze norm is 
voorzien dar iedere bedrijfsrevisor minstens één maal in de vijf jaar een 

confraternele controle dient te ondergaan. 

Voor 1998 werd een lijst opgemaakt van 189 revisoren, waarvan 

161 handtekenende revisoren en 28 revisoren-medewerkers en werknemers. 

Voor 1999 werd een lijst opgemaakt van 199 revisoren waarvan 171 hand

rekenende revisoren en 28 revisoren -medewerkers en werknemers. 

Voor deze controle kan de Commissie Confraternc~le Connole een 

beroep doen op méér dan 90 Nederlandstalige en méér dan 60 Fransralige 
confraters, aangeduide revisoren om deze controles uit te voeren. 

Teneinde de confraternele cOIurole zo goed mogelijk te laten verlopen, 

heeft de Commissie het nurrig geoordeeld om alle aangeduide revisorcn 

die in 1999 me[ een opdracht zouden worden belast, uit cc nodigen op her 

Instituut rot het bijwonen van een vormingsdag. Deze vormingsdag ging 
door op 11 juni 1999. Da:lrbij werd door diverse leden van de Commissie 
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de werkwijze van de confrnccrncle controle roegeliclH. Bovendien werden 
een aamal bevindingen uit vroegere comroles aangegeven. De leden van de 
Commissie hebben aan de aangeduide revisoren aandachtspumen toege
licht die belangrijk zijn om de comroles zo homogeen mogelijk te laten 
verlopen. Deze vormingssessie werd tevens benut om aan informatieuit
wisseling te doen russen de diverse aangeduide revisoren die in het verle
den reeds confraternele comrole hebben uitgevoerd, enerzijds. en ten aan
zien van diegenen die voor een eerste keer een confraternele controleop
dracht uitvoeren, anderzijds. 

De Commissie Confraternele Controle heeft tevens gemlCht een grotere 
coherentie na te streven tussen de controle zelf (de ingevulde vragenlijst) 
en het verslag, enerzijds, en een grotere homogeniteit tussen de diverse 
aangeduide revisoren en geconrroleerde revisoren, anderzijds. De Commis
sie heeft hiertoe een instructie uitgewerkr aangaande het verslag over de 
confraternele controle, welke is opgenomen in de inleiding op de vragen
lijst "Leidraad voor de confraternele controle". De Commissie heeft zich 
voorgenomen om deze leidraad tegen de volgende comrole (2000) te 
actualiseren. 

De Commissie Confraternele Controle heeft aan de Raad een voorsrel 
geformuleerd om de norm aangaande de confraternele comrole aan te pas
sen. Een bespreking hiervan is opgenomen in het eersre deel van dit ver
slag onder hoofdstuk 9. 

Werkwij ze 

De Commissie Confraternele Controle bespreekt de verslagen die door de 
aangeduide revisor aan het Instituut werden overgemaakt. in een aantal 
gevallen wenst de Commissie Confraternele Comrole bijkomende informa
tie in te winnen omtrent opmerkingen of conclusies van de aangeduide 
revisor of om de homogeniteit van de procedure te waarborgen. Daartoe 
wordt dan comact genomen door één van de leden van de Commissie 
Confraternele Controle met de aangeduide revisor, of eventueel wordt de 
aangeduide reviso r op het Instituut uitgenodigd voor een bijkomend ge
sprek. In een aamal gevallen wordt aan de gecontroleerde revisor gevraagd 
naar het instituut te komen, teneinde met hem een gesprek te hebben om 
de Commissie tOC te laten de door de aangeduide revisor geformuleerde 
opmerkingen naar hun juiste waarde in te schatten. 
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Na analyse en bespreking van het dossier binnen de Commissie, stelt 
deze haar besluiten voor aan de Raad, die de uiteindelijke beslissing neemt 
over het gevolg dat aan de confraternele controle wordt gegeven . In alle 
gevallen wordt aan de gecontroleerde revisor een brief gestuurd. Al naar
gelang van de vasrsrelling, kunnen de volgende situaties worden onder
scheiden: 

• 

• 

• 

• 

veelal wordt de confraternele controle afgesloten door de brief van de 

Voorzitter, waarbij een aantal aanbevelingen en opmerkingen worden 
geformuleerd d ie door de aanged uide revisor reeds waren aangebracht 
en die met dir schrijven worden bevestigd; 
wanneer de Raad van oordeel is dat de draagWijdte van de opmerkin
gen zulks verantwoordt, wordt tevens aan de gecontroleerde confrater 

gevraagd om aan de Raad mee te delen welke maatregelen zullen geno
men worden om aan de vastgestelde lacunes te verhelpen; 
indien inbreuken tegen de normen werden v(\stgesreld, kan d e Raad 

aan de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening vragen, een 
nieuw en onafhankelijk onderzoek uit te voeren; 
in een aantal uitzonderlijke gevallen heeft de Raad de Voorzitter ver
zocht om de gecontroleerde bedrijfsrevisor uit te nodigen, teneinde 
met hem een gesprek te hebben over zijn toekomstige revisorale activi

teiten. 

Alle documenten met betrekking roc de confraternele controle worden, 
op basis van een advies vao de J uridische Commissie, twee maand na het 
afsluiten van de confraternele controle door de Ra.1d vernietigd, 

Conclus ies 

De kwalitatieve verbetering van de confraternele controle is een besten
dige zorg van de Commissie. Di t hangt niet alleen af van de medewerking 
van de gecontroleerde rev isor, maar event'ens van de inzet van de aange
duide revisoren, Her feit dat de Commissie door deze a.1ngeduide revisoren 
kan purcen uit een reserve van I SO bedrijfsrevisoren, is een rijkdom, maar 
eist aan de andere kam ook het bewaken van de homogeniteit van d e kwa
liteit van de uitgevoerde comroles. De vragenlijst voor de confraternele 
comrole heeft duidelijk als bedoeling ervoor te zorgen dat de controles op 
een zo gelijkaardig mogeiLjke wijze worden uitgevoerd. Ook door de con
tacten mer de aangeduide revisoren, door de vormingsdag cn door de eigen 
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werkmethoden van de Commissie Confracernele Controle, tracht zij zo 

goed mogelijk een uniforme kwaliteit na re streven. 

De belangrijksre bedenkingen die door de Commissie worden gefor
muleerd op her einde van de confraternele controle, hebben betrekking op: 

• de werkwijze binnen de kantoren van de revisoren, waarbij de aandachr 
wordt gevestigd op de werkmethoden, her dossierbeheer en de opvol

ging van de medewerkers; 
• met betrekking tot het mandaar van commissaris-revisor, houden de 

bemerkingen hoofdzakelijk verband met de interne controle (beschrij
ving, testen en de band naar de subsrantieve testen en de overige con
trolewerkzaam heden), de risicoanalyse, het werkprogramma, de werk
dossiers en diverse conrrolerechnische aspenen. Bovendien worden in 
die kader een aaneal opmerkingen geformuleerd aangaande de 
opdrachrbrief, her verslag van de commissaris-revisor en de opvolging 
van de neerlegging van de jaarrekening; 

• ook in het kader van de overige wettelijke opd rachten , worden een aan
ral opmerkingen geformuleerd, die betrekking hebben op de opdracht
brief, het werkprogramma of her aangepaste werkprogramma en 
d iverse technische aspecten mer betrekking rot het audit-technisch 

onderzoek en de verslaglegging; 
• ten slotte kunnen ook een aamal opmerkingen worden geformuleerd 

met betrekking tO{ de kaneooradmin isrrarie, de kantoorstrucruur en de 
verslaggeving naar her IBR toe. Het is inderdaad zo dat de Commissie 
alert blljft voor de omstandigheden, die mer de uitoefening van het 
beroep samenhangen, zoals een aangepaste organisatie van het reviso
renkanroor in functie van de opgenomen mandaten, overige wercelijke 
opdrachten en andere werkzaamheden, evenals de onafhankelijkheid en 
de deskundigheid. 
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D. TUCHT 

ATA 

1. SAMENSTELLING VAN DE TUCHTCOMMISSIE EN 
DE COMMISSIE VAN BEROEP 

Voor de samenstelling van de tuchrinstanties verwijzen wij naar p. 4 e.v. 

van onderhavig Jaarverslag. De leden-magistraten zijn benoemd voor zes 

jaar bij koninklijk besluit van 11 juli 1997 (8.S., 1 oktober 1997). 

War de leden-bedrij fsrevisoren betreft, is de algemenl' vergadering in april 

1999 overgegaan tot de verkiezing van twee plaatsvervangende leden van 

de Nederlandstalige Commissie van Beroep, met name mevrouw Helga 

PLATTEAU en de heer Luc H. Joos. 
Bij de bedrijfsrevisoren van de Nederlandstalige Tuchtcommissie was een 

mandaat van plaatsvervangend lid opengevallen ingevolge het omslag van 

de heer ASSELBERGH$. De Raad van het Instituut heeft de heer Ludo DE 

KWlENAER aangeduid om het mandaat van zijn voorganger te voltooien. 

2. TUCHTDOSS IERS 

Een bedrijfsrevisor d ie de verbodsbepalingen in verband met het beheer 

en de vertegenwoordiging van ondernemingen heeft genegeerd, is door 

de Raad van het Instituut naar de tuchtinsmnties doorverwezen (zie ook 

IBR-J aarverslag 1996 (p. 202), 1997 (p. 196) en 1998 (p. 174». Na een 

schrapping door de Tuchtcommissie volgde een vrijspraak door de Com
missie van Beroep. De Raad heeft de zaak voor,gelegd aan het H of van Cas

satie en de beslissing werd vernietigd. De anders samengestelde Commis

sie van Beroep moet nog uitspraak doen. 

o 144/98/N 

Bij het opstellen van een controleverslag over de vereffening van een 
handelsvennootschap overtreedt een bedrijfsrevisor de algemene controle

normen en artikel I 78bis van de vennootschappenwet; hij loopt hiervoor 
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een schorsing op van twee maanden. Immers, niettegenstaande lu~ [ feit dat 
de betrokken bedrijfsrevisor op de hoogte was van het fe it dat er een com
missaris-revisor in functie was, aanvaardt hij [Och de opdracht. Bovendien 
neemt hij in zIj n verslag nier de vermeldingen op d ie artikel 178b;s van de 
vennootschappenwer voorschrijft , De Tuchtcommissie oordeelt als volgt: 

"lil loepaSS;lIg ''11'' arliktl I 78biJ Vu",. \r~ dielIl dt COII"fliJJaris-re/';sor I'all de 
btlreffmdt t'tIl1I00UChap t'N's/ag 11;1 Ie brttlgm Ol'" de J/(Ult 1'rII1 arlil'a m pas
sil.'a, n;el OIIder dali 3 lIIatllu/m, die Ixm door de besUflfrdtrl iJ ol'trhalldigd, 

Tijdms Uil I'(UI dl cOfllro/es ill dl mam,d jUlli 1997 /liJgebrachl door de COIll
missaris-rel'isor (l') Illfl bemkki"g lol de audit /'tI11 Ixl boekjaar s/"ilmd per 

J I I/Iaarl 1997 I'raagl de afge/'tlardigde bestuurder of hij bereid is 011/ aftlal/d 
Ie dom t'all zijll lIltlIldaal als COIIIIII;JJm'is-revÎSor len l'Oo/'(lele l'all col/fruler 

(X), belrokkm bedrijftrt!l'isor, 

Hij is daartoe bereid op l'OOrll'aarde dal a/les deom%gisch til u'tue/ijk op eell 

cormu lI/a1/;er gebeur!, /1'01 (I/lrel/ //loge/ijk is I/adal hij zijll rtI'isoraa/l'ers/ag 
za/IJfbbell lIitgeb/'(lchl Ol," de j(u7r'rtktllilJg s/lli/md per 31 //Iaart 1997 el' dal 
de a/gemme 1_'t7'gadtrillg za/ bes/Olm hebbm ()I'rr omslag el/ be"fJflJJillg. 

De COlllllliJSarÎs-rnlÎJor wordl 1'011 het l'erder I'er/()Op lIiet Illetl' op de /;()Ogu 
gesuld til kll:alll IQ/ml/ig te lI'tteJl dal de 1'tlllloouchllP ill l'trefftllillg /l'tnl 
gIJleId lom hij op 27 jUlli 1997 Ier pl{IaISe kll'lllll ill bet kmler 1'{I1l de rOlllro/t 
1'tI1J de j(J(Jfrekellillg per 3 J /II{U,,'! 1997, 

Hel boekjaar U'DJ afgeslolen op J I /lUItl I'l 1997, maar de {rlgelllelit I'ergmleri/lg 
111fHsl 1I0g ÎI/ uplelllber p/tUllS/1illdm, Hel rapporl opgesleId door belrokkfIJ 
bedrijftrtl'Îsor (X) d'lleerl I'a ll 18 jllt'; 1997. 

De btdriffirtl.'isor (Y) Il'lIS derhtlhor op 18 j/llli 1997 /log i/I fIJI/flit als COJll
IIIÎssnrÎs-rtl'Îsor f1J. l'QOr ZOI," rel1 I'trS/lIg dimdt opgema{lkl ft u'Ordtll ill hel 

kader 1'(111 artike/178bis Veil/I. W-: U'OS hij de migt perlOO1l dit btt'Otgd was om 
dit l'trs/ag op te I/Iakm, 

Door hel feil d", beide 1'eI';Jorw //Iel elkaar ill rOIll(l(1 11'(11'111 gebr((chl . lI'as 
bf'lrokkm bf'drijftretlÎsor ollltgellsprekt/ijk op de boogte I'dl/ hn feil drIl bedrijft
rtl/isor (Y) hrllllallda(lll'all COIIII/IÎlsaril-/'f/!Îlor lIilOifellde, 
Als profmiolJfY/ dimt bedrijftm'Îsor (X) Ie /l.ytell m U'Îst hij dal re1l COIIIIIIÎs
sarÎs-rn'ÎJor !xllfJflJld blijfl lol teIl alldtrS/llidmde !xslisÛIlg. Hij u'iJl do! 
bedoeld t'm/ag IIÎlSIllirfIJd kOl, u'Ordm opgesteld door de ill fioJCIie zijl/de COIJl
milJtlris-rt!I'ilor fIJ d(11 hij gtemZÎlIs btt'Otgd WaS dill,'t7'J/ag lIil!e brellgm, 
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Dal belrokken bedrijfsrevisor l/lisl dal hij geelJ beVOlgdheid had om em I'm/ag 
op re sleI/en, blijkl uit zijn expliciete bekentenis ilJ zijn brief van 19 (lIIguSI/{j 
1997, gericbl a(//I (Y); ;' ... Illden/atu/ kU'(11II bel m:hlem U, ell U (/I/éél! loe, 

eell el/trllfleel l'erefftllillgsrt,pporr - zwds eender I/'elk rtvisomal rap/Wrt ill de 
loop I'an teil 1I'ef/elijk revisorlllalldtllll IIrJlIll'tl/S - op te sul/en", 

A rlike! / 78bis Vnw, \\1 beptlll/l dal hel verslag illzonderheid //Ioe! l'tl'!"e/den of 
drlarin de loeslam/ WI11 de 1'tllllootse!Jtlp op al dali lIie! I'OI/edige, gett"(l/(/f,'e til 

juiste wijze is uwrgeget'ell, Hel ftil dtll de revisor I'OO/'bemmd formuleert, beIer 
lIiel dal hij de u'elle/ijke beptdillgtll diel1lle I!ermelden", 

D(> Tuchrcomm issi(> achr ewne(>ns de inbreuken op paragraaf 2,5, van 
de alg(>mene concrolenorm(>n als bewezen, omdat de bedrijfsrevisor geen 
voldoende bewijskrachrig CQmrolemareriaal heefr verzameld om zijn uÎ[
gebrachte mening te sraven en omdar er geen overeenstemming is wssen 
her werkdossier en het beslui[ in het rapport van de bc<!rijfsrev isor, 

"Een inulge l'af! bet beschikbare ll'erkdOJûer (lItmget'llld dool' de tfllfll'OOrdeIJ 
/'tlll de I'tf'lsor op de I~'flgel/ wm de leden l'tl1/ de Tueh/{ollllllissie ter geltgenheid 
fl(1II de zil!ing I'(m ( ... » bet/migl deze illbrellken. O,rI, door de !'olgende 'liaslsle/

lillgen: 

• Reeds ill zijll brief d.d. 19 til/glIJ/fiS 1997 (/(/11 ron/mIer Y schrijft de retli
so,' zelf drlt bij "ill de //Iale mil bel relatief !!llJge/ijke ilJ rekel/ing blJ/ultlld 

lIIel enerzijds de lijdmood til rlllderzijds de feitelijke o/llslflluligbeden der 
fintll/áele posilie de'· ondemelllillg gepoogd heefr 'Zieb eell beroePillltllige opiflie 
Ie l'Ormen ... ". Em dergelijke defillitie 1·'(/fI zijll fOlIIm/e slaal 1'fI' mil Iml 
bedoeld 1I'01'dl in arlikel 2.5 1'lIll de algemme fOlllrolel/IJ,.,lIm /.'fIn het IBR. 

• De I'Nlisor geeflloe dat bij, op basis I'({I/ teil eelll'OlIdige "",ol/delillge" bet'tJ
ligillg door em beslllllrder/'all de 0Ilde",e11l1I1g. III)I'derillgell l'OOr eell II)/aal 
bedrag l'tl lI ",eer d({N BEF 58 miljoen - wtJtlrOI'er IlO/gem de l'N,islJr IlI'ijftl 
besllJlid II/el belrekkillg 101 b/III hll'Ol'derbaarbeid - I«b rlls "illba(/r" beeft 
bescbollwd, zij hel dali mils de 1'fI·/IIeldillg "ollder /'Oorbebolld l't{1/ illbaar
beid" in het besluit IWI zijll l'trslag d.d, 18 jlllli 1997. Een "lIIolUle/illge" 
bernligillg - wam'!'rllI ({fblel'af trollwem is geblekelI dal be/ofte IJrllI 
bedoelde besllll/lder niel werd !/({geklJlllen - k({l/ zeker I/iel tJtlllzim Il'ordm 

ah "bell'ijJkraebfig", 

Ter l'en-o/ledigillg dimt lI«bl({J/J 1.'fI'Illeld dril bij lIIel bel rekking 101 de 1'Or
de,.illgm op de besll/l/rdeIJ (BEP I7 miljoelI begrepelI ill hel bol!emlel'lJ/C1d 
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btdrng t'ml BEF 58 miljoen) lI.'el ten /literst I'rIge "verklaring" heefl gekre
gm getekend drlor cm bestu/lrder waarin deze zegt dar "de inning der 
lopende rekmingen op teil lIIuldel/rlllge lermijn ( 12 ti 18 maalld) verwezen
lijkbaar is". 

• Tijdens de zittillg ww de TlIchtcomll/issie op (. . .) hteft betrokkene betvtigd 
dat geen sa!dibel'fJtigi ligm werdelI gevraagd/bekomen ter omlerstelmillg I'rIn 
de vorderingen op klantelI en schuldelI In! opzichte fit'" lellerrlllriers op 
dal"m I'an 30 april 1997, basis 1·'OOr Zljll verslag me! betrekking lOf de 
;'/IIerelleningJtellilig. VolgClls de Iltrklaringm va" de retlisor ZON ten bt/Jtl'kle 
afloopcol/trole uitgevoerd zijN, d()(h het beschikbare lI'erkdossier beval geell 
precieze aalldNidingf1l in dit Iltrband. De aanvaardillg /'(/1/ de waardering 
/'al/ deze belangrijke rubrieken ww de balalls per 30 april 1998 is dlls 
blijkbaar lIiel gebaseerd op "beUiijskrachlig" lIIaleriaal. 

Volgens teil JfhrijvCII IItIll de cOlllmissaris-rellisor Y d.d. I jllli 1997, 
gericht tUlI/ de f'frtffenaar, ZOli blijkCII dal de mbriek "klal/tell" enerzijds 
potemie1e 1/fr/iezCII zO/llmw/le1/ (teil belope vall ol/getlW' BEF 1 miljoelI) op 
drie kltmlell die aan de commissaris-revisor ten saldo hebbeN bel'tJfigd dal 
1/fr.fchiIlClld is WlI/ de sa!di in de boekhouding CII, (l/ulerzijds. btlallgrijke 

saldi ZO" bevallen op klamen il/falil/g of 11'{1<11'1'OOr een dossier ill behtlllde
lillg is bij een adll()(aal (voor meer dml BEF 2 miljoen). 

De comrole I'fUl de revisOl' (X ) II/(/tlkl geen melding Vtm ellige I/ood arl11 ffll 
provisie ;1/ dil l'trbal/d, alhoewel hij blijkbaar geen argNII/e11leli heeft 011/ de 

btll"eringe/I vall zij" COl/frater legen te spreken. 

(. .. ) 

• Een zeer btlallgrijke mbriek op het ar/iw van de br/la1/S per 30 april 1997 
betreft de deelnell/ing ill de verbolldCII ondernemil/g Z IlIIlIIObililll ( ... ) //()()r 
een btdrng Wil BEF 82,95 lIIiljoen. De revisor X baseerl zich op teil ver
sldg /!dil een zekere H. (..). OJ/l te beslNilen dtlf deze u'atlrde1"ing l'Cram
u/()()rd is. Een lezillg '/flII bedoeld I'f:rslag gerft a(flJfeidillg 101 de volgende 
opmerkillgen .· 

1Jf{ verslag Vtm de hee,. H. is lIiet gedtlteerd d()(h geeft als refere11liepe
riode de dat1l11/ van d1lgllSfIIS 1996, II '(/arbij ba/ansrijfers gebmikt 

lI'f:rdm I'flll eillde 1995, daar waar hel verslag ,.'all de rel!;sor betrek
king heeft rlp 30 april 1997: 
dit I'erslag liel tw opzichle I'tlll de boekwaarde der II/rJteriele wute 
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tic/iJ 'ti een pote1lfiéle mffl"lI,t1tlYde lIitkomen {'rII1 onget.'ff/' BEF /2 mil

joen in gevtl/ WIII Uil "normale verkoop". doch eell potentide minder
wamde /ltllI BEF 14 /IIiljoen in get/tl/ van "gedwollgen l'eI'koop": 
de baltlm per 30 jllni 1997 be1/tI! een t'Orderilig wn BEF 49,2 miljoelI 
op rle beer Z, besltlllrder 1.'(111 de NV Z, f'ordering lI'a(lt'()I!eI' hetzelfde 
loorbebOlld die'" geI/uit/kt //Iet betrekking lot de inbaarheid (lIs gebellrd 
is I'oor de I'orderingell op lopende rekmillget1 in deze /aatstel'tm/Ool
schtJp: de "ll(rk/tlrillg" Olltl' de f'erwezenlijkbilre ililling (gerekend door 
dezelfde hetl' Zo. besltlllrdtl, I'on de NV Z) dekl dllidelijk lIiet de tl()rde
ring ill Z Imlllobi/ié'n: 

dezelfde baimIJ 1'(/11 Z Immobilie;/ per 30 jlllli 1997 t'erloo//t Uil eigen 
{'er/llogen /'(ll/ BEF 68,3 II/i/joell, hetgeen ollget'etl' BEF 14,6 mi/joell 
/ilger is rItJIJ rle boekwaarde l'tl1I rle rlee/llemil/g tik/Is deze ['enne/d SIatIl 

il/ de ba/mIS l'tl1I de NV Z, zO/ldel' rekening Ie bOlldet1 mt! het beltlllg
rijk pOle/lliee/l'trlies op dewormelde vordering op de heel' Z. 

Voormelde opme,'kingm lonm d/lide/ijk aan dtll de nI'isOl' zijn bes/llil Ol/tl' 
rle l'tYtllIIlI'om'ding I!<JII rle /I 'aardel'illg /!tI1I deze dee/I/emillg /liet ;'bell'ijskmcb
lig" o1/deroollll'(/ heeft, 

• Voor /l'al belreft de 1I1atlrdet'illg I'tlll rle voorrarlen baseerl rle re/lisor zich 
el't/leem op een (mondelinge) bet'tJtiging/'{l1/ teil besl!",rrlel' O/lile (lflllI'Oal'
den rI(I' er geen minderwamde I'O(W il/cOIII'tlnle of Ol/verkoopbare t'()(J/'l'tlrlen 
noodzake/ijk is, Dil ktln /liel beschollwd wo/den tlls hel "f'tYZtlmelen t'd1/ 
bewijsk/'(Jchlig /IIalelitltl/"." 

o 145/98/F 

Een bedrijfsrevisor die oprreedr als vereffenaar van een NV laat na een 
staat van activa en passiva op re srellen en begaat hierdoor volgens de Raad 
een inbreuk op artikel !87 van de vennootschappenwet. Het dossier is 
hangend voor de Tuchtcommissie; er is nog geen uitspraak, 

OI46/98/N 
OI51/99/N 

In her kader van een systematische opvolging van ondernemingen die fail
liet gaan en die een commiss:lris-revisor in functie hebben, heeft de Raad 
het doss ier van een bedrijfsrevisor overgemaakt aan de Tuchtcommissie 
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(zie ook IBR-Jaarverslag 1998, p. 196). Als commissaris-revisor had hij 
immers een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgegeven, ter
wijl er in de jaarrekening roch inbreuken bestaan op de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorsch rifcen. Dit laatste bleek duidelijk uit zijn eigen 
"management letter". 
In de loop van 1999 heeft de Raad de betrokken bedrijfsrevisor een tweede 
maal naar de Tuchtcommissie doorgezonden, opnieuw in het geval van een 
onderneming die failliet verklaard wordt. Volgens de Raad is het commis
sarisverslag zonder voorbehoud niet verantwoord en is er sprake van een 

gebrekkige controle. 
De Tuchtcommissie heefc deze twee dossiers samengevoegd en de betrok
ken bedrijfsrevisor een schorsing van twee maanden opgelegd: 

"L /llb/'ellken ill I-'erbaud met hel dossier '1)(111 de N.V. A 

Hel dOJJier heeft aIJ voorwe,"p hel 1lers/ag vall commissaris-revisor etI een 
management-Imer door betrokken bedrijfiretlisor opgemaakt, respeCliet'flijk op 
4 j<llllltJri 1996 m 2/ febmari /996. De vennootschap N.V. A uud op 

23 jmlllari 1997 fail/ietl,"klaart!. 

Op 4 janllari 1996Ietlf:l'{ de bedrijfiretliJor in zijn hoedanigheid!'an rOlllmis

saris-retlisor een goedktlfrmde verklaring zonder V(i{)rbeholld af rn," de jaarreke
ning per 30 seplembet· 1995: " ... dat de boekhouding werd gevoerd tll de jaarre
kening werd opgesteld in overeenstemming met de wellelijke en beslllllrsrechte

lijke voorschriften". 
Noch/am stelt hij in zijn brief van 21 februari 1996 aan de Vfl11100tschap meI 
bemkking 101 dezelfde jaarrekmÎng per 30 september 1995: 

dat er gem afschrijvingm werd loegepasl op de herwaarderingsllleerwaardm 
op gebolll(''fn e"machÎnN, wat een inbrellk is op arlikel 34 van he, konink
lijk besluiIvan 8 oktober 1976 meI betrekking tot dejaamkming Va/I de 
ondernemingen wat de afschrijvingen op herwaarderingsmeerwaarden 

betreft; 
dal er timen de klalllemaJdi een aantal vorderingm voorkOllletl die reeds 
lang verval/en zijn. Uit de toelichtil1g - brief d.t!. 20 augllSflu 1997-
blijkl dat dil em belangrijke bedenking was: " ... heb ik met //Iijll brief mn 

21 februari 1996 de aandacht van de afgevaardigde bestuurder expliciet 
gevmigd op de proble//letl ww de klantl!1loptJO/ging". Dil bedrag van du
bieuze vorderingen was op 31 augustus 1996 opgelopen tot meer dan 

12,3 MBEF.; 
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dal he/vermoeden btJIaat dat ttn aaflfal mNperalitJ t'allwege de kredietver

zekering gebotkt uJtr'den op resultatenrekening zOl/der dat t/.'el/wel de verlo
rel/ tIOrdering wrrd «Jgeboekt. 

Ot'trll'tgmde dal er bijgn.'6lg ettl regt!mhle rolllrodiclie beItaaI IUlIeil dalgene 
lI'ot de bedriffirevÎ10r ill zijll I/Jerkwamhedm hetft t'ostgtJtdd ell datgme U'at 
hij ill zijn l'trslag httft verklaard. EtII t'erslog zOI/der l'OQrbehond is lIiet verde
digbaar; in de urrkpaPitrtll Ulfffdt tt'ellmill t't!rlllllllwrd wllllrom er grell voor
beholld II'Ordt gemaakt. 
De cOlllrolenorlllfll 3.4. ell 3.4.2. werden lIie/l1ageleefd. 

Of't!rll.!tgtllde dal de betrokken bedriffirevisor zich niet bthoorlijk t'dll zijn (0111-

miJSarisopdrll(ht heeft gekll't/tII omdat hij gtel/ doelgerichte en nafll/Jgezette rOll
trolewerkzaamheden heeft lIilgevOtrd die blijken I/il de werkdoclllllenten eli 
/l'aarop hij zijn t'erklaring stmm. 
Dat dit een inbreuk nitmaakt op artikt! 15 VII/I INt regle1llml l'all plirhtenlter. 

Of'erwegwde dat de hOI/ding lIa/l de belrokkw bedrijfsrevisor /liet getIligt VIIII de 
1I(xJige olillfhunkelijkheid II'at hij trol/we1lJ impliriet hetft toegeget'ell tijdem de 
zil/ing: hij mooI btkeR/tell dat hij zirh eerder hetft laun leiden door zijn gtrloel 
dal allt! Im goede ZOII kmn gniell de persoonlijklNid I'all de hem bekettde 
besll/llrders, da1/ door de obj«tietlt gegtf'tlls en fiiten. 

Dil' dit tt1l inbrtllk lIÎ1maak/ op artikt! 18ter. § 1. 3° t'tln dt /l'tl t'Im 22 jllli 
1953 houdende oprirhling I.'an hel IBR; INt optreden t'all de btdrijfsreviJor 
getlligt imll/ersniet 1'ar/ de nodige or/afhankelijkheid. 

1. Inbreuken ill verband met hel dOJsier ,'(l Il de N. V. n" 

Op 3 jlllli 1997 leI'trt de bedrijfsrevisor tenlJtr'slflg IIf als cOllllllilIarÎs-rnlÎsor 

Ol'tr de jllllrrekm;ng die 4slll;1 op 3 I dtremWr 1996 I'atl de N. V B. lI.·aarbij 
hij zonder l'OOrbtholld l'erklllllrl dal de jaarrtkming ref! gelrollu' betld g"ft. Op 
8 alIglIstlIJ 1997 U'6rdl de N. V B failliet t'trk/aard. 

11, het II lerkdolIÎer olllbrekel/ de nodige t!elllmiell die klll/l1t1/ {ltIlIgel'tli dt/I de 
rOlilrole iJ glJchied 1'6lgells dotlgerirht en Ilallu'gntl lIitgt/.'Otrde ronlroleflrrk
zaamINdm. 
Het cOl/lroledoJJier dat werd Olltrgem({((kt - volgtl/s de brief ti. ti. 22 oktober 
1998 u'trkdossiers - kan olflschrnler/ 1I'0rdel1 als ten boekhollddossier, zOl/der 
werkprogramma, q/lasi zonder rOlllrolealll/dllidillgell eli qlltlSi zOIlder rolltrole
lI'trkwalllhedtl/, 



In hll ll'erkdoHier olilbrttkl em tltIligepas/ lI'trkprogmlllllla: op dt l'OOrradm 
wtrdm gten c01llroleu'erkUllllllhttlm lIi/get'Otrd woarbij hemJkkm bdrijftre~ 

I'isor ûcl; /'ol/edig httft l'trlalm op de ililernt adlllill;s/rtl/it. Eell rigm comrolt 
lI'trd lIie/lli/gelwnl '; ... Deze il/l'tllfarisollllame is mij "Is belrOIlIl,b,uJr Ol'trge~ 
kOll/ell". 

De comrolttltlldJtI'tling tIlll1gafll1(le txlem hewijskrafhlig II1I1/triatll werd niet 

getoolgd: er u'trd gml mkele collfirmatieproudllrt gtf'Olgd. 
De C01llroltaClifliuiuII lIIel betrekking lot dt klmllm I,rat Ie 1I'tllJel/ ol'er. 
V(K)rt/~lJIdt u'trkwiju gaal illftgen dt mlllrolmon//ell 1.1 .. 2.1 .. 2.2 .. 2.3 . tIl 
2.5. waarop de belrokktll hedrijftrtl'iJor ttll i"brellk heeft gepletgt/. 

Uil dt jaamktllÎng per 31.12.1996 blijken de I'olgel/de kllippedirhull il/zake 
//Iogelijke disconlilll/neil: 

I) VOL. 14 l'tr'l'al/ell belaJfillgschllldm: 4.777.554 BEP (cOlle 9072) 
t'tr'I·,dlell schllldtllttll atl/lzie/l t'all dt RSZ: 28.742.641 BEF 
(rod,9076) 

2) de i/l(aHo-mogelijkheid om de opllagtn inzake de RSZ Ie remptrerm 
belwiJ/baar is (het betreft 2.999.1 13 BEF) 

3) Bol't!lldilll bmi de l'tIIllOOIlC!xIP eelll'Orderillg t'lIlI BEF 43./68.963 op de 
C NV. waar/wil bel iliCaHO deels olluke/· u'as. 
BOl'wdie/l is de jllarrektllillg I'all de C NV I/ief correct: de geboekte mil/
lI'aarde op B NV is Ol/toereikend len belope t'flll 6.520.664 BE/~ 1/"((/ etll 
/ltgalief t'frmogtlilot gtf'Olg ZOII hebben in hoofde I'lIlI de CNV. 

Uil de JIJ/dit t'all de ot'"8elllntlJue tl'trkd01sim blijk/ dl/I deze in hoge male 
zijn gtJlelmd op het 1/.,,12 IW/I em exterIl (J(cO!mlfllll: '; ... de jtl"rrekmingm 

werd eli N1"Jt gN'frifietrd door "" txte/·lle OerOIIl//"1I1 ( . .j. -
Dergelijke lI.'ff"kll'ijze gnat III/egm "rlike! 16 til 17 1"1/1 btt kOllillklijk beslllit 
I'l/II 10 j"'/IIa"; 1994 bt/I"tffil/(Ie de plich/enletr I'lIII de hedrijfirel'ÎJowl. 
BOI'f!lIdiel/ kali lIiet gUleld 1/1O"lel/ daf het ;,/ {aJ/l 0111 olllJ/lIl1digbedell gaat die 
1I0ptll dat hij eJJemiete elell/emel/ /'(11/ zijn ret00rale cOlllrole kali ol'trdmgen. 
El'i!fletlJJ k"'l hij lIiel hard II/akm dal hij op de II"trkuUllllbeden I'on erll deJ
kil/uiige JlÎt er/l tllldert dÎJciplille ~p dimde ft dom. 

De COlllllliJsle I'all Toezicht op de BeroepJllitoefmillg heeft (1(111 de httrokkm 
btdrijftrevisor ilifonllatie gt/rol/gd a"'18"""de het dOJ1ier /'(111 de N. V. B die op 
8 a/(g1lJIIIJ1997 fail/itt u'trd l'trklaard. 
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Het «rste t'trZOtk I'all de COlflmiiûe dattert Win 18 Iliaart 1998, Il'ffd her
haald op 29 mei 1998. tI-'tllrens zOllder rtllClie. eli 1'tnJf}lgt1J! op 28 alIglIStlis 

/998. 

De gelTaagde infor1l/{lfie u'tld tUJII hel /tmifllt" pas o/>erfjtlllaakt op 22 oktober 
1998 - Oflll'twgm op bet lBR op 26 okIober 1998 - nadat betrokken btdrijfi
rel'i!or ltitgefl(xligd u'as per brief I'all 2 oktober 1998 op het 111stillIlIl l'OOr etll 
oll"erholfd fIIel de Commissie l'tIIl Tonicht op de BerotpJuitoefelling. Deze hou
dil/g gUlligt f/(/fi et11 lekor/ aall resjl«//egel1o/'tr hel lmlitf(f(/ en i! eel1 illbrellk 
op artikel 3 I'fIIi het kOllillk/ijk htslllil l'tIIl 10 jilll/(flri 1994. ,. 

Ol 47198/N 

Een bedrijfsrevisor rekent beroep aan tegen de beslissing van de Tucht

commissie, die hem een schorsing van 15 dagen heeft opgelegd. Betrok

kene had immers als comm issaris-revisor een verslag zonder voorbehoud 

afgegeven in een vennootschap die kon nadien failliet wordt verklaard. 

Volgens de Tuchtcommissie had de bedrijfsrevisor alert moeten zij n voor 

een aamal continuïteiurisico's. Uit zijn werkdossiers blijkt niet dat hij de 

porenriële problemen degel ijk en grondig heeft geëval ueerd . Het dossier is 
momenreel hangend voor de Commissie van Beroep. 

Nieuwe dossiers inged iend in L999 

01481991N 

Een bedrijfsrevisor laar na zijn bijdragen aan het InStituut te betalen en de 

Raad maakt het dossier over aan de Tuchtcommissie. Betrokkene bevindt 

zich telner in het buitenland en wenst het beroep te verlaten. Hij dieO( 

dan ook zijn omslag als bedrijfsrevisor in. De Tuchtcommissie stelt vast 

dat de Raad dit omslag heeft aanvaard en verklaart zich bijgevolg onbe
voegd. 

0 1491991F 

Problemen inzake de betaling van de bijdragen a.1n het Instituut vormen 

de aanleiding van dit tlIchrdossier. Aanzienlijke vertraging bij de betaling, 

ongedekte cheques en betaling via nier-revisoren vennootschappen zijn ele

menren waarover de bedrijfsrevisor om uitleg werd gevraagd. Betrokkene 
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reageert echter niet op de diverse uitnodigingen van de Commissie van 

Toezicht. De Tuchtcommissie oordeelt dat de bedrijfsrevisor hiermee de 
roezichtsopdracht van het Instituut ernstig in her gedrang brengt en 

spreekt een schrapping uit. De bedrijfsrevisor heeft de zaak voorgelegd aan 

de Commissie van Beroep; er is nog geen uitspraak. 

Ol SOf99/F 

Omwille van het niet-indienen van de verklaring op erewoord ter bereke

ning van de veranderlijke bijdrage spreekt de Tuchrcommissie een waar

schuwing uit. Er wordt rekening gehouden mer her feit dar de bedrijfsre

visor onmiddellijk de situatie regulariseert en mer her feit dat de tekort

koming niet zozeer het gevolg is van een bewuste nalatigheid dan wel te 

maken heeft met persoon lijke moeilijkheden. 

0 ISI/99/N 

Dit dossier is samengevoegd met het dossier 0146/98/N (zie hierboven). 

OI52/99/N 

Een be<lrijfsrevisor kri jgt van de Tuch tcommissie een waarschuwing opge

legd wegens her niet-reageren op het herhaald verzoek van het Instituut 

rot betaling van zijn bijdragen. Nog voor de behandeling ter zitting heeft 

betrokkene zijn achterstallige bijdragen volledig betaald. De Tuchtcom

missie betreurt evenwel dat de bedrijfsrevisor zijn bijdrageplichr niet op 

het eerste verwek is nagekomen. 

0 153/99/F 

De Raad van het Instituut stelt vast dat een bedrijfsrevisor nalaar om de 

jaarrekening van zijn revisorenvennootschap voor te leggen aan d e alge

mene vergadering. Bovendien zit zijn revisorenvennoorschap zwaar in de 

schulden. Het dossier is voorgelegd a.1n de Tuchtcommissie. 
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E. STAGECOMMISSIE 

De Sragecommissie is samengesteld :IJS volgr: 

de VoorûHer van het Instituur der Bedrijfsrevisoren, de heer J ean. 

François CATS; 

de plaatsvervangende Voorzirrer, de heer André KIl.ESSE, bedrijfsrevisor; 

drie leden van de Raad, de heren Boudewijn CAlliNS, Georges HIiI'NER 

en Pierre STliENACKERS, bed rijfsrev isoren; 

drie exreroe leden , mevrouw Vinciane MIIRICQ. de heren Daniel VAN 

OJTSEM en René VAN ASBROECK. bc.'CIrijfsrevisorcn; 

twee plaatsvervangende leden, de heren J acques TlSON cn Parriek VAN 

I MPE, bedrijfsrevisoren. 

Zij heeft in 1999 elfmaal vergaderd. 

Een buitengewone vergadering vond plaats op 28 juni 1999 om verder 
na te denken over de hervorming van de stage. Bij deze gelegenheid zijn 
talrijke beslissingen genomen in verband mer de hervorming van de stage; 

een aamal zijn toegelicht in her eerste deel van het Verslag, alsook onder 

punt lO hierna. 

Een subcom missie Examens werd in de loop van het jaar ingesteld. Z ij 

kwam in 1999 tweemaal samen. 
De opd racht van de subcommissie is de inhoud van de examenvragen te 

bespreken, de timing vast re leggen die aan de stagiairs wordt toegekend 

voor het afleggen van de examens, de af re leggen materie re bepalen, de 

opstellers en correctoren voor de examenvragen aan re wijzen ,. 

De Stagecommissie kan haar ook punctuele opdrachten toevertrouwen. 

De subcommissie Examens is een permanente commissie die in de toe
komst haar werkzaamheden zal voorrzenen. 



i . GOEDKEURING VAN DE STAGEOVEREENKOMSTEN 

In 1999 keurde de Scagecommissie 94 overH'nkomsten goed. 

Per 3 1 december 1999 waren 297 stagiairs bij het lnstiruuc Inge
schreven. 

2. VERMINDERiNG EN VERLENGING 
VAN DE STAGEDUUR 

2.1 . Vermindering van de scageduur 

Een inkorting van de stugeduur werd in 1999 aan één persoon toegestaan. 

