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MARKANTE FEITEN 

Bij her begin van het werk jaar 2000 verwoordde de Raad de wens dossiers 

die in 1999 werden geopend Wt een goed einde re kunnen brengen en de 

doelstellingen, zoals omschreven in de voornaamste gebieden die het 

beroep aanbelangen [(-Il uitvoer ce leggen: 0) met betrekking roc de natio

nale eigen kenmerken: de toegang tot het beroep, omwikkelingen 

betreffende de economische beroepen en inrerprofessionele samenwerking, 
huishoudelijk reglement, nieuwe structuur van het Inst iHlut, toezicht, 

omwik kelingen op het vlak van vennootschapsrecht; (ii) betreffende de 

onafhankelijkheid en (iij) betreffende de internationa lisering van het 

beroep: het Forum 2000, internationale boekhoudkundige harmonisatie, 
omwikkelingen in verband met onafhankelijkheid, euro en elektronische 

handel. 

(i) D e nation ale eige n k enme rken 

Toegmfg lol bel beroet) 

Eén van de voornaamste bekommernissen van de Raad en van de Stage

com missie betrof de tenuitvoerlegging van de in 1999 gestane hervormin

gen die gericht zijn op een betere organisatie van de stage (lBR-Jaar

verslag, PI'. 49-52). Een eerste krachtlijn beoogt het omwikkelen van de 
kennis van de sragiai rs in de materies die niet alleen de boekhouding en 

het vennootschapsrecht betreffen, maar tevens betrekking hebben op de 

technologie en de imernationale normen. O ok hebben de Raad en de 

Sragecommissie alles in het werk gezet om de tweede krachtlijn betreffen

de de rol en de kwaliteit van de stagemeesrer, alsook de derde krachtlijn 

gericht op een meet kwalitatieve benadering van de srage door een doorge

dreven responsabilisering van de stag iair, toe te passen. 

Olflwikkeling nUf de economische beroepen 

In het kader van de omwikkeling van de economische beroepen, hecht de 

Raad een bijzonder belang aan de aangekondigde toenadering tussen het 

lAB en het IBR. Beide Instituten hebben constructieve besprekingen aan

gevat met betrekking wt een ontwerp van toenadering inzake de voor-
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waarden voor toegang tOf de Stage, onder naleving van de specialismen en 
de Europese regelgevingen. De Voorzi tters van beide Instiruren kregen elk 
de mogel ijkheid hun gemeenschappelijke boodschap re richren tot de 
algemene vergaderingen in april 2000. 

Bij wet van 22 april 1999 werd een Inrerinsti rurencomi té opgericht, 

samengesteld uit vertegenwoordigers van het lAB, her B!BF en het IBR. 
De Raad van het !BR, dar di r Comité in de eerste helfr van het werk jaar 
2000 voorzar, hecll{re een zeer groot belang aan her goede verloop van de 
werkzaam heden van dir Comité. Na verschillende vergaderingen kwam 
her Inrerinstitutencomiré onder meer tot een omwerp van gedragslijnen 
inzake reclame die voor de drie Insti ruten gemeenschappelijk zijn; dit Ont
werp zal begin 200 I aan de I-loge Raad voor de Economische Beroepen 
worden overgemaakt. 

Illferprojessiollele Stlmellll terkillg 

Met de Fran~ Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel heeft de Raad 
van her Instiruur op 6 januari 2000 een overeenkomst gesloten. De over
een komst legt de voorwaarden en nadere regels vaSt voor de oprichting 
van een burgerlijke middelenvennootschap onder advocaten en bedrijfsre
visoren. In uitvoering van deze overeenkomst hebben de Raad van het IBR 
en de Franse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel een gemengde 
commissie opgericht , samengeste ld uit vertegenwoordigers van beide 

beroepsorgan isaties. Deze gemengde commi ssie onderzocht mer name haar 
bevoegdheden en werkte een werkingsprocedure uit. Z ij gi ng eveneens 
over (Ot het onderzoek van de in uitvoering van de overeenkomst inge
diende dossiers. 

De Ra.1d verheugt zich over de dOOf de gemengde com missie verrichte 
inspanningen en de reeds in een geest van wederûjdse samenwerking ver
wezenlijkte werkzaamheden. Hij drukt de wens uit de besprekingen met 
de andere Balies te kunnen voortzerren, ten einde een gemeenschappelijk 
kader te kunnen uitwerken, met het oog op transparantie, 

N ie/fll' huisholldelijk "eglemelll 

Het koni nklijk beslui t van 12 maart 2000 wijzigt het huishoudelijk regle
ment vastgelegd bij koninklijk beslu it van 20 apri l 1989. Her nieuwe 
huishoudelijk reg lement voorziet onder meer in de mogelijkheid om de 
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tijdelijke weglating uit de ledenlijst, in principe: voor een duur van één wr 
vijf jaar, aan te vragen. De overige wijzigingen hebben ondt'r meer betrek
king op de berekeningsbasis voor de veranderlijke bijdrage en op de nade
re regels voor de toegang tOt de dossiers door belangstellende personen. 

Naasr een ledenlijst op papierdrager, wrgde de Raad eveneens 
voor een elektronische ledenlijst op de internetsite van her Instituut 
(h np://www.accountancy.be/nl /ibrlleden I i jsr). 

Nieuwe illtel"lIe st/·Ilc1I1I11" /""11 bet JlJR 

Aansluitend op her vertrek van de heer Henri OUVIER in de functie van 
Secretaris-Generaal van de FEE en de beslissing van de heer Michel J. DE 
SAMBI.ANX om zich meer aan zijn academische loopbaan te wijden. besloot 
de Raad de structuur van het Instituut te herzien. De Raad hechtte eraan 

een bijzondere hulde te brengen aan de heer Henri OUVIER aan wie een 
tibet· AmÎCOrlllJl werd overhandigd. 

Ten einde een structuur uit te werken gericht op het voorbereiden van 
de toekomst, steunde de Raad op de beroepsbekwaamheid en op de trouw 
waarvan de reeds op het Instituut aanwezige personeelsleden hebben blijk 
gegeven. Er werd overgegaan tot de aanwerving van de heer David S" ...... FRAN 

in de functie van Secretaris-Generaal. 

Toezicbt 

De Raad heeft k("nnis genomen van de door de Europese Commissie goed
gekeurde <lanbeveling van 21 november 2000 inzake kwaliteitscontrole. 
De Belgische norm inzake de confrarernele controle is grotendeels in over
eenstemming met deze aanbeveling. België is op dit vlak één van de meest 
vooruirstrevende Europese Iand("n. De Raad zal in 200 I een nieuw(" norm 
uitwerken, wa<lfbij rekening wordt gehouden met de ervaring in de afge
lopen jaren, alsook met de nieuwe Europese evoluries. In de norm zal de 
noodzaak worden geïntegreerd om in de schoot van de kantoren interne 
structuren uit te werken inz.1ke kwaliteitscomrole, die op permanente t'n 
efficiënte wijze werken. 

01llwikkeliugeu op bet ·,,Jtlk /:(1/1 wetgeving 

De Raad volgde met et'n bijzondere anndachr de werkzaamht'df."n van d(" 
Juridische Commissit' van het IBR die verschillendt' bepalingen vall het 
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nÎeuwe Wetboek van vennootschappen die de be<lrijfsrevisoren aanbelan

gen, heeft ondCrlocht. 

Daarnaast volgde de Raad ook de omwikkelingen op in verband met 

het omwerp van wet lx-rreffende de VZW's dat op 12 januari 2000 in de 

$ena.1t werd ingediend. Dit ontwerp strekt er onder meer toe dat de grote

re VZW/'s verplicht worden een boekhouding conform de boekhoudwetge
ving te voe(en en dat zij hun jaarrekening door een beroepsbeoefenaar 

moeten laten controleren. Het verheugt de Ra.1d dat in juni 2000 amende

memen werden ingediend die moeten zorgen voor de door de wetgever 
nagestreefde samenhang en evenwicht in de schoor van de econom ische 

beroepen, lx-creffende het special isme van de commissaris-revisor inzake de 

controle van de jaarrekening en van de financiële staren. Deze amende

memen voorzien in de COntrole van de jaarrekening en van de financiële 

sraren van de zeer grote VZW's door een commissaris-revisor. 

( ii) De o nafhankelijkheid van de commissaris- revisor 

De Raad is zeer aandachtig voor her onafllan keJ ijkheidsprincipe van de 

commissaris-revisor en heefr de wetgevende voorstellen inzake rmnsparan

tie van bijzonder nabij gevolgd, inzonderheid war de onafhan keli jkheids

voorschriften betreft. Dit komt op een meer gederailleerde wijze in onder

havig ja.1fverslag aan bod. 