3. WIJZIGINGEN TIJDENS DE STAGE 

3. 1. Schrapping 

Art ikel 25, vierde lid van her koninklijk besluit van 13 okcober 1987 

luide als volge: 

"De opJrhortillg of de opulll'Olgendt 0pJrhortingm ,'(11/ de Jlagt ill hel gehet! 
gmOllltn mogen "iel mter dali I'jjf jaar bedrt/gm. J fldim dfU urmÎjn fn'trschrt

den wordt, M'ftll de Raad. op 1'f)(JrJul 1'01/ de Slagtc{)mmiJJit, Je Jchrapping 
/'(111 de Jlagiair." 

Overeenkomstig dir voorsch rift , werden 102 stagiairs die si nds meer 

dan vijf jaar hun stage hadden opgeschort, geschrapt nadat zi j een minste 

een maand op voorhand van deze schrapping op de hoogte werden gesteld. 

3.2. Verandering van scagemeescer 

In 1999 zijn 14 aanvragen rot verandering van stagemeester goedgekeurd. 

3.3. Opschorcing van de scage 

In de loop van het voorbije jaar hebben 64 stagiairs hun Stage onderbroken. 
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3.4. Stage in het buitenland 

In de loop van het voorbije jaar werd aan een kandidaat, mer toepassing 
van artikel 4 van her koninklijk besluit van 13 oktober 1987, toelating 
gegeven om een deel van zi jn stage in het buiten land te lopen. 
Hij werd op de hoogte gebracht dat de stage in het buitenland door de 
Stagecommissie wordt aanvaard nadat deze daarover wordt ingelicht, op 
voorwaarde dat: 

[wee derde van de stage in België wordt volbracht; 
een beroepsbeoefenaar met een aan die van bedrijfsrevisor gel ijkwaar
dige hoedanigheid toezicht heeft op zijn activit'eÎten; 
de Belgische stugemeester verantwoordelijk blijft voor zijn stage. 

3.5. Hervatting van de stage 

Vijf stagiairs werden opnieuw tOt de stage toegelaten na een opschorting 
van minder dan vijf jaar. 

4 . U ITREI KING VAN DE GETUIGSCHRI FTEN EINDE 
STAGE 

Op 5 maun 1999 werd op her Instituut een plechtigheid georgan iseerd 
waarop de getuigschriften einde srage werden uitgereikt. 

In a.1nwezigheid van de leden van de Raad en van de Sragecommissie 

en ook van de gewezen stagemeesters, heeft de Voorzitter het getuigschrift 
einde stage aan de nieuwe confraters overhandigd. 

5. TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE 

Het toelatingsexamen tot' de stage werd in de loop van het tweede semes
ter 1999 ingericht, overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de 
kand ida.1( -bed ri jfsrevisoren. 

De examens vonden plaats re Brussel op zaterc!ag 6 november, dinsdag 
16 november en zarerdag 20 november 1999. 

237 kandidaten hebben zich voor het ingangsexamen ingeschreven. 
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N 

F 

Totaal 

6. STATISTIEKEN 

Deelnemers 

178 

59 
237 

Resultate n s tage-exam e ns 1999 

D<:<: l ncmers 

T I F 42 
(Bas is- N 8 1 
materies) Totaal 123 

T2 F 34 
(Controle) N 89 

Totaal 123 

T 3 F 25 
(Beroep) N 66 

Totaa l 9 1 

Geslaagd 

111(62%) 
26 (44 %) 

137 (58 %) 

Ges laagd 

18 (43 %) 
51 (63 %) 
69 (56 %) 

10 (29%) 
39 (34 %) 
49 (40 % ) 

1) (52%) 
54 (82 %) 
67 (74 % ) 

Resultate n be kw aamheid sexam e n 19 99 

Deelneme rs Geslaagd 

Mei/Juni F 8 )()7,5%) 
N 17 II (65 %) 
Subtotaal 25 14 (56 %) 

Okt.lDec. F 10 5 (50 %) 
N 39 21 (54 %) 
Subtotaal 49 26 (53 % ) 

Totaal F 18 8 (44 %) 

van de N 56 32 (57 %) 

2 sessies Totaal 74 40 (54 % ) 

Niet -geslaagd 

67 
33 

100 

Niet-ges laagd 

24 
) 0 
54 

24 
50 
74 

12 
12 
24 

N ict-geslaagd 

5 
6 

II 

5 
18 
23 

10 
24 
34 



Toegang tot de stage en verschuivingen 

Aantal stag iairs bij het begin van het jaar 

Ingang (+) 

HervattÎng van de stage (+) 

Swpzetcing en schorsing (-) 
Geslaagd bekwaamheidsexamen (-) 
Aantal stagia irs bij het einde van het jaar 

7. DANKBETU IGINGEN 

1999 

308 
94 

5 
70 
40 

297 

De Raad dankt alle personen die hun medewerk ing hebben verleend a:m 
de voorbereidi ng van de examens: 

Toelatingsexamen: 

A/gemme botkholfdillg: 

de heren professoren J. A NTOJNE en Ch. L EFE BVRE 

BtI/tll/JtllltI/YSt: 
de heren professoren M. R ENOUPRE"".{.. en Ch. LEFEBVRE 

Alltl/J'/isdx boekhoudillg: 
de professoren mevrouwen C. D ENDAUw en H. TH EUNJSSE 

Vell/lootschnpsytchl: 
de heren professoren H . Oll vlER en ). LJ EVENS 

Fisctltl/ nrhl: 
de heer professor P. M INNE 

Bllrgerlijk recht: 

de heren professoren 1-1 . OllVJER en ). L IEV ENS 

Htlllde/;mht: 
de heren professoren H. OllvlER en ). LIEVENS 

Soátltl/ mht: 
de heer professor P. MI NNE 

111forllltlt iC(l: 

de heren professoren L. GolVERS en R. PAEMElEtRE 
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Bedrijfsecol/0mit: 
de heren professoren Ch. VAN WYMEERSCH en L. KEULENEER 

Slnlisliek: 
de heren professoren D. ) US11lNS en R. PAEMELEJlII, 

FituJ1/rinl beheer: 
de heren professoren Ch. VAN W n tEERSCH en L KWU;NF.Ett 
Ex/mlt con/role: 
de heren professoren P. LURKIN en I. DE BEELDE 
COfIJolidalie: 

mevrouw M.L. VF.RDEHOUT en de heer K.M. VAN ÜOSTVELDT, p rofes

""eo 
IllIerIIe COII/rolt: 

mevrouw M.L VF.RD!:llOUT en de heer I. DE BEELD", professoren 
BOfkho/fdmhl: 

de heren professoren H. OUVJER en K. VAN HUllE 

Deoll/ologie: 
de heren professoren H. OUVt!:R en M.J. DE SAM8LANX 

Stagetesrs 

J SIe j(lar -.5 udJllisebe /'(fkkell: 
Mevrouwen en de heren N . DEscENDRE, B. DUfOURNY, H . OUVII,R, pro

fcssoren,j.-Ph. BONTE, juri st , Ph . MENEVE, P. LURKIN, D. SMETS, P. VAN 

DEN EYNDE en M.-L VERDEtlOUT-j ACQUES, bedrij fsrev isoren. 

2dt janr 
Srbrifttlijk txamf1l: colJ/role: 
de heren X. DoVEN en W. GROft'U"s, bed rijfsrevisoren. 

Prakl;sche sllldie: 

de heren j. BASTOGNE, ) . BEDDEGENOODTS, G. DELVAUX, W. GOYVAERTS, 

A. KILESSE, P. PAuwm.s, M . SI>Ir:T, P. VAN CAUTER, D. VAN CUTSEM en J. 

VANfRAECHEM, bedri jfs rev isoren. 

3de jaar: hel berOfP: 
de heren H . SALAETS, M . TE~NIN, L VAN HOYWEGIIEN, B. VAN STEEN

tlERGE en B. W ETS, bed ri jfsrevisoren. 

Beku'aambeidsexamf1l : 

de heren j. CHRISTIAENS en ) . VANDERNOOT. 
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7.1. lnleidingsziccing voor de toegang toC de scage 

De ililroducJiel/oormiddllg heeft tot doel de kandidaten, die geslaagd zijn 

voor het toelatingsexamen, vertrouwd te maken met de St rUCturen en mee 

de institutionele en deontologische aspecten van het revisoraat. Tevens 

biedt deze voormiddag de gelegenheid voor een eerste contaCt tussen de 

n ieuwe stagiairs en de verantwoordelijken van het tBR . 

Volgende personen hebben hun medewerking verleend aan deze halve 

dag in april 1999: 

de heer J. -Fr. CATS, Voorlitter van het IBR 

de heer Q. COSTA, verantwoordelijke Stage van het tBR 

de heer M.J. DE SAMBLANX, Adjunct-di recteur-generaal van het IBR 

mevrouw V. LmuRIl, lid van de Verenig ing der Stag iairs 

de heer H. O UVIER , Direneur-generaal van het IBR 

mevrouw I. RASMONT, bedrijfsrevisor 

de heer L. SWOLfS, Ondervoorlitter van het tBR 

de heer L. VAN PEN ABSEELE, lid van de Vereniging der Stagiairs 

mevrouw V. VAN DE \'VAtLE, jurid isch adviseur van het IBR 

de heer P. VAN IMPE, bed rijfsrevisor, lid van de Stagecommissie 

7.2. Ujcd iepingsscminarie 

De uitdiepingsseminaries over boekhoudtechnieken, financiële anal yse , 

vennootschapsrecht, consolidat ie en boek houdrecht, hebben wt doel de 

belangstellenden de mogelijk heid te bieden hu n persoonlijk werk aan re 

vullen met besprekingen in deze belangri jke vakgebieden met specialisten 

en Wt t't'n begeleide analyse van praktijkgevallen over te gaan. 

COnJohdrl/Îe: 

de heren B. DUFOURNY en P. VAN l)EN EYNDE 

VellllOOfSChapJrechl: 

de heren H. OLl VIIlR en J .-Ph. BONTE 

BoeklxJ/ldrechl: 
de heren P. LURKIN en Ph. MENEVE 

Boekho"duchl/itkm: 
mevrouw M.-L. VERDEBOuT-j ACQUES en de heer J. CURISTIAENS 

Fil/al/ritte al/a/yu: 
de heren eh. VAN WYMEERSCII en D. SMETS 
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7.3. Seminarie '·Contro le" - tweed e jaar 
(Hasseh), 25, 26, 27 oktober 1999. 

Het seminarie ··Conrrole" handelt over inrerne en externe conrrole, alsook 

over een reeks bijzondere themata waartussen de deelnemers kunnen kie

zen afhankelijk van hun belangstelling, hun opleiding en specialisme. 

Hebben aan het seminarie deelgenomen: 

mevrouw M.-L. VERDI;1I0UT-jACQUES; 

de heren 01.-M. DE MONTPELlJER l)'ANNEVOIE, X. [)oYEN, B. D UI'OURNY, S. 

GOETHALS, ).- L. L1 ENART, j .-L. SERVAlS, M. TEFNIN, M. VAN DOREN, B. 

WEU, L. ACKE, L. CULAERT, D. CLEYMANS, P. Coox, Ph. D ESOMllERE, W. 

GROI:FILS, ).-P. Loens, M. NICOLAS, R . T IEST, D . TIMMERMAN, L. VAN MONT

FORT, H. WILMOTS, D. CJIARlIER, R. DE BORMAN, bed ri jfsrevisoren; 

de heer M.). D E SAMIlLANX, Adjuncr-direcreur-genemal van her IBR. 

7.4. Seminari e ·'Het beroep" - derde jaar 
(Hasselt), 27, 28, 29 o k tobe r 1999. 

Het seminarie ··Her beroep" handelt hoofdzakelijk over een meer diep

gaande analyse van de bijzondere revisomle opdrachten , van de onderne

mingsraad en het opmaken van her verslag. Dit seminarie behandelt ook 

een reeks problemen die de stagiairs moeten toelaten hun h-nnis bij te 

schaven in de domeinen die de bedrij fsrevisor rechtsrreeks aanbelangen. 

Hebben aan het seminarie deelgenomen: 

De heren J. -L. SERVAlS, M. T EI'NJN, L. VAN STEENIIERGE, B. W ETS, Ph. D E

SOMIlERE, G. BATS, J.-Ph. BONTE, P. DEMEESTER, Ph. M ENEVE, L. VAN Hoy

WEGHEN, H. SALAETS, bedrijfsrevisoren. 

7.5 . Seminarie "Plichtenleer" 

Een studiedag gewijd aan de plichtenleer werd ingericht voor de stagiairs. 

De dag was voornamelijk gewijd aan een diepgaand uitgewerkt praktijk

geval, war zonder twijfel borg stond voor het succes ervan. 

Hebben aan 'deze studiedag deelgenomen: 

De heren H. OllVJER, Directeur-generaal van her IBR, M.). D E SAMBLANX, 

Adjunct-directeur-generaal van het IBR en L. SWOLFS, Ondervoorzitter van 

het IBR. 
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8. VERENIGING DER STAGIAIRS 

Sinds de algemene vergadering van april 1999 is de Vereniging dc:r Sta
giairs samengesteld uit volgende leden: 

d e heer L VAN [)EN A BHEELE, Voorzitter; mevrouw V. LEDURE. vervangen dOOf 

mevrouw C. Kos; de heren D. GORTEMAN en S. ROSI ER, Franstalige leden; 
mevrouw W. SAMAN, de heer T. WIIJ,EMSE, Nederlandstalige leden. 

In de loop van her jaar vergaderde de Verenig ing achtmaal. 

De Voorzitter en een lid van de Vereniging der Stagiairs hadden twee 
ontmoetingen met de heer JF. CATS, Voorzitter van het IBR. 

Eén van de onrmoetingen was gewijd aan de wijzigingen in verband 
mer her srageverloop. 

De Vereniging der Stagiairs besliste een af.wnderlijke pag ina voor de 
Vereniging op de website van het !Bit te openen. 

Een l1twJletler werd aangemaakt en aan alle stagiairs toegestuurd. De 
inlichtingen worden voortaan medegedeeld via de website en niet langer 
via de IItu'Jleller. 

Een informaticavond gewijd aan het bekwaamheidsexa men werd op 

6 oktober 1999 ingericht. 

9. BEKWAAMHEIDSEXAMEN 

Emlt ziuijd 

De schriftelij ke proef vond plaats te Brussel op zaterdag 8 mei 1999. 

De mondelinge proeven vonden plaats van 7 wt 11 jun i 1999. 

25 kandidaten waren ingeschreven. 14 kandidaren slaagden voor de proef. 

Tuwde zilfijd 

De sch riftelijke proef vond plaats op zaterdag 16 okwber 1999. De mon
delinge proef vond plaats van 6 Wt 10 december 1999. 

49 kandidaten waren ingeschreven, 26 zijn voor de proef geslaagd. 
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SAMENSTELLING VAN DEJURY'S, 

A. Nederlandstalige jury's: 

NL I: De heren K.M . VAN OosTVELDT, Voorziner, M. BooNE,). RAMIJSEN, 

en J. VANDERIIOECIIT , bedrijfsrevisoren ; 

de heer J. GEYSEN, extern lid. 

N L 2: De heren J. B RANSON, Voorli ner, G . H ERREWIJN, $. RA8AEY, L. HEl

LEBAUT, bedrijfsrevisoren; 

de heer F. VAN THIUO, extern lid. 

N1 3: De heren B. C."UENS, Voorzitter, R. A DRIAENSSENS, F. MAS, G. WIv

GA ERTS, bedrijfsrevisoren; 
de heer R. DE LEEUW, extern lid. 

N1 4: De heer R. T IEST, VoorL. Îtter, A. CLYBOUW, Ph. R OELANTS, D. V AN 

Ü JTSEM, bed rijfsrevisoren; 

mevrouw B. VAN DEN BosscIlE, extern lid. 

B. FransraJige jury's: 

FR I: De heren D. L EBRUN, V oorzi n er, G. H EPNliR , G. D~I.YAUX, A. DI:'.S
C!-IAMPS, bedrijfsrevisoren; 

de heer J.-M. VANDENBERGII, extern lid . 

FR2: De heren M. M ASSART, Voorzitte r, D . LE80UTIE, J. LENOIR, M. VAN 

DoREN, bedrijfsrevisoren; 

de heer M.A. V ERnEuREN, extern lid. 

Omdat een aamal effect ieve leden niet aan de eerste of tweede zittijd 

kon deelnemen, werd regelmatig een beroep gedaan op de door de Raad 

aangestelde plaarsvervanscnde lcden: 

P. B ERGER, L. DISCRY, M . SMET, P. D E \'VEEROT, B . M EYNENDONCKX, L. D EL· 

TOUR, J. CHRISTIAENS, H . VAN bIPE, J. D E LANDSHEER, D . VIlII.MUSSCIIE, L. 
VAN G ULCK, S. R ABAEY, J. B EDDI:GENOODT, j. D E BoM VAN DRJESSCHE, L. 

VAN STEENBERGE, V. SPILUAERT, L. D E K EULENAER, G . BATS, W. GROFFlLS, G. 

H OF, G. SPAENIIOVEN, F. D EGEEST, M . D E \XlOLf, R . P EJII.CE, R . VAN CUTSEM, 

H . FRONVlllE, E . M ATHAY, PH. P III.E, H. U FOSSE, j. VANJ)EII.NOOT. 
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10. BESLISSINGEN VAN DE STAGECOMMISSIE 

1O.l. Organisatie van de examens 

Per jaar zal één examenzitrijd worden georganiseerd. Seminaries zullen 
worden gehouden in de maand mei en in de maand juni. De examens zul
len in september doorgaan. De (~gangsexamens zullen in de maand ok[O
ber plrunsvinden. Her begin van de s{a8e werd op I juli vastgesteld. Voor
{aan zullen de kandidaten voor her bekwaamheidsexamen, naast de schrif
telijke en de mondelinge proef, ook een praktische smclie moeren voorbe
reiden. Deze zal door de juryleden van her bekwaamheidsexamen worden 
verbeterd en her thema zul door de SwgecommissÎe worden voorgesteld. 

10.2. Nier-verp lichte aanwezigheid op d e seminaries 

De stage zal in de toekomst nier langer uit drie afLonderlijke jaren zijn 
s3mengesreld, maar wel besman in een enkel blok. De aanwezigheid op de 

seminaries is niet langer verplicht en de band russen de aanwezigheid op 
de seminarÎes en de deelname aan de examens wordt dan ook afgeschaft. 

10.3. Profiel van de smgemeester 

De procedure met het oog op de systematische evaluatie van de sragemees
ter zal ren uitvoer worden gelegd wanneer het kanroor onder de 1.500 uur 
per persoon en 5.000 uur per kantoor ligt. Voor de kantoren die minder 
dan 5.000 uur revisorale werkzaamheden kennen, wordt de procedure 
gestart wanneer daarin minder dan 50 % permanente opdrachten zijn 
begrepen. 

''Qanneer her profiel niet beantwoordt aan de criteria die door de 
Sragecommissie werden vastgelegd, wordt de sragemeesrer gevraagd aan
vullende inlichtingen aan de Stagecommissie te verstrekken. De opleiding 
van een sragiair kan pas alln een sragemeesrer worden gewe igerd nadat 
deze dOOf de Sragecommissie werd gehoord. 

Ingeval van weigering, wordt aan de stagemeester en aan de kandidaat
stagiair een brief verstuurd, waarin wordr vermeld dar een beroep bij de 
Commissie van Beroep binnen een termijn van 30 dagen kan worden inge
steld. 
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lOA . Een rechtspersoon als stagemeester 

Een conrrolevennomschap kan stagemeester zijn, op voorwaarde dar een 
bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon, die de vennootschap vertegenwoor
digt, aan de vereiste voorwaarden voldoet om als stagemeester te fungeren, 
namelijk sederr meer dan vijf jaar de eed hebben afgelegd, maximum drie 
stagiairs hebben, enz. 

10.5. Stage verdeeld over twee stagemeesters 

Ingeval de sragiair twee stagemeesters heeft, moet de "comfort letter'· door 
de twee partijen worden ondertekend. 
In dit geval dient de sragiair een arbeidsovereenkomst en een verklaring 
betreffende het bij elk van de sragemeesters te lopen uren over te zenden. 

J 0.6. Staged agboek 

De Sragecommissie brengt in herinnering dat sinds I januari 1999 een 
nieuw sragedagboek in voege is getreden. 
Het nieuwe sragedagboek is beschikbaar op de Internetsite of op eenvou
dig verzoek aan het Instituut. Alle stagiairs zijn verplicht zich aan het 
nieuwe formaat van sragedagboek te houden. 

10.7. Laattijdige indiening va n een stagedagboek 

De stagiair die zijn stagedagboek niet op de door de Stagecommissie 
gestelde datum heeft ingediend, loopt een srageverlenging op voor een 
duur van zes maand. Hetzelfde geldt voor een stageboek dat wel tijdig 
werd ingestuurd maar niet in orde is en na regularisatie na de geseelde 
datum zou binnenkomen. 

Deze administratieve sanctie bedraag t meer dan een verlenging van zes 
ma.1.nd wanneer het sragedagboek meer dan zes maand te laar wordr inge
diend. 

In dit geval is de duur van de verlenging gelijk aan de duur van de vertra
ging in de afgifte van het stagedagboek. Ingeval van herhaling van de 
nalatigheid, kan een tuchtrechtelijke saneril' worden uitgesproken. 
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10.8 Her begrip 1.000 jaacuren 

Artikel 28 van her koninklijk besluir van 13 oktober 1987 schrijft voor 

dat de stage ren mi nste 1.000 uren per jaar moet bedragen. De stage be
draagr 1.000 uren per jaar, ook al heeft de scagiair reeds 3 maal 1.000 uur 
gepresteerd omdar zijn srage werd verlengd. 

Her begrip 1.00 0 uren per jaar word t geïnrerpreteerd per sragejaar en 
niet per kalenderjaar. 

I. Het overschot van 1.000 uren kan nier overgedragen worden naar her 
volgende jaar. 
Er kunnen dus geen kreclieruren worden opgebouwd. Een stagiair die 
gedurende het jaar N 1.250 uren heeft gepresteerd, kan geen 2S0 uren 
overboeken naar her jaar N + I ingeval in dar jaar een onvoldoende 

aamal uren zou zijn gepresteerd. 

2. Eén sragejaar kan over ~én of verschillende kalenderjaren zijn gespreid . 
Iemand die bijvoorbeeld 600 uren heefr gepresteerd in 1998 en zijn 
stage opschorr om die in 1999 re hervarten met een prescatie van 
500 uren, kan deze beide uu rrotalen samentellen om te komen ror het 
aantal van 1.000 uren per jaar. 

10.9. Inzage van exam enko p ies 

De Sragecommissie brengr in herinnering dar de kopies van de diverse 
examens om welke reden dan ook nier kunnen worden ingezien, noch door 

de stagiair, noch door de stagemeesrer. 

10.10. Indie n ing van her insch ri jvingsdossier 
voor her toegangsexamen 

Her inschrijvingsdossier voor het toegangsexamen moet vóór 30 juni wor
den ingediend, onder voorbehoud van her diploma of het geruigschrift dat 
uiterlijk op 30 juli moet binnen zijn voor diegenen die in de eerste zi tt ijd 
zijn geslaagd en op 30 september voor de kand idaten die in de tweede zit
rijd slaagden. Deze afw ijking heeft uitsluitend op het diploma of op her 
swdiegetuigschrift betrekking voor de kandidaten die hun studies beëin
digen in her jaar van inschrijving voor het ingangsexamen. 
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10.1 1. f inanciële tussenkomst voor de seminaries 
e n examens 

Het model van srageovereenkomsf werd gewijzigd en bevat nu een nieuw 
aflikel 3, luidend als volgt: "De !lagentft!ltr ,,"bindl er zich lot de ko!ft" ;11 
I'erbtllll/ IIlel tie ill bel kdtler 1'1111 tie sMge I.'elp/irble semÎnarie! til exall/ell! Ie zijl/til 
I«ste Ie I/el/lefl". 

10. 12. Indie ning van het toe lati ngsdoss ie r 

Het dossier voor de toelating fOt de stage moer volledig in orde worden 
ingediend voor de datum die de S(agecommissie vooropstelr. Elk dossier 

dar niet in orde is, zal worden afgewezen. Her dossier van toelating tot de 
stage moet uiterlij k tegen 15 februari worden ingediend. 

IB R - J AAR V[R~(. 1999 



Ir. COMMISSIE CONTROLENORMEN 

I. Cont rolcaanbcvc lingcn 

2. Bijzondere opd rachten 

Voorz;Uer: de heer H . VAN PASSEl 

Led/W: de heren E. O"MS, P. L ERUSSE, H. OUVIER, P. P AUWELS, J. VAN

DERNOOT, M . VAN DoRIiN en H. WILMOTS 

De Commissie ConrroJenormen is belast met de coördi natie van de werk

zaamheden in verband met de uirwerking van de beroepsnormen en -aan

beveJin,gen betreffende de conrroleopdrnchren . In het eerste deel van her 

verslag komen verschillende aanbevelingen en adviezen aan bod op her 

vlak van comrole en bijzondere opdmchten die door de Raad zijn goedge

keurd : 

de aanbeveling betreffende de ondernemingen in moeilijkheden; 

de technische nora betreffende dl' rol van de commissaris-revisor inzah 

halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennoot

schappen; 
de technische nom betreffende de J/(xk oPliom; 

het sewijzigd voorstel van normen betreffende de omzetti ns. 

I. CONTROLEAANBEVELl NGEN 

De Commissie heeft kennis genomen van her advies van de Hoge Raad 

voor het Bedrijfsre-visora.1f en de- Accountancy aangaande het voorstel van 
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aanbeveling inzake de ondernemingen in moeilijkheden. Zij heefr de wij
zigingen aangebracht die de I-loge Raad nuttig oordeelde, op de minder 
belangrijke aspecten na, die in het eerste deel van dit Verslag van de Raad 
zijn vermeld. De Commissie heeft verder een belangrijk deel van haar 
werkzuamheden gewijd aun her op punt stellen van een technische nota 
betreffende de rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarli jkse en jaar
lijkse communiqués van beu rsgenoteerde vennootschappen. Het document 
werd besproken met de Voorlitter van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen en de diensten van de CBF. Er werd et"n akkoord bereikt 
over de verschi llende nog in discussie zijnde punten, zodat de Commissie 
Controlenormen de Raad heeft kunnen voorstellen de ttthnische nota, die 
in het eerste deel van dit Verslag is opgenomen, goed te keuren. 

COlllro!eaSjJCCICU bij cell eersle j (wr opdmchl CIJ CO llI m ie 1'(/11 

d e l"CI"gelijkcm/e fiJfel's 

De Raad heeft de Commissie gevraagd om bij voorrang de tenuitvoerleg
ging van de internationale normen (ISA), die nog niet zijn opgenomen in 
de aanbevelingen van het JnstÎruur, te onderzoeken. Tw~ van die interna
tiona le aanbevelingen hebben betrekking op relatief verwante gebieden, 
nameli jk de aanbeveling ISA 5 10 " I I1;lia! EIIgagemellfJ - Opmillg Bd/tIIlm" 

en de aanbeveling JSA 710 ·'Colllparafil'tS--. D e Commissie heeft geoordeeld 
dat deze beide aanbevelingen voldoende verwant zijn om in één enkele 
aanbeveling te kunnen worden verwerkt. 

Van bij de aanvang is de Commissie geconfronteerd met de verwerking 
van de boekhoudkundige aspecten. In de intern3tionale aanbevelingen 
wordt inderdaad een onderscheid gemaakt tussen de landen waar de ope
ningsbalans kan worden gewijzigd en de landen waar dit nier het geval is, 
Artikel 11, lid 3 van het koninklijk besluit vun 8 oktober 1976 
betreffende de jaarrekening, laar de aanpassing we van de jaarrekening 
over het vorige boekjmu met hel oog op de vergelijkba:lrheid, wanneer de 
bedragen van het boekjaar nÎet met die van het vorige boekjaar kunnen 
worden vergeleken. De vmag is in welke mate de rechtzetting van de 
bedragen over her vorige boekjaar mer het oog op de vergelijkbaarheid 
uitsluitend betrekking heeft op wat met de voorstelling te maken h~ft, 
clan wel of ook aspecten in verband met de waarderingsregels daaronder 
kunnen vallen. Er is in dit verband aan de Commissie voor Boekhoud
kundige Normen een concrete vraag gesteld. 
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Wat de comrolewerkzaam heden en de inhoud van het comroleversla,g 

bem:fr, stelde de Commissie zich ror doel zo nauw mogelijk op de inter

nationale teksten aan re sluiten. 

De Commissie heeft haar voorontwerp aan de Raad overgelegd di e 

besliste het bekend re maken om her advies van de leden in re winnen. 

S tock Op/iolls 

De Commissie is door de Raad verzocht om meer in her bijzonder de 

gevolgen re ondenoeken van de nieuwe reglementering inzake s/wk op/ion! 
die voortvloe it uir de wet van 21 maan 1999 betreffende de Belg ische 

acrieplalmen voor de werkgelegenheid 1998. De Commissie heeft her nut

tig geacht deze werkzaamheden aun een specifieke werkgroep [oe re ver

trouwen, samengesteld uit de heren G. BO~IlIAERl'S , D. KROES, P. PETER

KENNE en D . SMETS. 

De problemen die ingevolge de nieuwe reglementering aan de orde 

zijn, worden in her eerste deel van dit Verslag uiteengezet. De Commissie 

heeft geoordeeld dar het moeilijk was om de Raad een norm ofzelfs maar 

een aanbeveling voor te stellen betreffende de tenuitvoerlegging van deze 

opdracht. Rekening houdend mN de opgeworpen problemen en in de 

hoop op een aanpassing van een aantal delicate gegevens in verband met 

de tenuitvoerlegging van de o pdrac ht , ve rdiende het de voorkeur een 
bezinningsnora op te stellen, die in de toekomst kan worden aangepast. 

De werkgroep heeft her resuhaar van de werkzaamheden in september aan 

de Ra.1d voorgelegd. De bezinningsnota is door de Raad goedgekeurd en 

aan de ledeo toegezonden. Oe nota wordt in bijlage tor dit Verslag opge

nomen . 

2. Bl)ZONDERE OPDRACHTEN 

Voonim,.: de heer A. KILESSE 

Delegfltit 1It11lleJIS hn IBR: de heren G. BATS, J.P. DEjAEGHERE. D. LE80UlTE. 
J. ~L VI NCENT en P. WEVERS 

Dei/gil/ie IIml/en! be/ /IIB: mevrouwen M. CLAI:S en A. LAGROU; de heren 

P. ) AILLOT, C. ) ANSSENS, P h. VAN EECKHOIITE, ). V AN WEMMH en 
M. VF.RSCHELDEN 
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Er dient in herinnering te worden gebrac ht dat het doel van deze 
gemengde Commissie met leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
van het Instituut van de Accoumants en de Belastingconsulenten bestaat 
in het onden:oeken van de normalisering van opdrachten die door de ven· 
noorschappenwet tegelijk aan de leden van beide Insriwten zijn toever
trouwd. 

In de loop van her jaar hadden de voornaamSte werkzaamheden van 
deze Commissie betrekking op een nieuwe bespreking van de normen in 
verband met de omzerring. Zoals vermeld in her eerste deel van dir 
Verslag, heeft de Commissie vasrgesteld dat wijzigingen aan het voorwerp 
van de opdracht werden aangebracht door de wer die het wetboek van de 
vennootschappen instelt. Het was dan ook nodig de gevolgen van deze 
wetswijziging in de tekst van de normen zelf te verwerken. 

De draagwijdte van de a.1np:l.Ssingen wordt in her eerste deel van dit 
Verslag toegelicht. De Raad heeft de Commissie vervolgens verzocht een 
aantal werkzaamheden te wijden aan de nadere omschrijving van de 

opdracht van de bed rijfsrevisor of van de accountant in het kader van her 
advies dar hij moer geven wanneer een onderneming vraagt om erkend te 
worden als aannemer van openbare werken. Deze werkzaamheden zullen 
voornamelijk in de loop van het jaar 2000 worden gevoerd. 
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III. JURIDISCHE COMMISSIE 

Samenstelling: 

Voorzitter; de heer Pierre P. BERGER (bedrijfsrevisor) 

Ledm: mevrOllwen Française H ERBAY (Commiss ie voor het Bank- en 

Financiewezen), Ann DIRKx (Commissie voor het Ban k- en Financiewezen) 

en Gilberre RAUCQ (nomris), de heren J ean-Philippe BONTE (bedrijfsjurisc), 
H erman BRAECKMANS (advocaat, professor), Lieven ACKE (bedrijfsrevisor), 

Michel DE WOLF (bedrijfsrevisor), Puul-Aluin FORrERS (advocaat, docent), 

H u,gues FRONVIU.E (bed rijfsrevisor), J ean-Pau l KOEVOETS (bedrijfsrevisor), 

Henri O LiVIER, (directeur-generaal IB R), Francis WALSCHOT (be<lrijfsjurisr) 

\'(Ietef/Sc!;appelijk Serreftlritl(lf: mevrouw Veerle VAN DE WALl.E 

Wat de samenstelling van de J uridische Commissie betreft, is mevrouw 
r rançoise H ERBAY (Commissie voor het Bank- en Financiewezen) in de 
loop van her jaar vervangen door mevrouw Ann DIRK>:: (ad junct-adviseur 
bij de Commissie Voof het Bank- en Fi nanciewezen). Mevrouw Française 
H ERBAY, die benoemd is (Ot adjunct-direneur van de vierde direct ie van de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen, wordt oprecht bedankt voor 
haar jarenlange en toegewIjde medewerking aan de werkzaamheden van de 

Juridische Commissie. 

ATA 

In de loop van 1999 is de Jurid ische Commissie viermaal bijeengeko
men, teneinde een aanta l ju ridische problemen die de be-drijfsrcvisor aan
belangen, te bespreken. Op verzoek van de Raad van het Instituut zal de 
J uridische Commissie in de toekomsr op meer regelmatige basis bijeenko
men. In principe wordt een tweemaandel ijkse vergadering vooropgesreld, 
hetgeen moer toelaten de termijn voor her beantwoorden van de vragen 
aanzienlijk in te korren. 
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Een aantal adviezen met algemene draagwijdte van de Juridische 
Commissie hebben aanleiding gegeven rot standpunten van de Raad van 
het Instituut: deze zijn dan ook opgenomen in het eerste deel van onder
havig J l.1rverslag. Het betreft volgende materies: 

• Inhoud van het controleversbIg ingeval van inbreuk op het vennoot
schapsrecht; 

• Einde van het mandaat van commissaris-revisor ingeval van faillisse-

• 
• 

• 

mem; 
Informatierecht van een bescuurder ten opzichte van de commissaris; 
Revisomle verslaggeving over de rekeningen van een bijkantoor met 
een ondernemingsmad; 
Vrijstelling van het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening 
mits akkoord vanwege de ondernemingsmad . 

De J uridische Commissie heeft ook kennis genomen van het ontwerp
lastenboek dat op verzoek van de Raad van het Insticuut der Bedrijfsrevi
soren is opgesteld door een advocatenkantoor. Voor de revisomle opdrach
ten dient immers de wetgeving op de overheidsopdrachten te worden 
gevolgd. Wij verwijzen in dir verband naar deel I van onderhavig Jaar
verslag (p. 146 e.v.). 

Verder heeft de Juridische Commissie adviezen geformuleetd als ant
woord op concrete vraagstellingen. Een select ie wordt hierna opgenomen. 

Ten slotte volgen nog een aantal antwoorden die door de Juridische 
d ienst werden verstrekt op vragen die in de loop van het jaar werden 
gesteld. 

A. J URIDISCH E COMMISSIE 

• Toepass ing van artikel 60bis va n d e vennootschappenwet 
in verband met belangenconn ieten 

Een bedrijfsrevisor rich t zich tot de Juridische Commissie in verband met 
volgende sicuatie: drie op de vier leden van een raad van bestuur zijn 

betrokken bij een verrichting die valt onder het toepassi ngsgebied van 
artikel 60biJ van de vennootschappenwee De vraag wordt gesteld hoe deze 
sicuatie moer worden opgelost. 
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Voor zover de statuten het toelaten, is het meesc aangewezen om over 
te gaan COt de coöpmtie van cen minste twee andere bestuurders die zullen 
optreden als onafhankelijke besruurders tegenover de betrokken verrich
ting. In het concrete geval vloeit her specifieke probleem VOOft uit het feit 
dat de sm[Uten de raad van bestUUf nier toelaten om ror dergel ijke coöpm
tie over re gaan. 

Indien de raad van besruur niet de bevoegdheid heeft om over te gaan 
lOt een coöpmtie van een besruurder, kan de algemene vergadering worden 
bijeengeroepen om hierin re voorûen. De door de algemene vergadering 
aangestelde bestuurders kunnen voor een bepaalde periode worden 
benoemd in functie van de re verrichten handeling. 

Zou de algemene vergadering kunnen overgaan Wt het aanstellen van 
een lasthebber ad hoc voor de realisatie van de verrichring? Deze oplossing 
werd vooropgesteld in her advies van de J uridische Comm issie in het geval 

van een belangenconflicr vóór de hervorming van 1995. Deze oplossi ng 
brengt echter een aantal specifieke moeilijkheden met zich mee in de con
rexc van hec artikel 60biJ, wanc de doelstelling die in het concrete geval 
wordt nagescreefd, is om elke onreclustreekse vergoeding van de aandeel
houdt'r te vermijden (veelal de meerderheidsaandeelhouder). Indien de 

aangelegenheid teruggestuurd wordt naar de algemene vergadering, dan 
zou deze doelstelling vrij eenvoudig kunnen worden omzeild. Oe waar
borg die wordt geboden door de aanstelling van drie onafl1ankelijke 
besruurders, die een besli ssing nemen op basis van een verslag van een 
externe deskundige, biedt inderdaad meer garanties dan de eenvoudige 
aanSlelling van een lasthebber ad hoc. 

Bij wijze van besluit is de meerderheid van de Juridische Commissie 
van oordeel dat de en ige mogelijke oplossing in her concrece geval bestaar 
in de aanstelling van onanlanketijke besruurders. Indien het niet mogelijk 
is deze te benoemen door coöpmrie, zal een bijeenroeping van een alge
mene vergadering noodzakelij k zij n. Indien deze procc<lure nier is nage
leefd, zou de commissaris-revisor opmerkingen moeten maken omrrenr de 
naleving van het ven nootschapsrecht in het tweede deel van zijn verslag . 

• Goedkeuring van een bcnvisce jaarrekening 

De vraag wordt gesteld welke procedure voor de algemene vergadering 
moet worden gevolgd wanneer de jaarrekening en de boekhoudi ng her 



voorwerp uitmaken van betw istingen. Concrete aanleiding van de vraag
stelling is de situatie van een vennootschap zonder commissaris, waar de 
raad van bestuur de jaarrekening opstelt zonder rekening te houden met 
de boekhouding, met name door bepaalde facturen buiten beschouwing 
te laten, aangezien het bestuursorgaan de daarin vooropgestelde prijzen 
niet aanvaardt. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen en de 
aldus opgestelde jaarrekening wordt als bijlage bij de bijeenroeping toe
gevoegd. Bepaalde minderheidsaandeelhouders zijn ervan op de hoogte dat 
de jaarrekening niet voortvloeit uit de rekeningen, zoals voorzien in de 
boekhoudwetgevi ng en weigeren om deel te nemen aan de algemene ver
gadering . Kan de algemene vergadering geldig bijeenkomen om de jaar
rekening goed te keuren die niet voorrvloeit uit de rekeningen van de 
vennootschap? 

De J uridische Commissie is van oordeel dat, indien de algemene verga
dering behoorlijk is bijeengeroepen door de raad van bestuur, de vergade
ring geldig kan gehouden worden op de vooropgestelde datum, wat ook 
de betwistingen zijn met betrekking Wt een punt ingeschreven op de 
agenda. De brief die door de minderheidsaandeelhouders wordt gestuurd 
om te weigeren aan de algemene vergadering deel te nemen, is volledig 
zonder gevolg voor her houden van de vergadering. 

[n de mate dat er zich in de onderneming onregelmatigheden voordoen 
op boekhoudvlak, zodanig dat de jaarrekening niet geldig door de raad 
van bestuur zou zijn opgesteld, zal dit elemenr wel de aansprakelijkheid 
van de bestuurders in het gedrang kunnen brengen. De Juridische Com
missie merkt op dat, indien de algemene vergadering de jaarrekening goed
keurt, de jaarrekening bestaat, ook al zijn er bet\vistingen omrrenr de 
manier waarop de jaarrekening is totstandgekomen. Volgens de Juridische 
Commissie biedt het vennootschapsrecht volgende mogelijkheden om de 
beslissing te betwisten: enerzijds de niecigheidsvordering tegen een beslis
sing die het voorwerp zou uitgemaakt hebben van een bevoegdheids
overschrijding of misbruik van bevoegdheid (artikel 190bis, § 1,4° van de 
vennootschappen wet) en andertijds een aansprakelijkheidsvordering, inge
steld door de minderheidsaandeelhouders (artikel 66bis voor de NV, artikel 
132bis voor de BVBA). Verder zou eveneens de mogelijkheid bestaan om 
een deskundigenonderzoek te vorderen (art ikel 191 van de vennoorschap
penwet), evenals de uittreding (areikel 190qll(/fer van de vennoorschappen
wet). 



• Toepassing van de procedure inzake quasi-inbreng 

Drie personen die een feitelijke vereniging vormen, hebben elk hun bur
gerlijke éénpersoons-BVB A opgericht. Deze burgerlijke BVBA's richten 
samen een burgerlijke CVBA op en zijn daarvan zowel aandeelhouder als 
bestuurder. In deze burgerlijke CVBA wordt materiaal van de feitelijke 
vereniging ingebracht. Dient de quasi-inbrengprocedure te worden ge
volgd, aangezien de drie personen eigenlijk onrechtstreeks (vi a hun één

persoons- BVBA en via de feitelijke vereniging) betrokken partij zijn? 