In de loop van 2000 is door bepaalde gebeurtenissen, zoals deze in ver
band mer de vennootschap Lernour & Hauspie, gebleken dar er een abso

lute noodzaak is aan een beter beg rip door de derden van de raak van de 
commissaris-revisor. met name in verband mer de preventie van fraude en 

onwettige handelingen, externe melding en toepassing van de internatio
nale audir- en onafhankelijkheidsregels. 

Mer bijzondere aandachr heefr de Haad de diverse discussies berreffen

de de onafllankelijkheid van de commissari s-rev isor opgevolgd, zowel op 

Belgisch als op Europees en wereldvlak. 

Zo heeft de Raad det-Igenomen aan de werkzaamheden van de FEE. 

waarin hij is vertegenwoordigd. 

In juni 2000 legde de IFAC een ontwerp roe wijziging van zijn C()(le 
of Ethici inzake ethiek en onafhan kelijkheid eer consulmrie voor. Als ver-
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ko~en lid van het eth isch comité van de IFAC, blijft de Voorzitter van het 

IBR, de heer Jean-François CATS, verder deelnemen aan de discussies rond 
dir ontwerp. 

Na verschillende ver~nderingen heefr her Comiré van de Europese 
Commiss ie dnr mer de wettelijke controle van de rekeningen is belast 
(COllllllillee 011 A"ditillg) ecn ontwerp van a..'\nbevelin~ inzake de onafhanke
lijkheid van de wettelijke rekeningcomroleurs uirgewerkr. De Europese 
Commissie heeft mer de verspreiding ervan op haar internetsite(l) ~ezorgd 
voor een ruime consulrarie in verband met de jongste versie van her docu

mem van 15 december 2000. In het stuk legr de Commissie onder meer 
de voorwaarden vasr waaronder de weuelijke rekeningcomroleur een 

arbeidsovereenkomsr bij een vroe~er geauditeerde vennootschap na de 
sropzerrin!: van zijn opdrachr mng onderrekenen. In de tekst laar de Com
missie bovendien het verstrekken van diensren die geen auditd iensren zijn 
roe, onder naleving van een annral voorwaarden. 

In België heefr de Raad van zeer nabij de werkzaamheden gevolgd 
in verband mer Corporalt GOI'trfumce. Op 22 september 2000 heeft de 
Ministerraad een voorOntwerp van wet aangenomen dat bepaalt dat her de 
commissaris-revisor verboden is een functie, opdracht of mandant bij een 

vroeger geaudi reerde vennoorschap te aanvaarden of uit re oefenen voor 
een [ermLjn van rwee jaar na de sropzerting van zijn mandaar als commis
snris-revisor is verstreken. Her voorontwerp bepaalt eveneens (lar de com
mLssans zich niet onafhankelijk kan verklaren indien de vennootschap 
waarvan hij de rekeningen controleert of een verbonden vennootschap 
diensten heeft genoten versrrekt door de commissaris of door een persoon 
mer wie de commissaris een ilrbeidsovereenkomsr heeft gesloten of met 
wie hij een beroepsmatig silmenwerkingsverbilnd heeft. In her kilder viln 
dit voorontwerp hebben de werkz..'\amheden Viln controle, nazichr en ver
beterin!: en ook de bij wct aan de commiSSilri s-rev isor Toevertrouwde 
opdrachten, met inbegrip van de olxlrachrcn rcn behoeve van verbonden 
vennootschappen, geen weerslag voor de onanlunkelijkheid van de com
missa ri s. De Minisrerraad besloot onder meer de I-loge Raad voor de Eco
nomi sche Beroepen , de Commissie voor her Bilnk- en Financiewezen en 
het IB R re raadple~en. 

(I) Europese' CommissLe, "SI,II/lI"" I\/lduun' fl/dlf'em'mu IN IhI EU; 1\ Stl of FNm'allltoilul 
P'mripltS", http://turopó,.tu ."ltfcom mlinternaJ_marktt/fr/compilny .Lndc~, hl m 
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De Raad van het IBR heeft aan de Regering zijn analyse overgemaakr. 
Volgens de Raad zouden de onafhankelijkheidsvoorschriften voor de com
missaris moeten afgestemd worden op de Europese aanbeveling , waarvan 
de tekst in ontwerp op 15 december 2000 aan de Belgische Regering werd 
medegedeeld via de vertegenwoordiger van de Belgische Minister van 
Economie in het CO!ll/!/illee 011 Allditillg van de Europese Commissie. 

Ingevolge deze tussenkomst werd aangekondigd dat her voorontwerp 
van wetswijziging opnieuw zal worden bekeken wanneer de Europese 
Commissie zich za! hebben uitgesproken over de regels inzake onafhanke
lijkheid. De Min ister van Financiën heeft met name als volgt op een parle
mentaire vraag geantwoord : "Hef voorollfwerp f'tl1/ fOlllOrtlte gOl'emalire-lI'ef iJ 

l'OOr tldl'ia bij de Rtlad /'al/ State en bij de H oge {?(./{Id l'OOr de fCOIIOllliJfhe !;eroc

pelI, die /literaard rekmillg Ulllmli/octe/l hOI/{/e1i /lief de bllidige Olill/likkelillgW op 

E/lropreJ ril Alllerik(ltlflJ 1/;/'(tll/ . . "11) 

Verder heeft de Raad eveneens de invloed onderzocht van de principes 
inzake onalll\Ulkelijkheid en transparantie op een reeks bepalingen van het 
Belgische vennootschapsrecht. Die bedenkingen hebben onder meer 

betrekking op het beg rip onafhankelijk deskundige in her kader van open
bare overnamebiedingenm (Jqlleeze-ollt) en op de vermelding in het jaarver
slag van d(' aanvullende honoraria!.;). 

De hierboven aangehaalde punten komen in dit Jaarverslag aan bod, 

(iii) De inte rnatio nalisering van het be roep 

ForulJI 2000 1/'111 bel Relll'SOrt/(/1 

In de loop van 1999 maakte de Raad een aanvang mer de organisatie van 
het Forum 2000 van het RevisoraaL Zo heeft de Raad in de herfst 1999 al 
de volgende vier Commissies in het leven geroepen die moesten zorgen 
voor her welslagen van her Forum rond het thema van de internationalise-

(I) Antwoord van de Mini$cer van Financii'n op ~n mondelinge vr:tag vanwege de htoer 
Gwrges LF,NS5~N OW'r ··het standpum van de Commissie ,·oor het Bank- en Fimlllcie
Weztn aanga.1nde de lx..:lrijfsrevisoren·', (nr. 2837), KtllIJrr 1<11/ Va/J!1I"frugeml"(xmlign1, 
3de zininS van de SOw: zininssperiode, 2000-2001, 12 december 2000. CRABV 50 
COM 330. 

(2) Koninklijk besluif V:lIl 8 novl'mber 1989. 
(3) Artikel 64ur van de gewörclinel'"k W('U('n op de lwndelsvcnnoofschappen; uniktl 

134. §§ 2 en 4. \Xlnbod, van vennOOTschappen. 
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ring: Commissie lAS, Commissie ISA, Commissie Ethiek en Commissie 
';N ellJ ASSlirallre StnJim'·. 

Her vijrde Forum van het Revisoraat dat plaatsvond te Brussel op 5 en 
6 december 2000 was vernieuwend: aan her Forum g ing inderdaad een 
academische zining vooraf waarop een groor aamal deelnemers uit poli
tieke, economische, soci ale en academische kringen aanwezig waren De 
Raad verheugt zich verder ook over de deelneming van ral van buitenland
se beroepsorganisaties die met het Instituut der Bedrijfsrevisoren verge
lIjkbaar zijn. 

De Raad hecht eraan confrater André K JLESSE, die instOnd voor de coör

dinatie van her Forum 2000 als algemeen verslaggever, hartelijk te danken 
en ook alle confraters die hun medewerking hebben verleend aan de voor
bereidende werkzaamheden van vier Commissies van het Forum 2000. 

Tijdens de discussies die op het Forum 2000 plaatsvonden, kregen de 

confrarers de gelegen heid hun beden kingen aangaande de evolutie van her 
beroep uit te wisselen en zich beter bewUSt te worden van de internationa
le context. De conclusies van het Forum boden de confraters de gelegen
heid om de verwachtingen van het beroep en de rol die door her lnstiruut 
verder moet worden gespeeld re verwoorden, met de nadruk op de vor
ming. De conclusies van her Forum, die voor elk van de vier Commissies 
werden samengevat, zijn in onderhavig J aarverslag opgenomen. De onder
werpen die werden aangesneden, zijn bijzonder actueel en de Raad wenst 
dat de definitieve documenten berreffende de Commissies van het Forum 
lAS en ISA in 200 J zouden worden gepubliceerd. 

Onder de thema's die op het Forum aan bod kwamen, was er onder 
meer sprake van de Mededeling van de Europese Commissie de dam 
13 juni 2000 strekkende tot de internationale boekhoudkundige harmoni
satie en van de ontwikkelingen op het vlak van de onafhankelijkheid van 

de wettelijke rekeningcontroleurs. 