De Juridische Commissie is van oordeel dat anikcl l20qllflfer van de 
vennootschappen wet in verband met de quasi-inbrengprocedure strikt 
moet worden toegepast. Het artikel spreekt enkel van de toepassing van de 
procedure ingeval een aan een oprich ter, aan een zaakvoerder of aan een 
vennOOt toebehorend vermogensbestanddeel door de vennoocschap wordt 

verkregen. In het voorgelegde geval gaat het noch om een oprichter, noch 
om een zaakvoerder, noch om een vennoot, zodanig dat de procedure van 
artikel 120qllfller niet moet worden gevolgd. 

• Quasi-inbreng van negatief bedrijfsgeheel 

De vraag wordt gesteld in welke mare de vergoeding voor de quasi
inbreng van een negarief bedrijfsgeheel kan bestaan in een vordering van 
de vennoorschap op de zaakvoerder-verkoper. 

Vooreerst brengt de J uridische Commissie in herinnering dat de ver
richting via een inbreng in natura van het negatief geheel niet mogelijk is, 
en dit bij gebrek aan vergoeding. Het beueft echter een quasi-inbreng. De 
Commissie acht deze quasi-inbrengverrichting mogelijk, in de veronder
stelling dat de vennootschap belang heefr bij dergelijke operatie. Het is 
immers vrij ongebruikelijk dat de prijs die door de vennootschap voor de 
verkrijging wordt betaald, bestaat in een vordering op de verkoper. De 
revisor dient bijgevolg omzichtig te handelen. Er moet verder ook nage
gaan worden in hoeverre hi eri n sprake zou kunnen zijn van het misdrijf 
van misbruik van vennootschapsgoederen. 

• Compensat ie ter gelegenheid van een kapiraalsverhoging 

De Juridische Commissie is ondervraagd omtrent een kapiraalsverhoging 
door ,nbreng van een krediersaldo van een rekening-courant van een zaak-



voerder, rerwijl een andere rekening van dezelfde zaakvoerder een aanzien
lijk ddlersaldo vertoont. 

De J uridische Commissie is van oordeel dat in de mare dar meerdere 
schulden, tegelijk zeker, liquide en eisbaar zijn, er compensarie plaats 
vindt, zelfs zonder medeweten van de berrokken partijen. Hetzelfde geld t 
natuurlijk wanneer er een overeenkomst van rekening-courant bestaat tuS

sen de partijen. De conclusie is dan ook dat, op basis van de gegevens die 
beschikbaar zijn, de COmllensatie noodzakelijkerwijze moer gebeuren tuS
sen de schuld en de vordering van de vennoorschap [en opzichte van de 

zaakvoerder. 

B. J URIDISC HE DIENST 

• Beroepsgehe im 

Het Instituut is ondervr'.aagd teneinde te weren in welke mate de getuige
nis van een bedri jfsrevisor kan afgenomen worden op verzoek van een 
onderzoeksrechter door een llersoon die door deze laatste hiertoe is aange

duid. 

Eerst en vooral moet worden opgemerkt dat de deontologie van de 
bedrijfsrevisor gee n enkele vereiste omvat die verder zou gaan dan de wet

telijke vereiste, en dat bijgevolg de bedrijfsrevisor een getuigenis in rechte 
kan afleggen. Wanneer de gegevens vallen onder zijn beroepsgeheim, kan 
hij echter oordelen dat hij het stilzwijgen dient te bewaren. 

Moet worden beschouwd als persoon die een getuigenis in recl"lfe moet 
afleggen, de persoon die door de onderzoeksrechter wordt verzocht om 
hem een mondelinge of schrifreJijke verklaring af ce leggen. Het horen van 
de geru igen rer gelegenheid van een onderzoek is onderworpen aan de arti
kelen 71 [Ot 86 van her Wetboek van Strafvordering. Zelfs indien artikel 
73 bepa.1lt dar het verhoor wordt gedaan door de onderzoeksrechter, heeft 
het Hof van cassarie geoordeeld dar deze vorm van rechtspleging, noch 
substantieel, noch op srraffe van nietigheid voorgeschreven is. Hieruit kan 
worden afgeleid dar de onderzoeksrechter iemand kan afvaardigen om een 
geruige re verhoren. Niets belet de bedrijfsrevisor om re antwoorden op de 
vragen die hem gesteld worden door de door de ondenoeksrechrer aange-
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duide persoon. In het geval dat hij het noodzakelijk zou achten, in functie 

van bijzondere omstandigheden, kan evenwel overwogen wordl'n dat hij 
vraagt dat zijn geruigenverhoor rechtstreeks door de optredende magi
straat wordt afgenomen . 

• Duur en ve rl enging van de vennootschap 

In een NV die is aangegaan voor een bepaalde tijd, wordt vastgesteld dat 
vergeten werd vóór de vervaldag een algemene vergadering bijeen te roe
pen om tot verlenging over te gaan. DI' vraag wordt gl'steld in welke mate 
de verlenging nog kan worden beslist, hoewel de dumrijd versrrekl'n is. 

Vóór de wet van 5 december 1984 die artikel 102 van de vennoot
schappenwet heeft gewij zigd en een onbepaalde duurrijd heeft mogdijk 
gemaakt , was het een constante rechtspraak dat de vennootschap van 
rechtswege ontbonden was door her bereiken van de vervaldag. Het 
nieuwe artikel 102 van de vennoorschappenwet wijzigt deze situatie en 
laat een andere interpretatie coe, volgens dewelke een vennootschap en kd 
dOOf een gerechtl'lijkl' beslissing of door een besluit van dl' algemene ver
gadering kan ontbonden worden. In de mate dar de algeml'ne vergadering 
zijn bevoegdheid behoudt, zou het tegenStrijdig zijn de vergadering te 
verplichren vast te stl'llen dat er een ontbinding is door hl't verstrijken van 
de termijn zonder de vergadering toe te laten , zelfs met unanimiteit, om 
het artikel van de staturen dat in de bepaalde tijd voorzag, te wijzigen. Op 

basis van dergelijk argument kan men tot het besluit komen dat het, zl'lfs 
ná hel verstrijken van de termijn, mogl'lijk is om de statuten te wijzigen 
en te bepalen dat de vennootschap een onbeperkte duurtijd zou hebben. In 
de rechtsleer wordt deze Stelling niet unaniem weerhouden. Bepaalde 
auteurs blijven zich verder baseren op de tradi tionele docrrine en gaan 
ervan Ulr dar artikel 102 van de vl'nnootschappenwet de ontbinding van 

rechtswege niet heefe opgegeven door het bereiken van de termijn in her 
kader van de NV's of BVBA 's. Tot op heden is er nog geen rechtspraak 
voorhanden die deze aangelegenheid heeft beslecht. 

• Verplichtingen van de commissaris-revisor ingeval van 
herstructure r ingen 

Een bedrijfsrevisor riche zich tot hl't Instituut met de vraag welke de ver
plicheingl'n zijn van de commissaris-revisor in het geval de ondernemings-
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raad wordt ingelicht over nakende herstructureringen, en dit op grond van 
artikel II van de CAO nr. 9. 

Vooreerst kan gesteld worden dat deze inlichtingen beschouwd moeten 
worden als occasionele informatie, wals bedoeld in artikel 25 van her 
koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van 
de economische en financit=!e inlichringen re verstrekken aan de onderne
mingsraden. Dir houdt in dat deze categorie van economische en finan
ciële informatie deel uitmaakt van de opdracht van de commissaris-revisor 
(zie pUnt 3.4.1. van de lBR-normen betreffende de opdrachr van de 
bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad). In de reglementering blij kt nier 
te zijn voorzien in een specifieke verslaggeving vanwege de commissaris
rev isor omtrent de occasionele informatie. Overeenkomstig de normen 
(pUnt 2.3.6.) lijkt het evenwel logisch dar wanneer de commissaris-revisor 

door de ondernemingsraad om verduidelijking wordt verzocht, hij zijn 
gebruikelijke taak ten opzichte van de ondernemingsraad vervult. Ten 
slotre zal de commissaris-revisor naar aanleiding van zijn jaarlijks cemfi
ceringsverslag eveneens een uitspraak doen over de verstrekte occasionele 
informatie. 



IV. SECTORALE COMMISSIES 

I . Controle van de ziekenfondsen 

2. Controle van de ve rzekeringsondernemingen 

3 . Pol it ieke partijen 

4. Hogescholen in dc Vlaamse Gemeenschap 

l. CONTROLE VAN DE ZIEKENFONDSEN 

Voorzitter: de heer B. CALlENS 
Leden: de heren P. ANCIAUX, P. D EMEESTEK, V. D E WULF, J.P. L ABILI.E en 

J. VERl-IAEGEN 

P/(/(/IJt'erI'Cmgmde IedelI: mevrouw R. VAN MAElE 

de heren B. T IiEUNISSEN f."n W. VAN A likDE 

In de loop van het jaar heeft de Commissie haar werkzaamheden voortge

zet in verband met het uitwerken van een Vademecum voor de controle op 

de Ziekenfonds{-n en bndsbonden van Ziekenfondsen. Inzonderheid zijn 

nvee belangrijke stukken afgerond: 

een technische nota betreffende de uitoefening van de opdraclucn, aan

gepast aan de jongste wijzigingen die doof de Conrroledienst voor de 

Ziekenfondsen werden aangebracht; 
een gedetailleerd controleprog ramma met betrekking tm de vrije aan

vullende verzekering en de administratiekosten. 

Beide documenten werden besproken mer de Controlediensr voor de 

Ziekenfondsen naar aanleiding van verschil lende coördinatievergaderin

gen. 

De werkzaamheden wllen in de loop van het jaar 2000 worden voort

gezet. 
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2. CONTROLE VAN DE VERZEKERINGS
ONDERNEMINGEN 

VOOfzÎUtr: de heer R. V"NDER STrCHELE 

01ldervoorzÎller: mevrouw LBoETS 

Leden: d e heren R. AORIAENSSENS, L. CARIS, J. FOSSJON, G. HOF en M. 

LANGE 

In de loop van het jaar 1999 heefe de Commissie voornamelijk twee pun

ten op haar agenda ingeschreven: 

de tenuitvoerlegging van de hervorming van het erkenningsreglemenr 

voor de erkende commissarissen voor de comrole van de verzekerings

ondernem i ngen; 

de comrole van de maatschappij!'n voor onderlinge borgstelling. 

Wat de tenuitvoerlegging van het erkenningsreglemenc betreft, werd 

in het eerste deel van dir Verslag een roeliduing gegeven. Er moet worden 

onderstreept dat de Commissie bij de Comroledienst voor de Verzeke

ringen is tussengekomen om te vermijden dat de inlichtingen die bij de 

confraters naar aanleiding van hun benoeming in de functie van erkend 
comm issari s in een bepaalde vennootschap worden opgev raagd, te veel 

administratieve werkzaamheden zouden meebrengen. 

Wat de maatschappijen voor onderlinge borgstelling betreft, heeft de 

Commissie, op verzoek van de Raad , het voorstel van omzendbrief van de 

Conrroledienst voor de Verzekeri ngen onderzocht. De Commissie kwam 

ror het besluit dar dit voorstel van circulaire tor geen bijzondere opmer
kingen aanleiding gaf. 

3. POLITIEKE PARTIJEN 

Coiirdinat;et'tJl/ de werkzaamheden: de heer H. VAN IMPE 

Leden t'an de COl/lI!lissie: alle confraters die een mandaat uitoefenen in de 

politieke partijen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
werkzaamheden van deze Commissie. 

De confraters die in deze acriviteitensector optreden, hebben met grote 

aandachr de ontwikkeling opgevolgd van de nieuwe reglementering 

IBR - ) MRVf.Il:'U,(; 1999 



betreffende de boek houding en de conrrole van de boekhouding van de 
politieke partijen. De aangelegenheid komt in dNai l in het eerste deel van 
di t Verslag aan bod. 

Inzonderheid ht-eft de Commissie voor het Parlemem een voorstel van 
schema voor geçonsol ideerde rekening voor de politieke pan ijen voorbe
reid. Het voorstel dat in maan 1999 aan de Voorzitters van Kamer en 
Senaat werd overgezonden, kon spijtig genoeg niet vóór de verkiezingen 
van de maand juni worden besproken. 

De werkzaamhe(len zijn in de loop van het tweede semester voortgezet, 
onder meer met het oog op een analyse van de nog open gebleven vragen 
betreffende de consolidariekri ng en het opstellen van de rekeningen van 
elk van de componenren teneinde deze te inregreren in de geçonsol ideerde 
jaarrekening. 

Rekening houdend mer het feit dat de nieuwe reglementering de con
trole inhoudt van d e rekeningen van een aamal VZ\V's of andere entitei

ten, die hun boekhouding niet overeenkomstig de algemeen aanvaarde 
boekhoudprincipes voerden, moet worden aangenomen dat de jaarreke
ning en hN financieel verslag die bij her einde van 1999 zullen worden 
opgesteld , geen vergelijkende cijfers met betrekking tor her vorige boek
jaar zullen kunnen bevatten. 

Ten slotte beónr de Commissie zich verder over het modelverslag dar 
door de revisor zal moeten worden gebruikt in het kader van zijn verkla
ring betreffende de geconsolideerde rekening van de politieke p.1rtijen en 

hun componenren. 

4. HOGESCHOLEN IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Coiirdil/{/til /iflf/ de u:erkzaalllhtdllJ: de heer H . VAN IMPE 

Ltde1/ /'fI1J dl werkgroep: alle confraters die een opdracht uitoefenen in de 
hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan de werkzaamheden van de werkgroep; 
worden (:veneens uitgenodigd de regeringscomm issarissen voor 
de hogescholen. 

Coó'rdil/tltie ralJ de wbwerkgroep "Boekholldkl/1/llige IIlIt'ilZe1/ /JO(ff" hoglJcholm ": de 
heer G. VAN DE VELDE 



De confraters die in deze secwr optreden, worden geregeld uitgenodigd op 
coördinatievergaderingen om een aantal vragen te bespreken omtrent de 
uitvoering van de controleopdracht in de hogescholen. 

In de loop van 1999 zi jn hoofdzakelijk een aantal technisch-boekhoud
kundige problemen alm bod gekomen, die in derail zijn geanalyseerd in de 
SChOOl van de subwerk,groep "Boekhoudkundige adviezen voor ho,gescho
len·'. Deze werkgroep, die gecoördineerd wordt door confrater G. VAN DE 

V ELDE, heeft een zesral ver,gaderin,gen ,gehouden. Naast de bedrijfsrevisoren 
en re,gerin,gscommissnrissen, hebben tot de werkzaamheden tevens een 
aamal financide verantwoordelijken van de ho,gescholen bij,gedragen. Ook 

een venegenwoordiger van het Deparremem Onderwijs - Afdelin,g Hoge
scholen van het Ministerie van de Vlaamse Gem("C!lSchap heeft aan de ver
gaderin,gen d(oel,genomen. 

Volgende tOpics zijn onder mf'!"r aan bod gekomen: semesterstaat per 
30 juni; werkings- en personeelsrario's; huursubsidies en eigenaarsonder
houd IVAI-I; giften, schenk ingen en legaten; reserverekeningen. Om trem 
volgende onderwerpen heeft de subwerkgroep eveneens verdere analyses 
aangevat: herwaardering materiële vaste activa; voorraad boeken en cursus
sen; waardering bibliotheek; log ica rekeningensrelsel (60/61170174-reke
ningen); waardering achtersta ll ige swdenrenvorderingen; terugbetaling 
inschrijvings- en examengelden; subsidiëringsprojecten; imereSlen en roe
rende voorheffing; investeringen versus kosten; boeking van de enveloppe 
bij toekenning; interne doorrekening russen departementen (com pensatie 
van de 6- rekening dan wel boeking via de 74- rekening), ... 

Daarnaast heeft de subwerkg roep een aanzien lijk deel van de werk
zaamheden beSteed aan de uinvissel ins van ervaringen onder de hogescho
len betreffende analytische boek holldi ns en koseprijsbepaling. Een aantal 
fi nanciële verantwoordelijken hebben de analytische (boom)strucwur en 
gebruikte verdeelsleutels van hun hogeschool kon voor,gesteld en toe,ge
licht, gevolsd door een discussie. Het is de bedoeling dat deze besprekin
gen in de loop van 2000 zullen uitmonden in een advies in verband mer 
analytische boekhouding in de hogeschoolsecror. 

De subwerkgroep heeft verder kennis genomen van de voorgenomen 

h~rzieni ng van het besluÎt van de Vlaamse regering van 15 november 
1995 betreffende de beleidsboekhouding, de ja.1rrekening en het rekenin
genstdsel voor de hogescholen en de VZW/ 's voor soc iale voorzieningen . 
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In de schoor van het regeringscommissariaar is een aparce werkgroep inge
sceld, waaraan drie bedrijfsrevisoren deelnemen, die onder leiding van her 

regeringscommissariaat en in samenwerking mer het deparremem Onder
wijs een actual isatie van voornoemd beslui t voorbereide Naar verluidt zou 
het nieuw boekhoudbesluit van toepassing moeren zijn vanaf het boekjaar 

2001, Doelstelling is om de diverse boekhoudkundige en flnancii'le gege
vens die door versch illende instanties worden opgevraagd, zoveel mogelijk 
te inregreren in één enkel documenr, zijnde de jaarrekening en het jaarver
slag. Dit waarborgt de consisrenrie en vergelijkbaarheid van de gemppor
teerde gegevens. 

In verband met de revi sorale verslaggeving, heeft de subwerkgroep 
vastgeste ld dat het door de hogescholen gehanreerde boekhoudkundig 
schema vaak wordt uitgesplitSt en verder gaar dan hetgeen is voorgeschre
ven in het wettelijk schema. Her verdienr aanbeveling dat de revisoren in 
hun verslag dan ook vermelden dar de certificatie enkel betrekking heeft 
op de gegevens die verplicht zijn kmchtens de de<:recale en reglementaire 
bepalingen. Daaruit blijkr duidelijk dar de waarmerking van de revisor 

geen betrekking heeft op de overige toelichringen die op vrijwillige basis 
door de hogeschool worden versrrekr en die vaak van hogeschool tot hoge
school verschillend zijn. 
\'(Iat het j;tarverslag van de hogescholen betreft, waarvan de inhoud wordt 
omschreven in her besluit van de Vlaamse regering van 10 maan 1998, is 
her wenselijk dar de bedrijfsrevisoren in hun verslag verduidelijken dat 
hun verkhtring enkel en alleen betrekking heefr op de flnanciële informa
tie. 

Ten slotte heeft de werkgroep kennis genomen van de initiatieven van
wege het regeringscommissariaar bij cle Minister van Onderwijs om de ver
plichting voor de hogescholen om een sociale bal:lIls op te stellen ongeda.1n 

te maken. Rekening houdend mer de speciflciteiten van de personeelspro
blemariek in her onderwijs, lijkt her inderdaad niet wenselijk dat de hoge. 
school nog eens afzonderlijk rapporreerc inzake personeel, aangezien reeds 
in de jaarrekening en in het jaarverslag hed war informatie ren:ake moet 
worden opgenomen. Aangezien er echter voorlopig geen sprake is van een 
vrijsrelling, zal een opmerking vanwege de bedrijfsrevisor noodzakelijk 
zijn als de sociale balans als onderdeel van de jaarrekening Ontbreek!. 
Uitemard wordt de problematiek op de voer gevolgd. 
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V. EXTERNE BETREKKINGEN 

A. II1(crins rÎtutcncomité 

B. Internationale betrekkingen 
J. International F('Clcr.ltion of Accountants (II'AC) 

2. Inu:rnallonal A((:ouming SlanJ,trJs Comm'([("t> (I ASC) 

J. l'édérnClon <k-s Experts Comp{:.bll'S Europét:ns (FEE) 

·1 . Fédüauon Inttrn:nionale dts Expcrts Compt:Lblt1i Fram;:Ol'hones (FI DEF) 

5. IJelgisth-Nt..Jcrbndse .!;..-spreksgroep 

A. INTERINSTITUTENCOMITE 

Bij WC t van 22 april 1999 werd een InrerÎnsritutcncomiré ingesteld, 
waarin de voorzÎncrs , ondervoorzitters en directeurs-generaal van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Insti tuut van de Accounrants en Belas
tingconsulenten en het Beroepsinstituur van erkende Boekhouders en 
Fiscalisten zitting hebben. 

In de loop van het jaar hadden de contacten tussen de Instituten voor
namelijk tot doel na tC denken over de tenuitvoerlegging van de nieuwe 
wergeving berreffende de organisarie van de economische beroepen . 

Zo is her Interinsritutencomiré samengekomen om de interne wer

kingsregels vast te leggen. Er is afgesproken dar her InterinsricutencomÎré 
om de drie maand zou vergaderen en dar her voorzinerschap volgens een 
jaarlijkse beurtrol, die in mei start, zou worden waargenomen. De Voor
zitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren werd aangewezen als Voor
zi ([eT van het I nrerinscicutencomiré voor de eerste (erm i jn 1999-2000. 

Onder de gemeenschappelijke activiteiten van de drie InuÎruten ver

dient bijzondere aandacht: 
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de heruitgave van de promotiesoftware voor de eu ro, die aan alle leden 
van de drie Instituten werd toegestuurd bij her begin van het jaar 
1999. Het betreft een cweede versie van de software "Eurocha llenger ' '', 
waarvan de eerste uitgave plechtig t ijdens een academische zitti ng in 
februari 1998 werd voorgesteld; 
de aanmaak van een versie mer com menraar van her nieuwe wetboek 
van vennootschappen die in de loop van het jaar 2000 [er perse zal 

gaan . 

Verder hebben de drie Instituten verschillende vergaderingen gewijd 
aan een gezamenlijke bezinning over de deonrologische praktijken op het 
vlak van publiciteiL Er werd afgesproken dar een gemeenschappelij ke aan
beveling zou worden uitgewerkt, op basis van het principe dat de regle
menteringen inzake pl ichtenleer publiciteit wel toelaten, ook al zijn er 

bepaalde beperkingen die de beroepsbeoefenaM verplichten tet zake een 
zekere terughoudendheid aan de dag te leggen. 

B. INTERNATIONALE BETREKKINGEN 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de ACCOlmtanrS en 
de Belastingconsulenten hebben een gemeenschappelijke vertegenwoordi
ging samengesteld in de schoot van cle internationale beroepsorganisaties 
waarbij ze zijn aangesloten. De coördinatie van deze werkzaamheden is 
toevertrouwd aan een Commissie inrernarionale betrekkingen, onder het 
voorticrerschap van de heer A. Q UINTELJER, aCCountant, die België verte
genwoordigt in de Raad van de Fét/lra/ioll dM EA'ptrIJ ComplabltJ E"ropft1IS. 
De Commissie heeft voornamelijk roc doel de beraadslagingen van de 
Raad van de FEE voor re bereiden en een gepast antwoord te verzekeren 
voor de adviesaanvragen die regelmatig aan de Instituten worden toege
zonden door inrt"rnationale beroepsinstellingen. zoals de IIII"»aliollal Fult· 

ra/ion o!lIrrOllllftllllS (lFAC) en her IlIterna/ional IIrrof(1Itilig SI(f/ulards 

Commillet (IASe). 
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I. INTERNATIONAL FEDERATION OF 
ACCOUNTANTS (IFAC) 

De IlIln1Ullio/1{û Ful"at;Q/I of ACrolllllali1S (I FAC) is de wereldorganisatie.- van 

het beroep. Haar opdracht bestaat erin het beroep tt' omwikkelen en te 
versterken om het zo in staar re stellen kwalitatief hoogsraande diensren in 

her belang van het maatschappelijk verkeer te verstrekken. 

De aansluiting bij het IFAC opent voor de leden de mogelijkheid: 

zich ervan re vergewissen dat de bcroepsnormen zich op een internatio
naal aanvaard nivtau bevinden; 

de normen vaSt tC leggen voor een hoogwaardige vorming, om het 
hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen voor het beroep en om 
diens maatschappelijke verantwoordelijkheden te kunnen opnemen; 
de eigen leden de nodige omkaderi ng aan te reiken om mer succes op 
te treden in de economische omgeving; 
hen correct in re lichten omtrent de recentSte internationale ontwi kke
lingen in reële gebieden, als daar zijn de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de accountants, de informatietechnologieën, de "(/jJ/(rtl1lces Jen/ires·· 
en de tendensen inzake beheersboekhoudi ng; 
bij re dragen tO[ de ontwikkeling van efficiënte kapiraalmarkten. 

Volgende com ités zijn in de schom van her IFA C werkzaam: het 

comité opleiding, het comir~ erhiek, het comir~ beheersboekhouding, het 
Imt171al;o1lal Affditing Prart;rtJ C01lJ1II;f1et (JAPe), het comité openbare sec

ror en her toelatingscomité. 
Her l nsrituur der Bedrijfsrevisoren volgt met een bijzondere belang

stelling de activiteiten van her /lIltrllaliOlinl Alldiling I)rart;res COlllllliUet, 
her comité ethiek cn her comi té opleiding. 

I.l . De werkzaamheden van hec Internacional Audicing 
Practi ces Committee (JAPC) 

Het 1111""(11;0111'/ Alldi/;ng Prarliro COlIlll/ittet heeft in de loop van her voor
bije jaar verschillende normen en ontwerpnormen gepubliceerd. Wij vesti
gen inzonderheid de aandacht op: 

Alldilors RespoliSibilitY;1I lhe Audit rJ[ Fil/al/rial StllltllltllfS lI'ilh I?esp«t 10 
Going C()IIrtrll AJlllIl/plioll, herziening van de I$A-norm 570; 



COllllllllllicatio/lS O[ Alldit AllltterJ u,ith Those Chfll'ged 1I'ith GfJtlCl"lltlllre; 

Special Comiderutio"s 011 the Alldit o[ Smllller BlfJi"wa. 

Volgendt.- voorstellen van internationale normen zijn voor advies aan de 

leden-Instituten overgezonden: 

AU/trUI/re E1Igagelllellls: 
Exterl/tli Co,,[irllliltiom. 

Vt.-rder liggen nog steeds een aantal belangrijke themata ter bespreking 
in de schoot van het Comit~, onder meer: 

de herziening van de norm ISA 240 Fm"d {//ul Errors; 
de herliening van de norm ISA 401 Iriformtltioll Tech"ology; 
een nieuwe aanbeveling betreffende Prospect;!'t Filluf/cillill/[orll/fifio//; 

een nieuwe aanbeveling betreffende de aansprakelijkheid van de revisor 
inzake milieurapponering. 

1.2. Comicé op leiding 

HN Instituut is als lid benoemd van het I rAC-Comit~ opleiding voor 

de jaren 1998 en 1999. In de schoor van her Comir~ wordt het InStiwut 
vertegenwoordigd door confrater Roland PAEMELEJRE, hoogleraar aan de 
Univt:rsiteit Gent. Professor Joseph ANTOINF. verregenwoordigt er het 
Insrituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. In de loop van 
het jaar vergaderde het Comir~ tweemaal. Her heeft de leden van her IFAC 
verschillende belangrijke documenten [ef bespreking toegestuurd: 

een document rot herwerking van de aanbeveling lEG I1 betreffende 
de aspecten van de informatietechnologie in de opleiding van de 
accOuntants; 
een werkdocument betreffende Internet en rele-onderrichr in de 
accounrancyopleiding. 

1.3. Com Îté ethiek 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren maakr deel uit van een gemeenschap
pelijke Belg isch-Nederlandse afvaardiging. Tot in ju li 1999 verregen
woordigde de heer Paul P. BfflETS, bedrijfsrevisor, het Instituut. Na zijn 
ontslag als bedrijfsrevisor, is hij vervangen door voorzitter jean-François 
CATS. 
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Het Comité ethiek heeft verder nagedacht over de problematiek van de 
onaOmnkelijkheid. Het ging er voornamelij k om de voorstellen die werden 
gedaan door de Fldérutioll des Experlj Comptab/es EJfropftll! re confronteren 
met de werkzaamheden van de IlIdtpllldellrt Stolldord! Boord (lSB), geza
menlijk opgericht door het Amerika.1nse accounranrsberoep en de SEC. 

Eveneens in de loop van het jaar heeft hef Comité ethiek a.1n de leden
organisaties een algemene beleidsnota toegesruurd met betrekking tor de 
toepassing en het toezicht op de naleving van de Code 0/ EthiCi van het 

JFAC. 

IA. De overige werkzaamheden van her l FAC 

Er moer worden onderstreept dar het JFAC eveneens zeer actief is in 
andere domeinen, zoals de "mallogemt'" acrolllllillg", de openbare sector en 
de informatierechnologici:n. Verschillende ontwerpen zijn door het Comité 

informatietechnologie voor advies van de leden bekendgemaakt. Het 
betreft volgende teksren: 

lmemel Tax: all Ot"er1."Îell' for BIlJÎlIesl Tax Pa)"trJ; 

Arqllüitioll of Ill/orma/io" T«hll%gy: 
[",plemel/ fa/ioll of /11fOrll/(/lioll Techl/%g] Solu/iom: 

rr Sen'irt DtlitffJ alld SlIPport. 

2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDAROS 
COMMITTEE (I ASC) 

Het IASC maakr internationale aanbevel ingen bekend met betrekking ror 
de boekhouding en de voorstelling van de jaarrekéning en de geconsoli
deerde jaarrekening. Tor op heden heeft het fASC 39 normen uitgevaar
digd die in ral van landen voor de uitwerking van de boekhoudkundige 
normen worden gebruikt. 

De internationale boekhoud normen hebben Steeds aan belang gewon
nen sinds de Europese Com missie heeft aanbevolen ze toe te passen voor 
het opstellen van de jaarrekening van de beursgenoteerde vennootschap-
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pen. Om [Ot ~n beu're kennis van de JAS bij re dragen, h~ft de Raad van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren besloten een verlameling van deze nor
men aan elk van de leden van het Instituut toe re sruren. 

Het zoeken naar een normalisering van de boekhoud normen op inrer
nationaal niveau bracht het IASe [Ot het voorstellen van een fundamenrele 
hervorming van zijn strunuuT. Het probleem wordt diepgaander in het 

eerste deel van dit Verslag toegelicht. 

N iellwe I/Qrmel1 " (lil bet JASe 

Jn de loop van het jaar 1999 werden volgende teksten bekendgemaakt of 

zijn die in werking getreden: 

• lAS 35 Dücont;'lfIing OpemlioflS - in werking getreden op I januari 

1999; 
• JAS 36 Jmpair/llellf of Assers - in werking getreden op I juli 1999; 
• lAS 38 /lIltlllgib!e AsselJ - in werking getreden op I juli 1999; 
• JAS 19 Employee Bwefits .- in werking gerreden op I januari 1999; 
• JAS 17 Le(1JeJ - in werking getreden op I januari 1999; 
• lAS 34 Illterim Finalláa! Reporlillg - in werking getreden op 1 januari 

1999; 
• lAS 37 Provisiom COlltillgelll LiabilitÎes alld Contillgelll ASUfJ - in wer

king getreden op I juli 1999; 
• lAS 22 BltsilleJJ Combillatj(JIIs - i,n werking .getreden op I juli 1999; 
• lAS 39 Finaflol1! /mlrt/ment!: RefogllilirJ/ll1/1d i\-1e!U/"eIllfnlS: zal in werking 

treden op I januari 2001; 
• lAS 10 Ellel/IS After fbe Blt/allce Sheet Dale - in werking getreden op 

I januari 2000. 

Twee onrwerpen liggen nog steeds in de schoot van het IASe ter be

spreking. Het betreft: 

• E64 lm'eSlmf!J/1 Propeny: 

• E65 Agrimlt"re. 

Verder heeft het Comité een werkdocumenr bekendgemaakt betref

fende de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen. 

Er dienr ook nog te worden opgemerkt dat het Comité inrerpretaties 
van de inrernationale boekhoud normen publiceert. Met het oog daarop, is 
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een "Stolltlillg IlIterpretotiollJ Commiuee" (S IC) in her leven geroepen, ten 

einde sneller de boekhoudkundige problemen te kunnen toelichten die op 

wrschiJlende of onaanvaardbare wijle kunnen worden benaderd zolang er 
geen nauwkeurige richtlijn van het Comité is. 

Tot dusver heeft het SIC! 8 interpretaties in {'indversie en vier ter Stu

die liggende omwerpen bekendgemaakt. Her SIC komt normaliter om de 

drie maand samen. Elke persoon die een officiële interpretarie betreffende 

een interprewtiemoeiliJkheid van praktisch en algemeen belang van de 
im{'rnationale normen wenst te bekomen, kan ûch tot het Comité wenden. 

3. fEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES 
EUROPEENS (fEE) 

België wordt in de schoot van de Fétlé,.otioll tlti Expert! Comp/ab/ti E",.opétllS 
verregenwoordigd door: 

de Belgische delegatie in de Raad van de Fét/irtJtioll: de heer A. QUIN

TELlER, accountant en nationaal afgevaardigde en de heer P. FIVEZ, 

bedrijfsrevisor, t{'chnisch adviseur; 

de vertegenwoordig{'rs in de verschillende werkgroepen, onder meer de 

heren bedrijfsrevisoren L. ACKE, F. CALUWAE\l.TS, P. FIVEZ, L. HELLEBAUT, 

K. VAN OOSTVELDT, F. VE\l.HAEGEN, ('venals de directeur-generaal van het 

lnstitullt, de heer H. Ou VIER en de adjunct-directeur-generaal van her 

lnstitullt, de heer M.J. DE SAMBI.ANX. 

3.1 . Problematiek in verband met de wetteli jke audit 

In hee eerste deel van dit Jaarverslag wordt een toelichting gegeven bi) de 

initiuti{'ven die de Europese Commissie heeft genomen ingevolge de 

publicatie van haar Groenbock over de rol, de positie en de aansprakelijk

heid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de Europese 

Unie. De FEE heeft van nabij de evolutie van de bedenkingen van de 

Europese Commissie opgevolgd. De FEE heefr met name bijgedragen tot 

hee debat via her aanmaken van verschillende beûnningsteksten di{' aan de 
grondslag liggen van de werklaamheden van het Comité '·Audicing·· van 

de Europese Commissie. Wij verwijzen naar: 

IBR - J ...... RVERSI ..... G 1999 



COn/illllOllS QI/a!i,y AsJltmllte: april 1998; 
Smill}!, the Sta"dards - Statl/tory AI/dit ill Elfropt: juni 1998; 
Statl/t(;,-} AI/dit llldependel/re tllld Objertivity: juli 1998; 
Libem!isation 0/ tbe An:oll1lftlllCY Pro/miOlI ill Elfropt: maart 1999. 

De Europese Commissie heeft de nakende bekendmaking aangekon
digd van een aanbeveling berreffende de kwaliteitscontrole. Her ontwerp 
werd op de vergaderingen van het Comité audit van de FEE besproken. 

Na een gedetailleerde vergelijking te hebben uitgewerkt van de inter
nationale audirnormen (ISA), bekendgemaakt door het II/urr/(/Iiof/a! AI/di

fing Prdf/im Com;me van her IFAC, heeft de FEE haar werkzaamheden 
voortgezer mer een nog meer gedetailleerde analyse van de controleversla
gen. Deze enquête die rot doel heefr na re gaan in welke mate er zich een 
harmonisatie in de context van de Europese Unie opdringt, zou in de loop 
van her jaar 2000 moeten worden gepubliceerd. 

De FEE heefr eveneens in okrober 1999 een discussiedocumenr goed
gekeurd met berrekking ror de controle van de milieuverslagen. Dir docu
ment is aan her IFAC voorgelegd in anrwoord op de vragen die die orga
nisme had gesreld met her oog op de voorbereiding van een internationale 

audirnorm inzake milieuversbggeving. 

3.2. Str ijd tegen he( w itwassen en de georganiseerde 
cr iminaliteit 

Op 27 juli 1999 heeft de FEE, samen met de vertegenwoordigers van an
dere Europese vrije beroepen, een handvest van de beroepsorganisaties mee 
betrekking rot de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit onderte
kend. In dit handvesr erkennen de advocaten, norarissen, accountants, belas
tingconsulenten en bedrijfsrevisoren dat het belangrijk is om in de eth ische 
codes nauwkeurige bepalingen op re nemen die moeren waarborgen dat hun 
leden niet door de internationale misdaad zullen kunnen worden gebruike 
om hun mechanismen van fraude, witwassen of corruptie tOC te dekken. Het 
handvest voorziet eveneens in aangepaste roczichtsmaatregelen. Her docu
ment wordt in het eerste deel van dit J aarverslag toegelicht. 

Verder heefe de FEE ook van zeer nabij het voorsrel opgevolgd Wt wij
ziging van de richtlijn van 1991 mer betrekking ror her wirwassen, mer 
her oog op de uitbreiding van her roepassingsgebied tOt de beroepen van 
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accountant en van bedrijfsrevisor en ook [Ot de juridische beroepen. Deze 
uitbre iding werd in België al doorgevoerd, maar de richtlijn zou ook 
andere gevolgen kunnen hebben met ruimere verplichtingen die aan het 
beroep worden opgelegd. Hoewel de FE E er volledig van overtuigd is dat 
het beroep zich moet inschrijven in de bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit, wenst zij toch dat de verschi llende beroepen, die inzake 
advies aan de bedrijven act ief zijn, op gelijke voet zouden worden behan
deld . Meer bepaald is de FEE van oordeel dat er van een ongelijke behan
deling sprake zou zijn indien de gehele activiteit van de accountant aan de 
richtl ijn zou worden onderworpen, terwijl het juridisch en fiscaal advies 
daar geheel of ten dele zou buiten vallen. 

3.3. Onafhankelijkhe id e n o bject ivite ic 

In de maand juli was een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van het 
Comité ··Auditing·' van de Europese Commissie gewijd aan een discussie 
over de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de werrelijke controleur 
van de jaarrekening. Het document van de FEE, dat een geheel van wezen
lijke principes voorstelt die als richtsnoer voor het beroep moeten dienen, 

is als uitgangspunt voor de bespreking genomen. 

Daarnaast heeft de FEE ook beslist om deel te nemen aan de discussies 
die zich afspelen, zowel in de schoot van het Comité Ethiek van het IFAC, 
als in de Illdepwdmce Stalldards BMrd, die In de Verenigde Staten werd 
opgericht, om de verdiensten te laten gelden van een regeling zoals die in 

het kader van de studie van 1998 is goedgekeurd. 

3.4. Libera li se ring van her beroep 

In het raam van de werkzaamheden van her Comité ··Auditing" van de 

Europese Commissie, heeft de FEE in maart 1999 een studie gepubliceerd 
betreffende de liberalisering van het accoLlntancyberoep. Deze studie 
wordt in het eerste deel van dit Verslag toegelicht en de samenvatting 

ervan is opgenomen in bijlage (p. 53 e.v.). 

Op 16 september 1999 organiseerde de FEE een rondetafelconferentie 
over de liberalisering van het aCCOllntancyberoep in Europa met de bedoe

ling de voornaamste ideeën van deze studie te bespreken. Het is de bedoe
ling de grensoverschrijdende uitoefening van het beroep, zowel door indi-
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viduele accountants of revisoren als door vennootschappen te vergemakke
lijken. De FEE beveelt evenwel aan dat de accountant of bedrijfsrevisor die 
zich op een ander g rondgebied wenst te vestigen dan het grondgebied 
waar hij zijn erkenn ing heeft bekomen, de hoedanigheid in het land van 

onthaal zou moeten verkrijgen. 

In het kader van de besprekingen die tijdens dit rondetafelgesprek 
werden gevoerd, is een bijwnder aspect aan het licht gekomen, dat betrek
king heeft op de eigendom van de aandelen in de auclit- enlof accountants
vennootschappen en inzonderheid de beperkingen die zouden kunnen gel
den ten aanzien van het aanhouden van deze aandelen door personen die 

niet tot het beroep behoren. 

De FEE volgt eveneens met grote aandacht de onderhandelingen op in 
verband mer GATI 2000. Het mislukken van de conferentie van Seattle 
in december 1999 met betrekking tot de vasdegging van de agenda van 

de millennium ronde, belette niet dat de discussies over verschillende 
onderwerpen werden voortgezet. 

3.;. fi nanc iële info rmatie 

De FEE is in de loop van het voorbije jaar bijzonder anief geweest op het 
vlak van de financiële informatie. De FEE coördineert inderdaad de stand
punten van de Europese beroepsinsteJlingen in het kader van de hervor
mins van het IASe. Dit geeft aanleiding tot ononderbroken discussies, 
zowel mer het IASC zelf, als met de Europese Commissie C:I1 met de andere 
partijen die bij de hervorming van het IASC betrokken zijn. 

Deze discussie is nog belangrijker, omdat de Europese Commissie in 
haar actieplan voor de tenuitvoerleggin,g van een kader voor de financiële 

diensten, opnieuw als objectief heeft voorop,gesreld de toepassing uit te 
breiden van de internationale normen tot de financiële staten van alle 
beursgenoteerde vennootschappen. In deze context heeft de FEE in de loop 
van het jaar twee belangrij ke documenten laten verschijnen. Het eerste 
heeft betrekking op een vergelijking tussen de Europese richdijnen en de 
lAS-normen. Her tweede bevat een voorstel voor de uirwerking van een 
boekhoudsysteem voor de in Europa beu rs,genoreerde vennootschappen. 

Inzonderheid is de FEE van oordeel dar her weinig waarschijnlijk is dat 
de IASC-normen in de lids[(lten van de Europese Unie zouden kunnen 
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worden gehanteerd, wnder dar een mechanisme wordt aangenomen om 
hun toepasbaarheid na te gaan in her Europese kader. Dit srandpunt wordr 
ook gesreund door de Europese Commissie en door de meerderheid van de 
controle-instellingen op de effecten in de Europese Unie. 

Verder heeft de FEE de werkzaamheden opgevolgd tot wijziging van 
de vierde richclijn, die met name tor doel hebben de waardering van de 
vlottende acriva aan de marktwaarde mogelijk te maken. 

3.6. Ove rige acti viteiten 

We kunnen de talrijke andere activIteiten van de FEE onmogelijk in 
enkele lijnen samenvatten. Toch brengen wij in herinnerin,g dat de FEE 
verder is doorgegaan met het bijwerken van de website , die zij heeft 
gecreëerd naar a.anleiding van de invoering van de eu ro. Deze inlichringen 
die via de websire van de FEE beschikbaar zijn, maken dat die één van de 
meest volledige informatiebronnen is betreffende de activiteiten die in de 
lidstaren van de Europese Unie in dit verband werden op toUW gezer. 