Euro/Jese hal"fllOllisalie 

In haar Mededeling van 13 juni 2000 betreffende haar strategie inzake 
Financiële informatie. beveelt de Europese Commissie aan dar tegen 2005 
de internationale boekhoudkundige normen lAS voor de geconsolideerde 
jaarrekening van de beursgenoteerde vennootschappen zou worden aan-
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genomeni)). Her doel dat wordt nagestreefd, is hN in de hand werken van 

de vergelijkbaarheid van de financiële informatie. Uiterlijk in 2007 zullen 
de regels kunnen worden uitgebreid tot de vf.'nnootschappen die een 
prospectus van openbaar bod, conform de richtlijn betreffende de prospec
tussen,opstf.'llen(2). 

De Raad is zich bewust van het belang van df.'ze ontwikkelingf.'n en 
wenst dan ook de inspanningen voort te zerrf.'n om in tf.' spelen op de 
behoeften aan vorming, in her kader van het vormingsprogramma dat 
door her Instituut werd uitgewerkt. 

De Europf.'se Commissie heeft eveneens een aanbeveling bekend 
gemaakt betrf.'ffende de kwaliteitscontrole op het vlak van wettel ijke con
trok~m; daarnaast zijn er de werkzaamheden met het oog op een gemeen
schappelijke aanpak omtrent auditnormen en beroepserhiek(4). 

Elektrolliscbe blflldel 

De opdrachten inzake de waarmerking van internetsites zijn geen certifi
ceringen van boekhoudkundige en financiële staten, dewelke behoren Wt 

de uitsluitende bevoegdheid van de bedrijfsrevisoren. In deze context heeft 
de Raad van her Instituut gunstig geantwoord op het verzoek van het lAB 
om de werkzaamheden die het IBR had aangevat, gezamenlijk verder te 
zetten met het oog op het afsluiten van een licenriecontract voor het ge
bruik van WehTrusr met her Amer;w/l IlIJfitllfe of Cert;fied Pub/ic ACCI)IIII

tal/IJ (AICPA). 

Euro 

Sinds 1997 heeft de Raad verschillende stappen gezet in het kader van de 
voorbereiding op de overstap naar de euro: terbeschikkingstelling in 1998 

(1) Mededeling van dl· Commissie:t.:ln de R:t.:ld en aan hel Europt.'('S Parlemem, "SIMltgit 
",m dt EU iNzakt fil/ul/cMt ill/0"",ullt: Jt It I 'Q/ge/I Ing", Com (2000) s]otdocumem. 
13 juni 2000. p. 2. 

(2) Overeenkomslig richrlijn 891298!EEG V311 de Rm,d van 17 april 1989 hOlldende 
coördinatie van de voorwaarden van opstelling, controk, en verspreiding \".In de pro
sJXocIUss.en die ingeval van openbaar bod op effcrltrl moelen worden "ilgegeven (PB, 
1.124. 5 mei 1989. p. 8). 

0 ) Annlx'Veling in vcroond me! een aantal minimumvereisten voor de kwaliteitscontrole 
van de \Verlelijke rekeningt"ncomroh .. in de EuroJX"SC Unie. 
hllp:fleuroJXI.t"lI.im.comm.imernal_marker!frlcomp:lI1yfi ndex.htm 

(4) Europese Commissie, "SI<I/lIItJry Am/ilon' /11</epmdtlll"t i/I IIN EU; A St! Q/ ('IIIIJm/llIIl"! 
Prll/eip/el". In I p:fleuropn.eu. i n tlcommli nternaJ_marketf(rlcom pany. index. ht m 
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en 1999 van de gegevensbank Eurochallenger®, publicatie van artikels in 
dit verband in de Periodieke Berichten van her I8R , standpunten ingeno
men door de Raad, toelichtingen in de jaarverslagen van het InstituUt van 
1997 (pp. 61-67) en 1998 (pp. 66-71) en opvolging van de werkzaamhe
den van de Euro \'(/orkillg Party bij de FEE. 

In de loop van her jaar 2000 heeft de Europese Centrale Bank, in 

samenwerki ng met de centrale Nationale Banken (waaronder de Nationale 
Bank van België via het Commissariaat-generaal voor de euro) een sensibi
liseringscampagne gestart, [en einde een groot aantal personen warm te 
maken voor de overstap naar de chartale euTO. De Raad van het Instituut 
was a ls partner bij dit project betrokken. 

De Miniseer van Economie lanceerde in de loop van het jaar 2000 een 
sensibi liseringscampagne om de ondernemingen attent te maken op 
bepaalde aspecten van de overstap naar de (,UTO. I-Iet Instituut der Bedrijfs
revisoren, her InS[LtLJLJr van de Accountants en d(' Belastingconsulenten en 

het Beroepsi nstituut van erkend(' Boekhouders en Fiscalisten werden bij 
de werkzaamheden betrokken en verbonden zich om de ondernemingen in 
het kader van her overstappen naar d(' euTO op gep..1Ste wij ze bij ce staan. 
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LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AIC PA 

BJB F 

CBF 

CBN 

CDV 

CDZ 

C FI 

EU 

FEE 

F!DEF 

lAB 

lA Pe 

lAS 

IAse 
IBR 

IFAC 

IOSCO 

ISA 

ISB 

NB B 

NGO 

SEC 

SIC 

Am trican Jnstitute of Certifled Publ ic Accountants 

Beroepsinscitullt van erkende Boekhouders en Fiscalisten 

Commissie voor het Bank- en Financiewezen 

Commissie voor Boekhoudkundige Normen 

Conrrolediensr voor de Verzekeringen 

Conrrolecliensc voor de ZiekenFondsen 

Cel voor Financiële Informatieverwerking 

Europese Unie 

Fédération des Experts comprables Européens 

F&lération Internationale des Expncs-Comprables 

Francophones 

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 

International Audirin,g Practices Committee 

Internat ional Accounting Scandard 

International Accoun ting Standards Comminee 

lnstiruur der Bedrijfsrev isoren 

International Federarion of Accountants 

International Organisation of SeCllritÎes Commissions 

International Standard on Auditing 

Independenee Standards Board (US) 

Narionale Ban k van Belgit 

Nier-gouvernementele organisaties 

Securiries and Exchange Commission (US) 

Standi ng Interprerarion Commirree OASe) 
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I. H UISHOU DELIJK REGLEMENT 

In het Belgisch SttUwb!at! van 28 ma~1Tt 2000 werd het koninklijk besluit 

gepubliceerd van 12 maart 2000 houdende wijziging van her koninklijk 

besluit vall 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement 
van her Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zoals reeds uiteengezet in het 
lBR-Jaarverslag [999 (p. 29), zijn de meeste wijzigingen van redmische 
aard, [erwij l toch dient aangestipt re worden dut verschillende van deze 

bepalingen r('chrsrreeks de rechten en plichten van de leden beïnvloeden. 

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op: 

• een aantal vormelijke aanpassingen van de gegevens die in de ledenlijst 
van het Insti tuut worden opgenomen (artikel 4, § I); 

• de inhoud van het dossier dut het Inst ituut opent op mUlm van de leden 

en de mededeling van de daarin opgenomen inlicluingen aan '"elke 

belanghebbende persoon" ter zete! van het Instituut (artikel 4bis); 

• de invoering van de mogelijkheid om de Raad te verzoeken om t ijde

lijk weggelaten te worden uit de ledenlijst (artikelS, § 5); 

• de invoering van l'en rl'geling toepasselijk op de bedrijfsrl'visor die een 

politiek mandaat uitoefent (artikelS , § 6); 

• de verlaging van het minimumbedrag van de vasre bijdrage met de uit
breiding van d l'ze bijdrage tot de rechtspersonen en de v('rvanging van 

de "bruto-erelonen geïnd in uitvoering van" door "de aan BTW onder

worpen omzet zoals aangegeven in de loop van het burgerlijk jaar dat 

voorafgaat aan het jaar waarin de bijdrage is verschuldigd'" als bereke

ningsbasis van de veranderlijke bijd rage voor alle ledl'n (artikel 7); 

• de invoering van de verplichting voor de bedrijfsrevisoren om het 

Institllut in te lichten wanneer zij de hoedanigheid verwerven of verlie

zen van lid van een Ix-roepsorganisatie die in het buitenland een functie 

uitoefent die vergelijkbaar is mer die van het Jnsritllllt der Bedrijfs

revisoren of van een andere in België opgerichte of door de wet erkende 

beroepsorganisatie (artikel 36biJ), 

De Raad heeft in de loop van her voorbije jaar commentaar gell'verd op 

een aantal van dl'ze wijzigingen of terzake een standpunt ingenomen, die 

hi erna worden uiteengezet. 
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l.I. Ledenlijst 

De ledenlijst wordt jaarlijks per 31 december door de Raad van her IBR 
vastgesteld. Dit gebeurt overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 20 april 1989 tOt vaststelling van het huishoudelijk reglemem 
van het Insriwur der Bedrijfsrevisoren (8.S. 22 april 1989), zoals gewij
zigd bij her koninklijk besluit van 12 maart 2000 (8.5.28 maart 2000). 
Tevens wordt de ledenlijst meegedeeld aan de leden (in een afLonderlijke 
bijlage bij het Jaarverslag) en bekendgemaakt in her Belgiscb S/(1tlfsblad (in 
de loop van de maand maart). 

Hierna volgen de gegevens die, overeenkomstig voormeld artikel, in de 
ledenlijst zijn opgenomen, en bijgevolg ook opgeslagen worden in de 
database van het Instituut. Deze database genereert de ledenlijst volgens 
een vastgelegde snuctuur. De tekst in cu rsief bevat bijkomende toelichtin
gen of facultatieve vermeldingen, die eveneens als bijkomende informatie 
kunnen bekendgemaakt worden. 

~ De ledelllijs, VUIl de 1U1'ulI,./ijke !Jcrsom!ll 

De ledenlijst bevat de volgende gegevens in alfabecische volgorde omtrent 
de natuurlijke personen: 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

het volgnummer van de inschrijving in het register; 
de naam, voornamen en woonplaats (dit l{l(lfste kmi wegge/aten /I'ordtll 
/I'am/eet· /I'oonplaats til plaafs mI/ de Ilitoeftl/illg /YlI/ de beroepslI'erkzotllllbeid 
Jalllefl/.wllen), {!1.'e//flleel ge/lQlgd door fbi prititelefoonllllllllller en -faxnummer; 
de datum van de eedaOegging (bef j(fm); 
de taal waarin de eed overeenkomst ig artikel 4 van de wet is afgelegd 
of, indien deze in het Duits is afgelegd, de taalgroep waartoe hij wenst 
te behoren; 
de firma of de naam van de vennoorschap in,geschreven op de ledenlijst 

van het Insrituut waarvan hij in de eerste pla;ltS vennoot, bediende of 
medewerker is; 
de pl aats van de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, et'el/flleel 
gerolgd door het beroePJllltltig te/efoolllllllllmer et/ faxllfIIllIlltr: ;11 hef geml dllt 
de rtI,isor deel uitmaakt / '1/11 etll revisorellf't'llIIootscbtlp, zlIllell de (Oll/lIlll1ûc{ltie
gegtf'fIJs dne zijll die gekoppeld zijIJ a(1Il fé'J t'(II1 de 1'eJtigillgen /'(111 deze It/(lfs!t 
wat/ri" de rtf'isor zijll beroe/IJartiE'iteit lIitOfftllf; 
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• 
• 

de hoedanigheid van werknemer bij een andere bed rijfsrevisor; 

bef GSAI-flflllllller waarop men de rroisor kali bereikelI. 

~ De ledeIlIijst /'(111 de I'ccbtsperSOllclI 

De ledenlijst bevat de volgende gegevens omtrent de vennootschappen: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

het volgnLlmmer van de inschrijving in het register; 
de firma of de naam van de vennootscha.p; 

de datum van de toelating als lid (fm )(I((r); 

de rec!Hsvorm van de vennootschap; 

de maarschappel ijke zetel van de vennoorschap, el'tli/lletl gewlgd door Jm 
tl/geil/teil te/efool/llulllmer et/ het a/gemtell JlI>':1II1111Iller W11l deze zetel; 

het adres van de vestigingen waar de recluspersoon de acriv i[{.·it van 

bedrijfsrevisor uitoefent, (wu/lleel gel'(J/gd door het a/gemtell telefOOlll11lll/mer 

t'I1 Ix! tI/gemteli jaxlIIllI/IIJer 1'111/ de t'f!Jfigillg; 

de namen en voornamen van de bedrijfsrevisoren d ie 8emachtigd zijn 
om de vennootschap in de uitoefening van een revisorale opdracht te 

verte8enwoordigen, d;, lI'il zeggm de t'em/Ofefl m de UlflkwerderslbeJllfllrY/ers. 

De elekl/'ol/iscbe ledel/lijsl /'(//1 de ledel/ ,.11/1 bel JBR 

Naast de ledenlijst in gedrukte vorm, wordt door het IB R - ter informatie 

- ook een elektronische ledenlijsr rer beschikking gesteld op de inrerner

stek van het Insriruur (hctp:llwww.accounrancy.be/ned/ ibrfledenlijst/) die 

de leden, alsook elke geïnreresseerde, todaten de beroepsmatige ge8evens 

van de bedrijfsrevisoren re raadplegen, zoals die op het secretariaat van het 

Instituut 8ekend zijn. 

Her inrernetmedium is ook de geschikte plaats om bijkomende elektro

nische communicariegegevens met betrekking tot de bedrijfsrevisoren ce 

publiceren. Vandaar dar de leden aldaar volgende communicariegegevens 
kunnen laten opm.'men, die niet in de gedrukte ledenli jsc voorkomen: 

• voor de natuurlijke personen, aansluitend op hun beroepsmari8 adres, 

ook hun beroepsmacig e-mailadres en hun evennzele URL (inrernec

adres); 

• voor de rechrspersonen, dit na de 8e8evens nH:t betrekkin8 tOt de 

maatschappelijke zetel, her algemeen e-mailadres en de URL van de 

rev isoren ven nootschap . 
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De elektronische ledenlijst wordt éénmaal per maand bijgewerkt door 
toedoen van onze partner terzake, die tevens de gezamenlijke website 
www.accoumancy.be van het IBR en het lAB onderhoudt. De elekuoni
sche versie laat voortaan tevens toe een selectie te maken op basis van de 

p:lsmummers, hetgeen vroeger niet het geval was . 

.. Bijll 'erkillg mil de lulel/lijst 

De Raad moet, overeenkomstig artikel 18, JO, van het huishoudelijk 
reglement, roezicht uitoefenen op het bijhouden van het register der leden 
en de leden lijst. 

Om her Instiruur de mogelijkheid re bieden om de gegevens juist weer 
te geven in de publicaties van de ledenlijst, worden de leden verzocht elke.
adreswijziging, elke beroepsmatige samenwerking of elke andere verande
ring in de wijze waarop zij het beroep uitoefenen, onverwijld te melden. 

Een revisorenvennoorschap zal pas op de ledenlijst worden vermeld, 
nadat de Raad haar ook in het register der leden heeft ingeschreven. 
Voormeld artikel 18 van het huishoudelijk reglemem hef'fr vf'rder ook tot 
gf'volg dat de wijziging van de rechtsvorm of van de maatschappelijke 
benaming van een rechtspersoon, ingeschreven op de leden lijst , ook door 
de Raad behoorlijk moer kunnen geactef'rd worden op basis van de hem 
voorgelegde akten. Pas dan kunnen dergelijke wijzigingen in het register 
der leden en op de ledenlijst ingeschreven worden. 

De leden die willen nagaan of hun beroepsmatige adres- en communi
catiegegevens, waarover het Inst ituut beschikt, juist en bijgewerkt zijn, 
kunnen daartoe hun gegevens raadplegen op de elektronische ledenlijst 
(hHp:/lwww.accoumancy.be/ned/ibr/ledenlijstl) die op de internetsite van 
het IBR worde gepubl iceerd. Evemuele bijwerkingen kunnen doorgegeven 
worden door de verbeteri ngen aan re brengen op de afgedrukte pagina, en 
deze na onderrekening per brief toe te zenden aan het adres van het 

Instituut of door te f."lxen aan het Instituut. 

1.2. Toegang tot het doss ier door belanghebbende de rden 

1.2.1. Hui shoudelijk reglement 

Arrikel4bis van het huishoudelijk reglement luidt als volgt: 
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;'Arlike/4bis § I. Het Imlilfml opem teil dOJJier op ff(um/ I/all de IedelI. Hel 

dossier belWI de wscheidtll ter Jftll'illg /'all de in de ItdtlllijJt opgellollltll gegeve1lS 
et/ ook de geget:tIIs die I'oor de loepaJJilig /,{II/ artikel 18ter WIl de wet zijll ver
eiSI. 

Her dossier buwl da(lrl/flaJI ook de l'lreiJte illforlllatie lIIel betrekking tol de 
beroepslI/alige J(III/tllUlerkiligs/'erbandell die er bestaal/ meI 1'fllllootJchappen of 
l"ere/ligi/lgen die ill hel buitell/fllld of 111 Be/gil U'frde/l opgerifhl, lIIet IItJletli/lg 
['(11/ arlikel 8 I'{tII de wel. 