Daarnaast onderstrepen wij ook nog de belangrijke werkzaamheden 
van de FEE op het gebied van de fiscalite it, de beheersboekhouding, de 
kleine en middelgrote ondernemingen. 

En ten slotte, aansluitend op de topontmoeting van Helsinki in decem 
ber 2000, beschouwt de FEE als één van haar prioriteiten de beroepsont
wikkeling in die landen die kandidaat zijn voor de toetreding tot de 
Emopese Unie. 

4. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS 
COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF) 

De Fédérafio1l /llferllaliolla/e des Experts COlllptaMes FrtllICOpbolles is in 1981 
opgericht. Her is een regionale organisatie die lid is van het IFAC en die 
beroepsorganisaties en waarnemers samenbrengt die afkomsti,g zijn uit 
België, Benin, Canada, Kameroen, Ivoorkust, Frankrijk, Gabon , Guinea, 
Libanon, Madagaskar, Marokko, Mali, Mauritanië, Democratische Repu
bliek Congo, Senegal, Syrië en Tunesië. 
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Tijdens de Algemene Vergadering in Straatsburg op 16 oktober 1999, 
heeft de Fédiraf;OlJ de heer Raclled FOURATI opnieuw als voorzit ter verko

z("n. 0 (" heer Pau l LURK!N zal verder het Insritllut der B("drijfsr("visoren in 

de schoot van de FIDEF blijven vertegenwoordigen tot de nieuwe samen

stellin,g van het Comité. 

Een Comité is ermee belast om de statuten te hervormen. De tekst 

voorgelegd aan de Vergade ring is vastgesteld in Hammamer. Door een 

modernisering van de sracuten moet de F10E F zich bevestigen als interna

tionale organisatie, met als doelstellingen: ethiek, uitwiss("ling, samenwer

kin,g. 

; . BELGISCH-NEDERLANDSE GESPREKSGROEP 

AJl'fltlrdiging lml betIBI?: de heren L.H. Joos, H. VAN IMPE (delegarievoor

zitter), R. ADR!AENSSENS, J. VANDER1!OEGIIT en E. VAN MEENSE!. 

De Belgisch-Nederl andse gcspreks,groep vergaderde tweemaal in het voor

bije jaar. 

Tijdens de vergaderingen van de gespreksgroep werden in her bijzon

der gegevens uitgewisseld met betrekking tot het beroep in beide landen. 

Van Belgische zijde werd onder meer ingegaan op de impact van de 

wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroe

pen, de overstapmogelijkheden tussen het Insti t uu t der Bedrijfsrevisoren 

en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, de Ont

wikkeling van de markt en de regels (en aanzien van het voeren van publi

citei t. 

Vanuit Nederlandse zijde werd gemeld dat de ve rsmelting van het 

N IVRA en de NOvA A in één beroepsorganisatie geen doorgang vond. 

Op 17 december 1998 hi elden beide organisaties een ledenvergade
ring, waar over het voorstel werd gestemd. Bij de NOvAA was bijna 

iedereen voor, bij het NIV RA was een kleine meerderheid tegen. i-Iet 

NIVRA heeft vervolgens een enquête gehouden onder de leden, die het

zelfde beeld lier zien als de ledenvergadering. Her grootste bezwaar van 
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veel leden berrof her feit dar cerr ificeringsbevoegde AArs zonder bijko
mende voorwaarden de RA-titel zouden verkrijgen. 

Tevens werd ook gemeld dat op la september 1999 in Nederland de 
stageverplichting inging, wat tot gevolg heeft dat het dan ook nier langer 
mogelijk is om zonder ·'praktijkdiploma" in de accollmantsregisters te 
worden ingeschreven. 

VOOrtS werd ook het verdere verloop van de operatie marktwerking, 
dereglllerings- en wetgevingskwaliteit geschetst , waarbij de Nederlandse 
mededingingsbeperkende regels zoveel mogelijk worden afgeschaft. 

In dit kader va.n de nieuwe mededingingswetgeving werd onder meer 
ook het verbod op het ongevraagde diensraanbod afgeschaft. Er komt m(-er 
discussie op gang over de combinatie van verschillende diensten binnen 
één kantoor, het wgeheten ··one srop shopping··-concept. Men vraagt zich 
af in ho<:verre deze omwikkeling een bedreiging vormt voor de onafhanke
lijkheid van de accountant. 

Tijdens de laatste vergadering van de gespreksgroep in oktober 1999 
werd diepgaand ingegaan op de "peer review··, dit wil zeggen de "confra
temeie controle", zoals deze bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren beHaat 
en de "collegiale toetsing'·, zoals deze bij her NIVRA wordt ingericht. 

De collegiale toetsing is kantoorgericht en het aantal en de aard van de 
opdrachten waarop dossieronderl.o<:k zal plaatshebben, is sterk afhankelijk 
van de toetsing van het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing en de 
wijze waarop de kwaliteitsbeheersing binnen het kantoor plaatsvindt. 
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VI. PERMANENTE VORMING 

PERMANENTE VO RMING VOOR DE BEDR IJFS
REV ISOR EN Z IJ N PROFESSIONELE MED EWERKERS 

In 1999 httft het Instituut een volledig programma permaneme vorming 

ingericht voor de bedrijfsrevisoren en hun professionele medewerkers. Het 

programma is opgebouwd als volgt: 

dOOf de organisatie van spccial isat icsem inarics wordt een updating 

en inrensieve uitdieping nagestreefd van thema's binnen de vakgebie

den controle-het beroep, rechr-fiscaliteit, accountancy, financieel en 

informatica; 

door de organisatie van cycl i wil het ISR een [Oma] p.1kket aanbieden 
waarbij alle seminaries een samenhang verronen die de deelnemers een 

globale en diepgaande kijk op de geboden materie verschaft; 

door de organisat ie van prakrijkseminari es wordt aan de hand van 

diverse casestudies een rmining geboden bestemd voor Iaarsrejaarssm
giairs en jonge rt'visoren. In de prakrijk is gebleken dat revisoren mer 
meerdere jaren t'rvaring ook Herk in deze vorm van seminaries zijn 

geïnteresseerd . 

Ook in 1999 werd dir programma door de leden zeer posirief onthaald. 
Zowel her kwalitatief niveau als de deelname was uirersr bevredigend. In 
1999 werden in rOtaai 105 semi naries ingericht (ren opzichre van 104 in 
1998) voor ongeveer 2.750 deelnemers (ten opzichte van ~3 .500 in 1998). 
Dit jaar werd de deelname - nt'r als vorig jaar - aangemoedigd door een 
vormingskredier, waarvan jonge revisoren konden gebru ik makt'n. Deze 
jonge revisoren hebben dir vormingskrediet aangewend voor een totaal 
bedrag van 2,4 MBEF. 

Bovendien hebben alte revisoren, [cn gevolge van de algemene vergade

ring van 18 april 1998, gebruik kun nen maken van 3 vormingscheques 
per revisor (van el k 4.000 BE F). Deze cheques waren geldig tor eind 1999. 
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1997 199" 1999 

Aa ntal sem inaries 118 104 105 

Aantal d ec!ne m e rs 3.400 3.500 2. 750 

Graag will~n we hierbij onze hartelijke dank betuigen aan de diverse 

sprekers die door hun inzct deu" speci31isatiedagen op een hoog kwalitatief 
niveau hebben gebmchr. [n onderstaande tabel vindt u de diverse behan

delde ondenverpen en de betreffende sprekers. 

SPECIALISATIESEMINARIES 

1. CONTROLE - BEROEP 

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad 

Le reviseur et Ie conseil d'emreprise 

Commissaris inzake opschoning 

Le commissaire au sursis 

Imerne comrole COSO 

Controle i neernt COSO 

Comroleaanpak van ziekenhuizen 

I. DE BEELDE 

J. GEYSEN 

P. VAN GEn' 

L. VAN H OYWEGI !EN 

P. CoMHAIRE 

M. FLAGOTHIER 

J.-M. VANDENIIERGH 

L. DE DECKER 

J.P. VINCKE 

P. P"'UWELS 

J. VERHAERT 

N. BENOJT 

G. DI: R EYTERF. 

J.Ph. LElIEAU 

J. HAElTERMAN 

D. CAPRASSE 

P. DEMEEST'ER 

L. VAN AKliN 



Approche du controle des höpit:!ux 

Ondernemingen in moeilijkheden 

Ent reprises en difficulté 

De revisor in de publieke sector 

In leiding tof hef controleproces van 
verzekeringsondernemingen 

Iniriat ion à la révision des entreprises 
d'assu rances 

Pl ichtenleer: het beroepsgeheim 

Déonrolo8ie: Ie secrer professionnel 

2. RECHT - FISCA LITEIT 

De revisor cn de vennoorschapswetgcving: 

special topics 

Le reviseur er Ie droit des sociétés: 

aspecrs parfi culiers 

L VAN STEEN BERGE 

L ACKE 

H. BRAECKMANS 

H.OLlV1ER 

D. LEDOUlTE 

J. CI!RISTIAENS 

B. M OORS 

J. TISON 

P. P t.AS 

S. LERUT 

J. LIEVENS 

). . P. K OEVOETS 

P. H AMER 

H . QUVIER 

)..P. K OEVOETS 

Ph. M UWEZ 

M. DE WOLF 

Juridische aspecten in verband mer corruptie, P. Coox 
witwassen, wirwasrechnieken 

Aspecrs juridiques de la corrupt ion et du 
blanchimenr. Techniques du blanchiment 

Updating bot.-khoudrechr 

Actualité du droir compfable 

Vereffening en ombinding van 
vennootschappen 

Liquidation er dissolurion des sociétés 
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Y. M ERUN 

J. VERHOEYE 

).·P. SERVAlS 

G. BATS 

J .. M. VINCENT 



Gerechtelijke expertises en arbitrage 

Expertises judiciaires: procédures, 

transactions er arbitrage 

3. ACCO UN TANCY 

Inleiding [Ot de US GAAP-normenJ 

Inrroduction aux normes US GAAP 

·1. FI N AN CiEEL 

Balanced score card 

(strategische budge{{ering) 

Balanced score card 

(budgétisation stratég ique) 

Beurzen: techni sche aspecten 

(lste markt, EASDAQ, nieuwe markt) 

Les bourses: aspects technique$ 

(I er marché. EASDAQ, nouveau marché) 

Form 20F and MD & A 

Waardering van de ondernemi ng 

(fi nanciële, juridische en fiscale 

aspecten van een overname) 

l'évaluarion des enrreprises (aspectS 

financiers, ju ridiques et fiscaux d'une 

reprise de société) 

EVA-systeem als prestatiemaarsra( en 

waarderingsinsrrumenr 

P. V ANI IELMONT 

H . V AN H OUlTE 

G . K EUTGEN 

J . BIGWOOD 

K . K LEINER 

W. V AN GR EMB ERGEN 

Y. DE R ONGE 

J. B EIl IELS 

J.oL. D UPLAT 

L DELBOO 

J. BEIlIELS 

J.oL. Ou PLAT 

L. DwlOO 

M. M. KR ASNOFF 

H. M AGNEY 

R. TJEST 

H . MAGNEY 

R. TI EST 

E. L AVEREN 
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VORMINGSCYCLI 

1. K.M.O . EN FA~II L1EBEDRIJf 

La PME et ['emreprise familia le 

Structure de gestion d 'une emrepTise 

f.'lmiliale et de la PM E 

Anal yse des risques au se in des PME 

Financemem et PME 

Les rappons rév isora ux au sei n des 
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ST UDIENA MlDDAG 

Op 3 februari 1999: Koninklijk Bes/II;/vall /8 jnli 1997: ImptlCl op deadllli
'IÎi/ratiet'e Of'g(UlÎJa/Ît ,,,lIJ de NCO tIl de con/roll I 'l/tl de Ixdrijftrn'ÎJor 1'(11/ /xl 

fillllllrieell'trS/rlg. 

\'\fij danken hiervoor: de heer Staatssec retaris R. M OREIlLS evenals de 

heren J .-E CATS, A. CLY80UW, L M ARI!:N en ) .M . SWALENS. 

REGIONALE ONTMOETING 

Met her oog op een betere doorsrroming van de informati e tussen het 

Instituut en haar leden en het scheppen van mogelijkheden om beter met 

elkaar kennis te maken, hebben wij opnieuw het initiatief genomen om 

ecn reg ionale ontmoeting te organiseren. De bedoeling is dat gedurende 

een maal tijd informeel van gedachten kan gewisseld worden over de meest 

uiteenlopende onderwerpen die het beroep aanbelangen; ook de eval uatie 

van her beroep, de beslissingen van de Raad , ere. 

De ritel van deze onrmoeting was "Auurtl1/ceJ Sert1iceJ", voorgesteld door 

de heer R.K. ELLJOTI, Voorlirrer van her Amerikaans Instituut AICPA 
(Americ(/lI IWlitlflt of Cerlified Pub/ir A«olmltllIIJ). 

Deze regionale ommoeting heeft plaatsgevonden op woensdag 29 sep

tember 1999 te Antwerpen. 

LUNCH ONTMOETINGEN 

Deze lunchommoetingen hebben plaats gevonden op: 

• Donderdag 24 juni 1999 te Brussel mer de heer O. LEfE8VRE, VOOrlÎr

rer van het Direcriecomiré van Brussels Exchanges . 

• Woensdag 22 september 1999 re Brussel met de heer R. T OLLET, Voor

zitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 
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VII. STUDJES EN PUBLICATIES 

I. Technische studiecommissies 

2. Acti viteiten van dc StudiedienSl 

3. Publicaties 

I. TECHNISCHE STUDIECOMMISSIES 

J .1. Commissies ter voorbereiding van het Forum 

Het vijfde Forum V:ln het RevisormH zal op 5 en 6 december 2000 10 

Brussel plaatsvinden. Vier themam zullen naar aanleiding van dir Forum 

aan bod komen: de "(IJSIIYtmre"-opdrachcen, de internationale uuditnormen, 

de internarionale boekhoudnormen en de ethische vraagstukken. De coör
dimuie van de werkzaamheden rond het Forum wordt dOOf confrater A. 

KILESSE waargenomen . 

1. 1.1 . New assurance services 

Voorzitter: de heer G. LEFEBVRIl 

LedelI: mevrouw M.Ch. DliIlRoux-Lm)J)ET, de heren B. Or: KLERCK, F. 

D EVENljN, T. GROESSENS, D. KROES, E.). LAMMHRS, E MAII.u.RD, 

eh. VERDONCK, bijgestaan dOOf M.J. OF. SAMIlLANX 

De werkgroep heeft zich voorgenomen de I/tUI aJSlfrflllrt Jtrt ·; res te bespre

ken, dit zijn de diensten die door een onafhankelijke beroepsbeoefenaar 

worden aangeboden en die, (en behoeve van het beleid , bijdragen wr de 

verbeteri ng van de kwaliteit van de verstrekte informatie of van de context 

waarin deze informatie wordt vers(rekr. 
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De werkgroep heefr ror doel een tekst op re leveren. om de leden te 
sensibiliseren voor deze onderwerpen. Enen:ijds zal getracht worden om de 

bestaande producten te verfijnen en, anderzijds, om nieuwe producten aan 
te bieden. 

De domeinen die door de werkgroep zullen worden :l.1ngeboord ZIJn: 
maatschappelijke verslaggeving; risico (riJk nJJtJlmtnt); romp/inliet Jtrt'im; 

her OIlIJOI/rWI van de ineerne auditfuncrie; evaluatie van her [Otale interne 

controlesysteem; fraude en forensische audit; e-commerce; ISO; milieu
verslaggeving; betrouwba.'lrheid van systemen; etc. 

De werkg roep zal nagaan hoe de revisoren, in plaats van een post-fac
tum arrestatie af te leveren over een jaarrekening, overStappen naar het 
afleveren van een zekerheidssrelling met betrekking tot het getrouw beeld 
van de globale organisatie. Hierdoor kan de revisor toegevoegde waarde 
creëren voor de onderneming. 

1. 1.2. Internaeionale :lUd itno rmen 

Voorziller: de heer P. Flv!:."Z 
udell: de hf'ren G. BATS, P. PAUWELS, JP. VANDAELE en D. STRAGIER, 

bijgestaan door H. OUVIER en E. VAN MEENSlil 

De werkgroep is in de loop van het jaar tweemaal samengekomen om de 
problemen te bespreken in verband met de toepassing van de internatio
nale audirnormen in de Belgische context. 

De werkgroep stelde vast dat de roe dusver door het Insti tuut toegf."
paste techniek bij de uitwerking van aanbeve!ingf."n erin bestaat de inter
nationale audirnormen te gebruiken als voornaamSte bron van informatie 
en de bijzondere kenmerken van de Belgische context daarbij in de tekst 
op ce nemen. De eerste op hel Forum voor te !f."gge n vraag is te weten of er 
nog aanzienlijke verschillen blijven bestaan russen de Belgische en de 

internationale normen en, ingeval van ontkennend antwoord, of de inves
teringen die bij het uitwerken van specifiek aan de Belgische comext aan
gepaste normen komen kijken, nog wel verantwoord zijn. 

De Commissie blijft vervolgens stilstaan bij de gevolgen van de inter
nationalisering voor de revisoren, en dit onder meer op het v!ak van de 
opleiding en de kwaliteitSCOntrole. De vraag is gesteld of men zich twee 
normenstelsels kan indenken, al naargelang die moeten worden (oegepas( 
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in de context van de geconsol ideerde jaarrekening die wordt opgesteld door 
een onderneming met internationale roeping cn in de context van normen 
die toepasselijk zijn op de verslagen van de commissari s-revisor over de 
jaarrekening die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. 

Ten slotte bestudeert de Commissie de gevolgen van de internationale 
normen op de bijzondere controleopdrachten. D{- vraag is voornamelijk ee 
weten ofhet wenselijk is dat een conceptueel kader worde uitgewerkt voor 
de wettelijke opdracheen, dar zonder verdere wijziging kan ingeschreven 
worden in de internationale conceptuele context. 

1.1 3 . Ime rn:uionalc bock houd normen 

Vooniuer: de heer E. DAMS 

O"dermoniuer: de heer L. Boxus 
Leden: mevrouw R. VERHEYEN, de heren L. ACKE, J. BRANSON, A. KOH

Nf:N en H. WIL.MOTS, bijgestaan door m{-vrouw C. DliNDAUW 

Wij stellen vast dat er een trend bestaat naar harmonisatie van de boek
houd normen op internationaal niveau. De jongste ontwikkelingen terzake 
zijn in het eerste deel van dit Verslag roegeliclH (p. 6S e.v.). 

Het door deze commissie '"international e boekhoudnormen"" nage
streefde doel is zich te bezinnen over het srandpullt dat door het Instituut 
hieromtrent dient te worden ingenomen. 

Verschillende aspe<:ren zullen in deze commissie worden behandeld: 

juridische benadering tegenover economische benadering van de infor
matie die via de financiële seaten wordt bekendgemaakt; 
evaluatie van de noodzaak om het boekhoudkundig aspect los te kop
pelen van de fiscale draagwijdte van de gegevens die middels de jaarre

kening worden bekendgemaakt {-n ook van de mogelijke reactie van de 
fiscus die worde geconfronteerd met financiële staten die vanuit een 
louter economische benadering werden opgesteld; 
bespreking van de draagwijdte en de wenselijkheid van een boekhoud
recht met twee snelheden; 
nut voor de ondernemingen om te werken met een internationaal aan
vaard refertekader; 
nm van de lAS-normen in de kleine en middelgrote ondernemingen. 



Dit onder.r.oek zou moeten uitmonden in een reeks van vra!;en die aan 

de deelnemers op her Forum van her Revisoraat te Brussel zal worden 
voor!;elegd. Daardoor zouden de leden de gelegenheid moeten krij!;en hun 
opinie te geven over wat volgens hen de rol van her Instituut dient re zijn 
op het vlak van internationale boekhoud normen, zowel inzake opleidin!; 
als wat de vertegenwoordiging op internarionaal niveau betreft. 

1. 1.4 . Eth ischezaken 

Voorzit/er: de heer L. JOOS 
Olldtn'OOrziuer: mevrouw P. TYTGAT 
LedelI: mevrouw G. VANDEWEERD, de heren J.M. BOES, A. CHAERELS, P. 

DEMEESTER, R . TIEs", bijgestaan door V. VAN DE WALlE 

Niemand zal ontkennen dat, mede onder invloed van de imernational ise

ring van het beroep, in de afgelopen jaren de omswndigheden waarbinnen 
het revisoraat wordr uit!;eoefend , sterk zijn ge~volueerd. Her beroep moer 
zich bewust zijn van deze evolutie, hiermee rekenin!; houden en bepaa lde 
zaken in vraag durven stellen. Precies dat is één van de doelstellingen van 

het Forum. 

De werkgroep Ethische zaken meem re kunnen stel len dat de "com
mercialiserin!;" van het vrije beroep op vraag van "de markr" onomkeer
baar is. De werkgroep is van oordeel dat te allen rijde de onafhan kelijk
heid en de deskundigheid/bekwaamheid van de bedrijfsrevisor moeren be
houden bl ijven, wam dat is de essentie van het beroep, 

De werkgroep wenst een aantal topics meer in het bij zonder te beStu

deren. Vooreerst zal worden in!;e!;aan op een aantal al!;emene beschouwin
gen rond ethiek, moraal en deonrolo!;ie. Er wordt aandacht besteed aan de 
"Code of Erhics" van het IFAC en andere internationale en Europese eth i
sche normgevin,g. Vervolgens zal een inventaris gemaak t worden van even
tuele concrete bedrei!;ingen voor een c.-thi sche beroepsuitoefening w~itlrmee 
de bedrijfsrevisoren dagdagelijks te maken hebben (multiprofessionalisme 
of een geïntegreerde dienstverlenin,g, teveel of te weinig mandaten, con
troleur-aandeelhouder, ethiek en market ing, corruptie, ... ). Ten slotte 
onderzoekt de werk!;roep een aantal mo!;elijke oplossingen. Deze oplossin
gen zullen vanuit de werk!;roep aan de deelnemers van het Forum worden 
voorgelegd en getoetst. 
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l. 2. Audic en milieu 

Voorzit/er: de heer L. HEllEBAUT 
udm: mevrouw R. VAN MAnE, de heren T. BUTENEERS, B. DE KLERe", 

M.J . Df. SAMBLANX, V. Df. WULF, M. DoUMEN, D. KROES, L. 

RUYSEN en L STAMMEN, O. CosTA (secretaris van de Commissie). 

De werkgroep "Audit en milieu" heeft tot doel na te denken over de tO('
komstverwachtingen voor de audit in verband met de milieuaspecren 
waarmee de ondernemingen worden geconfromeerd. 

In de loop van het voorbije jaar kwam de groep "Audit en milieu" vijf
maal samen. 

De voornaamSte werkzaamheid van de werkgroep "Audit en milieu" 
heeft bestaan in het uitwerken van een technische nota met berrekking tOt 
de verk laringen aan de FOST- Plus- en VA L-I-PAC-instellingen op het 
vlak van verpakkingsafval. De te<hnische nota omvat vier delen: een tech
nische nota $lr;(lo senSII, een controleprogramma, een voorbeeld van verslag 
en een "management letter". 

De Commissie "Audit en mi lieu" heeft deze documenten in samenwer
king met vertegenwoordigers van deze beide instellingen uitgewerkt. 

De werkzaamheden van de Commissie ~Audit en milieu" bieden de 

bed rijfsrevisor een ondersteuning in de tenuirvoerlegging van deze nieuwe 
comroleopdrachr die hem werd toevertrou wd. 

Deze nieuwe opdracht vloeit voort uit het decreet houdende goedkeu
ring van het samenwerkingsakkoord bcrreffende het voorkomen en het 
beheer van verpakkingsafval van 16 januari 1997 en ook uit de beslissin
gen van de interregionale verpakkingscommissie betreffende de erkenning 
van de vzw rOST-Plus en de vzw VA L-I-PAC, respectievelijk op 23 no
vember 1998 en 31 maart 1999. 

Met het oog op de informat ie van de bedrijfsrev isor in verband mer 
deze nieuwe opdracht en om hem te helpen bij de af te geven verklarin
gen, richue het Instituut der Bedrijfsrevisoren op 4 mei 1999 een semina

rie in over verpakkingsafval FOST-Plus, BEBAT en VAL-J-PAC. 

De andere belangrijke opdracht van de werkgroep "Audit en milieu" 
bestOnd in de promotie van de prijs voor het beste mil ieurapport 1999. 



De prijs bekroom het beste mdieuverslag van een Belgiscbe onderne~ 

ming. Voor de tweede opeenvolgende maal werd die in 1999 toegekend 

door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

23 vennootschappen dongen voor de prijs mee. In 1999 heeft de jury 

de prijs toegekend aan de vennootschap CBR Cemembedrijven. 

De nationale laureaat zal worden voorgedragen voor de EllfOf!etl!l Eml;

rOlllllent,,/ Rep(lrting AU/ard, de wedstrijd op Europees niveau. 

De prijs werd roegekend door een jury, samengesteld enerzijds uit vier 

externe leden, specialisten in miliNJaangdegenheden: 

mevrouw Marie- Paule KESTEMONT (professor Uel) 

de heer Luc LAVRljSEN (professor RUGem - referendaris bij het Arbitrage

hof) 

de heer Aviel VERBRUGGEN (kabinetschef van Minister Vera Ou ... - profes

sor Milieu & Economie bij UFS IA - Voorzirrer STEM) 

de heer Mark SW1NNI!N (milieucoördinaror Volvo Cars Europe Indusrry -

winnaar 1998) 

en anderzijds: 

de heer Jean-François CATS, Voorzitter van her Inst ituut der Bedrijfsrevi-

soren, 

mevrouw Rosita VAN MAElE, 
de heren Luc H EllEBAUT, Bruno Or: KLERcK,Vincem DE WULf', be<lrijfs

revisoren. 

Elk verslag is beoordeeld aan de hand van negen criteria: 

I. In hoeverre is de onderneming betrokken bij de miJieuproblematiek en 
hoe verraalt zich dat in beleidsd(){-lstellingen? (CO/porate Profile); 

2. Reikwijdte van dit milieurapport, srrucnmr van en de rario achter de 

keuze van milieucoördinaren (RepO/·' Scope); 
3. Informatie aangaande de milieubeleidslijnen, organisatiestructuur van 

het miJieudeparremem, opvolging van milieuwetgeving, onderzoek en 

omwikkeling (Em';rollmellta/ Mallagemel/t); 

4 . Belangengroepen waarmee werd rekening gehouden (Stakeho/derJ 

Re/atiO/IJ); 
5. D uidelijkheid en inzichrdijkheid; mogelijkheid ror feed~ack; ta:dge

bruik; uitleg bij ,grafieken (Colllllll(lIiC((liom ,md deJigll); 
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6. Inlichtingen omtrent gebruikte grondstoffen, afvalpreventie en -ver
werking, verpakking, rransport, vervuiling bij gebruiker, bodemver
ontreiniging, respect voor het habimt (Em1inlflllltllfalllllpaCl ;1I[(lrll/a

f;(lfI); 

7. Inlichtingen omtrent milieu-investeringen en milieukosten; fiscaliteit 
(Fil/IJI/re); 

8. Houdt men rekening met criteria i.v.m. duurzame ontwikkeling (SIIS

fIJillIJbi/ily IJlid EC(J(ffiritnry); 

9. Nazichr: heeft men de mening ingewonnen van een externe audiror? Is 
de auditprocedure duidelijk vermeld? Gebeurde de rapportering en 
audit conform internationale normen? Onafhankelijkheid? (Veri[ica
lion). 

1. 3. Evolutie van de boekho ud leer 

Ledtl/: de heren P. FJvEZ en H. VAN PASSEI., bijgestaan door mevrouw C. 

D ENDAUW 

Ledel/ I"fl/I bel/AB: de heren G. DELVAUX en). VAN WEMMEl. 

De Raad van het Instituut oordeelde in de loop van 1998 dat het nurcig 

zou ziJn zich in de schoot van een bezinningsgroep te buigen over de door 
het beroep verwachte omwikkeling op het vlak van de boekhoud leer. 

Er werd dan ook, in samenwerking met het Instituut der Accountams, 
een groep in het leven geroepen om enkele wezenlijke themata uit re wer
ken die in de ogen van de beroepsbeoefenaars prioritair zijn in de omwik
keling van de boekhoudleer. 

De werkzaamheden van de bezinningsg roep hebben geleid Wt de 
publicatie van een tekst waarvan de krachtlijnen in het eerste deel van dit 
Verslag worden toegelicht (p. 68 e.v.). 

Dit document is door de Voorzitters van beide Instituten aan de 
nieuwe Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen bij 
zijn benoeming in mei 1999 overhandigd. 

II3R -JMKvrll.~IN; 1999 



IA. \'<Iaarmerking van de websites 

uden: de heren L. C.'IRJS, H . CJWSJERS. K. DE BAliRE, K. DE BRAIlANDER 
en S. LELEUX, bijgesrnan door mevrouw C. DEND .... UW en de heer 

H .OUVJER 

De Raad van het Insri tum heeft her wenselijk geacht een commÎssÎe op re 

rich ren voor het waarmerken van "websires". Deze commissie :tou belaSt 

zijn mer het uirwerken van een norm en een gederailleerd con uolepro

grnmma, die de bedrijfsrevisoren in sraar moeten srellen zich te p rofileren 

op de markt van de waarmerking van internersites. Een algemene beschrij

vÎng van de werkzaam heden die door de commissie van her Instituut wer

den verricht, is in her eerste deel van dit Verslag opgenomen (p. IS I e.v.). 

Her door de commissie uitgewerkte ontwerp van norm dat aan de 

leden voor commentaar werd overgezonden in de loop van het ja.1r 1999, 
overloopr de algemene principes die toepasselijk zijn op de verschillende 

mogelijke opdrachten voor de bedrijfsrevisoren in het kader van de elek

tron ische handel. 

Het certificaat "Webrrust" maakt deel uit van de diverse opdrnchten 

die vallen onder het algemene in de norm vastgelegde kader. 

1.5 . \'<Iaardering van de aandelen in overnamebiedingen 

Voorzitter: de heer L. DE PUYSSELEYR 

Lede/l: de heren J. -M. BOES, B. CLAEYS, M. GRJGNARD, Th. LliJ USTE en L. 

O STYN, bijgestaan door mevrouw C. DENDAUW en de heer H . 
OUvJER 

Eind 1998 belastte de Raad een commissie mer het uitwerken van een 

documenc betreffende de waardering van de a.1ndelen in her kader van de 

overnamebiedingen, zools bedoeld in de artikelen 190ter, qllatef en q/lil/

qllies van de ven noorschappenwet. 

De studie die doof de commissie is opgestart, heeft bet rekk ing zowel 

op de jurid ische aspecten van de waarderingen (in de specifieke concext 

van de gedwongen terugkoop), als op een onderzoek van de gebru ikelijke 
waarderingsmerhodes. Bij her afronden van de studie zou ook een schema

verslag voor de beroepsbeoefenaar moeten worden voorgesteld. 
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De commissie hoopt haM werkzaamheden in de loop van het jaar 2000 
te kunnen beëindigen. 

1.6. Boekhouding e n controle in de non-profitseccor 

Voorzimr: de heer J. CIIRISTIAENS 
Ltdm: mevrouw l\LC. DEIIROUx-Lw.,ET, de heren F. MAJLLARD, M. 

J EGERS, Luc Joos en B. POUSSEELE, bijgesta.1n door H. OUVJER 

De Raad heefr beslisr een commissie in her leven u: roepen met als doel 
het onderzoeken van de problemen in verband met boekhouding en con
trole in de entiteiten uit de non-profirsector. 

De werkgroep heeft vooreerst vaStgesteld dat in het verle~:len een aantal 
werkzaamheden door verschillende commissies werden verricht in de 
schoor van het Instiruur. Wij vermelden onder meer de boekhouding van 
de NGO's, de boekhouding van de ziekenhuizen, de boekhouding van de 

politieke partijen enz. In de meeste van die domeinen worden de confra
ters geconfronteerd met gelijkaardige problemen van boekhoudkundige 
aard, omdat de voor de ondernemingen vastgelegde boekhoudprincipes 
niet volledig aan de non-profitsector zijn aangepasL 

In een eerste stadium besliste de commissie zich re buigen over speci
fiek boekhoud kundige problemen en een bemerkingsnota te publiceren 
die zou kunnen leiden tot de aanpassing van de geldende teksten (mini
mumindeling van een algemeen rekeningenstelsel en koninklijke beslui

ten met betrekking fOt de jaarrekening) wanneer die buiten de sector van 
de handelsondernemingen moeten worden toegepasr. 

Onder de voornaamste problemen die aan bod moeten komen, lichtte 
de commissie uit: 

de specifieke ptoblemen in verband met eigen vermogen; 
de specifieke problemen in verrnmd met de financiële vaste activa; 
de vorderingen en onder meer de vorderingen in verb.·md mer de bij
dragen; 
de subsidies mer inbegrip van onzekere saldi en voorschotten; 

de resulraatbescancldelen. 

De werkzaamheden van deze groep zouden tegen her einde van her eer

ste semester 2000 moeten zijn afgerond. 
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2. ACTIVITEITEN VAN DE STUD IEDIENST 

De activiteiten van de Studiedienst bestaan in het {Cf beschikking stellen 

van informatie die voor de revisoren in het kader van hun opdrachten nuc
[lg JS. 

Die omvat uiteraard het opstellen van brochures, artikels enz. die onder 

de leden van het Institlluc worden verspreid (Studies van her IBR, Perio
dieke Berichten van het IBR, Opinies (>n Beschouwingen, enz.), maar ook 

het beheer van een bibliotheek, die bij voorrang openstaat voor de leden 
en stagiai rs. In de bibliotheek worden voornamelijk werken en tijdschrif
ten in verband met audit, boekhouding, vennootschapsrecht enz. samen

gebracht. 

De Studiedienst is verder eveneens belast mer her beantwoorden van 
bepaalde technische vragen die de leden stellen, bijvoorbeeld op het vlak 

van het boekhoud recht. 

2. L Ondersteuningssoftware voor de audiropdracht 

In 1997 heeft de Raad aan de Studiedienst de raak toevertrouwd een 
ondersteuningssoftware voor de auditopdracht uit te werken. Na een eerste 
onderzoek van de op de markt beschikbare softwares, ging de voorkeur uit 
naar de software Mee, die werd uitgewerkt door de Franse Compagnie 
Nationale des COl/llllissail"eJ af/X CIJIIIPtes. Het aanpassingswerk werd door de 
Studiedienst in 1998 uitgevoerd en voor commentaar voorgelegd aan een 
aantal revisoren, aan wie overigens ook werd gevraagd het product gedu
rende enkele maanden uit te testen. 

Om redenen van inn.·me reorganisatie van de Franse vennootschap die 
de Mee Software commercialiseert, wordt de uitbreiding van her project 
[Or België niet langer als prioritair beschouwd door de ovememers van de 

Franse vennootschap. 

In 1999 is overgega.an tor een nieuw onderzoek van de thans beschik
bare sofcwares. Hoewel nog geen definitieve keuze is gemaakt, wenst de 
Raad met aandrang dat het project binnen de kortst mogelijke tijd zou 
kunnen worden uitgevoerd om een ondersteuningssafeware voor de audit
opdrachten ter beschikking te kunnen stellen van de leden en van de Sta

giairs. 
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2.2. EurochaJlenger\9 

Zo..1ls vermeld in het lBR-J aarverslag 1998 (p. 66), werd het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren aangezocht om mee te werken aan het op punt stellen 
van een ondersteuningsdrager voor de overstap naar de euro, onder de 
naam Eurochallenger". Een tweede versie van Eurochallenger· werd uitge
werkt en onder de leden verspreid in de vorm van een cd-rom vanaf febru
ari 1999. De drager bevat een aantal vragen en antwoorden omtrent de 
verschillende praktische aspecten van de oversrap naar de euro. Het project 
is hee resultaat van een samenwerking tussen de drie Instituren (lBR -
lAB - BlBF), her Minisrerie van Middenstand en Landbouw, de- BBL, de 
Euro Infocentra en het Commissariaat-generaal voor de euro. 

De Studiedienst van het IBR werd belast mer de bijwerking van de 
boekhoudkundige aspecten die aan de overstap naaf de euro verbonden 

zIJn. 

De nieuwe cd - rom werd op 15 april 1999 door Jan SMETS, directeur 
van de Nationale Bank van België en Commissaris-generaal voor de euro, 

aan de pers voorgesteld. 

2.3. Brochure met vragen van boekhoudrecht 

Sinds een aantal jaren heeft de Raad de wens geuit om een brochure, ge
wijd aan het boek houdrecht, in de reeks Studies van her IBR ter beschik
king re srellen van de leden en ook van de stagiairs of de kandidaat-sta
gIairs. 

Om in te spelen op dit verzoek, is momenteel een brochure, in de vorm 
van vragen en antwoorden, in de maak. 
De brochure heeft zowel op de voorstellingsregels als op de waarderings
regels bet rekking , en dit zowel voor de jaarrekening als voor de geconsoli

deerde jaarrekening. 

De professoren K. V AN H UllE, H. OUVIER en C. DENDA UW zijn uitge
gaan van de vragen die de voorbije jaren zijn gesreld op het toelatingsexa
men voor de kandidaat-stagiairs van her lBR. 

De srudie zou in de loop van het jaar 2000 moeten uitmonden in een 

publicatie over het boekhoudrechr in de reeks Studies van het Insriwut 
der Bedrijfsrevisoren. 
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3. PUBLICATIES 

In 1999 zij n leven afleveringen van de Periodieke Berichten aan de leden 
toegestuurd, alsook een bijzonder nummer, gewijd aan een korte voorstel
ling van hct Jaarverslag 1998 van het Inst ituut. 

Naast een verslag over de [\nualireir in verband met het beroep, wens((.' 
her redacriecomité van de Periodieke Berich ten de eerste afleve ring van 
het ti jdsch ri ft te wijden aan de problematiek van de eu ro; dir nummer 
nam zestien pagina's in beslag. 

De gesprekken met vooraanstaande personen werden eveneens verder
gezet. [n 1999 Ontmoetten de leden van het redactiecom ité de heer Olivier 
L EFEBVRll, Voorzi tter van het direcriecomité van Bl"IIsse/s ExdJtwge.J en de 
heer Jean- Picrre MAES, de nieu we voorzitter van de Commissie voor 
Boekhoud kundige Normen. 

In het jongste nummer, ten slotte, besliste het redactiecomité een Stu

die op te nemen betreffende de toepasbaarheid van de wet op de overheids

opd rachten op de door de bed rijfs revisoren ui tgeoefende opdrachten. 

De Raad wenst de leden van her redaC[Îe<:omi ré te bedanken voor de 

kwalitatieve bijdragen in de Periodieke Berichten. Het redactiecom ité is 

als volgt samengesteld: 
de heer Pierre ANCIAUX (Voorzitter), mevrouw JosÎane VAN INGEL(".oM, de 

heer Dirk SMETS, bedrijfsrevisoren, en mevrouw C1therine DENDAUW en de 

heren Henri OLiVIER en Eric VAN MEENSEL. 

Twee afleveringen van de reeks "Opinies en Beschouwingen·' werden in 

de loop van her jaar uitgegeven; 

• nr. 811999; Boekhoudleer: een evolutieve benadering. Voorstellen van

wege het beroep 

• nr. 9/1999: Memorandum aan de Regering. 

Ten slorte heeft de Raad het wenselij k geacht een werk ter beschikking 

van de leden te stellen waarin de internationale bockhoudnormen van het 
IASC zijn opgenomen. Een versie in het Engels werd overhandigd aan de 

leden ingeschreven op de Nederlandse raaI rol en een Franse vertaling van 

die normen aan de leden, ingeschreven op de Franse taalrol. De Raad heeft 

eveneens een exemplaar ter besch ikking gesteld van de stagiairs. 

IBR - JAAI\"[R~LA(; 1999 



!BR - j MRVERSl.i',G J 999 





• , , ti 

a;1ii!lIl~iIl5'l!li~': 0 I ,p I 

I 

" 



IIIJI ·Hd I 

I N IIQU D 

Inle iding 

CONTROLEAAN BEVElI NG: 
CONTROLE VAN EEN ONDERNEM ING 

IN MOE ILIJ KHEDEN"w" 
(3 d ecember 1999) 

Afdeling I: IX bcogrippen continuïteit en discontinuïte;t 

Afdeling 2: Verantwoordelijkheden V:11l de leid mg en Va n de commissaris-revisor 

Afdel ing j; Beschouwmgen over de organi$3rie 'IlIn de comrolewerkzaamheden 

Afdeling 4: Specifieke procedUmi wannet"r de rommissaris-rt'VisoT een umtienlijk risico 
vaststel! op een breuk lil de cont inuïtei t 

Afdeling 5: Beoordel ing ..... n het cominuïte;tsprincipe aan het einde van he t boekjaar en 
aanvul lende conlrolewetkz:oamhtden 

Afd el ing 6: Aspt<'len in verband mN dc verklaring O"tt de (gl'COnsolid~ rde) jaarreke
Olng 

Afdeling 7: Andel't" beschouwingen met bcotrekking lOt de naleving van het vennoot
.schapsrechr 

(I) o"u cOl"roI~"bo-di"8 ,..,...j, ," ... ".klns op I F"' ... ri 2000 0" omn-ndb .. cf C.OO71l982, als
ook <k omzc,ndb .. t"f ""n UI ~pfl l 199~ worden OP8"hevnl. 