§ 2. NmlJl de il/ § J bedoelde mlichtillgen beml het dossier ml/ elke op de 
leden/ijJ! ingescbret'fll bllrgerlijke l,{,l/11ootscbap: 

de /laalll en de 1/I00llplflflfS Wil alle aal/deelbollders of 1.'f1ll/0UII /'all de IJtIl
lloo/Schap: 
de llaflfll ell de woonplaalJ /'(111 alle leden /-'fllI hel besllllrrsorgam/ 1/(111 de 
1.'fll1100lschap: 
de lijsl /'al/ de Belgiscbe of b,IiUn/al/dse /.'f1ll/oo/scbappen I('aarill zij a(//u/e

ItII of deeibewijui/ bezit, beho"dellJ IMIl/Ieer die effeCle1/ als lbesaflriebeleg
gÎlIgtllll/oelef1 u'Ordtll beschollwd. 

Elke belanghebbende persoon kt/n Ier zerell'all het Imlillmt medede/ing bekollle/l 
lWII de;1I deze paragrtlaf I.'trme/de inlichtillgell. ,. 

De Raad van het IBR heef[ deze bepaling onderzoch[ om ui r re maken: 

a) welke reikwijdte aan de mede te delen inlichtingen moer worden gege
vén én 

b) tot wie déze mededelingen van inlicht ingen zijn gericht (het begrip 
belanghebbende derden). 

De Raad wenst in herinnering te brengen dat dé internetsite van her 
IB Ro l roegang biedt tot een aanzienlijk aantal inlichtingen: 

a) naam van de vennoten en van de leden van het bestuursorgaan van de 
vennootschap; 

b) lijst van de ondernemingen waarin de vennootschap vennoot is. 

(I ) http://www,accollnI3ncy,bc 
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1,2,2, Standpunt van de Raad 

... WIlt de reik wijdte " (lil de l'el1J1icbting to/mededeling betloeft 

De Raad stelt vast dat de formulering van artikel 4bÎJ van her huishoude
lijk reglement van het IB R niet het recht toekent aan derden, ook al doen 
die van een wettig belang blijken, om kennis re nemen van de inlichtingen 
bedoeld in § I, onder meer de beroepsmatige samenwerkingsverbanden. 

De Raad is van oordeel dat derden dan ook niet kunnen eisen de inlich
tingen betreffende de beroepsmatige samenwerkingsverbanden te beko
men. Het huishoudelijk regleml."nt verbiedt de Raad van het Instituut 
evenwel niet die inlichtingen bedoeld in artikel 4bis, § 1, van het n:gle

mem, mede te delen. 

\\'l(/ t bel begrip "belllligbebbelltle IJersooll" betreft 

Arrikel 4bis, § 2, van het huishoudelijk reglement heeft alleen betrekking 
op de gegevens bet reffende rechtspersonen. Het begrip "belanghebbende 
persoon" zou dan ook ruim moeten worden geïnterpreteerd, rekening hou
dend met het feit dat een aantal inlichtingen ook langs een andere weg 
ku nnen worden bekomen (bijvoorbeeld: de Nationale Bank van België, 
het Belgisch Staatsblad, Register van de burgerlijke vennootschappen). 

Bij ontstentenis van een definitie wn '"belanghebbende persoon" zou 

de Raad van het Instituut, naar analogie, rekening kunnen houden met 
een aantal gl."paste criteria, afgeleid uit de criteria die in het Gerechtelijk 
Wetboek, de procedure voor de Raad van State, de Raad voor mededin
ging, de vennootschappenwcr, de wet op de bescherming van de private 
levenssfeer en de wet op de transpa rantie en de openbaurheid van admi
nistratieve handelingen worden gehanreerd(l). Die criteria zouden als volgt 
kunnen luiden: 

(I) J. VERUNDEN, "I·IN klant; als omvankdijkheidsvoorwaarde voor de IKh!svorderint; 
(arr. 17 en 18 Gen'duelijk WNbot,kr,)lIra Ft//COI/is, 1987-1988. p. 20: Hof van Cas
SM i,·, 19 Sl'J){l'mbcr 1996, N.Cj.B" 1997, p. lOS: G. CI.OSSI:T-MARCH!\!" "Vers unI' 
n .. mnnaissan,c jurispruderuidle de 1:1 rlOtion d'irnérft collenif',).T., 1999, p. ·142: E. 
BAu.n, "L'imérf[ à at;ir d('vam kConseii lil- la Concurrence", DAOR 1995, n }7, p. 
63: Ra:rd voor de ~kdedint;ing, 24 februari 1995, all Jongen cl RTBF. onuitt;egewn, 
t;eci!(-erd door E. BAI-"'1'E.I. •. , p. 63: Kooph. CllJrleroi, 6 mei 1997, commenwar door 
B. D(lIOl:o::. "La nmion d'jntéress': au sens des articles 140 et I 5flbü d('s lois coordon
nées sur les sociétés cummerciales", U.D.C., 1999. p. 54: Kouph. Lièt;e, 27 januari 
1998. commem:mr door B. DEBOECK, 1. •.• p. 51-55: 1'. JONGEN. "1.:1 publici!é de I'ad
minisTnlllOn'".j. T .. 1995. p. 777. 
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a) de persoon moer van een belang doen blijken dat is: 
persoonlijk, 
rechtstreeks, 

eIgen, 
concreet (materieel of moreel en effectief voordeel), 
wettig (feitelijke vraag die in het Jicht van de a.1n elk geval f."igen 
zijnde omsrandigheden moet worden beantwoord) en 
dat nier uitsluitend aOlankehJk van de voordelen die de persoon uit 
de aangevraagde inlichtingen zou kunnen halen, kan worden beoor
deeld; 

b) de rechtspersoon moer oprreden binnen de perken van zijn maatschap
pelijk doel, dat voldoende duidelijk en specifiek moet zijn; 

c) voor de reclHspersonen moer er bovendien een rechtstreeks verband 
besra.1n russen dit maatschappelijk doel en de vraag om inlichtingen; 

d) de persoon kan alleen maar inroepen dat hij de belangen van een groep 
verdedigt voor zoverre die als representatief voor deze groep kan WOf

den beschouwd; 

e) de vraag om mededeling mag niet wederrechtelijk zijn en 

f) de vraag moer op voldoende duidelijke wijze zijn geformuleerd. 

1.3. Tijdelijke weg lating uit de leden lij s t 

De Raad kan, overeenkomsrig artikel 5, § 5, van het huishoudelijk regle
ment van het IBR - zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 maan 
2000 - "1)(/ l'frzoek inwilligm 1'(111 Uil lul. lI(lfll/(rl,jke perJOOII. dar 0111 de lijde
lijke weglaring lIit de ledmlijJr 1.'tYZOI!kr. l'OOr de dllltr I'an ren lIIinJte één jaar ell 
1'(11/ lIiet IIIttr dali IlijJ jaM. Op ,.'tYZoek /'(Jll de betrokkme. kali de Raad beslissen 
(JIJJ de dllllr t'alJ de weg/al ing te 1,edengm. ,. 

.. 11Iwilligi1lg dOOI" de RlUull't1lJ hel I'erzoek lol I ijde/ijke weg/a t illg 
"il de ledelllijsl 

Her lid dar de Raad verzoekt om een tijdelijke weglating uit de ledenlijst. 
zal zijn verzoek mer redenen omkleden en de periode vermelden (gaande 
van één jaar tot vijf jaar) gedurende dewelke hi j de weglating uit de leden-

IB R - jAARvERS!j"G 2000 



lijst wenst. Uireraard zal dir ook moeten geschieden voor een verzoek tot 
verlenging van de weg laring. De weglating uit de ledenlijst zal ingaan op 
de dag waarop de Raad her lid ervan in kennis srelt dat hij zijn verzoek 
aanvaardt. 

Het spreekt voor zich dat dit verzoek om een tijdelijke weglating 
slechts door de Raad kan ingewilligd worden wanneer de verzoeker vol
daan heefe aan alle verplichtingen die op hem als actieve bedrijfsrevisor 
rusten, dit wil zeggen dar hij, naar analogie met de vereisten bij de om
slagneming, zal moeten bevestigen dat hij alle o]xlrachten, waarmee hij als 
bedrijfsrevisor werd belast, wt een goed einde heeft gebracht of aan een 
andere bedrijfsrevisor heeft toevertrouwd en dat hij onder meer ook zijn 
bijdrageverplichringen is nagekomen. De verzoeker mag zich nier in een 
situatie bevinden die tot tuchtrechtelijke problemen zouden kunnen aan
leiding geven. Zo zal hij ook, op her ogenblik van zijn verzoek, geen 

onverenigbare act iviteiten mogen voeren, waardoor hij arrikel 7biJ van de 
wer van 22 juli 19S 3 overtreedt, wat op zich reeds rot ruchrrecluelijke 
problemen kan leiden. Voornoemd artikel 7biJ heeft betrekkIng op de 
onverenigbaarheden russen de funC[ ie van bedrijfsrevisor en andere func
ties, met name deze die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst (tenzIj 
bij een andere bedrijfsrevisor) of deze die voortvloeien uit de uitoefening 
van handelsaC[iviteiten. Artihl 7bis bevat enkele uitzonderingen , mer 
name de Functies uitgeoeFend in het onderwijs . 

... Ree/Heli ell plichtelI /!lI1I het lid dat tijdelijk ll'eggelt"ell Il'ordt lIit 
de ledeIlIijst 

Voormeld artikel S, § S, van het huishoudelijk reglemem bepaalt verder 
als volgt de rechten en plichten van het lid dat een tijdelijke weg lating 
van de leden I i jSt gen iet: 

"Tijdens de periode /WII Il'tglatillg I//(/g bel lid geel/ enkele jill/rrie. IIItwdaal of 
opdrarbl ill de boedalligbeid l't/1/ bedrijfirel"isor lIifoefelien. norb zijn liul I'oor 
beroepuloeleinden gebmiktll. Hij is lIiel/'trjJlirbl de bijdragen U befalen en de regels 
/'(/1/ plirhlwleer 11(1 Ie kOIllef/ /'fr!wl ill de boojdJfllkkm 1I fot til lIIef V /'a11 bef 

kOllillklijk /;eslllif mil JO jflllllilri 1994 betreffende de plirble/l /'tI1i de bedrijfirel'
iJorm. 

111 ge/lal/'all lI'egl(lli11g iJ bet nielmogeliJk 0111 helll/((//daal t'dll za(/kt'Oerder of 
beslllllldo' ill teil /"e11iJO/"eIll'tIlIl{)()fj(hilP 11/(/(1/' te !/ell/W.·· 
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Volgens de logica van de tekst mag die bedrijfsrevisor echter wel aan

delen als vennoot blijven aanhouden, op voorwaarde dat hij de beroepsma

tige rechten die daaruit voortvloeien, niet uitoefent (zie tBR-Jaarverslag 

1999, p. 30) . 

... Bei/iudigiug vau de tijdelijke wegltltiug /lit de /edell/ijst 

Ten aanzien van de beëindiging van de tijdelijke weslating uit de leden

lijst, bepaalt artikel 5, * 5, van het huishoudelijk reslement: 

'De u"t!g/alif/g op l"erzOi'k I'all mi lid bOI/{It op, zodra dit Id bij teil Ier POlt 
mil/getekende /;";ef I{lal Il'efm dat het i" SI(/(/( is om hel geheel 'l'illl de /'erplidJlillgen 
1'fJI1 de bedrijfsre!'isoren IUJ Ie komel/. fm/ien hij. bij hel l-trstrijken I'[J/I de u rmijn 
l'tIIl lI'tglafil/g. geel/ 1"tI"Zoek tot l>edenging I'{III de termijl/ heeft illgediend. of zijn 
IIwleril/Schrijl'illg lIie! heeft /;efekeud. U'ordt hij geacht ol/Is/tig te hebbelI genQmen e!I 

wordt bij l'tI/I de lijs! gesfbra/iI.·· 

Naar analogie met het verzoek tot wederinschrijvins op de ledenlijst 

na ontslag, zal de aangetekende brief waarin het lid laat weten dar het "i" 
S!aal is om bel geheel l'tll/ de I'f'/"p/ifhfillgen 1'(/11 de bedrijjsreviJoreu 1/(/ te komen", 
aan de Raad van her Instituut worden gericht, samen met een dossier 

waaruit blijkt dar her aan de voorwaarden voldoet voor de toekt'nnins van 

de hoedanigheid van bedrijfsrevisor (artikel 4, I ° tot 3°, alsook artikel 7bis 
van de wet van 22 juli 1953). Het dossier zal tevens een (///"ri(//IIIIII l'i({Je 
bevatten waarin de beroepsactiviteit van de kandidaat sinds zijn tijdelijke 

we,glating uit de ledenlijst wordl opgenomen, evenals een nota waaruit 

blijkt dat hij zijn vorming op permanente wijze heeft voortgezet. 

De Raad zal kennis nemen van de namen van de personen die, bij her 

verstrijken van de termijn van weglarin,g, geen verzoek tot verlen,ging van 

de termijn hebben ingediend, of hun wederinschrijving niet hebbt.-n bete

kend en dienovereenkomstig adminisnarief van de lijst motten worden 

,geschrapt . 

... 01ll 'ere1ligb(/(trhedeu 

De Raad heefr beslist dat de uitoefening van her beroep van bedrijfsrevisor 
onvereni,gbaar is met de taak van voltijds lid van de Raad voor de Mede

din,ging. meer in het bijzonder omwille van de voorschriften van ~lHikel 

17 van de gecoördineerde wenen op de Rand voor de Mededingi ng van 
I juli 1999. 
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Artikel 17, § 4. derde lid van deze ge<:oördineerde wenen bepaah: 
"Tijdm; de hele dm" 1'111/ hllll l!I(Uultlal II/ogm de t'lXJrZiller. de ollderlvorûller m 

de tuW! ledm die aaf/geweull zijn /oor mi voItijdje fill/clie. gUII ellkele {/fultre 
beroePSfJCI;"Îteit lIi/oe/mm. De Konillg kan ffhler. op /'{)()rSleI IWII de MinimI: de 
lIitoe/ening Wil tm flllllf'llllmde etI bijkomende beroepstlo;, 'iteÎf loeJttUIII. /'OOr ZOI'lr 
dit drllt'iteit l'trelligbllltr is lIIet de lIitoe/millg /'(111 lYl/ IIIdlldfUlf ;,/ de !?t/tU/f 'OOr de 
/\Iededillgillg. --

De Raad van het IBR herinnert bij deze gelegenheid aan de mogelijk~ 
heid om overeenkomstig het nieuwe artikel S van her huishoudelijk regle~ 
ment van het IBR (z0.11s gewijzigd door het KB van 12 maart 2000), de 

tijdelijke weglating te vragen. 

IA. Verandeclijke bijdrage 

Het koninklijk besluit van 12 maarr 2000 houdende wijziging van het 
koninklijk besluit van 20 april 1989 (Ot vaststelling van her huishoudelijk 
reglement van het Insti(llut der Bedrijfsrevisoren, wijzigt onder met'r de 

berekeningsbasis van de veranderlijke bijdrage. die zal ingang vinden 
vanaf 2001_ 

De veranderlijke bijdrage zal, overeenkomstig de nieuwe bewoordin
gen van artikel 7. eerSte lid van het huishoudelijk reglement, vanaf 200 1 
voor alle lc. .. den worden berekend 0/1 de ,ltlll BTW' olldent'orpm olllzel zoals 
(/(lIIgegtl'tll ill de loop l'fllllJtf bllrgerlijk iaar dat /wra/ga"l (/(1/1 l}fl jfwr u·tU/rill 
de bijdmgt i; l'trschllldigd. dir wi l dus zeggen in her jaar 2000. Van dit 
bedrag mogen de leden, overeenkomstig het tweede lid van herzelfde a[[Î
kei, de honoraria in mindering brengen die: 

• het voorwerp hebben uitgemaakt van een bijdrage op de omzet geïnd 
door ftll Jw/if/(/If d(ll ;11 bt f b"ifnt/"1/d een fllncrie uitoefent die gelijk 
aardig is aan deze van het Instituut der B(-drijfsrevisoren; 

• aan ccn ander l id van Il(-r II3 R werden ,get:1ctureNd. 

Uit de gebruikte terminolog ie leidr de Raad af dat de wetgever duide
lijk alleen heeft willen verwijzen naar BTW-begrippen. De omzet wa.1rop 

de verandt'rlijke bijdrage berekend wordt, zal bijgevolg, gelijk zijn aan her 
jaarlijks totaal van de roosters {OO}, {DIJ, {O2] en {D3) van de BTW-a.1n
giftes van het voorbije burgerlijk jaar, verminderd mer de daarop Ix:trek
king hebbende creditnota's en de "uitzonderlijke ontvangsten" (bv. ver-
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koop van gebruikte be<lrijfsmiddelen). Kosten gedaan voor rekening van 

en doorgerekend aan de diënr zullen niet in mindering gebracht worden, 

daar zij niet aan BT W onderworpen zijn en bijgevolg reeds bij de bereke

ning werden uitgesloten. 