(2) o.z~ comroleaa,,""nling houd, ,eh'''''g meI de Imun.flon.k (ontrole"o,m JSA HO. ~""Is 
g<"WIJ'lIgd ,n 1999, 

(3) 0" :a;lI\bo-d,"g~" ""n hn Jn .. "UlIl .... ' IIo:<lriJfsrt"VlSOI"<!n lIJn di" "flh:als dusd.",s won:kn UH_ 

gt ..... rd igd. ZIj kun .... n de votm ... nll<'m"" ... "..,n prakfl]k d,e door he, l"s",uul SM/t"" word., 
Nochtans ui de ",,"isor. 11'I<1."n hii "oo,..,n cnnC,"",e cnn,,,,ICSIlU."" g~l'l ... ts' word" """" .. hlij_ 
k" .... ijs <k m~. aan~ proccdum '~". ool:.1 zIln dtu "'''{ In O>Tn:.-ns. tmml"8 meI 
.Je voormelde aanbtvdingen. O"Ss ....... lI"nd mno.1 h'l d .. kun .... n • ..:hlvaard,sen (d. AIJ;em~n~ 
Con(mlel'l<>fme", 1.1.2. c.). 
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INLEIDI NG 

J, IX voorna~mste doc:lstdling V;ln dc' omk'rhavige aanbeveling is (Oelichting tC \'I'r

nrekkcn omtrent de ver,lIlfwoordelijkheden van de commissaris_reviSQr bij de uit
voer'"8 van zIjn comroleopdrachl wanneer de onderneming In financiële moc:i
I'Jkheden verkeen:, 

2. Anikei 15 ...... n het koninklijk besluir van 8 oktober 1976 meI bcuckkin8tOl de 
junekening van de ondernemingcn udl dat de wurderingsregcls worden vlUige
stdd en toegepast in de verondcrstdling dat de onderneming haar bedrijf zal 
voonzenen, zonder afbreuk Ie doen aan amkel 40 van hetzelfde beslUIt \'olgens 
helwelke de waarderIngStegcis worden aangel"'st in!;!'val de onderncming - al 
dan nict ingevolge ct:n beslissing tOl invcrdfeningsrellin!; - besluit haar bedrijC 
SlOp [e zt'ncn of indil""n er niel mccr bn van worden ui[!;egun dal de onderne, 
ming haar bedrijf uI voonzenen. I~ij de "oorbcreiding van de j:;J;lrrekening d.ent 
het bestuursorgaan zich af rc vrJgen of hct pnncipe ''lln d ... bednjfscontinuïl('il 
gepast is. Hct dient desgevallend een vcrklaring G:wromlrenr in dc toelichting bij 
de ja~rrekening en/of in he[ jaarverslag toe te \'oeSl'n, 

j. De reviwr moc:[ bij dl"" voorbereiding cn dc uitvoenns ''an zIJn comrolc. alsook bij 
dl"" bcoordehns \'an dc resul[atcn van zijn wcrkzaamheden, de gcschikthcid 
nagalm van de hypothese van de bc:drijfscorninuï[ell dic aan de gronds!as ligl van 
de OJlS[clling van de parrekening. 

B'J hc[ uIIwerken van deu aanbevchng, is rt'kenlflg gchoudcn mt't J>3ragrafcn 
3.6., j .8 . L cn 3.9.3. van dc algemcne controlenormen, alsook mt"1 de in 1999 
aangepastc inrcrnmion:.lc' connolcllorm me[ betn:kking [Ol dc bedrijfscornlfluï
reit. 

4. De ondcrhavigc aanbcvdmg houdlook rekenlflg met de spccifieke vcramwoorde
lijkheden van de comm;~saris-revlsor lil her kader van de vennootschappenwet: 

artikel 64JlXiu. § 2 verplich[ hem ertoe een procoollre Ie srar[en om de raad 
van bestuur te \'erwinigen en, indien nodig, ok rc<:hlbank van koopt...ndel op 
dc hoog[c Ie brengen wanneer hij Icr gelcgenheid van zijn coorrolcwcrkzaam
hcden gewichtige en o\"creenstemmendc feilen vaslstelt die .Ic contlfluïtel1 
van de ondcrntming in he[ gedrang kunnen brrngen; 

arllkel 77 schrijfl voor het Jaarverslag IC vervolledigen wannl'Cr UIt de balans 
een ovcrgedr~gen verlies blIjkt or wanneer uil de resulta[enrekening gcdu, 
rt"ndc twee o~nvolgcnde boekjaren een ,"crhes van het boekjaar blijkl: 

artikel 103 schrijft onder andl're de bijemrocping \'an de algemene vcrgade
ring voor war1l1t'Cr de helft of drie Ylt'rden v~n hel kapita:ll verloren is gegaan. 

Bovcnd.en moet er ft'kcnlflg gehoudcn wordcn mCI dt' weuelijke bepalingen 
inzakt' hel gerl'ChteJiJk akkoord en mt"1 de gevolgcn t'rvan voor dc voorlze{{1I1g 
\'an Itet mandaat van dl' commissaris-revisor, cvtnals met de bil~ondcre kenmer
ken van bllrgerlijke vennootschappt'n die de rl'ClIIsyorm Y:ln l'en handel~vennoot
schap hebben aangt'nomcn. 
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AFDELI NG I: DE BEGRIPPEN CON TINUïTE IT EN D ISCONT INUïTEIT 

;. De hypoth~ V1I.n de bNrijf$Conconuïtelt veronduscell dat de onderneming In 

sr""t is om h""r anivireiten verder te unen gtdurendc ~n voonien1x>re tockom
slige periode. Deze hYIXlthese leidc enoc de onderneming niec al J een pauimo
nium IC beschouwen dac op et'n bepaald mOmt-nt in vereffening kan gaan. maar 
wel als ttn dynamIsche entiteit die haar doclnell ingen op langere termIjn kan 
verwezenlijken. De hypothese VlIn de bedrijfsconconui"tl'it ligt un de groodslag 
VlIn de waardenngsregels. 

Om te beoordelen of de hypothese: vpn de bcdrijfscontinuïteit passend 15. zal de 
leiding, volgens de IAS-bockhoudnorm I (§ 24), rekening houdl'n met alle 
inlichtingen wurover zij beschikt over de voonienl»l't' toekomst, die ZIch min
slens uiUtl't'kt over (maar niel beperkl is rot) [waalf maanden re rekenen vanaf de 
afslUItdatum VlIn hel bo.-kJaar. De male wurm h,errTll'<' rekemng wordl gehou
den. is anlankelijk van de feilen in elk gevaL 

De re visor beoordl~lt de geschiktheid van de hYIXlchese van de bcdrijfscontinui
leil in hetzelfde lijdsperspectief :0.15 de leiding. Daarom zal de periode w:mrop de 
beoordeling van de continuïteit betrekking httft, tenminste twaalf mnnden 
bedragen, Ie rekenen van..f de afsluitdatum van het bo.-kjaar. De beoordelingsele
menten die op hel einde van de voornaamsI!' controlewerkzaamheclen gekend zijn, 
d,enen te worden onderzocht, zelfs ind,en hun ullwl'rking ûch ook na deu 
periode van twaalf maanden manifesIeren. 

6. Aspecten " an bock houdrechl 

Hel begrip discominuiteit ""nuit het bo.-khoudr<"Cht mag niet gelijkgesteld wor
den met hel begrip Slaking van betaling dat als criterium dien! voor het faillissc_ 
mem. 

ArtIkel 40 van hel koninklijk bc.-sluil met belrekking tot de jaarrekening vooniet 
In drIe gevallen walirbij de waarderingsregels moeten gewijzigd worden als gevolg 
van de omkerlllg van hel verm~en wn de cominuïteil van de bcdTljf$aClivl1ei
len: 

indien de onderneming beslUIt haar bedrijf $top te zellen Ingevolge et'n 
beslissing 101 inverdfeningsleJling. De ontbinding van de venno01schap heert 
niel stee.:h de stopzclting van de activiteiten ~Is gevolg; 

mdien de onderneming beslUIt haat bedrijf stOp Ie zelten, zelrs wannet"r er 
geen enkcle formele beslissing lOt invereffenlllgstdllllg genomen werd door 
de bevoegde organen; deze silllatic IS v:oak moeilIjk Vasl te stellen orrnJ~t de:ze 
aflmnkelijk is v~n de intemit, V'''l .I .. kiding; 

wanneer er met meer kan van worden uitgegaan dal de onderncllllllg haar 
bedrijr zal voortzetten; het betrert de Clltreme s;!Uule waarin de ondernemmg 
~ich kan bevinden mer name ten gevolge van de dreigeode staking van beta· 
ling. her tenietgaan van haar m;l3t$Chappelijk doel, en~. 

Ingeval de discominu'l'teil een bedrijfsonderdeel betrerl, moeten de w911rdcrlllgsre
gels eveneens aanSel)llSt worden. De revisor zal aandacht bc.-st~-den aan de gevolgen 
van deze waard<"Corl't'(ties met betrekking tOl het bedrijfsonderdeel op de conri
nuïteit van de onderneming in hur geheel. 
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7. Aspecten '·an het vennootschapsrecht 

In d .. dri .. g .. vall .. n v .. rmdd in punt 6. v .. rwijst het bo.-khoudm:ht nur sp«ifieke 
situaties. Er wordt .-ehter algem«:n aanvaard dat dt .. volutie van connnuïteit naar 
discominuïtl·il el"n geleidelijk proces is. [ft overgang. indien niet gewild. 
geschiedt via een zone mtt wegenomen risico's . I-I et is precies om voor l'f'n 
b..wustwording van de g .. vaarlijk .. evoluti .. van cominuïteit naar d,scominuït .. it 
of naar hel fail],ssem .. nt t .. zorg .. n dal .. r in d .. v .. nnoouchap!'iw .. tg .. v",g d .... infor
malie-vereisten omtrent de financiël .. moeilijkht:d .. n van de ondern .. mlng opg .. no
men zijn: 

informalie via hel jaarverslag of in voorkoml"nd geval. in dl" tOl"lidlling; 
de verplichting om in de algcmcnl" vergadering Ie b..raadslagen ingeval van 
.... n aanû .. nlijk verlies v~n k~pilaal; 
d .. waal"$Çhuwingsprocedure Ingeval van gewichtige en overeenst .. mm .. nd .. 
f .. iten. 

7. 1. Wannet'r uit dl" balans et'n overglxlrJgl"n vl"rlies blijkt, ofwannecr uit de l"I."$ulta
lenrekl"ning gedurende twC!' op ..... nvolg .. nd .. boekjaren ren verlies van hel boek
jaar blijkt, moet hel bestuursorgaan de tOl'passing v:.m d .. waarderingsregcls in de 
veronderstelling van continuïteit venntwoorden in hel jaarverslag {arlik .. l 77, 
lid 4 V .. nn.W.)lu. Voor d .. KMO's die g«:n jaarv .. rslag hOl'ven op Ie srdlen. 
schrijfT de v .. nnootschappenw .. t voor dat de informatie opgenomen wordt in de 
lodichling bij de jaarrekening. 

De v .. rplichting om de continuïteit van de ondern .. mingsactiviteiten te verant
woorden. geldt in twee gevallen: 

U'all,"" 1111 tk ha/aliJ (lIItl gtnlNJoIlflm-d) «11 tn.'tIltdragm f'r'"liu WIJ/U; het is nil"1 
\'lIn belang of er beschikbare of andere reserves voorhanden zijn: enkel hct 
besraan van «·n overgtxlr .. gl:n verlies in dl: opgeswlde balans n~ verdeling 
telt. Het bestuursorgaan kan natuurlijk ,·oorste!len om het oVl"rgt'dr~gen ver
lies aan Ie zuiveren door afname op andere besfllnd<kten van het eigen vermo
gen binnen de grenu-n \'lIn welleliJke en regll:memaire bep;tlingen. 

u'mmm- 11;1 dt fflnltallllrtluNlIIg (llm genJl/JoIid,"dJ gtdnrt1ldt lUW opulII'fllgmdt 
Imtkjartn WI I"(rlits f'all lut /JotkjtUlr blijkt.' de nadmk wordt gelegd op het 
gebrek aan rendabiliteit V;l$tgest('ld in de resultatcnrekening. Het verlies Van 
het boekjaar is het verlin dat blijkl uit de resultatenrekenmg vóór onltrek· 
king aan of overdracht naar de belastingvrije rest.'rves (rubriek XI '"an het vol· 
ledige schtma). 

Deze verplichc"'8 tOl informatie kan op zich niet gclijkgl"Stcld wordcn met l'en 
situatie van discontinuïteit. Verplichcingcn in~akc inftJrmarie en ~clfs b.:raadsla
ging zijn inderdaad onvermijdelijk voor de mao'tschappelijke organen. maar dit 
financi«:l·juridisch crilerium vorml slechls een aansporing lOt b..zinnmg over d .. 
mogelijkheid VOOl" de onderrK'mmg om haar aClivllelt('n verder te zeilen. 

(I) Aruhl 77 met bnrckk,ng t .... <k naamlo~c vcnnoot5("h'ppo:n ,s eveneens van t'-"'P"S"'"8 op dc 
rommandita,,.., v<"Ill"lOlMKharl'cn op aandtltn (an,kd 101). dt BVBA'. (anikd 140) m ok c~· 
n" ....... vcnnooo:KhaN'<"ll md hepo:rlcte aansl'rakd,.kheid (mlkd 1 )8. 3~). 
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7.2. Wannttr u:ngevolgc: van gdt'cit'n vertin hc:! nC:!lo-ac!ic:( gc:daald is !OI mindc:r 
dan dc: hc:I(! V:ln he! maa!schappc:liJk kapinal. m~! dc: algemene vergadering, 
behoudens strengere bep.1lingen in de stacuten, bijeenkomen binnen ttn tc:'mijn 
van ten hoogste twet' maanden nadat het vc:rlin is v3S!gesldd. of krdClm'ns weue
Iijkc: o( snnutairc: bepalingc:n had rT'I(Ie'ten wor<kn va'itgntc:ld om Ie beraadslagen 
en tc: besluiten over de ombinding van de vennootschap en ('vc:mued ovc:r anderc: 
in dc: agenda aangekondigde maatregelen. Op dezclfdc: wij~e wordt gehandeld 
wanneer het neuo-actic:{ tc:ngc:volge Van gclc:dc:n vc:rlies gedaald is tOl mindc:, dan 
één vierdc: van het ma:ltschappc:lijke bpitaal (anlkc:1 103 Venn.W.)lu. 

Op vootStd van het bestuursorgaan van de vennootsch"p. C:11 onder voorbehoud 
van ~n cvc:muc:le faillissemenuaangifte, bn de algemeJl!' ve'gadc:ring voor ién 
van dc: volgc:ndc: dnc: formuln opteren: 

10 dc: ontbind ing van de vennoolSchapl2J; 

2 ~ hc:t "crwek tOl gerechtelijk akkoord (artikel 9 van de wc:( van 17 juli 1997): 
30 hc:t VOOrt2('uen van de activiteiten IJl hel kader van de vootStellc:n "",nwege 

het bestuursorgaan meI het oog op hto! hetSlc:1 van de linanciëlc: loesrand van 
de vc:nnoocschap (artikd 103. lid 2 Venn.W.). 

I-Iel verlin Van de helft of "",n drie vierden van het maatschappc:lijk kapiraal kan 
op zich nict worden gelijköesleld met een situatie van discontinuïlelt. 
Verptichlingc:n intake informatic: en beraadslaging zijn inderdaad onvc:rmijdelijk 
voor de maatschappc:lijke organen, maar dit financieel·jundisch critcnum vormt 
slechtS een 3ansporing tOl bezinning ovtor de mogelijkheid voor de ondernemmg 
om haar activi teiten verder te zetten. 

7.3. De commissaTIssen die ter gelegenhc:ld "",n hun comrolewerkzaamheden gewich
tige en overec:nstemmende ftoiten vaststellen die dto continuïteit van de onderne_ 
ming IJl hc:t gedrang kunnen brengen. moeten dc: bestuurden of u akvoerdets 
hiervan schriflelijk en op een omstandige wijze op de hoogle brengen . 
(artikel 64s...,:ies. § 2 Venn.W" zie verder afdeling 4). 

De gewlChlige en ovc:reenstemmende feiten die d .. conunuïleit in hel gc:drang 
kunnen brengen. dienen als belekenlsvolle Tlsico's beschouwd te wor<kn en nier 
als een v-.lsisielling Viln een situatie van een rcOOs ingem:den discontinuïteit. De 
wet vereiSI een samenloop van feiten die Ie denken gec:fl dal de onderneming de 
weg van hel fiu llissemem opgaaf indien cr gten m:,L;ltreSelen genomen worden om 
aan de situatie te verhelpc:n . 

AFDEUNG 2: VERANT Woo RDElIjKIlED EN VAN D E lI:1D ING EN 
VAN DE COMM1SSAR IS-RI:V l son 

8. Kr:l(hlens arr ikel I:; van het koninklijk bestuil van 8 oktober 1976 IS hel aan het 
bescuursorgaan VIIn de ondc: rncming om de waarderingsregels cc: bepalen en dus 

(I) Anlkd LOl Venn.W. IS .... n l.,....nlng op de NV's. maar ook ""8 op d~ rommond"""" "enIlOOI· 
$Choppen op Llnd<:kn (an,kd 107). d~ BVBA's (omkd 140) ~n de roijpc' ... ,,~v~ v~nllOO<SCh.ppm 
mrt brpukl~ Lln.p .... kdilkh~id (onlkd I '!!biJ). 

(2) W~ , ........ ij>('fl In di, oplichl l1Dt de l~lo,k~ ronlrol~Mrm~n Inr.ok~ ho, voon,d van ombln. 
dIng van ttn v~nllOOl$Clul' ..... bq>trk,. aansrnkd,jkhtid 
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ook deU' regels, md,en nodig. Ie wijzigen wannet'r de bedrijfscontlnulleit van de 
onderneming niet mt'Cr gew3:!.rborgd is. Het bestuursorgaan van de ondernemtllg 
dient overigens de toepaning van de boekhoudkundige regels inzake continuïteit 
Ie verantwoorden in het jaarverslag wanneer artikel 77 '"an de "ennoorschapprn
wet van toepassing IS. 

8. I. Wanneer de problemen op hel vlak van de continu'ileit de volkdige groep (en de 
geconsolideerde rekenIngen) bet refTen, wordt, naar analogie meI de regels die op 
het ja:.orverslag van de l1'IOI'dervenn(lO{schap van U)ePUSlng zijn, ungera<:!en dal de 
leiding de çontinuïleit bo,ooordeC'lt in hel geconsoll<kerde j .... rverslag . 

8.2. De besliss;ng van het bestuursorg:wn van de onderneming in verband met de toe
passing Van de regels inZllke continuïteit mott genomen worden in de context van 
de ,urli,kse inrormatle aan de aan<kelhouders. dl' werknemers en derden. I-Iet zou 
overdreven zijn om dil als ("t'n engagement van de leiding voor een onbeperkte 
toekomsltge prriode Ie beschouwen. Met de volgende elementen moel er In het 
bijzonder rekening gchoud('n worden: 

dl' graad van onlekerheid die verbonden is aan de gevolgen VOln een gebeurte. 
nis of van omstandighedt'fl ui groler zijn naarmate het ptrspe·Ctier \'e.der In 

de toekomSt ligt: 

elke beoordeling van de toekonlSt gt>.Khiedt op basis Van Inlichtingen dit op 
een bepaald moment beschikbur lijn. De daaropvolgende gcbeurtenisst"n kun· 
~n een beoordelmg die op een bepaald moment redelijk leek, tegenspreken: 

de beoordeling van de wekomSllge 8e\'0lgen van bepaalde gebeurtenissen of" 
omstandigheden hangt af van de a:trd, dt omvang en de complexlfI'it van de 
activiteiten van de onderneming. alsook van cl,' mate waarin deze door exter~ 
facwren beïnvl~ wordt. 

9. De verantwoorJelijkheid van de n:visor bestaat crin Je beoorddlllg van de leidmg 
over de mogelijkheid van de onderneming om haar aCtiviteiten verder te zetten. 
na te ga:an. 1·lij zal bep;llen in welke mate belekenisvolle onzekerheden Omtrent 
de gevolgen voor de toekomsi van bep;talde gebeurtenissen of omslandlgheclen 
:oankidlllg kunnen gt"\'en lOt et'n duule lijke IWljfel over de mogeliJkheid van de 
onderneming om haar activiteiten verder te ~1I('n: de TCvisor bas~rt zich h,er
voor op ~iin eigen kennis van de relevante gebeurtenissen en omstandigheden op 
hel moment van zijn controlewerk1.a:l.mheden. 

De revIsor kan, l'Yenmlll als de leldmg, et'n garantie geven omtrent de imp"c! van 
bepa:,Jde belangrijke gebeurtenis!>!'n of omstandighl-den op de continuïteit van de 
onderneming. Bijgevolg mag het ontbreken van t'en opmerking over de continuï
teit in het çontroleverslag niet he$c:houwd worden als een gar:anllC met betrek
king lOt de continuïtel! van de onderneming. 

9.1. In lijn functie van eom missaris-n.·visor dient de TCvisor zich bovendien Ie verge
wissen van de naleving van de welldijk voorziene procedUft'S wanneer de onder
neming rin .. nciële motilijkheden kent. In het bijzon.der dient hij desgevallend: 

de gewichllge en overeenstemmende reiten d,e de continuïteit van de on(k-T
neml1lg in hel gt-dr-Jng kunnen brengen en die hij tef gelegenheid van ~i,n 
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,onrrolewerk~mht<len vasurelt, aan her besruursorgaan mee te delen (arti
kel64uXJQ, § 2 - ;ue afdeling 4 hierna); 

na te gaan of de algemene vergadering bijeengeroepen wordt In ovt"reenSlem
ming meI anikcll03, 

IX tC volgen procedure ingcval hel bestuursorga.1n nalaal dl' gcp.ulc maal..,gelen 
te m:ffen en de wttrslag van deze lekortkoming op het cOO(I'Q!t-verslag worot"n 
h,erna uitttngt'.tet in afdeling 7. 

9,2, \Xlannttr er ttn on<krnemlngsraood is in de onderneming die met t"t'n onzekt"rheid 
op het vlak .... n de:- (onltnuïttn g«o"fro"reero wordt, moel de revisor er in hel 
bijzonder over WOlken: 

dal hij de draagwijdte van zijn verklaring over de j""rrekc"ing uitlegt """ de 
onderncmingHaad; 

dal hij duidelijk de probkmen benadrukt die hij hl'Crt v3Stscsleld tijdens lijn 
analyse van de t'Conomische I'n financii'le informatie vanuit het standpuO( wn 
de fina ncii.'le slrucluur en de evulutie van de financiële silual ie (lie de normen 
betrcfft"ndt" de opdracht van de bedrijfsrevisor bIj de ondcrnemÎnssraad, 
hoofdstuk :i); 

desge\"allend de leidins te herimteren aan haar verplichtIngen inuke occasio
nele ,n(ormalle(t). 

10. Gdt"t op de wedenifdsc: ver.lI1twoorde!iJkheid VlIn de leidms en de commissaris
revisor, zoals d,e hierbo""n 111 par.lgrafen 8 en 9 aan bod koml, is het van belang 
dat zij regelm:lllg coma't hebben van zodra blijk, dat de ondernemlngscominuï
lei I in het gevaar komt (lIt" hierna par.lgraaf 17). 

AFDELING 3: BESCHOUWINGEN OV ER DE ORGAN ISATIE VAN 
DE CONTRO t EWI:ltKZAAMH EDEN 

Ilo Het 2ich voordoen van beteken,svolle problemen die de conunuïteit van de 
onderneming În twiifel trekke". beïnvloedt vanulfsprekend de aard. de omvang 
en de kalender VlIn de wtrk~mhcdc-n. 

Bij het op5rellen van zijn werkprogr:amma, tijdens de uitvOl'rlng VlIn 2ijn werk. 
zaamheden 1''' bij de eindbe-oordding ervan. dient de revisor rekenmg Ie houden 
met hel mico dal bepllalde gl'beurtenisscn of omstandigheden zich kunnt-n voor
doen en ernslige twijfels doen rilzen ovt"r de mogelijkheid voor de onderneming 
om haar activiteiten vcrder IC zeilen. 

1·11"1 rekening houden met bepa.1ldc- risico's met b.,uekktng lot dl' bedrijfsco1lli
nuïleil dil'lIl Ie gebeuren v~naf hel begin van de uitoefening van hel mandaal t"n 
verde, Ie gaan 101 aalt de afsluiung ,".In de controlewerkuamheden. 

(I) In MI b'jwn<kr aflOkt! n. I van ...... kon,nkli,k ~Iu" van 27 ...,.,~mmr 197' hou.knde rc-gle· 
mrnl~"ng van .:k ~I..:ht tn financoé'l~ tnhchllngen tt ,·crs.n:kktn un ..... ondcrnccm,nss"· 
.:kn .• 1$0010 <k COIlK" ...... "ycretnkomst nr. 27 van 27 fM)Vemmr 197) tn:take ok vtrplt~h,c ~rkl~· 
rong ... n m.altnssachlcr .. allen ... n ok SO(ialc en fiSGlJc admln,stra"e. 



[2. J:)e rt'visor di~m in hel bi,:wnd~r d~ 8t'Volg~n van d~ gd)('un~nlsscn ~n omsran
dighKl,.n di,. de cominuïtell van de onderneming In hel gevaar kunnen brt'ng~n, 
bij zijn risicoonaly.se n~ I~ ga:.n (zie de aanbeveling van 3 d<:(ember 1993 omtrt'nt 
h,.t contrnlerisico). 

Bepaalde gegevens die e~tern 2ijn aan de onderneming ltulltn van belung zijn om 
de risico's op diKontinuïrei( in Ie Khanen, bijvoorbeeld dt alg~mene <:(onomi
sch~ çonta:( of de COn(e~1 van de e..:onomische sector w;a:lrbinnen de onderneming 
actief is. 

De analyse van de inh~rt'nte rIsico's kan zowel vaslSlell,"g~n beuerr~n die ui! de 
financiële siwalie ..... n de ondern~ming VQOrtvloeien, als risico's van ~n andere 
aard die ",.rband houden mei de activiteiten van de ond~rn~ming op gebieden 
zoals !<:(hn,5(he aCllvueil,.n. commen::iële aClivif~iten. de sociale situatie, de 
mili~u- en fisca le risico's, enz. 

IJ. De commissaris-revisor moel een halr,aarlijk.se boekhoudkundigl' staat omvangen 
vanw,.s,. h,.( bestuur yan de vtnnoolschap kmchtens artikel 64ltxiu, § I Vcnn,\Xf. 

14, De commissaris-revisor kan v~rmoeden dat de hypothese nn de bcdtijfscontinuï_ 
r~il van de ond~rn~mlflg wank,.It, w~nnl'er hij <'t'n rt't'ks a.1nwijzingen vaststelI 
zoals: 

14. 1. Aamáftingm 1"111/ final/(iiltaard 

14. 1. 1. Ongunslige eVOIUl I~ "lIn de financiël~ structuur en van d~ rt'nd~billleit 
Nes~tief eigen ntmogen of n('gallefbcdri,fskapilaal 
Overmatig g(,"bnllk VIIn kredieten op korte termijn om acriva op lange ter
mijn Ie financieren 
Negaticy(," C1Ishnow die blijkt uit de historische of gtraamdt financiële sralen 
Grote bcdrijfsverlincn of 3"nzienlijke ontwaarding van "cdva die cashnow 
genereren 
Ongunstige financiële tatiO'S 

14.1.2. Probleem om de beschikbaarheid nn de financieringsmiddelen Ie venekert'n 
Onmogelijkheid om de schuldeisers binnen de u'rmlJn Ie beralen, ~r lil her 
bijzonder de RSZ, de BTW, de ~rijfsvoorheffing 
KTedielweigering door h,'vetlln6en en eisen 10! contalllt' betaling 
Moeilijkhedc.-n om de voorwaarden van de It'ningen na It' komen 
Aanwijzingen van hel zich terugtrekken "lIn een financi('r of opzegging van 
een krediet 
Leningen op lcrmijn die anopen wnder realistische pt'rsp«ticven op verlen
ging of II'rugbclaling 
OnmogelijkheId om finanCiering Ie krijgen voor de omwikkeling van nieuwe 
producten of voor andere tsSl'mii'lt' invesleringen 

14.1 .. t Andere aanwijûngen van fin'l.I1ciële aard 
Wijziging van het dividendbeleid 
Wijziging "lIn het boekhoudkundig beleid !ene,nde de mullal,n vervroegd 
Ie boeken 
ACfiw:ringsbeleid in ~rband met oprichtingskOSI(,"n, onder-'Ol'ks- en omwik
kelingskoslen en andere Immateritle vaste acli"" 



D,sc~tionaîre verrichting(en) met de bedoelinl; om liquidIteIten tOt sw.nd te 
brengen door middel van uirtonderlijke verrichtinl;en, in het bijzonder tuS
sen verbonden parlijen 
Terul;neminl;en V:1Il afschrijvinl;en ... .ln waardeverminderingcn of van voonic
mngen 
I-Icrwaardcrinl;en 

14 .2 . A<lIIIO/:III1'.'" Wit opn-,lfl~"dtl",rrl 

Het ven rek van sleutclpersonC'C1 :wndc:-r d:1.{ in vervanginl; WOrdl voorzIen 
Verl,es van een bel~ngrijke marklof klam, van een franchise, een concessie of 
een doorslaggevende licemie of \p.ln de hoofd leverancier 
Sociale onrust 
Tekort aan onomlx-erlijke grondstoffen 

14.j. And .... ,I,INII i/~"'f,rn 

Het niet-nalevcn van dl"" voorschriften meI betrekklll!; lOl hel maarschaplx'
lijk kapitaal of ~ndere staturaire verplichtingen 
Zwakke financiële Slfl.t:ltie van de moedervenllOOlschap 
Lo~nde gerechtelijke procedures tegen de onderneming die dreigtn Uil Ie 
monden in een uItspraak die ernstIg" financiële l;evolgen ZOu kunnen hebben 
Wijû8ing van de wClgeving of de regll""mentering die de activiteiten van de 
onderneming op (-en negatieve wijze kan beïnvloeden 
Problemen bij de vernieuwing van C'Cn bedrijfsvergunning 
Risico's in verband mei het milieu 

14A . He! bel~ng van bepaalde aanwijzingen 231 in de prnktijk v:Lak door andere cll~ 
memen gut'lativeerd worden. Het feit bijvoorbeoeld dat de onderneming er niet in 
slaagt haar schuldcn op een normale manier Ie vereffenen. kan gecompenseerd 
worden door pbnnen \':in dl"" directie om op een an(lere manier '·oor liquiditeilen 
te zorgen, door activa die niet esscmil-el zijn aan de bedrijfsact Iviteit af re Slaan 
bijvoorbeeld. door de terugbetaling ,'an ","n lening te herschikken of door tOt l-en 
kapiraalvcrhoging over t .. gaan. Zn ook kan het verlies van ten hoofdleverancil""r 
opgevangen worden door dl"" besch,kb.:a:.l.rheid van ten andere toereikende voortie
ningsbron. 

15. Een pas opgerichte onderneming is 111 het algem(en aan grotere risico's bloofg~

sldd dan ten onderotming die rttds meerdere raren anier is. Deze situalie kan 
door verschillende rroenen vcrklaard worden: 

de aclministl"ilILevt structuren mOClen nog in8cv~rd en in/;iewerkt wordtn: 
d~ vt·nnootschap diem haar induSlriële of commerciële betrouwbaarheid tC 
bewijzen of te Ix-vdtigen; 
de financiële StructUur IS vaak wankel als gl'Volg van de startkosren \"an de 
:U:llviteit en met name de nood un bedrijfskal'itllal. 

Overigens :(lI.1 het de revisor aan adequule vergelijkingspunten ontbreken voor de 
loepaning van ~nalytische controle]lrocedures. De~e siruatie uI nog frappanter 
zijn wanl1«r de activiteiten van de onderneming ten nieuwe bedrirfsrak or s]lilS
(e<hnologie betreffen waar vergelijkingen meI gelijkaardige ondernemingen 
(benchmarking) m<x:ilijker ziin. 



l il dergelijke omstalldlghedell is het a:l.Ilgewezell om he! controleprogramma aan 
tC" pas~n om bijvoorbeeld: 

he! bestaan na te gaan vall toereih'nd(' im~rne oomrolcs in de relevallre secto
ren en, indien nodig. sm:! d., aallll:lssing van de administratieve orgonisode 
Van de ollderneming voor Il' s!el!en met he! oog op het ûch aan passen aan dl' 
principes Van ttn goed(· Intl'rne comrole; 
de evolutie van de finaneii.'le !CJeSmnd te vergelijken mer he! financieel plan, 
opgesteld bij de oprichtmg van de vennootschap; 
zich ". "erl!:ewisscn ,",m het gebruik door dl' leiding van ~n boorchabel .... -a.ar
mee zij o,a. snel op de hoogte kan worden gebracht VlIn eender welk releva.1t 
elemem op het vlak van Je evoluue van de th<:$:luril" en de re<llisatie van de 
verwachte resultaten. 

AFDEU NG 4: SPI~CIFI J: KE PROCl:DURES W ANNIiER DE COMf,II SSA RIS
REVISOR H N AANZIEN U)K RISICO VAST STJ:tT O P EEN 
BRE UK IN D E CONT INUfTIilT 

16. Wannt"l"r belangllJh· omsf'Jnd'gheden of gebeunenissen een aanzienlijk risico 
voor de ondl"rncmmgscominulteit doen blijken, moet de rTvisor nagaan of zijn 
werkprogramma aan deze nieuwe situatie is aangeJ».st. In een ondernemmg in 
moeilijkhl"den za! Ot- revisor bijwnderT aandacht besttden aan; 

de stelselmatigl' I(x'passmg van de bestaande w.u.rdermgSrTgels of de wijzi
ging ervan: 
overwaardellnsen Van :lCtlelbest:mddelen. In hel bijzonder zal luj elke ver
richting Ilagaan dil' a;mlei(ling hl"l'fl gegeven tot de lICfwering van kosten, het 
buitengcbruikstelll'n Van mmer;i;lc vastl" activa wndl'r bijkomende afschrij
ving, ttaag roterende voorr.lden. de terugname Van ~{schrijvingen. waardever
minderingen of voot"~ieningen, hel anticiperen van WlUsten op bestellingen in 
u;(voering, de financiële sÎIU:l.li ... van verbonden Qndernemingen (deze kan 
e'Chter beïnvlacd worden door de moeilijkheden van de mOc'·d ... rvennoo'lSchap 
of van de se'ClOr). herw~~rderingen tegenstrijdig me! artikel 34 van het 
koninkliJk besluit van 8 oktober 1976, enz.; 
onderwaardenngen VlIn passiefbestanddelen, In hel bIJzonder zal hij de boe
king als schuld van tmrt'"S!verhoglllgl"n en anderT hoelt'"S wegenslaallijdigheid 
van betaling v~n de BTW of RSZ onderzoeken; 
het respect van de voorwa~rden vem.:.nden aan de kredieten, alsook het beroep 
op frauduleuze financiellllgsu;-chnÎekell; 
het lmicipt'ren V3n 0l,bt"('ngsfcn of het nier-OOt'ken van kosren bij gevolg aan 
een verkeerde CU! ofT procedure, aan dl" wijzigillg van de btrekelllngsnwdlOde 
van ~tr .. nsfer"·-pfliten [mmen toen groep, enz.; 
de voorslC~II"'H van de jaarrekening en met name de volledigheid van 
bepaaldt toelichtingen (verrichtinsen 1U$$l"n verbonden ondernemingen, 
RSZ- en BTW -schulden, en1..) alsook de uitsplitsing VOIn schuld ... n op mrer of 
minder dan (":n par en h.t-I uitwnderlijk karakter van belXlalde resultalen. 

17. De rt'visor ditnt n~ te gaan o( de IxslUurders zich beWUSI zl,n VlIn de specifieke 
flsico's die de contllluïteil Van de activiteiten of .... n gededle van de activiteiten 
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in öevaar brenöcn. De verslechterinö van de tlnanci;.;Je situatie zal inderdaad vaak 
progressief geocuren en soms slecht worden ingesçhat door deöenen die daödijks 
met de onderneming oczig zijn . 

17. 1. Wanneer de revisor ~'en dergelijke evolmie vastsrelt, moet hij regelmatig contact 
hebocn met de onderneming. Bovendien zal hij. bij voorkeur $Çhri(relijk, mN de 
leiding ovcrt. ... nkomen dat hem bepaalde feiten automatisch worden mC<!cgedeeld. 

17.2. In vele gevallen za] her lx"Stuursoröaan ocslissen om een plan uit te werken om 
aan de actuele of potent;;.;l .. moeilijkheden het hoofd te bi~'<Ien. De inhoud en de 
draagwijdte van hef plan lullen afhankelijk lijn van de omstandigheden; norma· 
lerwijze lal het plan «hter ~en tlnancieel luik omvatten, waarin <Ic mogelijkheid 
voor het lwrstd van de financiële situatie wordt a;.ngegeven. 

Wartnt'Cr de revisor kennis heeft van het bestaan van een dergelijk plan buiten 
elke wettelijke verplichting om, zal hij hiervan kennis nemen en kan hij het nut
tig achten om, zonder aJbreuk te doen aan paragnmf 18 hierna, een nota met 
bemerkingen op IC stellen ten behoeve van de ondernemingsleiding. 

18, De commissaris-revisor die specitleke risico's voor de continuïteit vastsre!t, moct 
aandachtig blijven voor gewichtige en overt.'enstemmende feiten die dt· cont;mlï
teit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen. In deröelijke omStan
digheden dient hij immers, behalve in hN geval beschreven in paragraaf 18. 3., 
enerzijds zijn opmerkingen schriftelijk over te maken aan het ocstuursorgaan van 
dt· onderneming en ander~ijds opnieuw te on<lerzoeken of de hypothese van de 
bC<!rijfscontinuïteit van de onderneming, waarop de jaarrekening gebasl'erd is, 
gepast is (artikcl64""rid, § 2 Venn.W., zie afdeling 7). 

18.1. Hel wettelijk voorschrift Ix,treft de va$tstellinöen die de commiss'tris-revisor ter 
gelegenheid van zijn controlewerkz. .... ~mheden doet. Hij dien! dus gl'Cn specifiek 
controleprogramma uit Ie voeren om de eventuele oortaken van een faling perma
nent en op systemati$Çhe wijze op te sporen. De kennisname van gewichtige en 
o~ert'Cnstemmende feiten zal voortvloeien uit een normaal controleproöramma of 
uit de spontane mededeling vanwege de verantwoordelijken Van de vennootschap. 

11:1.2. De Cormele me,kdeling van de opmerkmgcn van de commissaris-revisor öeschiedl 
bij voorkeur per aangetekend schrijven (of gelijkaardig!' $Çhriftelijke procedure) 
aan het bestuursorgaan van de vennoot$Çhap. Een kopie van dit $Çhrijvl"n zal per 
gewone post individueel aan !'lke bt,stuurclerlzaakvoercler verstuurd worden naar 
zijn woonpJaats(t). 

Deze mt-dedeJing is toegespitst op de t'lemt'ntt'n die l'en geva:lr vormen voor hel 
voortbestaan Van dt· ond~rneming. De commissaris-revisor dient zich ervoor te 
hoeden Jat hij aan zijn v3$tstellingtn geen commentaar of aanocve1ingen toevoegt 
over de maatrtge1en die kunnen gl·nomen worden om het herstel te vtrzekeren. 
Daarml"e zou hij dt· doelstelling wn zijn comro!copdrach! te buittn gaan en dit 

(P Wat d~ bes'uurde", be,ref, dir hun woo>"pl .. t$ in tlt, bu"enlan..! hebben, moe, er ewnw..! op 
gewe~en worden da, anikd 19~ van de vennoo>rschappenw.r bepaalt da, deu geach' worden 
,,"oo>"pl ... ,s r. ki~""n in d~ ""tcl van d,' vennootschap w ... r hun alle kennisS""inSen kunnen wor_ 
d.n j;nloan bc,,,,ffrnde d. v.r,,,,,woordel,jkhrid voor hun bes,uur. 
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zou kunnen beschouwd worden als een inmenging in de behttrsbeslissingen van 
de bestuurders of zaakvoerders_ 

In zijn m«!oo('ling moet d(' commissaris-revisor hN bestuursorgaan vragen hem 
op de hoogte ce brengen van de genomen of geplande maatregelen. 

18. 3. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de commissa.ris ervan mag afzien om zich offi
cieel tot het he.-SHlUrsOrgaan te richten en t"('n waarschuwingsproce<lure in IC std
[en wanneer hij vaststeh dat dc raad van bestuur reeds heeft beraadslaagd over de 
maatreg(·len die moelen worden genomen. Dit veronderstc!t dat dl' commissaris
revisor op de hoogtc is van de genomen beslissingen en dat er geen redenen zijn 
om te denkm dat de getroffen maatregelen niet de mogelijkheid zullen bie<len 
om dc cominuïteit goourende een redelijke tI:rmijn (c vrijwaren. 

IRA. De commissar is -revisor die d(' noodzakelij ke opmerkingen heeft geformuleerd, 
dient zich te bekommeren om het gevolg dat eraan gegeven wordt door het 
besmursorga.1n. Re-agttrt h('[ bestuursorgaan niet of is de reactie ongepast. dan 
kan de commissaris-revisor zijn opmerkingen meedelen aan de vOOl"2iner van de 
reçhtbank van koophandel (zie afdding 7). 

[9. Wanneer e(·n herstdpJan uitgewerkt wordt volgens de hypotheses bcdocJd in 
paragrafen 16 of 17 hil'rboven, diem de revisor er zo snel mogdijk kennis Van tC 
nemen om te beoordelen in welke mate d(' genomen opti('s van inv[()(.J kunn('n 
zijn op: 

de organisatie van zijn conrro[es; 
zijn beoordeling Van de lx.Jrijfsconrinuïtl·i[: 
de waarderingen in de jaarrekening die hem ter controle voorgelegd wordt . 

[9.1. De revisor kan geraadpleegd worden door de leiding die een herstelplan uitwerkt. 
In dat geval moet hij op[enen niel verder Ie ga:m dan een technisch advies. Zo 
dient hij elk verwijt omtrent ~'en gebrek aan onafhankdijkheid en ~'en inmenging 
in de Ix·heersbeslissing,·n te vermijd~·n. 