De nieuwe tekst van het vierde lid van artikel 7 van her huishoudelijk 

reglement bepaalt dm de omzet {/(lli de halld l 'tl l/ teil aaNgifte/om,,"ier. dflt de 
!?(wd opstelt. //loet lI'Ordellllledegedee/d lIiler/ijk op 3' I//(/r!rl 1'(1/1 elk jaar, 

2. EVOLUTIE VA N DE ECONOM ISCHE BEROEPEN 

2. 1. N ieu we samc nsce lling van de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen 

In het Be/giJeb S!(wlsb/(/d van 9 september 2000 werd het koninklijk 

besluit van 12 augustuS 2000 rot aanstelling van de leden van de Hoge 

Raad voor de Economische Beroepen gepubliceerd, waarbij ror lid van 

deze Hoge Raad werden benoemd, met Ingang van I september 2000: 

• op de voordracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: de heer 

Guy KEUTGEN, de heer Kris PEETER S, de heer J ean- Luc STRUYF en 
mevrouw Bergie VA N DEN BOSSCHE; 

• op de gemeenschappelij ke voordracht van de Miniseer van Economie, 

de Minister van Landbouw en Middensrand en de Minister van Finan

ciën: de heer Pierre MICHEL, mevrouw Lieve PIETERS en de heer Jean

Pa!.!1 SERVAlS. 

In hetzelfde koninklijk besluit werd eveneens de benoeming bekendge

maakt van de heer Jean-Paul SERVAlS tot voonirrer van de Hoge Raad voor 

een termijn van zes jaar, dit in vervanging van Professor Koen Gl:ENS. 

De Voon;jrrer, de heer jean-François c'rrs, heeft de nieuwe leden van 

de Hoge Raad in naam van de Raad van harre gelukgewenst met hun aan

stelling. 

In de Periodieke Berichten nr. 7/2000 van het Instituut der Bedrijfs

revisoren is reeds de weerslag opgenomen van een gesprek dat de confra

ters Pierre ANCIAUX, André KILESSE en Dirk SMETS hadden met de nieuwe 
voorzitter van de Hoge Raad . 
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2.2 . Voeren van de titel van erkend boekhouder en fiscalis t 

De Raad heeft zich gebogen over de mogel ijkheid om gelijktijdig inge
schreven te zijn op de ledenlijst van her IBR en op de lijst van de erkende 
boek houders en fiscalisten. De Raad stelt vast dat er een probleem is dat re 
maken heeft mer her feit dar de wet van 22 april 1999 de bedrijfsrevisor 
verbiedt om gelijktijdig de titel van belastingconsulent te voeren. 

De Raad Stelt ook vast dat de wet de bedrijfsrevisor niet verbiedt om 

gel ijktijdig de titel van erkend boekhouder en fiscalist te voeren. 

De Raad is evenwel de mening toegedaan dae vanuit een zorS van 
5.'1menhangendheid met de wet van 22 april 1999 roe hervorming van de 

economische beroepen dergelijke prakrijk moet worden afgeraden. 

Verder heefe de Raad kennis genomen van her arrest van her Arbitrage
hof van 25 januari 200 [(1), waarin uitdrukkelijk geHeld wordt dae de ritel 
van belastingconsulent niee kan worden gecumuleerd met die van boek
houder(-fiscal ist). Er kan dus volgens her Hof geen sproke zijn van een 
gelijktijdige inschrijving als belasringconsulem op de ledenlijst van her 
lAB en als boekhouder(-fiscalist) op de ledenlijst van her J3IBF. Dir cum u
latieverbod kan afgeleid worden "uit de algemene economie van de aange
vochten wet van 22 april 1999". Het Hof voegt er aan toe dat her "even
min mogelijk is ingeschreven re zijn bij het BIBF zonder afstand te doen 
van de tieel van accoumanr". 

(1) In zijn arll'"Sl \"3n 25 Januari 2001. hed"l het Arbitr:lgehof. 111 artikel 58 v3n de wet 
Vlln 22 april 1999 lOl heo'Ormll1g v~n d(' e-conomisdlf" Ix-~\X"n. de "erwiJzing naar 
3rllkd 10 ""n de W('l van 1 m;lólrt 1976 v('rnietÎgd. in d(' m:1.I1.' dal deU' 1x-p;<ling 
l'('n sanctie zwaard('r dan l'('n geldboete van BEF \000 toelu:'l. Z,e: Arbitmge:hof. 
3rreSl nr. 51200\ van 25 j~nuari 2001. ev('nttns besch,kbaar op mlcrneladres 
hnp:flwww.3rbltr:lge.be 
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2.3. Reglementering betreffende d e stOck options plannen 
- Arrest van het Arbitragehof 

2.3.1. Voorwerp van hct vcrzoekschrift 

Bij arrest van 26 september 2000 heeft het Arbitragehof zich uitgesproken 
over df.> bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende de stock 
options plannf.>n(1). 

De verregenwoordigf.>rs van het lAB hebben voor her Arbitragehof een 
verzoek (Ol vern iet igLng Ingediend op 26 juli 1999. Her verzoekschrift 
srrekte rot de vernietiging door het Arbitragehof van arrikel 43, § 4, 2°, 
ef.>rSH.' lid, van de wet van 26 maart 1999 betrf.>ffendf.> het Belgisch actie
plan voor de tewerkstelling 1998 en houdende diverse bepalingen. 

Krachtens deze wetsbepaling is de waarde van het aandeel dat een 
Stock option onderbou wt df.> waarde op het moment van het bod met 
betrekking (Ot de optie. Naar luid van de aangevochten wetsbepaling 
wordt deze waardt- op volgende manier bepaald door de persoon die de 
optie aanbi f.>dt: 

• de waarde wordt bepaald op eensluidend advies van de commissaris
revisor van de vennootschap die de aandelen uitgeeft, in df.> veronder
srelling dat de vennootschap een commissaris-revisor heeft benoemd, of 

• indien de betrokken onderneming geen commissaris-reviso r hf.>eft 
benoemd, wordt het adv ies verstrekt door: 

een bedrijfs revisor die de vennootschap speciaal heeft aangesteld 
wanneer het een verbhjfhoudende vennootschap betreft of 

een accountanr met een vergelijkbaar sratuut, wanneer het Seen 
verblijfhoudende vennootschap betreft. 

Hel verzoeksch rift COt vernietiging werd aan de hand van twee argu
menten onderbouwd: 

• het onderscheid dat [lissen bedrijfsrevisoren en accou ntants wordt 
ingesteld is, rekenins houdend met het door de wetgever nagestreefde 
doel, niet verantwoord. Deze doelstelling bestaat etin dac de persoon 
die de optie aanbiedr op een jlLisre manier de reHe waa rde van het aan
deel van de uitgevende vennootschap zou bepalen; 

(1) IIrbilrJgehor, arn."St nr. 97/2000 vnn 26 sqm'mber 2000, BtlgiJ(h SltUilsb/"d, 19 oktober 
2000. c\"tnt1:ns beschikba:tr op inrernctaJrts http:// 194.7.188.126/iuslicl."finJ/."~Jr.hrm. 
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• er besraat .geen redelijke verantwoording om de adviesopdracht aan een 
bedrijfsrevisor or integendeel aan een accountant toe te vertrouwen, 
afhankelijk van her fiscaal statuut van de onderneming, namelijk het 
feit of de vennootschap al dan niet verblijfhouder is. 

2.3.2. Standpunt van de Raad van het IBR 

Op beslissing van de Raad van het IB R, zijn her IB R en zIJn voorzitter 
vrijwillig tussengekomen in de hoedanigheid van part ijen in de rechrsple
ging voor het Arbirr:lgehor. De R:md van her lB R heeft het inderdaad 
noclig geoordeeld het standpunt dat door het lA B in het kader van deze 
procedure werd ingenomen, te ondersteunen. 

De vertegenwoordigers van hee JB R hebben een memorie in die zin bij 
het Arbitragehof ingediend. In zijn arrest van 26 september 2000 neemt 
het Arbicragehof het officieel dOOf de vertegenwoordigers van het IBR in 
de hoedanigheid van vrijwillig russen komende partijen in volgende 
bewoordingen over: 

"\v,." de groll(/ 1.'(1/1 de z(ltIk betrcft, !IIClim zij d(lt er gt't!ll redm /"Oorhtllu/en is 
U'(I(frO/l! hcl um/llidcw/ (/th'ies belrtfft/l(le dc u't/(nde 1'(11/ bel {/(J/ldee/ I/iel el'f!II~ 

eew door Uil exteme (fCCOI/III{1II1 ZOII kNl/l/ell 1I'0rdCli gegN'fIl, il/dim er bij de 

belrokktl/ Ilclll/Oouchrlp gem cOllIIl/iS1fl/"is-revisor is. Hel gaat hier 0111 eell 
opdracht I'rlll prili-expertisc die. 1'fJlgeJ/s dc uw 1'(111 22 april 1999 betrcffende 

de boekhoudkulldigc en fis((flc beroepen. lol de ttl(lk /'(/11 dc (1((Of/llltml behoort (?JI 

er is geell (llIdere Il'('uelijke IxPftlillg I'oorh{/Ildm dic deze tfwk a(m de bedrijft

ret'isOrtl1 ZO/l I'oorbebo//(Im. 

MeI betrekking lol het tweede onderdeel 1'fI11 heIlIliddeI. lIIel/eII dc I/lJJellkolllmde 
p",·tijm dat de l'fm'ijzing I/(/(/r ee/l "f!CCOllllltlllt lIIet eell I'ergelijkbf/(/r Slfllll/l(·. 