De principes van onafhankelijkheid (artikel 12, § 2 koninklijk Ix's[uit 10.01.94) 
verbied,·n de commissaris-revisor om d(' ond('rneming te vertegenwoordigen voor 
de gerednelijke of adminis!l":l.Iieve overheden (bijvoorbeeld het onderhandelen 
""dn steun). Hetze[fde geldl voor wat de overdracht Van de onderneming of de 
onderhandeling over een bankkr«!i('f betreft. Hij mag daarenteg('n wel de !eiding 
vergezellen om op verwek van de ondcrhandclingspartn{'rs de betrouwbaarheid 
Van dl' f,nanciê'[e gegevens, die de aanvraag onderSleunen, te bevestigen. 

19.2. De revisor dient cr op te letten dat de [eiding geen maatregelen treft die aan
vechtbaar zijn Icn aanzien van de wel of d~· bockhoudnormen en die bedoeld zijn 
om de r('('[e situatie Van de onderneming Ie verdoezelen, in plaats van doe[~ 
treffende en fundamentele herste[maatregelen. 

\'qanneer hij dergelijke feiten vaStstelt, dl'e[t de revisor deze in[ichlingen mee aan 
het bestuursorg,mn van de onderneming. 

19.3. De revisor die een inbreuk op de wetsbepalingen vaststelt, met name met de 
bed()('Jing om len onreçhte ofwel bepaalde schuldei5<'rs, ofwel bepaalde aandl'Cl-



houders te bevoordelen, dient deu mbreuk aan hel besluursorgaan en, indien 
nodig. aan de algemellC" vergadermg bekend Ie maken. D..-u aangifle kan, naarge
lang hel geval, gebaseerd worden op arlikd 64stxits, § 2 Venn.W. (zie afdeling 7) 
en/of op d .. princi pes be$chreven in de colllrokaanlx'veling van 5 juni 1998 
inzake fraude en onwettige handdingen. 

20. Wanneer de commissaris-rl"Visor door de dienst handdsonder~ocken ondervra>lgd 
wordt, dielll hij zich aan hel befOl'psgdleim Ie houden. len:tij wannccr hij CCIl ver
slag aan de ..e<:htbank heeft overgemaakI krachtens artIkel 64saits, § 2 Venn.W. 
(zie afdelillg 7 hierllil). Hij mag de vragell die hem gesteld worden enkel in aanwe
ZIgheid van de leiding en op hun uitdrukkelijk verzlXk bc:-oIntwoorrlcn. 

2 1. Indien het he$tuursorgaan ..... n de onderneming overweeglom de herslfucturering 
in het kader van een gerechtelijk akkoord door Ie voeren, is het aangewezen dat de 
commissaris-revisor het besluursorgaan van de ondernemmg er...an herinnert dat: 

de voorstellen voor het akkoord moeren glXdgekeurd worden door he t 
bevoegde orgaan Van Je onderneming; 
informatie aan de ondernemingHaaJ moet gegeven worden voor .. lecr het ver_ 
llXk neer te leggen. 

In hel kader van de akkoord procedure heert de rechtbank hel recht om de com
missaris-revisor rechlstfC'eks Ie horen vooraleer over de toekennIng van de voorlo
pige opschoning Ie he$lissen. In dat geval mag de commis$aris-revisor op de 
gestelde vragen antwoorden en aan de rechtbank zijn oordeel geven over de aanne
mdiikheid van de maatregelen bepaald in hel herstelplan. wals voortien in de 
wel belreffende hel gerechtelijk akkoord, en over de wa:lrschilnlilkheid vlm een 
herstel van Je cominuïteit bmnen ccn redelijke termijn. 

22. In bepaalde sectoren meI l-çn prLIdemiële controle (krcdietinscellingcn, investe
ringsondcrncm I ngen, ver~ekeringsma:lIschappi jen, voorzil'n i ngsi nstell ingen, enz.) 
of met gdijkaardige controles van de overheid (ponefeuillemutschappijen. 
gezondheidsinslellingen, enz.), dient de revisor met de specifieke n.-glementerin
gen rekening U' houden. 

A FDELING 5: BEOORDELING VAN II1:TCONTINU'iTEITSPHINCI PE AAN 
liET EI NDE VAN lIET BOEKJAAR t:N AANV UU-ENDE 
CONTJ{OUWIERKZAAMHI~ DEN 

.B. Bij de voorbereiding van ZIjn eindcj:lll.rswerkzallmherlen, dient de commissaris
tc:Vlsor de gn.chiktheid n~ te gaan v~n de """,rdcrlOgsrt'gels die het bestuursor
gaan van de onderneming hanteert en dit tcn aanzien van de artikelen n en 40 
van hel koninklijk besluit van 8 oktober 1976 mei beuckklOg lot Je ,aarreke
nlOg. Dallrcoc moet hij onderzoeken in welke male de leid lOg rekening heeft 
gehouden ffiC t alle releV"dllIe IOformatie omtrent de evolulle van de onderneming 
blOnen een r..aelijke terml,n, dal wil zeggen minnen! de periode van twaal( 
maand vermeld in P'lrdgrJa(~ h,erboven. 
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2<i. W:l.Ilnn:r bepaalde gebc-urlenis~n. omSl"andighC"d .... n of leoo .... nsen werd .... n vaslge
steld di .... kunnen wi)ZC"n op het bestaan van ttn aanzienlijke Iwijfel om[rent de 
mogelijkheid van de onderneming om haliT aclivilei[en verder [e ull .... n. moel de 
r .... visor hel be[ekenisvolle karakler van deze onzekerheid beoordelen door de 
nodige auditprocedures uit Ie v~ren, met inbegrip vun hel onderzoek van het 
herstelplan opljesteld door de leiding en van andere compenserende factoren. 

[kze aanvullende prot:t<lum op het normale auditprogramma zullen word .... n uit
g .... voeHI wannn:r de risleo's op ren breuk in de contlnuïlcit vas[ljt'Steld worden 
tijdens de voorbereIdingsfase van de controlewetkzaamhrclen, maar ook Wanneer 
deze tijdens de uitvoering van de werkZlJ3mhC"den or zelfs n .. de datum van afslui_ 
ring van het ~kjaar duidelijk worden. 

25. Als relevante procedures om de hypotheie van de bcdTljfscommuïtel[ Ie beoorde
len. kan de revisor: 

de nood alIn liquiditeiten, de verhoopte resultaten ~'n de andere, hiermt'e ver
bonden vooruitzichten analyseren en bespreken met de leiding: 
de 8eplande hers[elmau[regden met de kiJing lx'OOrJ~·len om te bepalen of 
deze uilvoerixl.ar zijn en of de mula!!en de situatie kunnen vt'rbeleren; 
de meest recente beschikbare tussentijdse boekhoudSInt analyseren en 
bespreken ml·t de leiding: 
de voorwaarden en verplichtingen van de leningen nagaan om eventuele 
mbreuken op de bepalmgen van deu conuaclen op Ie sporen; 
zich vergewissen van hel bestaan. <k wenelijkheid en h(ol dWIngende karaher 
van n:n verbintenis van dt' verbonden p"rtijen of andere derden om hun 
financiële $It'un te handhaven, alsook hun ,·ermogen om deR verbintenis na 
Ie komen: 
meI dl' juridlschl· r.t.1dgevI·rs hel bestaan van hangentk gtschillen nagaan, als
ook hel rl..Jelijk k~rnktcr van de beoordeling van de leidin8 Icrlake; 
kennis nemen van de notulen van de algemene vergaderingen van de aanded
houders, van de rn;\(1 van bestuur, van de ondernemingsraad tn van de belang
rijke comitn. 

26. Wann ...... r de thes.aurievoorult"Zlchlen ~n belangrijk tIement ûjn voor de beoorde-
ling van de gachikthc:id VIIn bepaalde maatregelen. moel de rc-vi50r nag;lan: 

of de Sy5lemen VIIn de ondetnemmg voldoende omWIkkeld tl)n om belfOUW
bare informatie Ie levtren; 
of de onderliggende hypothtses aan de omslandighed"n aangep.lSt zi)n. 

3ovt'ndit'n zal hij de prognOSCgegevens vergelijken meI de werkelijkt gegevens van 
de ~rOfgrre boekjaren en ml·t Je mt~s{ recent/.' gegevens van hel lo]"lt'nJe boekjaar. 

27. De revisor moel de leiding vragen of zij op de hoogte is v~n gebeurtenIssen die 
ltkh kunnen voordoen l'nlof gevolgen kunnen hebben tijdens ofkorl na de periode 
V"oln 12 maanden bedoeld in IXiragr .... f 5 en die ernstige twijfels kunnen doen rij
zen om[rem de mogeli)kheld voor dl' onderneming om hallr acl ,vllei len verder te 
zeuen. 

2K. [k revisor heeft nIet de verantwoordeliJkheid om specifieke comroleprocooures 
uil Ie voeren die erop gerichl zl)n aanwijzmgen [I' vI·rkri)gen omtrent g"beUrte-
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nissen of omstandigheden die ernstige twijfds kunnen docn rijzen over de conti
nuïu'it van de onderneming ná de periode van Iwaalf maanden vermeld in para
graaf 5. Toch dient de rev isor aandachtig te blijven voor de mogelijkheid dal 
bepa.~lde gebeurtenissen zich kunnl'n vOQrdoen en/of gevolgen kunnen hebben 
kort mi dc bovenvermelde periode van twaalf maanden en dat deze desalniettemin 
dc hypolhese van de continuiteit van de ond('meming in twijfel kunnen trekken. 

29. Her bekomen van schriftelijke v{"(klaringen van de leiding behoort [Ot de belang_ 
rijke aanvullende procedures (zie controleaanbevding van 6 juni 1997 in verband 
mct bevt"Stigingen door de leiding - bijlage paragraaf B). De "itvoering van ttn 
ht'rslelpbn, dal bijvoorbeeld de overdracht van activa, het verkrijgen V\ln nieuwe 
leningen of een herstructurering van de schuld, de vermindering of hel uitstel van 
investeringen, een kapirnalverhoging, enz. behc!st, hangl immers voornamelijk af 
Van dt· bereidheid van de leiding of Van de mogelijkheid om te onderhandelen 
meI de aandedhnuders, gddschicters, enz. 

30. \'<Ianneer de commissaris-revisor vaStStelt dat één van de tWe(' hypotheses, 
bedoeld in anikel77, lid 4 Venn.W . (ûe paragraaf 7 hierboven), zich voordoet of 
dreigl zich voor Ie doco, dient hij 11' oordelen of hel gewensl is het bestuursor. 
gaan eraan Ie herioneren dat deze informalic in hel jaarverslag of in de loelicht;ng 
moet opseoomCrl worden. 

31. Aarl hel einde Varl zij rl aanvullende controkwerbaamh(.Jcn, bcoord('dl de revisor 
hel !"CSuItaat van zijn ondeT"lOek om [Or l'tOn beshtit Ie kunnerl komen omtrent het 
ootaan van ('Cn belckerli$Volle onzekerheid. De onzekerhdd is betekenisvol voor 
het gccrouwe beeld indien het weg];,ren of het onjuist weergeven van de aard en 
de Sevolgt·n van de~e on~ekerheid, de l'Conomischt bc.'Slissingen die de gebruikers 
op basis van de jaarrekening nemen, kan beïrlvloeden. 

In hel kadcr van de beoordeling. bedoeld in her voorgaand lid, dient de revisor na 
Ie gaan: 

or hij de hypoth~'SC van continuïteit kan aanvaard('n, ~ools weerhouden door 
hel beStuursorgaan van de ontlerneming bij hel opsrellen van de gecontro
leerde jaarrekerling; 
in welke male de bc.'Sraande problemen die een betekenisvolle onzekerheid op 
her vlak van de bcdrijrscontinuj'teit tot gevolg hebben, ad(-quaal beschreverl 
werden in de toelichting bij de jaarrekening of in hCI jaarverslag. 

AFDHING 6: ASPECTEN IN VERBA ND MET DE VERKl.AR ING OVER 
DE (G ECONSOLlDHRDlè) JAARRlöKI~N I NG 

32. Wa'1I1('Cr de revisor geconfronll'Crd wordt meI een betekenisvol probk'Cm op hl'r 
vlak van de bc..Jrijrscontinuïreit, zal hij in het eerste gedeelte van zijn controlever
slag d(' a~ndacht vesligen op deze on~ckerheid. 

De revisor dient ook hN tweede deel van ~ijn verslag Ie wijzigen Warln('Cr hij 
vind, dat hel jaarv(·rslag niel de nodige informatie beval die door de wet vereist 
wordt. met rlame dl' verJntwoording van de continuïteit van dl· activ iteiten van 
de ondernemirlg Wantll'er dit noodzakelijk is. Zonder afbreuk IC docrl aan para_ 
};T"Jaf 3.10.4 ACN, waarin gesteld wordt dat dl' bijkomende inlichtingen dienen 
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gelimitterd tC zijn en geen onnodige uitweidingen mogen bevatten, kan hij bij
komende inlichtingen toevoegen indien hij dat onontbe~,rlijk acht ter informatie 
van de lezer. 

Dezelfde principe§ zijn van toepassing op dc jaarrekening en de geconsolidt-erde 
rekeningen W"t dl' verklaring over dne documenten ~:n hct oordt-el van de re~isor 
omtrent het jaarverslag berrcfc. 

Vier afzonderlijke siwaties worden hieronder onderwcht: 

aannemelijke hypothese ~an beclrijfscontinuneit. doch met een betekenisvolle 
onzekerlwid (3): 

hypothese ~an bedrijfscontinuïteit die de revisor als niet passend Ix-schouwt 
(34); 
hypothese ~an discontinu'teit die de leiding en de rcvi§or als passend 
beschouwen OS): 
akkoordproceclure (36); 
onderneming die failliet werd verklaard (37) . 

. H . Aannemclijk-c h)'pothese V:1Il rn,dri j(scon!inuït"it dnch n",t ",cn bctckcn is
"olle- onzckerheid 

Wanneer de Tl'visor oordeelr (lar de hypothese van continuïteit. dit voor het 
op5rellen van de jaarreh'ning door her besTUursorgaan weerhouden werd, aanne
melijk is maar cr toch ~-en belekenis~olle onzekerheid bestaat, dient hij zich ervan 
te vergewissen dat: 

de jaarrrkt'ning of hl't j",~rV{"rslag de onzekerheid vermeldt'n met betrekking 
tot de mogelijkheid voor de onderneming om haar activiteiten VOOrt te Zet

ten, alsook hel risico dat "ruit voortvloeit door het niet kunnen realistren van 
activa rijdcns het normale verloop van de acrivitei(l:n; 
dt jaarrektning of het jaarv{'rslag l-en adequatt beschrijving bevatTen van de 
voornaamSte verklarend" factoren ~an deze onzekerheid. Hij moet er zich ook 
~an vergewissen dat het bestuursorgaan de tocpassing van de waarderingsre
gels in de veronderstelling van continu,reit v{·ranlwoordt. 

Dit naûcht kan tOt drie situaties leiden die cen re<:hrsIR·drn' invloed hebben op 
de verklaring: 

de informatie verstrekt door het bestuursorgaan is passend (33.1.); 
de informatie verstrekt door het bestuursorgaan is niet passend of onvol 
doende (3:3.2.): 
een beperkte omvang van de controles 03.3.); 

33.1. Pmltlu/t ul/Orll""'" 
Indien het bestuursorgaan de betckenisvolle onlCh'rheid omncnt de lx.Jrijfscon
tÎnu,reit (Orren heefr beschreven in het jaarverslag of in de toelichting bij de jaar
rekening, zal de revisor een verslag zonder voorbehoud omtrent dit punt afgeven. 
Hij dient ~ijn oord~-el ..,;;hter aan te vullen met een toelichrt'ndl' paragta:lf waarin 
hij de aandacht vestigr op hel bestaan van ct'n risico op het vlak van de collfinuï
teil. De 1000lichtende paragraaf mOl't altijd verwijzen naar het documtllf (toelich
ting bij de jaarrekening ofhet jaarverslag) waarin het bestuursorgaan deze situatie 
van onzekerheid heeft uiteengezet. 
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De toelichtende paragraaf moct opgenomen worden in het eerste dl'l'l van het ver
slag. na de verklaring; dit kan in de volgende bewoording geschieden: 

"Ol/dnnks hWllidmdt Hrlitzm die de fil/ol/cii:lt ffNSftll/l/l'nn de l'fIlIlfJOISC/xJp lM,i"'{lJtdm , 
JJ dt j'Ulrrektlling opgtJfeld ill,/f l'mJn,ler5Iellillf, rml de IWflutlinK /'all dt om/trntmillgs
orli,'ittiWI [eventueel: toevocging van aanvullende opmerkingenl. Zonder afbre,,1z ft 
dlJtll """ /;tI oorJl'f1 zOl/der (of. ;'1 Ioorko/!/em/ gt/'nl. met) ,YJOrlJtho"d, zoals hitrlxJl"Im l'fr
meld. IfSligm wij l/U' "tlml"rhl op /Hl jaa .. nrJlag (of op Je IQflirhring bij de j,,,,rnkenillg) 
u ... "rin dt ra"d l'tllI bei1111Ir hel btSItUIII "trlllf"" ,'a" tilt !xltlzmislw riS;aJ lOOI' dt rom;
'lIIïuil l'a" d, olldtrlltmmgJarlÎ/'luilm en dt IQfpassing ,'tllI d, PalWtdl lI'ilarderillgsrtgelJ 
IWIl/;1 de 1'l!1"OlIdmlel/ilig 1',,11 de ,'OO,'IUI/illg ,',1'1 de ",Iil'iltilm 1"tr,,"lu"(J()rdl. {eventu
tti: t()Cvoeging van aanvullende opmerkingen]. Dr j"",nkmillg is opgtJuM I"(Jlgtlls 
hn romillllillifSprillcipe: er Il~rd ga'1I enkde <ltmptlSJillg ''''I/gthrochl aml de II'iltJrderilig of 
dtlSJifir,,'ie tWI hep"aldt ",hriekm 1'dI1 de /m1,1I/5 dir noodzakrlijk zou klllllim hlijkm 
lI'al/11rfr dt I'I!III100/JcbilP lIitl IIlttr JIJ Ha"f =1 zijn Ol/I /uutr ar/i,lilfilm ,"trdtr ft U IUII. 

B .2. Niel·ptme1lJ. of OIll""dQfllde illfol'llmfie 

\'Qannecr lwt bestuursorgaan niet-p."lssende informmie seert in de todichting bij 
de jaarrekening of in het jaarverslag, zal de revisor een verkl'lrinS meI voorbehoud 
afgeven. [n zijn verslag dient de revisor uitdrukkelijk aan te S~ven dm d e ond~r· 
neming mei een belekenis"olle onzekerheid g('Con(rontrerd wordt die een grote 
twijfel doet rijzen omtrcnt de mogelijkheid voor de onderneming 0111 haar activi
tcit('n verder te zetten en dat de noodzakelijke in[ichlingen hieromlre1l1 nict 
gegeven werden door het bestuursorgaan, Dit voorbehoud zal eveneens een 
invloed hebben op hel twet.-<le d('C1 van het contru[{'vcrslag. 

De verklarinl:l met voorbehoud kan in de volgendt, bewoording geschieden: 

'"Dl IYtllloolJr/xJp hetfl i" de loop !Wil /Hl /Mekj,,,,r l'fr/iam gr/dm til /xJ"r IIrllo.artief is 
il1gel"Olgt JlU ''fr/ilUlI gul ",dJ lOf tril hed,."g """ ... (/tro [toevoeging van bijkomende 
tlideSl. Oru JÎI"alÎ~ l'trD01"Z<Iakf ll'! grolt mrukerbtid Ollllrflil de ,oort:etllIJg t'all de 
ilrti6ftilm 1"'" dt omltr"1wlling. O. r,,,,J /Wil hesllllir hetft t/~IIu'tIIf«11 mkt/e il/liclJtillg 
gegln" DIJI/rtll1 ûj" ;'1;rj,";r''l!tJ IJI.I /xf oog op /xl htrJlti /Wil dt fi",mCÎtlt IfNSlal1ll ,',m J. 
,,,n1loo/J,bap, I/rxb i'l dt f(Nlirbl;'lg hij de j(/(/rnkmillg, IIrxh il/ IRf ja(/n'frsltlg. 

Ir/;, zijn ,'all oordtt/ dul, olldfr IYJOrlJtho//(llw" hel o1llbrekm I'a" de gtgtf'l!I1J h<ll'tffimfe tie 
rOm;'I/I;IÛI mIl de ve'I1I()olJr/xJp 1"tr1lleld in de ,wrg"(/Ildt ptlragmaf m I'tkmillg h()fu/md 
11Itl dl IQfpasselijkt uemlijkr m heslllllrJtwhulijke I'OO'fJr!Jrifltl/ , de jo"rnkelljllg "fgtJlolfli 
DP ... (/'11 gnr()llu' bet'" gerfl l'aU !Ju l'I!rlJlOgm, /'(/" dt fillullritl,IQfi/(IIIJ lil l'al1 de rtJll/ru
Im nUl dt l't""()(JISChop m Jol tm pmSmdl''I!f"(mlll"(J()rdilJg wordl g(g"',~IIJIJ de fQflirhfmg." 

[n (unctie van dl' besluiten van zijn controle omtrent andere elementen ('n van de 
ernsl "an dt· nict.passende of ontbrekende informatie in de loe]ichting bi j de jaar· 
rekening or in het jaarverslaS en krachtt'ns paragraaf 3,7.4 van de algemene con· 
rrolenormcn, zal de revisor oordelen or het meer gep.1St is om een afkeurende ver_ 
klarin~ af Ie geven indien door het voorbehoud zijn wrklaring van elke draag
wiid,,' wordt 01l1daan. 

33.3, BfperkÎlJg !,tII de OIIJl'(tllg l~tI1 Jf (lmlro/~ 

In lx·paaJde extreme en vandaar uitwnderlijke geYdllen, kan de revisor oordelen 
dat de lOevoegin~ van l'l'n toelkhtende pardgraaf niel volstaat en er de voorkeur 
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aan gCVI:n cen om houdende verklaring af te geven. Dil is het geval wannttr de 
onderneming met meerdere onzekerhL-den gc<on(ronteerd wordt die de jaarreke
ning op een duidelijke manier beïnvloeden vanuit het ~tandpum van de bcdrijfs
continuïteit. De onthoudende verklaring is enkel verantwoord wannttr de revisor 
in de onmogelijkheid verkeert om de gegevens te verzamelen die noodzah'l ijk 
zijn voor h,", geven van zijn oordeel. Dil kan het geval zijn Wannl..,r hel onmoge
lijk is om redelijke zckerheid te verkrijgen over de aannemelijke aard van de 
gl"plallde hersrclmaauegelell. Gezien deze vorm van verklaring elke aanwijzing 
omlTcm de geloofwaardigheid ,"Jn de jaarn-kcning in zijn geheel weglll.'t'mt, diem 
de revisor nauwkeurig en duidelijk de feiten tI' beschrijven die hem ertoe brengen 
een omhoudendl' verklaring oVI'r de jaarrekening te geven. 

Zond,"r afbreuk IC doen aan dl' aanpassing van de and,"re elememen van het ver
siagIl), kan de omhoudende verklaring over de jaarn-kening als volgt geformu. 
leerd worden: 

"ball l'tfmdd ;11 hel jat/rlfN/ag (;11 de lotlirhlillg .. ,J, [beschrijving van d .. funda· 
menICle onzekerheid). Dergelijke probümen !'tfO/}rwken «1'f"lldafll(l//(I, ~I/uktrbtid 
qflllmil dt rrlel~JlIIÎ( 1'(111 de j,/(/rrekfllillg (// de bedrijfscolllillllnm I't/II de ol/defl/(fllillg. 

Rektllillg h~lidtlld fIIel de aallZÎelllijke Ol/zekerheid. zoals ill l'OUrga'llIde paragraaf 
Oll/Jlhrn'tll. til I/Itl hel ut( "fealoir jwfl,kur /'1111 de gtp/alldt b'tfs/tllllt/,,/regelm. kll/llli:II 
",ij gem fJ(m/eel gnt" Olllirml !Hl ftil of dt j"arrekmillg afge1ioltn op ... al dali lIiel etJl 
gtlfQllu' bNld gnfl 1'1111 !H/ '"ffIIIOgfll, <'all d~ fi/UlIIride /&ts/mld fII 1'11" de n$llft"wl I't/" dl 
,,,,,,"IJti/JClwp·'. 

34. Hypmhe:;e va n bedrijCscom inui"lci l die de revisor als nie t-passend beschouwt 

34.1. Wannel"r de revisor na aanvullende control{'werkzaamheden tot het besluit komt 
dat de hypothese van continuïteit die voor het opstellen van de jaarrekening door 
het beswursorgaan weerhouden werd. niet-passend is. :tal hij l'en afkeunmde ver
klaring afg{·ven. 

Ingeyal van etm meninssverschil omtrem de hypothese van (ontinuïteil die door 
het Ixosfuursorgaan weerhouden is. mag de inCormatie gegeven in het jaarverslag 
of in de toelich ting bij dt· jaarrekening op geen enkele wijze ,-en compensatie Yor
men voor het gebruik van ong"l).~ste waarderingsregds. W~nneer de n-visor de 
overtuiging loegedaan is dal de discontinuïteit (~Is gevolg van een staking van 
betaling of een andere reden) onvermijdelijk is op korte termijn, zal hij een afkeu
n-nde verklaring over de jaarrekening ancveren. 

34.2. \'(fanneer de revisor het oneens is met de hypotht'se van (ontinu'ite;t die door het 
besluursofg3Htt w~'<.'rhouden is, ..... 1 hij een afkeurende verklaring afg"ven waarin 

(I) W.nn ..... ' d~ revisor ni~! ,n d~ mogeJiJkhfid vtrkee"l~ Om h~, nood",kdiik g ... ch,t nazich, ui, Ir 
vOt",~n. worden v"lgend~ dem~nten "on het verslag hi~rdoor t..ïnvloed: 
a) d~ p, .. g ..... r w;oarin hij lijn w~rk ..... mhrd"n beschrijf!; hij kan onmogelijk brsluucn da, d .. u 

!'en rcdeJilh basis vormen voor hc, u"brengen van !'en oordrd; 
b) de ve,klanng Omtren' h., ja.,,'.r~l.g. v.rm,ts er. pt'r hyp",hc.~ •• en grme on~.korh.,d 

bes,.." O"er d. geplande h ... ,dmaa".gden: 
c) d. omltoud"'g tcmlo". ,n,ah he, gemluw Mld maak< ttn beslu" om".n, d. nalev,ng va" 

d. bockhoudwel "nmug.hJk. 
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hij uitdrukkelijk deze onenigheid vermeld!. Zonder afbreuk te doen aan de aan_ 
passing van andere elememen in hC{ comroleverslag(!). kan de afkeurende verkla
ring als volgt worden geformuleerd: 

"Ot '''""rJOlSrht,p h«ft ""uûmlijkt , .. dineli gtldtll dit haa' fil/al/riète lotJlo",1 emslig 
rerslethltr/m [wevo!:!:;ing van aanvullende uitleg}. N(J(hl(ll/S is dt jtUirnkfniug uitl 
oOllgepasl. bilgetll lloodzakelijk is ill etll dergelijkt si/Jltllie. iu bel hijzoutü... [uideg 
gebase<'rd op artikel 40 van hC{ koninklijk besluit van 80kwber 1976}. 

Ot I'tIJ/llXJlsrb(/p ooft t/(II/zimlijlu I'erlinm gt/dm die Ju/(/r fil/tmrirtt lotJltJlJd mmig 
Ite"lletbttrm (!oevoeging van aanvullende uillt-gJ. Ot ft,ad ''OI/INsIIIII'' getft geell tIlkelt 
rommmt""r hieromtreIlt. uorh iu dt IIXlirhtiug bij Je )o,,"ekmiug. uorh jU/Xi FIlm,"ll"g. 
Ol'erigtlls il de jtHlrrekellillg liiel '''Illgepast. be/gel" noodu.ktlijk ZOI/ zi)" i"rlie" dt , .. u_ 
IIOOlJrhap I/Îtl ;'1 sraal is 0111 ha"r arlidleitm loerdt .. ft Ulttll_ 

lr/ij ZlJlI/'(1II oordeel dal, rekmillg /x;lItimd IIItl de fi",,,,,ii:1e lotJ/(IlU/ "(lil de loelmf;rmd",p. 
2/>11/1 ill l"OOrgOtll/t!t pa,ag,oaf htHhm'tli m I/ltl de IIXpmsehjkt wmelijkt m INsll/lmr«h
tdiJkt ,~mrbrifttl1. d, jtlllrrl'krnilig. "fgtlJOInI op ... ,T/ opgtsttld "al/lI/1 de l'er(mder-sttIli,Jg 
r'tlll dt betlrijfsro/JI j"l/ileÎJ. geel/ gem"'''' huid gttfl """ btl I'trllJogm. Im/ & fiT/tJl/ri,le IIX
JlOl/ti til 1'0// de /"tSIi/MUII ,'(/1/ de /'tm/()I)/sdJ(/p til dttl geell pasmuIt ,r-rilliluwrdillg u'ordl 
gegtl .. u ;Il dl lotJirbJiug. " 

35. Hypothcse van diS~'onrinu"ireil die de leiding cn de revisor als passen d 
beschouwen 

\'\Iannt'er de leiding oordeelt dat bij hct opstellen van de jaarrekcning moct uitgt"
gaan worden van de veronderstelling dal d~ activiteiten niet zullen verdergezel 
worden, moct zij de waarderingen oV""'l:nkomsdg artikel 40 van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976 wijzigen. Indien de revisor van oordeel is dat de aan
gebrachte wijzigingen overcenStemmen meI de bockholldnormen en op voor_ 
waarde dal he! bestuursorgaan voldoende inlichtingen versll"da, lal hij in zijn 
verslag verklaren dal de jaarrekening l'en getrouw beeld gt'eft van het vermogen, 
van de financiële toeStand en van de res l,lraten van d~ vennootschap, rekening 
houdend meI de wijziging van de waarderingSlegeIs. D.: commissaris-revisor kan 
hel bovendien nUllig achten om in het two:t..Je deel van zijn verslag een bijko
mende plLragraaf meI informatie hieromm:nt toe te voegen. 

Indien hij daarenregcn van oordt't·l is dat het bestuursorgaan van de ondernt"ming 
niet de nodige conclusics heefl gNrokkcn Uil de loe~tand van disconrinu'ileil bij 
hC{ opsldkn van de jaarrekening, zal hij zijn conrroleverslag aanpassen met nale
ving van de algemene comroknormcn. 

J6. Akkoordprocedure . 

Zolang de onderneming niel failliel verkh1rd wordl. gaaf de revisor verder mCt 
lijn opdracht als cumm issaris·reviSOI t"!1 diem hij dus de jaarrekening te atteste
ren die hem voorgelegd wordt. 

(I) Voigend~ d~m~mcn van ~I v~r~I.); worden hl~rdoo, beïnvl<>«l: 
al de verkla/Ll'g om,rent h~, ja .. v_rsl,);. v.rm", cr, pt"r hypmhest, e.:n );rot" on~~hrhoid 

~,aa, o"or dt );"pland,' herstclmaatre);den; 
b) de 3fkeu,~nde "e,kl .. ;,,); inzake he, );"'IOUW beeld maak, een be.lun om,rent de n"l~v,"g 

van d. botkhouJw., onmo);eli)k. 
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Voor de onden{'kcning van zijn wrslag:tal de commissaris-revisor contaCt hebben 
meI de commissaris im:,ke opschoning, teneind., de evolutie van de:- financiële 
lot-stand van d .. onderneminS Ix'{('f Ie kunnen beoordelen. 

Elke verklaring over de jaarrekenins voor een periode waarin de akkoordproce
dure hansende is of elke verklarinS afSeSeven op een datum waarop de procedure 
lopend is, dient aan de situali.· van de onderneming aansepast te worden. 

36. J. Vn zOtk lOl gtrrf'hldi;k akkoord 

Gezien het risico inherent :l:ln deze situmie, dient de revisor in de male van het 
moselijke Ie vermijden een verklarins af te geven over de ja.~rrekening tijdens de 
periode van het verzoek lOt het gercrhlelijk akkoord. die maximaal 15 dagen 
bWrnagr. 

Wanneer de revisor de jaarrekenIng tijdens de periode van hel verzoek 101 

akkoord dient te attesteren, zal hij de gegrondheid van de hypothese van de conti
nuïteit beoordelen door de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een gerech
lelijk akkoord in IC schatten. 

36.2. Ot flJtklllllilig (m' I'OOrlQPigt OpJrhorllllg - ObJlrmli.'perJode 

De voorlopige opschoning is een observatieperiode die de onderneming de moge
lijkheid moet bieden om de inventaris Van de moeilijkheden op te maken en een 
h~rsTelplan uit te werhn. 

0<: revisor die de jaarrekening tijdens de observatieperiode dient te attesteren, zal 
de gegrondheid van de hypothese van de continuïteit beoordelen door ml"t name 
d{· waMschijnlijkheid in t{· schal ren dat hel herstelplan dat uitgewt'fkl wordl. 
door de verschillende betrokken partijen aangenomen wordt en door van de ver
onderslelling \lil Il" gaan dall"r l'en definitieve opschonin/:! ullot'sesntan word.·n. 

Wanneer het herstelplan een overdracht van de onderneming of een sedeelte 
ervan vooropstel,. ~al de re"iwr de waarschijnlijkheid van de:.:e hypothese lx'OOr
(1<·len en. o"ar,gdans de beslissins reeds genomen werd of niet, dl" geVdstheid 
na,gaan van de waarderin,g van bepaalde bedrijfstakken of vestigingen overeen
komstis de waarderin,gsre,gels bepaald in art ikei40 van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1976. 

Gezien de kenmerken van de procedure voor een ,gerechtelijk akkoord en de veel
vuldige onzekcrh(.Jen die uit <Ie opstelling en goedkeuring Van her herstdplan 
voortvlÜC."ien, ~l een onrhoud.·nde vtrklaring (zie nr. 33.3 , hierboven) normaal 
,gezil"11 hel me~'st a:mgl'wezen zijn wann.'Cr de rtvisor een verslag moet opmaken 
tijdens de observatieperiode. 

';6,';, /In n:rkri;r.m I "illl 'w "4illilirror opJ,horllllg 

In de mate dat de schuldeisers het voor,grslddl" hersrdplan aanvaard.'n aan het ein_ 
de van de observatieperiode. verkrijgt de onderneming een definitieve opschortins. 

De revisor die dl' jaarrehnin,g tijdens de periode van definitieve opschorting dient 
Ie alleSI"rl"n, zal de ,gegrondheid Van de hypothese Van continuïl.·it beoordelen 
door met name de overeenstemming tussen d{· bepalingen van het herstelplan en 
de daadwerkelijke uirvoerin,g van de voorli.·nc modaliteiten na te gaan. Daartoe 
ui hij de commissaris inzakl" opschoning om schrirtelijke verklarin,gen verweken. 
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De commissaris inzake opschoning is belast met het toezicht op en de comrole 
over de uitvoering van het herstelplan en de akkoordprocedure. Het verslag nn 
de recht1»nk over de uitvoering van h ... t plan en van het akkoord vaIr onder de 
verantwoordelijkheid van de commissaris inzake opschoning. De revisor dient 
de~e wettelijke verdeling van de bevlX'gdhffien Ie resp«l ... ren. Hel is raadzaam 
zich op het oordeel van de commiss..ris inzake opschorrlOg re baseren. 

In het uit~onderlijke geval waar de revisor redenen heefr om d,r oordeel in twijf ... 1 
te trekken, dient hij contact op te ncmen met d .. commisSIIris inzake opschorting 
om de gegrondheid V;ln het meningsverschil na te ga;ln, Desgevallend kan er cen 
speciaal verslag aan de rechtbank van koophand ... 1 die voor de opvolging van het 
akkoord bevoegd is, overgemaakt worden. 

Het verslag over.:k jaarrekening dient noodzakc1ijkerwijte een aangepast verslag 
Ie zijn (hIerboven paragrafen 33 en 34). Dil moel op liJn minn een loel ichtende 
paragraaf be .... .luen die als volgl kan geformuleerd worden: 

"Wij ll'tnJm dt aandacht ft l.'tJlIgm op htl fiit dal til ontl~lmj"g «n pr«tJllrt I'an 
gtrt(huliJiI ak!lJ{Jrd rl(}/gt dit zich ill l)ft stadiam l'all d, dtfinilitl't opJrh6r1i1Jg btt'illtlt", 

37. Ondcrnemin~ die failliel wer<l wrklaard 

37. 1. Ht1: f.ullisscmellf van eo:n onderneming kan uiIgesproken worden op bekentems 
van de handelaar. of op dagvurding vanwege ~n of meerdere schuldeisers. van
wege de procureur des Konings, vanwt""ge de voorlop;s bewindvoerder of vanwege 
de curotor van de hoofdprocedure. 

De wel betreffende het seredne1ijk akkoord biedt ook de moSe1ijkheid op het 
uitspreken van een faillissement van ambtswege, voor lOVer de voorlopige 
opschorllng van betaling niel vernieuwd wordt, de ondernt'ming d;dens d ... obser
vatieperiode niet mttr aan.:k voo,"""""rdw van het akkoord voldoel. dl" definilieve 
opschortrng van betaling mei loeg ... kend wordlof WlI.nneer lijdens de pt'flode van 
de definllleve opschoning dUIddIjk blijkl dal de ond ... rneming niel in stul is om 
het herstelplan uit te voeren en er geen middelen meo:r lijn om deze te redden. 

37.2. In principe is de taak van de commiSSli ris-revisor ten einde van wdro de vennoot
schap failliet verklaard wordcl ll. Bij wijze van voorzichtigheid zal de reviwr dil 
schriftelIjk aan de curotor bevestigen en. indien deu 1;1.:11511' «n andere mening 
blijkt toegedaan te zijn, omslag nemen om wen'ge rcdeOl."n. 

AFDELING 7: AN DERE BESCHOUW INGEN M.ET Blt rKl:KK ING TOT 
DE NA LEVING VAN liET VENNOOTSCIIAI>SRECHT 

38. De commissaris-revisor verklaart In het tweede deo:l van zijn verslag in welke 
malt' het jaarverslag, naar zijn oordeel, de door de wel vereiste inlichlingen bcv3t. 
Zoals hierboven vermt'ld in paraSra.af 7.1, sielt arllkd 77 van de vennootschap
penwel op hel einde van lid 4: "wanneer uil de balans eo:n overgedragen verlies 

(1) Zoals blijk! Uil "", adv,,,, v:an dc jUfldiKhc Cummiuic op~rl\Om"n lil h", JaR.J""rv" ... I.~ 199'), 
i. ttn nundN"",d bllln~n dc rn:h,sl.."..,n .ndrre m~ninl! U'''l!ro""n . Di, mukl da' de hierbuvrn 
un!x""lcn "ooo;;(hlil!h"iJsoplou,nl! ve ... n'w"",d i$. 



blijkt, of wanneer UIl Je rcsull'3,lenrekening gedurenJe twee opttnvolgenJe boek
jaren een "erlies van hel boekjaar blijkt, mlJ('ten de bestuurders de tlJ('pa'ising van 
de waarderingsregels in de veronderstelling van cominuïteit, ver"mwoorden in 
hl'{ ja.arverslag.~ 

j 8.1. Indien het jaarverslag !lICI de vereistc veranlwoorJing beval, moe[Cn er be~waren 
geformuleerd worden ", overeenStemming met paragraaf 3.9 van de algemene 
comrolenormen. De oVCIl.-cnstemmenOe paragraaf in hel IwCff!e df't'l van hel ver_ 
slag kan als volgt worden geformuleerd: 

-Htt )atm'en/ag Sft1/lf 1If'rrrr1f mf Ik ja"nrltmmg; Ixl Mal Ik door dt uw ''trtISIt inl;rh
tlllgm. bthtutlkltS Ik ,'tO'allluwt"d",g ''dil Ik rtmtlllltnm 'dil Ik OIIdtrtu",,,,gll1(//IIIIIUI/. 
Aangniro "if dl J<I"nrktn"'g ftl/ Olfflttlragtll ,""1i1J hIIJ/u. ZIJn dt INs'lilm/"s "'H 
gdJ-dtn 11. fffl ,,"al/,,,_dlllg ft gtnm ,_ dt .qgdijklx,d l'dll dt I"nl/Of>lsrhap .. Ik 

Ixdrij,·iglxid 'w" It ulltn; dtZll'tr"Hl/lwni;ng on/how/er. ~ 

Indien de commissaris-revisor l"t:n voorbehoud hitromlrcm in hel eersle dl-cl van 
zijn verslag heeft opgenomen, volsraaI hel om de lezer hierna:1f Ie verwijzen. 

j8.2. Indien hel jaarverslag een mei-passende veramwoording gl-C(I. motlen eveneens 
de nodige opmerkingen worden gdormuleerd (zie paragmaf 4 .... "n de aanbeveling 
van 6 oktober L 989 inzake 1101'1 jaarv .. rslag). 

De o"e~nslemmencle paragraaf van hel "erslag kan als volgl geformuleerd "'Or
den: ~Hn J<lanmJag M'dl Ik "- Ik ,,"1 <'trtiSlt inllfhllNgtII til flt"" ",_n IIItt dt 
ptanrko,;ng; "I) "lftn ",n/l,,1 baU'drtll 6111'"'11' dt argll"""Un dit ,,'fJnItn IIIgtrot~,,_ 
d, 'lltpasl/IIg ran Ik u'fUIrrlnmgs"Kt/s lil d, ,,,,.,,,,dmldl,,,, ,,11/ rMl/nlint;1 ft ,"traIJ'_ 
uwrdtll. ~ (in dal geval. de bezwaren pll.'Ciseren). 

Indi .. n de (ommiuans-revisor f."I.'n voorbehoud hieromlll~flI in hl"! «/"SIC" deel van 
zijn verslag h(>cft opgenomen, volsmal her om de lezer hiernaar Ie verwijzen . 

.\9. Indie-n ge .. n al,!!emcne vergadering werd bije-engeroepen, meI naleving van 
anikd 10} ...... n de vennoolSchappenwC"r (en equivalenfl"n voor de andere rechts
vormen), zal de commissarIS-revisor hiervan melding mah'n in hel tweede deel 
van zijn verslag In toepassing van paragrnf 3.13. van de- algemene- comrole-nor
men. 

In principe zal hl) op dezelfde- wijze handelen wanneer Je vergadering hf't'ft 
beslislom clt' aCllvnellen verder Ie Zé'ue-n, rerwijl hel bestuursorgaan haar geen 
enkel hersrelmaalregden heefr voorgelegd in ~;jn bijwnder verslag . 

. l9. 1. De bepaling van artikel JOj Vcnn.W. is onafh~nkdiik van de appre<:iarlc van de 
cominuïlcit in her kader van de verklaring van de jaarrekeningen. 

De beslissing die de- algemene vergadering in de loekomSI ~al moelen nemen rer 
gele-genheid v:1.Il de ber,llldslagmg OVl'r de "oorlzelling van de activiteiten, zou 
evenwel kunnen wordcn beschouwd als een onzekerh .... id die e-cn invloed heefl op 
,Il"" verklaring van de JaarrekenIngen (cf. SUpl1l 3 1.) 

39.2. Wanneer clt' commlssaros·rev,sor een voorbeho:HJd heefl geformuleerd d31 becijfe-rd 
is, zal de berekening ...... n hel verliN van hel maalKh"ppeiijk kapitaal, voor wat 
hCI [weededeel van z,)n verslag belrefl, rek .... ning houden mei di, ,·oorbehoud. 



39.3. De weudijke procedure dient opnieuw te gebeuren wanneer de situatie ~'en wijzi
ging ondergaat door ("en verslechtéring van de situatie (verlies van drie vierden 
van het kapitaal). Tevens dient de welfdijke procedure opnieuw te gebeuren 
indien ingevolge een vastgesteld verlies de vennootschap opnieuw een drempel 
overschrijdt. 

De çommissaris-revisor zaloordden of het gepas! is in het tweede ded van zi jn 
verslag Ie verwijzen naar de door de algemene vergadering genomen beslissing tot 
verdenecting van de aCliviteit (artikel \03 Venn.W.). 

39.4 . Wanneer het neno-actief van de vennootschap is gedaald tOl beneden het wene
lijk minimumkapitaal. kan de vennootschap door een gerechtelijke beslissing Ont
bonden worden op verwek van iedere bt-Ianghebbende (artikel 104 en equivalen
ten voor de andere rechtsvormen). Dit risico op ontbinding vereist geen enkele 
specifieke beraadslaging van de ma.uschappelijke organen. Het gaat evenwel om 
een risicovolle situatie en het is aangewezen dal de commissaris-revisor het in het 
tweede deel van zijn verslag uitdrukkelijk vermeldt. 

40. De commissaris-revisor die ter gelegenheid van zijn controlewerkzaamheden 
gewichtige en overeenstemmende feiten vaststelt die de continuïteit van de 
onderneming in het gedrnng kunnen brengen, moet de bestuurders hiervan 
schriftelijk en op een omstandige wijzt op de hoogte brengen (arrikel64JexitJ, § 2 
Venn.W.). 

De informatie dient aan de vennootschap en aan elke bestuurder afzonderlijk 
gericht te worden. De aandacht zal gevestigd worden op de wettelijke bepaling 
die de informatie verantwoordt, op de vastgestelde gewichtige en ove~nstem
mende feiten en op de wettelijke verplichting om hieromtrent te beraadslagen 
binnen een termijn van ("-;n maand (zie hierboven, afdeling 4). 

De commissaris-revisor kan afzien van deze melding wannl'Cr hij vaststelt dat de 
raad van bestuur reeds heeft beraadslaagd over de maatregelen die moeten worden 
genomen (ardkel 64JfXie.r, § 2, lid 3). 

40.1. De raad van bestuur moet beraadslagen over de maatregelen die moeten genomen 
worden om de continuïteit van de onderneming gedurende een n-delijke termijn 
te vrijwaren. Er moet een vergadering ~ijn binnen ten maximum termijn van één 
maand, Ie rekenen vanaf de kennisgeving door de commissaris-revisor. 

40.2. Indien bij het verstrijken van de termijn van één maand na de ktnnisge .... ing van 
de informatie, de commissaris_revisor niet werd ingelicht over de ber.d..adslaging 
door de raad van bestuur inzake de genomen maal regelen of de in het vooruitzicht 
gestelde maatregelen Om de continuJteit gedurende een redelijke termijn te vrij 
waren, kan de commissaris zijn vaststellingen meedelen aan de voorlitter van de 
re<htbank van koophandel (artikel 64JtxitJ, § 2, lid -4 Venn.W.). 

De commissaris-revisor zou eveneens kunnen oordelen dat de reactie van het 
bestuursorgaan pas~nd is. maar dat de compltxite;t Van d .. toestand niet toelaat 
om binnen de kortt wettelijke termijn een ge~hikt plan uit te werktn. Hij kan 
hiermee rekening houden vooraleer (:(·n mededeling te doen van deze inlichtingen 
aan de rechtbank van koophandel. 
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Er moet evenwel ~n zekere gt'Snengheid aan de dag gelegd worden met betrek
king tOt de daadwerkelijke beraadslaging van het bestuursorgaan. Er moet aan 
herinnerd worden dat de raad van bestuur inderdaad hel wenelijk veramwoorde
lijk orgaan is en dal hij deze vernmwoordeJijkheid niet mag doorschuiven naaf 
bijvoorbeeld het dirl'Ctiecomité of dl:> afgevaardigden voor hl:>t dag",lijks bestuur, 

De commissaris-revisor zou kunnt'n afzien van de melding indien de algemene 
vergadering is bijeengetol'pen mei het oog op de ombinding Van de vennoot
schap, 

Het is aangewezen om een mededeling Ie doen aan de voorûtter Van cle rechtbank 
van koophandel, wanneer dt· ra:tcl van bestuur niet heeft benmclslaagd en wannttr 
de leiding van de vennootschap passief blijf!, niettegenstaande de formele mede
deling van de vaststellingen van dl:> commissaris; het is aangewezen om aan de 
voorzitter van cle rechtbank van koophandel herzelfde verslag te overhandigen als 
hetgt..:n aan cle bestuurders is ovt'rgemaakt. 

40.j. Indien de beraadslaging van de raad van bestuur betrekking heeft op maatregelen 
die. volgens de commissaris-revisor, de continuïteit van de onderneming gedu
{('ndt, een rl-delijke t{'rmijn niel kunnen vrijwaren. ui hij eveneens zijn vll5tstel
lingen aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel mt't'<lcJen. 

Wanneer de tl..ad van bestuur daadwerkelijk heeft beraadslaagd. maar cle aangeno
men ma.~lregelell blijken ontoereikend. is het nog aan de commissaris-revisor um 
te oordelen ofhet nodig is CCIl mededeling Ie doen aan de voorzittcr Van de:- recht
bank in functie van de omstandighC<!en. In voorkomend gt~al zal hij onderzoeken 
in welke male hij zijn vrot'gere opm{'rkingen aan het bestuursorgaan moet wijzi
gen alvorens een eventuele h "nnisgeving a.1n de voorziner van cle rechlbank van 
kOOphandel. 

40.1. Ot· mededeling aan de voorûtler van de rechtbank dielIl schriftelijk IC gebeuren, 
DI.' mC<!todeling kan enkel betrekking hebben op feiten die voomfgaandclijk ttr 
kellnis zijn gebracht van de bestuurders met de naleving van de:- bovenvermelde 
procC<!ure. 

40.5. \'(!anneer ctn mt-dC<!ding is g«laan aan de voor~iner van de rechtb.mk van koop
handel in oven'Cnstemming met de Wet, ui de commissaris-revisor dit feit m{-de
de:-Ien aan het bestuursorgaan van de:- vennootschap, 
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Inleiding 

B1:ZINNINGSNOTA INZAKE 
DE OPDRACHT VAN DE BEDRIJFSREV ISOR 

BIJ EEN "STOCK OPTION"-PLAN 
(december 1999) 

Afdeling I: Toepassingsgeb,ro en re,kwiJdu,> van de opdracht 

Afdeling 2: Refercewaarde 

Afdeli ng 3: Conlrolewerkzaamhooen 

Afdeling 4: Het versl~g 

Afdeling 5: Specifieke verantwoordelijkheden in het lichl van het venooOlschapsre<ht 

INLEIDING 

De wet van 26 maan 1999 betreffende hel lielgisch aClÎl"plan voor de werkgelegenheid 
1998 (B,S" 1 april 1999) regel, hl" fiscale StatUUt van Op, il'S op aandden of winst bewijzen 
die worden toegekend lIit hoofd~ of naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid Va" de 
begunstigde, Volgens deze reglementering bestaat er een bdastbur voordeel dat forfaitair 
wordt vastgesteld aan de hand ,"~n een percentage van de waarde van de aandelen waarop 
de opt ie betrekking hecfl, Om deze de regeling te kunnen 1(X'~SSl'n, IJ hel dus nooclZllke
lijk de waarde van hel aaoottl op het ogenblik van hel aanbod van de opue Ie kennen, 

Naar lUId van artikel 43, § 4 van de hoger genoemde wel wordl de wa.arde '"an de aande
len als volgl bepaald: 

"/ 0 "'<I"1I«r tb aandtlrn gmottrr'd of ,,"b.l1Idtld ".".dtn op tb kl/rl, ij dt "",,,nk ''<In INt ",,,,dNI 

,,""~ ktl/U o'all <k ptrJ1XI1I dit dt opllt "'''''Ihldl, tb gmtiJdtltlt kotl'l "all htl ",,,,,,dNI gtdNrt'II,u 
dUllg dagm dit ",all bet lxxI ,,_afgaall of dt la,mlt Jlotk/ltl'S dit ,wrafg",al IIall tlt Jag ,'all 

1J'I aai/lxxi: 

2° 11/ dt ","dffr glm/ftn, il tb u't,Jlmlt ,'all bet Ui",dNI dt u,"kt/iJkt u'a",dt op htl ogtnhlik ''all 
bel atlNlxxI, wals I'<IJ/gmdd door tb ptrJoon dit tb optit IWllb,td/, op «nsb"Jtnd ",ddlJ ''tJ/1 dt 
rollfIllISJarts-misf)f' nln dl ''tnllllOlSfhap dil dl ""ndd,Il IIi/g«ft u'aarop dt optit be/.uH"g 
hNft, of. als 11/ dit IYlllIOOISfhap gNII ro",,,,isfII~il-m'isf)f' is, d_ N1I /NJrrjftm'iS9r drt door dit 
I'tN1IOOlSfhap u'f)f'd, ",,,,~r..t1l, PI "Is dt IIlfgtf""dt t.,.,_SfhMp Nltt t>trlJlijf1».tdtl/d iJ, door 
rm atr'OIIlIIPIIf IIfII NII ,'trgtlIJkÓtl"" Sla/lilit dit door dit ''tII_Kh.Jp "vrdt """grUnnI", 

Ondt'rha,'ige aanbeveling httft 101 doel de uitvoeringsmod:l.lilt'llen wn dNe opdnchl toe 
,t' I"h,t'n en word, ,evens gepre<isccrd "'l1! ht', verslag moel inhouden, 
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AFDELING I: TO EPA SS INGSGEHIED EN REIK\VI}DTE VAN Dt:OPDR ACHT 

I. De tussenkomst van de commissaris-revisor of van l'en bffirijfsrevlsor is all~n 
maar vef("is! wannct'r de optie belf("kking heeft op aandelen die niN Ier beur~e 
'tijn genoteerd of nic! op de beurs worden verhandeld. In de andere gevallen 
gc-schiedl de waardering immers op basis van de beursnotering. 

Wanneer de aanbieder van de optie niet diegene is die de aandelen uilgeefl, komt 
hel aan de commissariS_f("visor van de emillent r~ om een verslag UIl te brengen 
over de waarde. zools deze werd vastgesteld dOOI" het bc-stuursorgaan Vim de aan_ 
bieder. Dit bc-stuursorgaan zal ct'n I1Ippon opstellen conform helgeen onder par.t
graaf 2 wordl uLteengezet. 

Indien een commissaris_revLsor werd aangesteld, is hij van rt'Çhtswege beiasi meI 
het opsrellen van he! verslag. Indien de commissaris_revisor, om een verantwoorde 
reden. deu- opdrachl evenwel niet wenst te aanvaarden, kan het bestuursorgaan 
van de onderneming een all(lere bedrijfsrevisor aans!ellcn om due specificke 
opdrncht te vervullen. 

Wanneer de effecrcn, die in het plan 'tijn bedoeld, door een buitenlandse vennool
schap worden uitgegeven ui hel advies van een buitenlandS<' beroeps~fenaar 

worden gcvraagd. Deze beroeps~fenaar ulzclf moeten uitmaken in hoeverre 
hij aan onderhavige aanbeveling kan f("(ef("TCn. 

2. Alleen het bestuursorgaan (dc!"2ad van bestuur of de z:ukvotrdcr) van dc vennoot
schap die de optie aanbiedt is bevotgd om de waarde te bepalen van het onderlig
gcndc aand«1 dat aan de grondslag ligl van dc forfaitalf(" waardering van het 
vootdeel dat aan de rcçhthebbende wordt toegekend. Normaliter u i het bestuurs
orgaan 'tieh laten bijstaan door een deskundige: dcze adviesopdracht met betrek
king Wt de waardcbepaling vun de aandekn kan niel :.:111 dl' commiswris-revisor 
van de uitgevende vcnnOOlschap worden loevertrouwd. DelC opdrucht kan even
min worden totvcrtrouwd aan een persoon mct wic deze laatste. beroepsmatig. 
«n samenwerklllgsvcrband ht't"fl. 

J. Krachtens de wct v;o.n 26 murt 1999, bes taat de opdrach! VlLn de bedrijfsreviwr 
(die al dan niet commissaris IS) er hoofdzakelijk in een oord«1 uil te sprekcn ovcr 
de waardc VlLn het ;L<Lnd«1 wals dnc: wcrd Ix-paald door hel besmursorgaan VlLn dc 
ondcmeming. 

De commissaris-f("vlsor van de ullgevcndc vCnOOOtSCMp mOl't erover wakcn dac 
zitn onafhankelijke po5iue wordt gevrifwaard. Hee 1$ hem daarom vcrbodcn enige 
beslissing re treffen of Ie suggereren inzake de waarderinl:i V~n dl· aundelen van de 
uitgevende vennootsch:.p. fndien de vennootsch:,p l"C1i Ix-roc:p wtnst te doen op 
ccn dloskundige is hl'l evenwel verantwoord dat deze. van bij het begin van zijn 
opdracht, conraClcn heeft met de commissaris-revi$Or. De dcskundige zal zich 
aldus kunnen steunen op gegevens waarvan de betrouwburheid vaStStaat. 
Teneindc problemen inukc de nalcving van hCI berocpsgehcim te vermijdcn, ui 
het besmursorgaan van de uilgevende venooorschap In zulk geval ha:lr formcle 
toestemming moeten verlenen over zulke conraCten. 
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AFDELI NG 2; REHRTEW'A A HOE 

4. De werkdijke waarde wals bedoeld in het artikel 43 Van de Wet van 26 maan 
1999 vloeit vOOrt uit .... n waardering die hoof! te geschied .. n aan de hand van 
gepaste methodes. Het uit .. ind .. lijk .. doel is de waarde van het aandeel t .. bepalen; 
vertrekkend Vlln de waarde van de ond .. rneming zal hel besfUursorgaan geschikte 
parameters h~!1Ieren om lOf de waarde van de aandelen Ie komen (wa.1rbij bijvoor
beeld. wordt rekenins sehouden meI de diverse ç,ltego,ieën van aandelen, met de 
tijdelijke of dllur<:ame iUiquiditeit van de dTl"CtCn, enz.). 

;. E .. n sepastc waarderins stoelr op een referte aan betekenisvoUe en uitcenloJX'nde 
'riteria (vanuit diverse invalshoeh·n). In het algemeen is het <,<,n soede prakdjk 
dar fen minste gekozen wordt voor ("<'n methode die steunt op (-erl analyse van de 
waankn van de vermog .. n$ (gebasl-erd op hel st"<:orriseerd neno-anief) en voor 
een mcth,xk die steunt op de r .. nd .. mentsaspecren. 

I-Ie! besfUuTSorgaan zal nagaan of de waarderingsmethoden SCpasl zijn. rekenins 
houdend me! het nagcstfl. ... fdl· doc l en of er geen ander .. methode ml ... r aansewe
zen is. Een waarderingsmethode is in principe aanvaardbaar wanneer zij in de 
w .. tenschappelijkc of berocpsliteratuur algem • ..,n wordl aanvaard of wanneer zij 
voor het voorliggend geval in het bijwnder is geschikt en vanuil bcdrijfSfi:ono
misch oogpUnt lerdege is veranrwoord. 

6. Wat de in overweging genomt"n waarderingsmethnden ""{("t..ft. kan h""1 beStuurs
orga.1n van dt.· onderneming perfe({ beslissen om sledus {-én m .. thode loe IC pas
sen, vanuif de overweging dat die methode de enige rdevante is. !:kze benadering 
dient op t...,n restrictieve wij~e te worden toegepast, zodanig dal de oplossing eer
der uit~ondcr1ijk is. 

Prospectiev .. merhoden zijn aanvaardbaar, in d .. mate dat zij worden loegepast 
door el'n vennootschap die over voldoende nauwkeurige analytische ofbudgeuaire 
gege"ens beschik!. 

Het f."(·nvoudig lineair doortrekken van historische gegevens wnder verwerking 
kan niet als ~~n algt.·meen aanvaarde methode worden beschouwd. Toekomstige 
financiële ,!;egevens die a.1n de berekening len grondslag liSgen kunm~n evenmin 
meer dan een redelijke termijn beSlrijken, zondcr afbreuk rt.· doen aan de açruali
seringsmethoden. 

7. De bcdrijrsrcv;SQr moer alle berekenisvolle inlichtillgen in~amclerl mer inbegrip 
Van de gcgc"ens na de afsluiringsdatum van de la:usfc fimlJlciële staten ~od:1.I hij 
de samenhang van l](- opgeslelde vooruitzicht .. n kan nag~an. 

Voor de waard .. ring van ondernemingen. die zich in een starrfase bevinden. kan 
de revisor zjch Steun .. n op hN "bIlIi" lH pi,,,,". voor zover deze vooruitzichten met 
de nodige zorg werden opgesteld. 

Ij. De W',!arde, die wordt bepaald volgens de werkwijle omschn.·ven in de paragrafeIl 
5 en 6. m(l("1 bovendien rek .. ning houden meI de volgende elementen; 

dt.· uirgifrewaardc van nieuwe aandelell naM aanleiding van een rcreme kapi
n~1Iverhoging: 
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de inkoopprijs van aandelen, indien deze verrichting recente en onder nor
male voorwaarden is geschied; 
waarderingen die werden uitgevoerd in het raam van de voorbereiding fOt een 
beursintroductie; 
de intrinsieke waarde die bepaald wordt volgens de bij artikel 34his, § 4bij 
Venn. W. voorgeschreven voorwaarden (zijnde de door het ""nnootschapsrecht 
weerhouden minimumwaarde wannt-er het voorkeurrecht is voorbehouden aan 
bepaalde personen die geen personeelsleden zijn). 

9. Artikel 43, § 4. tweede lid wn de Wet van 26 maart 1999 stelt bovendien: "u"m
lIeer bel om boPilaa/vnugmuoordigende dee/beu-ijun gaal, fIIag de ".aarde btdoeld i" mi 
eerSIe lid, 2° "iel lag" zij" dall dt hotku"Q,lrdf .'a" dü a(md(/m UlaiJ blijkl uil de laalJlt 
juarrekening l'a" dt lIirgffltlldt I't!nnooufbap dit a/gti/oun en gotdgtkturd is door hel 
kwegde orgaan ,OOr de daiU'" "all bel aanbod. 

Wa,mftr mi om nitl iapilaa","tegmu"OIIrdigmde deelhtu,ijull gaal, u"(Jrd, de u'aarde 
btdodd in ber emu lid, ] ", htpaald oll"tmkOmslig de mh/en die aall dit deelbt",ijull loe
gekend uwden op grolld l'al1 tk stallJf(1J l'all tk lIilgtfmde ',",l1(JOlschap.-

A FDELI N G 3: CONTnOLl:W EH KZAAM I IED EN 

10. De revisor moet er zich van vergewissen of de waarderingsmethoden die door hee 
bestuursotgaan van de vennootschap hebben weerhouden aangepaSt zijn, overeen
komstig het in de pamgrafen 4 fOt en mee 9 bepaalde. Vervolgens ~I hij informa
tjegegevens identjficeren die voor de toepassing van elk van die methoden nodig 
zijn. 

11. Wanneer hij de correue toepassing nagaat van een waarderingsmethode die geba
seoerd is op hisfOrische boekhoudkundige gegevens, dan zal de revisor zijn COntro
les toespitsen op de betrouwbaarheid van de IInancii'le Staten. 

11.1. Omdat de waardering moet worden opgt"Steld op het moment van hee aanbod, zal 
er ook rekening gehouden worden met alle gegevens van de periode volgend op 
de datum van de jongste jaarrekeningfhalf)aarlijkse staat lOt op de datllm dal de 
bedrijfsrevisor zijn verslag ondertekent. In de meeste gevallen ~I de revisor vra
gcn dat hem ~n reccnte tlIssemijdse boekhoudkundige staat wordt overgemaakt, 
welke hij aan een beperkt onderLoek zal onderwerpen, conform de aanbeveling 
van ~ januari 1993 inzake het beperkt onderwek van een tussentijdse staat. 

11.2. Wanneer er in de betrokken vennootschap geen çommissaris-revisor is, zal de 
bedrijfsrevisor de controleprocedures hanteren die zich op<iTingen in het geval van 
een fusie tussen handelsvennootschappen. 

12. Wanneer van prognoses gebruik wordt gemaakt, dient d(' rev isor de inlichtingen 
in te winnen inzake de hypotheses die aan de grondslag lil;g('n van deze progno
ses. Hij moet er zich van vergewissen dat die hypotheses op voldoende wijze zijn 
besçhr('vcn cn dat ze niet kennelijk onredrlijk zijn of tegenstrijdig zijn met 
andere informatie die in hel algemem jUiSI is. 



De bedrijfsrevisor zal tr zich van v~rg~wisstn dar de opgemaakt~ progfK)5fl sleek 
hou<kn. Hij zal daarbij allt rtlevanle mfotmati~ inzarTlC'l~n. meI mbegrip van de 
mlichTing~n die b.!-uekkmg hebb.!-n op de periode na dl' h,aT5le Ixtlansdatum. 

I j. De revisor moet het relatieve gewicht ondertoeken dat aan elke waarderingsme
dIOde wordt Toegekend bij de bepaling van de weerhouden waarde. 

li. Buitenlandse vennootschappen kunnen opties op eigen aandtlen uitgeven. die 
binnen het toepauingsveld van de wet van 26 maan 1999 worden toegekend aan 
de persona-lsleden van «,n BelgIsche vennOf)(schap. [n dil geval kan het verslag 
worden opgesleId door Ctn bed,,;fs~visor of door Ctn b.!-rotpsbeoefenaar die over 
l'en als gelijkwaardig erkende hoedanigheid ,n het bUlltnland beschikt. De 
bedrijfs~visor dil' dergelijk verslag OPSlelt zal moelen steuntn op de werkzaam
heden van zijn confe,lIer die in her buitenland over een als gelijkwaardig erkende 
hoedanigheid beschikt. 1·1,; zal daarbij dr aanb.!-veling van 4 maart 1988 naleven 
inzake hl'[ gebruikmaken van de werkzaamheden van een ,mdere revisor. 

A FDELI NG 4: HI:.T V J.:!{SI.AG 

15. Hrt \'erslag ''an de commissaris-~visor of van de bedtlJfs~visor ditm volgende 
gegevrns tr bevallen: 

bestemmrling van h~t verslag, namelijk hel bestuursorsaan van de aanbir-
dende vennootschap; 
idenTificering van de vcnnoouchap; 
identificering van hef voorwerp van de opdracht. namt'lijk hel uitbrengen van 
een opinie over dl· waarde, zools voorzien in het aflikcl 4} van de wet van 
26 maarl 1999; 
een verklaring waarbij wordr gepreciseerd dat die waarde door d ... raad van 
reSluur werd vastgesteld; 
vermelding van de naleving van deu aanbeveling; 
beschrijving van de gehanrt'trde waarderingsmrlhodn; hel verslag zal duren
boven vermelden of de gch;r.nleerde waarderingsmelhoden over hel algemeen 
aanvaard zijn in de bedriJfseconomie, of de weerhouden hypothesen aanvaard
baar en coherenl zijn. en of de waarderingsmelhockn correct werden loege
past: 
vermelding van de boekhoudkundige waarde van het aandeel en een vefkla~ 
ring dat deze waarde la~er ligr d~n dl' rl-('Ie waarde die me! !oepassin,a; van de 
vermelde waafderingsmethodes werd verkregen; 
besluil van de berot:psbrocfenaar, met inbegrip van he! evenwek voorbehoud 
Jx.trefTende de aan het aandeel toegekende waarde; 
de dawm van het verslas. de naam en de h;r.nd[ekening van de berorpsbeotfe
nut. 

Her vrrslag van hel be$luursorgaan of hel uillreksel van hel proces-verbaal waarin 
de waarde van hel aandeel wordt verantwoord dient in het verslag van de bedrij/$_ 
revisor te worden opsenomen of dient in bijlage aan diens verslag te worden 
gehecht. 
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16. Indien de bedrijfsrevisor een verslag mnder voorlx-houd wenst op te stellen kan 
hij zijn bt-sluilen op de volgende wijze formuleren: ,.~ M"'/ '"all !HiJ/Wir balI bij dl 
Ixp.tlillg !"all dl u'/umlt ,'tlll hll """d«1 gebrtlik gtllltll1lu '""" Nlf/brx/m die op gtpaIIl 
Il"iju ,,""dtll ('tramll oord. Ze Üidm 101 ~'I mi/lijkt u"Q"rdf. dit hoger ligl dtl" N' Nlwi

'1111111 ('OOr.ûm i" NI "rtikt/43 ,'''11 de uw '''''11 26 NI"t/rI 1999." 

Indien de ("('visor hel nodig acht een voorbt-houd te maken dan vermeldl hij dil 
duidelijk in zijn vtrklaring. 

17. Het verslag van de commissaris-revisor kan niel een datum dragen, die voorafgaat 
aan de dag waarop de raad van Ix-sruur of de zaakvotrdtr van de betrokken ven
nootschap de in paragraaf2 vermdde. beslissing heefl getroffen. 

18. De raad van bestuur kan het verslag aan de fiscale administratie overmaken. 
indien de~e laatste hierom vmag!. 

AFDELI NG 5: SPECI FIEKE VERANTWOO I~DELIJKHEDEN IN HET LI CHT 
VAN HET VENNOOTSCI-IAPSIUèCHT 

19. De functie van commissaris-revisor omvat de comrol(' op de verridlljng('n in de 
boekhouding, en de conformiteit ervan meI de Ix-palingen van de "ennootschap_ 
penwet en van de statuten. Hel Ix-hoorr aldus ook tO{ de venmtwoordclijkheid 
van cle commissaris-revisor na Ie kijkt·n of de regels van het vennootschapsrecht 
die w('rden nagdeefd inzake de uitgifte van opties op aandelen. 

De Ix-drijfsrcvisor die opt("( .... dt in een vennootschap waar cr geen commissaris
revisor in functie is, heefl niet de:relfde verplichting qua comrole op de naleving 
van de bepalingen van hl'l vennoolschapsrt.'Cht. I-Iet is noçhtans aant:ewe~en dat 
hij ~ich, in zulke geval, schikt nnar hetgeen in paragraaf 20 w('rd gl"Stcld. 

20. Bij de aanvang Van zijn conrrolewerkzaamheden moet de bcdrijfsn:'visor de ver
rich!:ing doorl ichten van de verschillende juridischl' invalshoeken. In het hijzon_ 
der lal hij rekening houden met: 

de verplichting die weegt op de vennootschappen die ~n bcror-p doen op hl:t 
openbaar spaarwezen. om hun st".lfuten dienovereenkomstig aan IC pass<:n en 
om zich in 11' schrijvtn op de lijst die door de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen wordt bijgehouden; 
de comroles die moeten worden uitgevoerd met toepassing van artikel 34bis 
van de gecoördineerde wetten op dl: handelsvennootschappen inzake de 
intrekking van hel voorkeurredn; 
dl: slappen die moeten worden gezet conform artikd 34bis. § 4bis, 2" van die_ 
zelfde gecoördineerde wenen op de handelsvennootschappen wanneer dit 
voorkeurrecht wordt ingetrokken (en gunste van bepaalde personen; 
de controle van de prospeclus die moeten worden neergelegd bij de 
Commissie voor hel Bank- en Financiewezen in zoverre het een openbaar 
beroep op h('( spa.1.rwezen hefferr. 

20.1. De uitgiflevoorwaardm van opties ktlflnen, in $Ommige gevallen. ertoe leiden dat 
de vennootschap, voorafgaand aan de emissie, haar statuten moet wijzigen om 
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crin op te nemen dat ~e "een beroep doet of heeft ;!;edaan op het openbaar spaar
wezen". Het artikel 10. 1° van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1999 inzake hel 
opc"nbaar karJku:r Van de financiële verriclllint;en vermeldt t'venwe1 een uil2onde
rint;. namelijk wannloer het aanbod uitsluitend be5temd is voor de huidit;e of 
voormali;!;e personeelsleden van de onderneming of van verbonden ondernemin
t;en. 

20.2. Wanneer de uil;!;ifte van opties betrekkin;!; heefl op uit te t;even e/Tecten. legt 
vennootschapsredll hel besTUursor;!;aan van de onderneming de plicht op om hl·t 
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te schmppen or Ie beperken in hf."l 
voordeel van de personedskden. In dil t;eval let;t de mad Van ocosTUur veranrwoor
ding af in C('n omsrnndit; verslag d~t onder meer betrekking heeft op de uitgifte
prijs en op de financiële t;evolgen. De commissaris_revisor of. indien er t;een is. 
een bedrijfsrevisor or een açcountant moet over de~e inlichting"n verslag uil bren
t;en. 

20.~. Indien dl' uitgifte uitsluitend aan de personeelsleden is voorbehouden mag de 
raad van beSTUur daarvan geen andere personen laten genieten die t;t"en perso
neelsleden lijn (bij voorbeeld de leden van de raad van beSTUur). Indien dit wel 
hel geval is, zal bovendien artikel 34bis, § 4bis van de gecoördineerde wenen op 
de handelsvennootschappen van toepassint; zijn. Voor niet genoteerde vennoot
schappen houdt dit in dat de uitgifteprijs ten minste moel gelijk zijn aan de 
inrrinsi"ke waarde van hel efft-ct. Behoudens hel renparig akkoord van de aan
deelhouders wordt deze intrinsieke waarde bepaald wordt op basis van een verslag 
dat wordt opgesteld of door de commissaris-revisor of in die vennootschappen 
Waar cr geen is, door een bedrijfsrevisor of toen accountant die door de m:ld van 
beslUur word I aant;ewezen. 

20A. Aange~ien de uitgiflc van opties, in de meeSte gevallen, wordt aan~ien als een 
openbaar beroep op het spaarwezen . zal de vennootschap een PfOSJX-ctuS moeten 
uitgeven. ove~nkomstig de financiële wetgeving en inzonderheid overeenkom
stit; artikel 29 van het koninklijk besluit nr. 185. 

21. De commissaris-revisor zal er ziçh bovendien moelen van vergewissen dal de 
andere bepalingen Van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen 
die in casu van toepassing zijn. werden nat;elt-efd, zoals de bepalingen betreffende 
de uitgifte van opties. de evenllide toepassing van de regels met betrekking tot 
de belangenconflicten voor de beslissingen die onderworpen zijn aan de beraadsla_ 
t;ing van de raad van bestuur (art. 60). de bepalingen met berrckkin;!; tOt de 
wederinkoop van aandelen (afl. 52biI. in voorkomend geval), de regels betreffende 
de uitgifte Van aand,·len voorbehouden aan de pcrsoneelskden (art. 52Jtp,iu). enz. 
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FEE: LIBERALISERING VAN HET 
ACCOUNTANCYBEROEP IN EUROPA: 

SAMENVATIING VAN DE VOORSTELLEN 
(maart 1999) 

De Raad I'an Ixf tBR a,bf Ix, '1IIl1ig om in de bijlage bij oll,lerbtwig jaart'tfs/ag de Salllml'tllling 
op I t "rmm !'rII' Ixt be/aJ/gri/k adl'it.J l'tIn de FEE inzakt rk IibtraIiJtr'il1g l'a1l /xl aCO)NlItallrybtrotp 

(maart /999). 
Voor eell dliidelijk htgrip !'all di/ dOClilllffl/ i"",, BdgÎJc/x «m/t:l;t, dimf te u'rIfdm opgemffk/ dal de 
Iml/ "a((01111/,m/" llloe/ wgrl!pm u'(Jfdm in een rliin't zi/I ffl ook /Hl beroep /.'a'/ btdrijfirI!VÎSor MII'Ilt. 

(vrije verruling) 

PrÎncÎpes van de liberalisering van het accountanrsberoep 

De FEE weerhoudt twc/." fundamentelt' principes als voorwaarde voor elke maatregel tot 
lilx:ralisering voor het bt'roep van accounrunr: 

d/." verplichting om de titel in her land van omhaal te bt'komen en derhalve de nale_ 
ving van de bt'roepsregels en verordcnend/." v/."rplichting/."!1 in hel land van omhaal. en 
inzonderheid de plichtenleer; 
de toepassing van dit principe lOnder onderscheid, op welke wijze de bt'roepsbeoef/."
naar ook russenkomt: of via hel verslrekkt'n van dienslen, of via c/."n vestiging. 

H/."t zijn de inhoudelijk/." verschi!l/."n in de door de accoumams uitgeoefende opdrachten. 
de ve/Schillen tussen de juridische en fiscale stelsels, alsook de verschillen in de aansprak/."
lijkhcidsregding voor de beroepsbcoefenaar. die het verkrijgen van de tilel in het land van 
onthaal veramwoorden, noodzakelijk en verplieht makt'n. ràcning houdend met het alge
meen belang. 

Zo ook nopen d/." vell'istcn op hel vlak van bekwaamheid - identiek, ongeacht de wijze 
waarop de berocpsbeoefenaar optreedt - alsook dt' vt'reisten voor ~'t'n eerlijke concurrentie 
tussen de beroepsbeocfenaars die afkomstig zijn van verschillende lidStaten, tot het behou
den van de verkrijging van de litel in het land van onthaal. zowel in hct kader Van een 
vesliging als van de vrije dicnstenverstrekkillg. 

Het vrije verkeer van natuurlijke personen 

De grens(}l't11ch~ijdmdt djensl~"/mi'lg 

O m de redt'nen hierboven uileeng/."U'l, vereisl deze dit'nsrv{·rlening het verkrijgen Van de 
titel in het land van onthaal en derhalve de naleving van de beroepsregels van dal land. 
Dit heeft noodukelijkerwijze lOt g{'volg dat de beroepsbeoef{·naars zich bij de bevoegde 
overheden in her land van onthaal mocten latl'n inschrijven. 

IBR - ) AARV(KSUll; 19')9 



Naden: n:gels in "I'Thand met de beroepswoonplaats 

De FEE IS van mening dat, om de vnje grensoverschrijdende dienstverlening mogelijk te 
m~kcn, de lidstaten niet zouden mogen eiscn dat de acCOuntant ~n beroepswoonplaats op 
het grondgebied heeft, 1·let ~QU mocten kunnen volstaan dat de a(CO\lnt~nt het bewi js 
Itvert dat hij een beroepswoonl'laats hnJI in om ht"t t"ven welk land van dt" Europese 
Unie. 

• Naden: n'gt"ls voor de tOt"passing van <It. kwali tt"itscomrolt" 

Moment~1 bepalt"n de verschillende n:gelin,!!:en voor kw~liteit scon\role die in de lidstaten 
In voege zijn. hetzij dOl! de bel'OC.'psbt.ooerenaars die meI de kwaliteilscontrole zijn beiasi , 
zich naar d t" Ixoroepswoonplaau moelen be,!!:even van de gecontroleerde account<lfl(, helzij 
dat de gf'<omroleerde accountam zich maar de controlerende m5lanuI'$ be,!!:eeft om hen de 
nochge slukkt"n It" overhandigen. De FEE IS van oordeel dat beide oplossingen gelijkwaar
dig zijn en dat op de grensoverschrijdende dienstenverstrekker dezelfde procedures zou
den moeten worden toegepast die in het land van omhaal in vOC"g~ zijn als dt" procedures 
die op de gevestigde beroepsbtoefenaar van toepassing zijn. 

Uitocfenln;!; van dl· tudllcomrole 

De nalevmg van de beroepsregels van hel land van onth ..... 1 is een bas,svoorwaarde voor de 
Ilberaliserm,!!: van her beroep. De luchrinst<lnties van het land van onthaal zijn d e t"n i,!!:t"n 
die in St;l;lt zijn om de beroepsTC',!!:els van hel land van onthaal tt" interpn:u,ren. Om dit" 
reden IS dt" FEE dt" mt"ning toegedaan dat de beroeps~renaar-dit"nsl enverstn:kker onder 
de tuchtcontrole van hel land van onthaal moet ressorteren. 

Vt rpliduingen op het vlak van dt" berocpsvertekermg 

De vereisten op hel vlak van beroepsverzekering verschillt" n van de ene lidstaat tot de 
andere, De beroepsbeoefenaar die een grensoverschrijdende dienstenverstrekking verricht 
in et'n lidstaa! van onthaal ui zich mneten schikken naar de toepasse lijke vereisten in de 
lidstaat van omhaal op hel vlak van de berocpsver:lekering. 

Het vrije ve rkeer van d e rech tspersone n 

De principes die voor de natuurlijke personen ,!!:elden, wuden mOClen worden toe,!!:epasl 
op de ~hstptorsonen; beiden streVen zij de bescherming van het algemttn Ix-Ians na. 

IÀ' FEE SI!.]l \loor dat elke profl.'S~ione le \lennootschap dit' in een lidsla~l is t rkemJ, vrij 
grensoverschrijdende dienslen wu kunnen aanbi(.Jen in l-en andere lidstaat (vrije dien
SlenveTSlf('kking). 

Zi j Slelt eveneens voor dat elke in ttn lidstaat erkende professionele vennootschap een bij
kantoor in een andere lidStaat l OU kunnen openen. 

Om Ixo ide voorstellen mogelijk Ie maken. is de voornu msle vOOl'W".la rde da t de bcroepsbe. 
oefenaar die \'eTllntwoordelijk is voor de werkza<lmheden en die de verslagen ondertekent, 
de titellOU hebben bekomen 10 hel land van omhaal. de bel'Ol'psregels nalttft. onder meer 
de pl iduenleer. en gemachtigd is om de rc<:hlSpersoon IC verbinden. 
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De FEE stelt ten slotte voor dat elke professionele v(-nnootschap die in een lidstaat is 
erkend. ook een professionele dochtervennootschap in een andere lidstaat ZO" kunnen 
oprichten. Daarvoor l.o"den eerst dezelfde voorwaarden moeten nageleefd worden met 
betrekking tOt de persoon die de verslagen ondertekent. als bij het bijkantoor. Bovendit·n 
ZO" de meerderheid van de leden van het beslU"rsorgaan van de dochter moeten besraan 
"it beroepsbeoefenaars die lokaal in de lidsraat van de dochter erkend zijn. 

Dt himftrp"fm mor /xl I'rijt IY'rkter mil dt rrrblJjxrsolltll 

Regels die de ke"ze van de redlfsvormen die toegelaten zijn voor de collectieve "itoe
fening, beperken 

~ collectieve uitoefening tot bepaalde nationale rechtsvormen beperken, stemt overeen 
met het verbieden van de vrije grensoverschrijdende dienstenverstrekking en het vesdgt-n 
van bijkantoren. 

De FEE beveelt aan dat de accountants hun beroepsactiviteiten onder de door hen gewenste 
rechtsvorm mogen uiloefenen. mei ~ndere woorden dat het niet mogelijk is om de inplan
ring van l't'n bijkamoor Ie verhinderen met als motief dat de n:x:htsvorm van de moeder
vennootschap in hel land van onthaal niel is toegelaten. Wanneer het om een dochter gaal. 
moet die uiteraard een in het land Van onthaal toegelaten rechtsvorm aannemen. 

Regels die de keuze van de maatschappelijke benaming van professionele vennoot
schappen beperken 

De FEE is van oordeel dat alle beperkingen ml'! betrekking tOt de benaming van de pro
fessionele vennootschappen wuden moeten worden afgeschaft. Derselijke regels vormen 
(."(-n hinderpaal voor hN vrije verkeer van rechtspersonen die professionele accounrancyven
nootschappen zijn. 

De wette li jke controle op de rekeningen 

Dt rtgtls i nUlkt rolltrolt til lridillg lVII kall/rwrl/ Iwr UW/elIJkt rollfrolt 

Bij de omzetting van de achtste ridlflijn. hebben de meeste lidstaten regels uitgewerkt 
die vereisen dar de stemredm·n enlof het kapitaa l van de profeSSionele vennootschappen 
vOOr ten minste de m''t'rderllt"id wcrd(cn) aansehouden door lokaal erkende Ix'roepsbeoefe
naars met de plaalselijke beroepstiteL De FEE is van oordeel dat de vereiste van een lokale 
erkenning een hindernis vormt voor het vrije verh-er van de reçhrspersonen, ~owel wat de 
vestiging als wat de vrije dienstenverslrekking betreft. Bovendien hebben de lidsraten'-----
vaak resels uitgevaardigd inzake stemrechten enlof her bezit van het kapilaal door 
beroepsbeoefenaars die hoger ligg/'I'l dan een eenvoudise meerderheid (vaak een gekwalifi_ 
ceerde mt-erderheid van 66 %. 7S % of 100 %). 

1\ lnrdtrlJtllf lW lllNt kapiit/(Il til/of de sltlllrrrbwl ill dt ItIIIIQD/Jr!xtp/lt11 wor li ft/d iJkt romrolt 

Gewone meerdcrhcid lbijzonJcn:- mC(-rdc rhcid 

De FEE is van mening dat de verplichtingen inzake het bezit van het kapitaal enlof de 
stemrechten door de wt-t1elijke controleurs in de kantoren voor wettelijke controle. op 
Europees vlak zou moeten worden Seharmoniseerd op het niveau van een eenvoudige 
meerderheid. 
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PIU:ltsdijk akcnd~ bcrocpsbeocfcnaarslberocpslxx>cfemmrs dit' in e~n of andt'r(· lidsr:mt 
zijn erkend 

[)(. FEE oordl'elt dat tie n.'};ds die voorschrijven dat len minsle dc meerderheid van hN 
kapiraal en/of van de sremre.:hlen in de proressionele vennoorschappen in handen moer 
zijn van plaarselijk ~rkende beroepsbeoefenaars, die houder zijn van de plaalselijk~ 
beroepslitel, nier proportioneel zijn, [)ç bcpalin};cn van de achure richtlijn zouden mOl"
len worden verduidelijkt en mttrderheidsp'Jflicipalies in de weudijke comroil"vennool
schappt:n van een lidsmat door in andere lidstaten erkende wew~lijke comroleurs zouden 
moelen roe};daten worden. 

Comrole mil hl! dirtr/;rorg",m 

De FEE wensr dar de hoger uitl"Cngeztllc voorstellen lOt liberalisering I(·n aanzien van de 
vennootschappen voor werrdijke controle om};ezet zoudt:n worden naur de accountancy
vennootschappen. '·oor zover deze laatste zijn }; er~glem~nrttrd . 
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INTERPRÜFESSIÜNELE RELATIES: 
FUNDAJ\1E NTELE DEONTOLOGISCHE PR1NCiPES 

SAMENVATTING VAN DE "CODE or ETt-II CS" (1998) VAN HET IFAC 
(INTERNATION Al. FEDERATION OF ACCOUNTANT S) 

A. Atl.E I.EDEN VA N DE MUI. TIDISCIPUNAJRE ORGAN ISATI E 
D IEN EN VOLGEN DE G RONDBEG INSEI.EN NA TE UVEN: 

A.1. Integriteit en Object ivit,' f( 

Beroepsbooefenaars dienen integer, intdlcctueel eerlijk en vrij van belangcncon
/licten te zijn. 

Zij dienen de imegriteit van hun professionele dienstverlening te bewaken en de 
objectiviteit van hun oord.-el te vrijwaren. Zij mogen nier toelaten dat hun objec
tiviteit in het Bedrang komt door vooroordelen. vooringenomenheid of druk van 
anderen. 

De berocpsbcoefenaar dient zich Steeds bewUSt te zijn van en op u' lellen voor 
omstandigheden die leiden tOl een belangenconllict. 

A.2. Ikruepsbekwaamh.·iJ en goede zorg 

Een berocpsbcoefe03af dient zijn Ji.·nslen met goe<fe zorg en bekwaamheid te ver
lenen en is Steeds verplicht zijn beroepskennis en bekwaamheid op een peil te hou
den zodat zijn cliënt of werkBever kan genieten van competente di"nsten op basis 
van de ht'<:lendaagse ontwikkdingen in de diensten. de wetgeving en de techniek. 

A. }. Vertrouwelijkheid 

Beroepsbcoefenaal"S dienen de vertrouwelijkheid van de informatie omtrent cliën
ten ofhun werkgever. die zi j verwerven bij hun dienstverlening. te vrijwaren. 

Zij mogen zulke informatie nict bekend maken zonder gepaste en specifieke toe
lating tenzij er e<::n wettelijk of beroepsmatig rl-dll of p!içht beStaat tot bekend
making. 

Ikroepsbeodenaars dienen ervoor te zorgen dat hun m.'<:lewerh·rs en personen van 
wie zij adviezen inwinnen of bijstand bekomen de vertrouwelijklwid respecteren. 

AA. Publ iç iteil 

Beroepsbcoefen:mrs dienen volgende regels na te leven bij het bcnadcten van de 
markt en de promotie van zichzelf en hun diensteIl" 

a) geen gebruik maken van middelen die de goede naam van hct beroep in 
opspraak brengen; 
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b) geen overdreven stellingen in IC nefl)C'n len aanzien van de aangeboden dien
Slt"n, hun kwaliflcal;C'S en hun ervaringen; 

cl lwl werk van andere berl)('psbeocfenaars niel in opspraak brengen. 

A.s. OpJoucn ,~n eth,scJw gl-sch,llen 

Indien ~ , ch een ethisch geschil yoordl)('l in verband met een comroJeopdrochl, 
dienen de berocJlsbeoefenaars dil geschil sleeds voor Ie lesgen ruLll de venegen
woordigende bedrijfsrevisor. 

IJ. IND IEN HN LID VAN D E MUtTi DISCII' Ll NA IREOHGA NISATI E 
BELAST IS MET t:EN CONT ROLEOI'DRACIIT . D IENEN DE ANDI,RE 
LEDEN Ot: BEDR IJ FSREVISOR TOE TE I.ATEN VOI.G EN DE 
PRI NCIPES N A T I, LEVEN: 

B. I. Onafh'LIl kelijkht id 

Bedri jfsrevisoren d ir een revisorole opdracht uitvl)(' ren. dienen vrij Ie zijn van 
belangen die slrijdig lIJn meI inlegroceil , obj~livile't en onafhankelijkheid en zij 
dienen dil ook Ie lijken. 

Mogeli jke indicaliC'S die erloe kunnen leiden dal een onafhankelijke waarnC'mC'r 
twijfels kan hC'bben over de mogelijke onafhankel ijkheid van de bedrijfsrevisor: 

Fi".,,,,if/r bd""gtH 111 ,Ir IxJfll"/ghmll,1II dr d if /u 

Financiële belangen in de bedrijvigheid van de klant kunnen de onafhankelijk
heid Ixoï nvlonkn en I.:unnen enl)(' leiden dat een onafhankC'lijke WaarnemC'r con
cludeen dal de onafhankelijkheid aangetaSt is. 

I' IIlIIlItl blll/K" Ixi/rip"'" 

Indien dC' bedrijfsreviSOrl'n aangC'Sleid zijn in een onderneming. djdens of onmid
delli jk voo",fgaand aan hun audilOpd"'chr: 

als lid van de ro.,d Van bestuur, kaderlid of werknemer in een bedrijf; of 
als vennoot of werknemer van l'en lid van de mad van Ixosluur, een kaderlid of 
werk nemer van een ondernem i n8: 

dan kan de onafhankelijkheid van de revisor in hel ged"'ng komen omwille wn 
hel belang dal hi j op dal moment LIl die ondernemIng heeft of:rou hebben. 

Wanneer een bednJfsrevi$Or. naasl zijn gewone audilopdrachl of andere I1Ippone
ring$Opdrache, eveneens extra diC'nSlen levC'r! aan de dirnt, dan mogen deze n,el 
best""n uil het bekleden van beheersfunctie5 of hel deelnemen aan man3gement 
beslissingen. 

Pm9lJII/"Ju fll !ol1lih.:JI, b.mJm 

Persoonlijke en familiale banden kunnen de onafhankelijkheid be','nvloeden. 
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I-follli'aritt 

\'((anneer de ontvangst van geregelde honol"'dna van <:t'n cliënt of groep .... n "er
oonden cliënten I"en groot aaool"el vormt van de tocale honorarIa "an <:t'n bednjfs
revisor of ,"~n diens prakIIjk in ~iJn geheel, dient de afhankelIjkheid ten opzicht" 
van die cliënt of groep van cliënten onvermijdelijk onder de loep te worden genD
men en rijst de vraag nUT onafhankelijkheid. 

RtJulraalJg.bmuJrn lHmo,an a 

ProfessioncJe diensten mog("n ni("t aanj;("bcx!en of geleverd worden aan een cl iënt 
WUTm<:t' <:t'n overeenkomst werd gesloten om niet te f.ICtureren , tenzij I"en speci
fi ek resultaat wordt bekomen of Wann<:t'T de ,·ergoeding op een andere manier 
gekoppeld is aan de rf."$uhüu' n van de rgelijke diensten. 

I-I ('t aannemen ,"~n goederen en diensten die door de cliënt werden aangeboden, 
kan a:lIlzien worden als een bedreigmg ,"an de onafhankelijkheid van de revisor. 
1·I("tzel(de geldl voor het accepteren van overdreven gastvTljheid. 

Eigrndlifll la" /uIPI /40j 

In de ml!C"St ideale situalle bezinen bedTlJ(srevisoren alle ;uooelen in hun praktijk. 
InJien er nog andere aamledhouders zijn, dan dient loch de bedrijrSTCviror de 
meerderJwid van de aandelen en van de stemrechten te bezillen. 

La"S!' I"*il" aJIOI"ialil IItJUII Rodtrpmmt«1 til r!Û"nltn 

\'((annl-er kaderpersoneel voor een lange periode Stt-ros op dl'lelrde cliënten wer
ken. kan er <:t'n bedreig ing van de onafhankelijkheid zijn. 

B.2. Ikroepsbekwaamheid en .·eruntwoordel ljkhcJen betreffende helll1Zellen "an niet
r('vlsoren 

BedrijfsR'visoren moc-ten ervan afzien professIonele diensten Ie leveren iooien ~ij 
du noe n,et de bekwaamheid hebben. tenzi j wann<:t'r zij zich lalen bijslaan wdal 
zij op gepaste wijze deze dienst kunnen verlenen. 

Wanneer ze hiervoor beroep doen op deskundigen in ander vakgebIeden. dan 
moc-Ien zij de nodige Slappen oTKkroemen om er leker van Ie zijn dat deu des
kundigen op de hoogte zijn van de elhische verelSlen. 

El .3. Ilonoruria en cummissll'$ 

Bedrijfsreviw rtn die hun dienSlen ;un <:t'n clii"nl aanbieden, n('men de verant
woorde[iJkheid op om hun dienslen te leveren mei integriteit, objeclivllelt en in 
Qvcrt.-enstcmming met de tot'IXlSsl·lijke tcrhlllsche slandaardcn. 

Projt.lsiontlt hOlHworlo 

Professionele honoraria d,enen een getrouwe weergave Ie z';n van de waarde van 
prorl'$sionde diensten gelcverd aan dl.' cliënt, hierbi j rekening houdend met : 

de vaardigheid en de kennis nodIg voor de betreffende professionele d,ensten; 
het niveau van opleiding en ervaflnS van de personen; 
de tijd nodig voor uitvoering v:.n de diensten: 
de graad van ver .... ntwoordelijkheid. 
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Crnnmima 

De betaling of ontvangst van ~n commissie door een bedrijfuevisor kan zijn 
objectiviteit en oJlafhaJlkeJijkhd d iJl he~ ged raJlg breJlgeJl. VaJldur dat ('en 
bedrijfsl"C'Visor Jlooit non commissie mag knll('n om non clit'm te kkomt'n, of non 
commissie ontvangen voor het koppelen van tt'n d,i:'nr !llt't non derde partij . Een 
bedrijfsrevisor wordt geacht nooit tt'n commissie Ie aanvaarden voor de kmidde
liJlg van producten of diensten van derden. 

13.4. ....c li vi lellen d ie niel slroken mei de pT:lkll jk van de bedri jfs rev isor 

Een bedrijfsrevisor dien! zich niel gdljhijdig In Ie laten mer enige handel. 
beroep of activileit die zijn integriteit. objectivileil, onafl,ankelijkheid of de 
goede r('punll;e van hel beroep in het gedrang brengt ofkan brengeJl . 

8. S. Reb llt1 mei andere bedrijfsrevisoren 

WaJlneer een bedrijfsrevisor wordl gevr.lagd om zijn diensren of advies Ie leveren, 
dient navr ..... g Ie word('n gedaan of de mogel ijk(' cliën! al een beroep doel op een 
bedrijfsreVIsor. IndlCn dil net g('val is en de btoslaande bedrijfsrevisor zijn di('ns(('n 
blijft leveren. diefW'n de procedures ullge,,~rkl lil p.ill'llgnlfen 13.8-13.14 (van de 
IF .... C-Code) gevolgd re worden . .... ls de overeenkomst resulteer! in hel beëindigen 
wn de overttnkoms! van de clii.'m meI een andere bedrijfsrevisor. dienen de pro
c.-dures uilgewerh in paragrafen 13.15-13.26 (van de II' .... C-Code) gevolgd 1(' 
worden. 

13.6, .... dverlcren ('n d iensla."1nbod 

\'(fanncer adverceren en $OlJiciu:rt'n loegelaten is voor bedrijfsrevisoren. dienen 
d ... z ... ach· ... rtenlies en dienstaanbiedmgen hel publiek op tt'n obJt'C IH've manier Ie 
informeren en aan de eIgenschappen wn degelIjkheid. tt'rlijkh('ld , opreclllh('ld en 
goede s!l'Ia;Ik te voldoen. 
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PR INCIPES FON DAMIINTAUX DE DEONTOLOGIE 
(SYNTI-IESE DU CODE D'ET1-IIQUE (19'")8) I!'AC) 

A. T OUS LES MEMBRES DE I.'Q RGAN ISATION MULT IDI SCIPLI NAIRE 
DOIVllNT ItESPECfER LES PRI NCIPES FONDAM ENTAUX 
SUIVANTS: 

A.I. l!1Iéi;fllt~ tlobjeCl,vilé 

Le profC'Ssjonnel doil iut' lopl, intellt"Ctudlemem oonoële el libre de mUI conflIl 
d'imén:u. 

I1 doit protéger I'imégrité de k"S services professionnds el ma,menir l'obJt"CIIVII" 
d~ns la formadon de son jugemem. II ne dO'1 pas permeure qu'iI soit por[" 
alleinte à son object;vité pour des motifs li", it un préjudice, biais ou unt 
;nflutnce d'une autre sorte. 

En permll~nCt, Ie professionne! doit êlre cOl1Sl:ient et atttntif à l'ell"is[eoce d.r fac
teun qUl pour",ient donner I,eu ~ dC'S conniu d'imrn:u. 

A.2. Com.,çtence ('{ con$Ci .. nce profcswmnel!e 

Un proft$SionneJ dOlt presIer ses services avt"C conscie ... ce professionnel!e, com.,ç
tence et diligence et i! a Ic devoir perman('!11 de maimenir M>S connaiss:tnces pro
fessionnelles el son habilité au niveau requis pour assurer que Ie dient ou I'em
ploy .. ur bl'n"fic;e d'un service professionnel compétenl. bast' sur les drveloppe
menu les plus acwels de la p"'ligue. de la légisbrion Cl des lt'Chniques. 

A.3. Confidenmlmi 

le profC'Ssionnei a l'obligarion de respecrer la confidentialité de l'informatÏon rela
rive aux affain.-s de son dient ou employeuf. acquise dans I'excrcice de M'S services 
professionnels. 

11 ne peUl uliliser ou révéler cl<: lellC'S informations sans y avoir rlr aumrisé efTt"ClI' 
vemen! et spkifiquement, à moins qu'i! n'exisle un droil ou une obligatjOfl légale 
ou professionnelle de les rivEle!. 

les professionnels ont unt obligation de s'assurer qut les employés sous Icur 
contróle Cl les perronnes donl ils f«uei lle!1l I'ayis ou I'assistancc respeclenl Ie 
principe d,' confidemialité. 

AA. Pub"' ité 

Dans Ic marketing ou b promoIion d'eux·mêmes ou de leur travail. les profes
s,onnels do,ycm: 

a) nc pas utiliser des mélhodC'S !jui jettl."n! 11." discrédll sur b profession; 
b) ne pas aVaflcer des pré[l."mions eKagér~s à propos des services qu'ils $Ont 

capables d'ofTrir, de leur qualifiC:1tion ou de !'ex.,çrÎence (IU'ils om acquist:; 1'[ 

c) ne pas dénigrer Ic trayail d'autres professionnels. 
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A5. RéwlmlOn des conflirs d(>()l1wlo~,que5 

lorsqu'i ls sont conrrontk ~ des 'luest ions importames d~ déomologi~ ~t lorsque Ie 
conflu diomologi'lue concern~ unI" mission d'aud,t, I~s proressionn~Js doivenr 
rouiours e~ami ner Ie problème conflicto~1 avec I~ partenaire d'audit afjn d~ rrou
v~r unI" solution au (onflit. 

13. t O RSQ U'UN MEMI3RF. DE L'ORGA N ISATI ON MULTIDISCII'U N AIRE 
A UN E MISSJON D'AUD IT. LES AUTRES MEMI3RES l)O IVENT 
l' ERMt.îTRE A L'A UDITEU R DI; RESPEC n:R LES PRI NCIPF..5 
SU IVANTS: 

IJ.I. Jml':pr' ndance 

le profcssionncl IIlJ€lXndam 'lui a u~ mission de ""vision doit être ~t apP"'l'llirre 
libre de lour ,n[élil qo, pourl'lli r être considér€, quoi'lu' il en soit en réalité, 
comme él3m incomparibie avec les princiIX5 d'inrl"grité, d'objeclivité el d'indé
pendanc~. 

A causc: du m:m'lue d'iod€~ndance apparem ou !'hl, les siloallons qu, suiv~nt 
pourr~icnr donner à I'observatcur I'll,sonnabl~ des r .. isons de douter de I'indé~n _ 

danc~: 

INlpli(~tio" fi",IIIcihe ~I.;f til doms IQ 41~/m dil dimt 

L'irnpliauion fi nancière ;o.vec un elknr affecte !'indépendance el (Xut conduite un 
ob$crvatcur I'llisonnable à conclu~ qu'elle a é"l dirnlllufe. 

COlllr~fJ d~m l t s J«i/tiJ 

lorsque Ir'S proressionnels IIldépendanlS som 00 <HlI i!té pendant la périodc précé
dant immédiatemenl ou suivant immédiatem~nt s.a mission d'audit: 

membres du eonseil d'adminiSlI'lIl,on, direclcun ou cmployk dl" la SO(iélé; ou 
partenaires ou dans des relalions d'emplol avtc un m~mbre du con~il d'aJmi
nisltalion, un directeur ou un employé d'une sociélé. 

,Is (Xu"cm êlre considérk comrnc ayanr un imérit 'lui peut porter aneinte à I'in
dé(Xndanc~ dans I'~xerc ic~ d~ leot miSSIons d'audl!. 

PIlJ/,'lift/J d'"ft/rts _ , "UJ J>tmr NN d iml "'''Ndil 

Lorsqu'un proressionnd ,ndé(Xndam presu' d'aulres services pour un cI,~nr oû il 
accomplil une ronClion d'audit nu unI" aUft'" foncl ion de tév ision, il y a I,eu de 
prt:tr·r anenlÎon à cc '1U'it ne s'agissc" pas d'exereer des tachcs de geslion ou à parti
eipcr ~ la prille dl" d6::isions dl" gesl;on. 

RtI,,/iQ//J ,,"Jom/rl/tJ (1/~lNd",ltJ 

J.es relations pcrsonneJles ~I familiales peuvenr afTectcr I'indéptndance, 

Hrmor",'1:1 

Lorsque l'enc:ois5emen! d'honor .. ires récurrcnlS d'un elienl ou cl'un groupc de 
elients li6, reprfsentc unI" fone proportion du {Olal des honoraires bnll$ cl'un pro-
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ress iollnel indépendant ou d'un cabinel dans son ensemble, la dépendance vi$_~_ 
vis de ce cliell! Ou de ce groupe de clielllS do;1 en rout cas raire I'obicl d'un eu
men cat elle pl'UI ralre naÎlfe des doules sm I'indépendance. 

IIOIIOT"""4 "lItI/OlrtJ 

Des services professionlleJs ne pl'uvent pas iue offeru ni relldus à un chell! 
moyennall! un arrangemelll selon lequd aocun honoraire ne sera charg.! uur dans 
la mesun! ou une conSlata tion spécifiée ou un tisulrat est obu:nu, ou 10rS'lue J'ho
noraire esl rendu aléaloire d'une autfC mallière par rapport lIUX conSUllations ou 
multa!s M tels services. 

L.'acceplallOIl de biens ou services de la part d'un dielll peut être considér~ 
comme un riS<lue de pene d'indépcnJanee. L.'acccplation d'une hospitaJité exces
Slve engendre un riS<Jue Slmilair ... 

PropT/fli (1/1 rap'I'" 

Idfalement, Ie capital d'une firme doit être détenu exdusivemelll par des experts
comprables proressionnels IIldépcndan!s (y compris les reviseurs d'ellIreprises). 
Toulefois. Ia délenlion du capital p.ar d'autres personnes peUl être aUlOris~ 
pourvu que la majoril~ de la propriété du capitaJ el des dro;ls dl' \"Ole, SQit déte· 
nul' par des txpens-comptables proressionnds indépl'ndallIs. 

AlUleration dl lOl/glit durk dl JIn"1Ollnrl txl,imlltll/l (JIft Ja dil'lIJ d',mdil 

l'utiJisalion de coJJalXlImeurs expétimelllés dans un cont rat d'audit 'lUI st· pro
longe dans Ie temps peut t'ngeodrer des riS<Jues poor I'indépendance. 

8 .2. Compétenee proresslonnclle el re5ponsabilités relati\"es l J'uli!i5atlOll de non 
expt'rrs-comprabJes (n."\"is/'·ul"S d'tlltrepriscs) 

UI professiOlllleb indépendann dolvenl éviter d'accepter la preslalÎon de scrvices 
professionnels poot Icsqucls ils ne som pas compElellls saur dans la mcsure oU ils 
peuvelll oblenir une aSSlstance Ou I'avis compélent 'lui leur pctmelTl":l d'accomplir 
de façon $atisf.t.is:mte de tels services. 

l.orsqu'i!s uIIJ,sent Ics services d'expcns 'lui ne SOIII pas C"Xpcrts-comptables (rev;
seutS d'cnl~prises), ccs derniers dOlvenl faire en sotle (jue ces expetls soienl 
consCÎenlS des c~igences déontologiqlles. 

B .. t Honomires el commissions 

les e~pctl5-comprnbles indépendanrs (revist'ul"S d'Clllreprises) qui presten! des ser
viccs proressionnels pour un dient prennenl I'engagemenl d'ac(omplir ecs servÎccs 
av('(: inlégrite: el objecdvité el conf"ormément au s!andard tKhnÎque :opproprié. 

HOl1Omim p~/mio/lllds 

les honorairt'S prorcssionnels doiveO! rene:le r loyalement la ""Icur des services 
professionne!s prcslk pout Ie dient en tenanl compIe de; 

l'habililé Ct la connaissance requises pour Je type de services professionnels 
(onCerllt's: 
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Ie niveau de formallon el d'expérielKe des pcrsonnes <JUl seronl n«essaire+ 
menl engagm dans I'ex«ullon des Sf"rvices professionnds; 
te lemps nécesS:lIrt" preslé p~r chacune des personnes engag&-!; d~ns I'e.xécu
lion dl.' services professionnels; 
Ie nive:LU cle responsabilill'. 

C"",I1I;u;mll 

I..e paiemenl ou la récep"Ofl de commissions par un expcn-complable indépcn
dam (reviSl.'ur d'entrepnses) pcUI meure en cause $On obJI.'<:UVllé el $On indépcn
dalKe. Dès lors, un expcrl-comptable indépcndam ne dO;1 pas p.ayer unI.' commis
sion pour oblenlr un diem nl :Kct'pler unt' commis.sion pour liférer un dient à 
unt' {;t'rct' paTlit'. Un expcrt-complable mdépcndam (revl5tur d'emrepnses) ne 
don pas acupter unt' commission en vut' de rl.'<:ommandt'r les prodUIU ou Sf"rvices 
d'aUlTl.'S pcrsonnes. 

13.4. Acuvlt~S incom patiblt'5 av("C la prJllquc de l'cxpeTl;se complablc 

Un expcrl-complablc indépendam (reviSf"ur d'enlreprises) ne doil pas s'engager 
concurremmem dans une quckonque t'l1Ireprise, occupalion ou aClivil':: qui pour
rail meure en cause $On intégrité, san objl'Cllvilé, $On indépcndanct', ou la bonne 
lipmation de la profession el dk Ion SI.' .('véler ilKompalibie avl.'<: l'acromplisse
menl de services proft'$slol1!K'ls. 

IJ.S. Relallons ave<; d'autn:s expcrlS-complables ind.€pend:mts 

Lorsqu'un expen-complable esl Invilé à pn:sll.'r des services ou 1 rendre des avis, il 
doil s'imerroger pour savoir si un expert-complable exc.ce déjà des fonct ions 
auprès du client prospenif. Dans Ie cas ou il existe un expert-comptable 'lui 
cominue à prener des services p.ofessionncls. les procédures f"ixl..,s pa' les pam
gr~phes 13.8 ii 13. 14 (du Code [I' AO serom observées. Si I'engagémem a pou. 
effet <jue I'aut.c c"pcrl-compcable indfpcndanl sera remplacé, les proct'dures 
Ii"m p.ar les pamgraphes 13.1 S à 13.26 (du Gxk IFAC) seronl suivits. 

13.6. Publicirk"" sollic;lalions 

IorsqUl" la publicilé el la solllCitallon par un expert-complablt est permise. de 
lelIes publicités el $OIIicilallon5 doivenl avoir pour bUI d'informtr Ie public d'unt' 
façon obfeclivC" et dotven! resler d«entes, honn~les, sinches ti de bon goût. 
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FUNDAMENT AL E'HIICA L PR INCIPLES 
(SUMM ARY IFACCODE Ol' hïHICS 19I)Il) 

A. At L T H E MEMBERS O l' T I-IE MUL T IDISClPI.I N ARY 
ORGAN IZATION II AVE TO O BSI,RVE FOLLOW ING 
FUNDAM.ENTAt PR INCIPLES: 

A. I. Inrt'sri ly and Ob)«llvlly 

profl'$$ionals should boe rair, In,ellc"cluaily honest and frtt of conniets of inlf"l'nt. 

Tht'y should pro'l!("l ,he Integr;ry of ,heir professional services. and mainrain 
objC"Ctivity in their judgmenl. They should nOl allow prejudice, bias or influence 
of orhers fO override obj l.'Crivi,y . 

The professional should be consmnrly conscious of and be alt'n to faCtOrs which 
Sive rise 10 conflicts of intereSt. 

A.2. Profession~1 Compe'I'lln· & Due Care 

A pro(l'$$ional should pcrfurm profl'$$ional services wilh due care, compelence and 
diligence and hu 11 contlnu'"g dUIY 10 maintain profl'$$lon.1 knowltdge and skjlJ 
al a le'"t'1 rtquirtd tO ensure dUI a dient or emplo)"er rece",es Ihe advanrage o{ 
competent pro{l'$$ional se rv ice based on up-to-date dt'\lelopmenu 111 practicI', leg
islation and te<:hniques. 

A.j . Conr;de llll1lht ), 

Pro{!."ssionals have an obligalion 10 respen rhf" confidf"ncilllit)" of in{ormarion 
about a c1it'm's or cmployer's afTair! acquired in the cou~ of professional services. 
They shouJd not lISt or dl.,.close any such information without proper and specifk 
autooriry or unll'$$ there IS 11 le8al or pro{l'$$ionaJ right or dmy (0 d, sc lose. 

Pro(l'$$ ionals have an obllgallon 10 ensurt that stafT under thelr conlrol and per
sens (rom whom advice and assistancf" is obrained ll"Spt'Ct the principle of confi
demialiry. 

A .4. Publlciry 

In the marketing and promotion of Ihemselves and rheir work, proft'uionaJs 
should: 

a) nOl usc means which hrings Ihe profession imo disl"!."pUl!."; 
b) nOl makt' n3ggerall-d claims for the services they lire abJe tO offer. the qualifi

carions thf"y passess, or expenencr they have gained: and 
c) not denigrale Iht' work of mll!."r profl'$$ionals. 

A.5. Re-solm ion orEllllcal Conflins 

When faced wllh significant elh,cal issues. and when Ihe elhical connicr concerns 
an audit assignment , professionals should always ll'View the conflict probJem with 
lhe audil p;>rtner in order 10 scek a rt'solmion ofsuch conniel. 



B. W'HEN A MEMBER OFTl lt: M ULTIDISCII' tlNARY ORGANIZATION 
liAS AN A U DIT ASS IGNMENT. TIIE OTliER MEMBERS SHOULD 
ALLOW' THE ,\ UDITOI{ T O OUSt:RVE I'OlLOWING I'HINCIPLES 

U.1. IndcJ"'ndcnce 

Professional accoumanu in public pract ice whcn undcttak,ng ~ reponing assign
ment. should be and appear 10 be frce of an)' imerest whieh migh! bi: regardcd, 
whatever ju actual effect. as being incompatibIe wilh inlcgril)', obj«tjvit)' and 
indcpcndenee. 

Indicatjon of some of ,host' si 'uallons whieh. bccausc of Ihe aclual or apparent 
lack of indepcndence, would give a reasonable observer grounds for doubling ,he 
mdepcndcnce: 

f Ul,má"l lm,,/nmr'lf U lIb. 111' UI Ibr Affiun ofClim/J 

Financial involvcmem with a elicnl affects independenee and may lead a l"C",lSOn
ablc observcr to concludc dm, il has been impaircd. 

A/'/1IIIIII",mI5 ilJ CÓ",/,"'"ri 

Whcn professional accoumants in public practice are or wete, wilhin Ih .. pcriod 
under eurrem review or immediatcl)' precrding an assignmem: 

a member of thc board, an officer or employtt of a compan)' ; or 
a panner of, or in ,he employmcnt of. a membcr of lhe board or an officer or 
employcc of a compan)' ; 

the)' would he rcgardcd as having an inrerel! which could delraCl from indcpcn· 
dcnce whcn reponing on Ihal eompany. 

Pml'iJioll o[ O/lx r Sm l w la ti l/di l ClimlJ 

When a pro(c!iliional accountant in public practice. in acidi,ion 10 carrying OUI an 
audit or Olhcr reporting funclÎon. providl'S othcr services ro a diem, care should 
bi.' raken nOl to pcrform managcmCOl funcEions or make management decisions 

PtnbllJl <luJ I:oltlll)' R~/"fI""JhlfH 

Pcrsonal and famil y rel:l.lionships can affect indcpcndence. 

F~J 

When Ihe reccipl of recurring fees from a clicm or group of conneCtw clients, 
representS 3 large proporlion of the total gross fccs of a profcssional accountant in 
publie pract icI' or of Ihe pmcticc as a who]l', Ihe dcpcndcncl' on thaI clicn! or 
group of clicnt$ $hould inevitably come under $Cruliny and could mise doubts as 
to indepcndencl'. 

C()11I1I1;;ffl1) F m 

Professional Sl'rvicC$ should nOl he offered or rendl'red 10 a clil'OI under an 
arrangcment w~reb)' rIO fcc wil! he charged uniess a sp«ifitd findll18 or resull is 
obtained or when thl' f~ is olhl'rwisc contingcnt upon the findll18$ or resulu of 
such services. 



Goods and 5f-rvicn Accelllaoce of goods and services from a dien! may Ix- a threal 
10 independence. AccellGIIICe of unelue hospirality poses a simil,.r Ihmn. 

O"."mhip rif riJt Capu,,, 

Ideally, Ihl' (apilal of u pmcricl' shoulcl be owneJ I'ndrely by professional accoun
rants in public praclice. I-Iowcvtr, ownership of capital by OIhers may Ix- permit
leJ provideJ rhar ,he: majority of borh thl' ownershill of Ihe npiml and Ih .. voring 
righu lin onl)' wllh {he professional acwumanls in public praclice. 

J..1!Hg tIJ_ia/ioN rfStIIlnr pmoNlI<lwllh Audit Cl/mIJ 

The ~ of Ihe ume senior pe~nnel on an audit engaKement o"cr a prolonged 
period of tlOl(' may pose a threar 10 independencc. 

13.2. Profnsional Compe!~nc .. and Responslbiliries RegardmS Ihe Use of 
Non-Accountanls 

Professional accountants in [lublic prnn;ce should rerrain from agrt"<'ing 10 per
form professional servicn which Ihey are nOl wmpc:lenl tO carry OUI unless wm
peltnl advice and assistance is obta ineJ §O as 10 enable Ihem 10 Sóllisfacrorily per
form such services. 
Whe:n using lhe servict"$ of Cllperu who are not professional accountants. the pro
fessional accountant mUSI lake sleps 10 sec that such cllpcru art" awarc of clhinl 
requlremenlS. 

Professional 3(wunlants in public prnnice who undertakl' professional services for 
a elient, assume Ihe responsibiliry 10 perform s\lch services wllh integriry and 
objccriviry and in accordance w'lh the "ppropriale 1("Chnical slandards. 

Profmio.Ia' f'ttJ 

Professional fces should he a fallll'f1cclion of Ihe ""Iue of Ih .. professional servicn 
pcrformed for the dient, rolking imo account: 

Ihe ,k il! and knowledge rt'<Juired for the rype of professional services 
inyolye.!; 
Iht' It'yel of Ir.uning and ellpt"tlencc of Ihl' pe~ns necessarily ('ngage.! in PCT
form;ng rhe profesSional services; 
[he I;me n«cssarily occupied by t'lIch pe~n engagl-d in pcrformll1g Ihe pro_ 
fl'ssional seryicl!'"s; 
rhe degree of n.-sponsibiliry. 

C im/Uil/fiom 

Th ... paymem or Tl""Ct'ipl of B commission by :I. profnsional accounl"am in public 
practicI!'" could ;mpalr obJ«tiYIIY anel indepenell'oce. A profl'$$lonal accounlant in 
pubhc pr:llcticc should nol. Ihetefore, pay a commIssion 10 obuln :I. dienl nor 
should a commissIon Ix ;>cceple.! for Il'fl'rr:lll of a d,ent 10 a Ih,,'u pany. A profes
sional accountant lil public pracl ict' should nOl accepI a commission for dl(' rcfcr
ral of thc products or services of otheTS. 



BA. Anivit;es Incompatible w;th t he Pract in' of Publiç Accounranc)' 

A professional accountant in public practicI' should nor concurrenrl)' engage in 
an)' business. occupation or activity which impairs or might impair integrity, 
objectivÎty or independençe. or the good repuration of Ihe profession and there
fore would he ;ncompatible wirh the rendering of professional services. 

B';. Rcla tions with Othet Profl'Ssional Accountants in Public Practiçe 

When a professional accOuntant in public practice is asked to provide seTVices or 
advice. inquiries should he made as tO whelher Ihe prospt'Ctive dient has an exist
ing accountant. In cases where there is an existing acCOuntant who will continue 
to ptovide professional services, the procedures sel out in paragraphs 13.8-JJ.14 
should he oh$erved. If Ihe appointment will result in another professional accoun
tant in public practice heing supetSc"dea. the procedures $Ct out in parngmphs 
13.1 ~-13.26 should he followed. 

8.6. Advenising and Solicitation 

When advertising and solicir3t;On by professional aCCOuntantS are petmitred. such 
adverrising and solicitation should he aimed at informing the publ;c in an objec
live manner and should he decent, honl'Sl, trurhful and in Sood taste. 

IBR - ) MR\'I'KSI.M. 1999 



BIII \(,] 'i 

OVEREENKOMST T USS EN DE FRANSE ORDE 
VAN ADVOCATEN BIJ DE BALlE VAN BRUSSEL EN 

HET INSTITUUT DER BEDRIJ FSREVISOREN 
(6 januari 2000) 

ENTR E: L'Ordr ... français des aVOC3tS du bam-au dc Bruxclles, 

ET: L'lnstitut dcs RcviscUT5 d'Emreprises, 

IL EST EX POSE QUE: 

Considérnnt quc la oomplcxilé croissame des alTaires nécessitc la plus gronde compbcnce 
des preslalaires de services tam juriJi(jues (jUl' eomprables; 

Consid~ram 'luc la prQfession d'aVOCal et cclle de rt'viseur d'cmreprist"s wnt. à plusieurs 
égards. complémenla;res; 

ConsiJéram que chuune Je ces prQfcssions esl rt'gic par la loi Ct soumise à unc Jéomolo
gic propre; 

ConsiJéram 'luc les Jeux J('()mologics 0111 en commun la rigle de I'indépendance à l 'égard 
dudicm; 

Considéram 'luc I'intt'rêl du publ ie eommanclc (jUl', en certaines matièrcs, 1f'S .services d'un 
aVüCal et d'un rt'viseur d'emrepriscs puissent lui être olTerts; 

Considérant tomefois quc la spécirlCité Je chacune des profcssions exdur I'exercicc imégré 
de I'activité profcssionncllc; 

LES PARTIES CONV ll:NN ENT CE QUI SU lT: 

Arlide J 

Au S(·ns Je la préseme convcmion, on entend par: 

Avocat: {Oute personne répondam à la définirion dc !'article 428 du code judiciaire el 
inscritc au tableau de l'Ordre, à la liste des stagiaires ou à la lisle des membres de oor
Icaux étrangers associés au barreau d(' Bruxelles ('I inscrils à l'Ordre français; 

Reviseur d'entreprises: toutt personnc répondant à la définition des anicles 4 el 4biI 
dc la loi du 22 ju;!!et 1953, mooifiée nmammem par la loi du 21 ft:Vrier 198'); 

Société de moycns: unc société, dotét ou non <k la pcrsonnalilé juridiquc, dom I'objel 
est la mise en eommun de moycns à I'exclusion de lOul exercic ... de ['anivité profl'S
sionnclle dc.ses memhres. 



An,dl' :2 

Les aVocats Cl les rl'viseurs d'enHepr,ses peuvem consl'luer ensemble une sociélé de 
moyen! moyennant les auwriS31ions préalables et loujours révocablcs de lems aUlorilés 
professionnelles respectives. 

Artide .\ 

La société de moyens bit I'objl't d'une convention écrite qui: 

préeise les mo)"'ms mis en commun; 
détaille la grill ... de réplmition des frais l'ngcndrés pllr les moyens mis ... n commun: 
exdut wu( parmgl' d'honor~ires et Wule rt'munérat;on d'apport de cliems; 
vise rxpressém('nt k'S arricJcs 4, 5. 6, 9 et 10 de Ja pn'seme convemion. 

Artie k 4 

Chacun des part ... naires s'imerdit de poser IOU! acte d ... nature à porter aueime à la Momo
logiede I'aut re . 

En particulier, iJs veillem au R'Spect de leur indépcndance professionnelk respeClive el ils 
fom en sorte que la confidentialilé des informations communiquc:.es par les cJiellls ne soil 
pas affectée. 

Les c1icnts on(, en IOU(l' circonstancc, Ie libre choix de I'avocat Ou du rt'viseur. 

Article 5 

Les parcenaires s'interdisent toute ;ntervention profcssionneJle dans les cas ou les imérêts 
de leur.; elients ne wnr pas compatibles. 

De même. Jes parcenaires s'imerdisem lOute intervelllion profcssionneJle pour un mème 
elient dans Ie cas ou ils souri('nnelll des thèses opposé ... s. ains; que dans Ie cas nu ils 
dl'vraient respecter des obligarions légalt'S ou déonwlogiques opposées. 

Anidl' 6 

Les ""pier.; à lenre, brochures. Iettres d'information, memions dans Jes annuaires profes
siOllllels ou aUlres. qucl (ju'en soit Ie support matér;el, reStent dist incrs, mais component 
de mani'·re non équivoclu,· la n::f(,rence à la société de moyens et la profession des parre
naires. 

Anicle 7 

La parricipation à la société de moyens ex;stant enne I'avocat el Ie reviseur de pefSOtltlCS 
appartenam à des professions non reconntles par Jes deull autorités professionneJles, est 
excJue. 

Articlc 8 

Lc projet de cotlv('ntion porrntl! ckation de la sociélé de moyens. !'autorisalÎon et la révo
Cat ion visés à I'arricle 2, som examint'S par une commission mixIe, composc:.e paritaire
mem. qui 3 pour mission de faire rapport 3ux autorités professionndles. 

!BR - J IlAIlV[!l'I.AG 1999 



Articlc 9 

La convendon ponam cré:nion de la sociélé de moyens prévoir que les ~utorirés profes
sionneJies om pleinemem :leek, en 10UI lcmps, à 10US les éléments de l'aceoN. y compris 
I'tnscmble des documems soci~ux de loutes (ormes de données srockécs, de manière à leur 
IX'rmttcre d'être à tOUI momem towlcmenr in(ormées sur I'enscmbh.' de la scruc[ure juri
dique. IXonomique el (j"anciêre de la société de moyens. 

Artidc 10 

En cas de connil enrre les déomolog'es en prhence.l'opinion la plus restriClive I'emporce. 

En cas de désaccord persinam enlll' les panmaires à propos d'un coomt emre les dronre
logies en prhence. il est fall appel à I'arbitrage ronJoim du biitonn,erde I'QNre et du pré
s,dem de 1' ln$liIUI d{'$ Revisc:urs d'EntrepriSl'$. 

Le biilonnier el Ie président peuvent déléguer leurs fo,,([iol1s. L'opinion la plus rCSlricrive 
I'tmporte. 

Ardcle IJ 

Toul lirige ou toUle difficulré en rehllion avec la conVellllon ponalll cr6l1ion de la sociélé 
de moyens esl soumisc: aux autofllk professionnelles des panenaim. 

Le biilonnier de I'Qrdre el Ie prk,denl de I' lnslilUl des Rev.sc:urs d 'Emrepris.es !'KOm
mandem. Ie cas échéam, au,", parlenalft'$ de F.lIre lrancher Ie difTérend par la vOle de I'arbi. 
trage, un arbitre élant dkigné par Ie b:ilonnier, un aUlre p;>r Ie prkident el les deux 
arbilm désignam à leur tour Ic lroisi~me arbÎlre. 

Dans ce cas, la sc:mence arbifl1lle CSI érablie en deux originaux. dont I'un en déposé à 
I'Qrdrc (ran(llis des avocars du barreau de I3ruxdll-s Cl I'aurll.' à 1'lnSlitul des Reviscurs 
J'Emrcprises. 
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