/I'alllleer bet gaal 0111 l'f/llloolJl-happfli dip lIiel-l-erblijjho(((/etld zijII. op Iwee 

wijzen kmi /I'ordell begrepelI. Illdiell bel gaat 0/11 Belgisfhe per50lletl, IJ er geell 

ret/tII lI'f/(//"O'" al/eell de exteflle a((Olllllalll etl "iCI de bedrijftrel'isor bel rereiJle 

adl'ies ZOII klOwen lIilbrellgell. De woo/"del/ "afwllllttmt lIIel eell I'ergelijkbaar 
st(llll/l(' klOmelI fl'e/l/l"l!/ ook l'frll'ijzetl lIat/r bllitmlfllldSf fI(("o/lllltmls. 111 dal 

gel'al bel'at de be51"edetl bepaling lIiel bef betll'iste olldersrheid ;11 behallde
lil/g. ·'11/ 

(I) ArbitrJgehor, Arrt:st nr. 97f2000 van 26 scptembt'r 2000. /3r1J;iIrh Sla,mb/{//I. J 9 okto
ber 2U()O. plint A.3. 
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2.3.3. Bes lissing van hel Arbitragehof 

Bij arresr van 26 september 2000 heefr her Arbirrngehof het verzO<'k [Ot 
vernieriging afgewezen om reden dat de wetsbepaling in het licht van de 
artikelen JO en IJ van de Grondwet nier discriminerend is. De motivering 
luidt onder meer als volgt: 

''8.2.3. Het koml de lI't1get'f!r lae lIil te maken u·dke laken bij aal/ de bedrijfi
rl?l'isoren dali wel aa" de exteme lIf(O/fli/(fIIIS wiltQeI'f!rlrollll'f:rl, Het Hof kali 

diens keuu s/ecbls afkm/"el/ illdien de taebede/il/g 1'1111 die IlIkell aall beide groe
pel/ 1'1111 beroepsbeoe[el/aars bert/Sl op eell Ofll'h'IOIIII'()()rd ollderscheid. 

B. 3.1. DI' bestreden beptllillg IlliUlkt deel lIill'tlll eell tekSlll()(lfJfe/ of'gellolllm ill 
bet mil'ies 1'tII1 de lIfdelillg IIwger'illg l'lIli de Ral/d 1'111/ SllIle. dal door de wel
gel'eI' olJf'erkor( werd Ol't'rgmollltll. Noch il/ her {/dl'its. norh il/ de parleme1lf{/ire 
I'oorbereidil/g lI'h'd expliáell1allgegel'l!/1 /11(/(11"0111 de tl(h'ieJllerlmi!1g ill (tlJlI tUlII 
de bedrijfiretlisoren en I/iel (11'" de IICCOlOlIflllIS I/'erd t()('/'el1rOIlI/'d. Dit belekem 
eI'ellll'el /liet dtll I'Q()I" de kmu 1'{//1 de wetgerer geell rede/;jke 1'h'(lIIll/'oordillg 
IlQQrI)(mdtll is. 

8.3.2. HQel/'ellllJse!1 depmclies /'tI1i bedrijfire/'isor en I'Xterlle IIcco/(1/(al/l eell 

loel/mlerillg ll'lIIl/1/tembtll/r iJ. beeft de 1I'tlget'tr 101 drm'f:r /liet geopleerd /'oo/" een 
I'ol/edige gelijkJc/;lIkelil/g l'tlT! beide beroepen: enerzijds. is de algell/tlle oll/sc/;rij
Iling /'{fII de resptcliel1: ,{/ken. zlkds zij lOl SIIII/rl kll'llm ill /985, lOl op bedl'Il 
/liel pllldalllel/leel gewijzigd: lIliderzijds. behoren ill bel kllder W1l1 de 1'f!11I/001-
scbllpsll'e/getl/I/g somll/ige bfjzol/(Iere c(if/lroleopdrllcbleJJ lI'eIiSll'l/ar lol de 
bel'Ol'gdbeid /'11/1 beide beroepsgroepell 111(1111' is /-w/" tllldere opd/"{/(hll'11 eell mono
polie bebo"dl'11. befzij /WI' de re/';sOl: bnzij Iwr de l/ffO/ll/lallt. 

B.3.3. Luidrw hel beslredl'11 a/"Iikel 43. § 4. 20
• gebeurt de /l lallrdebeplllillg 

mil de befn;kkm 1Il/lldelen teil behoel't I'l/// de beillstinglldminisfrtltie door de 

perSool/ die dl' oplie l/II I/biedt, op eemlllidl'11d IIdl'ies /'IIlf de COlmlliJSmis-rel.'ÎJor 

of 1'(111 de bedrijfsr(!t'isor. Uil de !JtI/'lemell!aire I'oorbereiding blijkt dtlt de lI'et
get'l'r de l'oorbeeJ/ beslillmde rege/ing oflfoereikel/rlllrhlfe. Mei de lIiellll'e lI'el 
beoogde bij bel belllSfÎl1gsrelsel Vf)Qr de beltJSfil/gplicbtige Illeer doorzichlig te 

/lil/km eli lI'ilde bij I'oo/"{/Iook de beltll/gell 1'1111 de schatkiSlloe;/ig stel/m (Par/. 
SI .. KlImer. 1998-1999. 111".191218. pp. 2-4). 

VtJIIII'l'ge d"l mpect 1'1111 a/gell/em belllllg en rekemllg bom/md 1/11'1 de lI'f:der
zijdse Itwkafbtlkmillg olSSen beide beroepsgroepelI zlkds die blijkt lIil dl' I'ige-
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mulc 1I ."elgellil/g, lijkt bet nier ktllnelijk oll/wlelijk dtlt de I/'etgtt"er de /;etrokktll 
/(lak (UIII de bedrijfsrevisor en lIiet aan de I1rcolllltant heeft tOi!f"e"trol/wd, 

8.3.4, Volgcm bet Imtitl/l/t der BedrijfsretriJoren ell dr i"dit'idllele Ifmenko
mende /Jartij, dic bedrijfsrn.'isor is, lijkt niels U motlen beletten dllt bel etnsllli
dend mh,ies belrefjemle de lI'r1arde l'tl1l de (I(I/ulcltll tI'cneem door etll exteme 
l1((o(lIIlal/l klll/ lI'ordtll gegtt'Cll. Die ol'erll'tging /;em!t op eell 0pPOl'''lIIileitJoor
det! ell leidll/ief lOf hel beslt,it dat de ll'f!lgel.'er de I1rtikelen 10 eli 11 I'all de 
GrolldU'f!1 beeft geJ(holldtll door teil rllldtl'r kel/ze Ie IIlfIkm. Hrt kOlllt de utlge
l'et'loe de belrokktJ/ regelilJg te 1/'ijzigen indien hij dril /I'el/Jelijk a(bl. 

Her lIIiddel. ill zijll eerste ol/derdeel, is I/iel gegrond. 

8,4, 111 hellweede ollderdeel mil bet lIIiddel''oeYe/I de I'crzoekers teil sebelldh/g 
aal/IWI de al'likelm 10 elI I1 1'((/1 de GrO/ldll'f!f doordaf de beslreden bepaling 
de laak 1'rI1I adl'ieSl'trlenillg tOi!f'trfrollll't aall teil bedrijfsrr/'isor dali /ltl ((tIlI 
';tell a((OIlIl/(lIIf met etll Itrgelijkbarlf statIlIl!", lIaar gelallg I'all hel fis(a((1 
Slrillf/(f I'all de olldeYllemillg. Die ftwk I/'ordt IQeI'frtrollll'{1 (lt/II eell bedr,jfs,'el'

isOl' /I '(II/lleer de uilge/wl(lt /'f!1/!/oo!SdJtI/J lIiel hel fis(aal Slaliml /'(/1/ lIiel-IJfr
blijfhollder beeft en rl(l/I eell arrOllllftJIlt /I'all/leer dal /I'f!1 hel ge/'{/I is, 

U;I de ((}/IUXI I'all de bestreden bepalillg blijkt dal de welget'tr. te'l (uil/ziel! mil 

1\?lIIloo/S(!Japptfl die het SI(11II1II 1'(1/1 Ilief-I'f!rblijjbollder hebbell,. /'t/"lj,ijsf .ular 

a((OI/II/rmt! die i" alldere lalldell eell slrl"lIIl heMm dal l'Crgelijkbtwr is //lel 
dal /'((n de bedrijfsrel'isor. Bijge/'Olg is die bepaling lIiel diJ(rilllinermd. '111 

3. ETH ISCHE ZA KEN - ONAFHANKELIJKHEID 

De Raad heclH bijzonder veel belang aan de naleving van het onafhanke
lijkheidsprincipe van de commissaris. Met het 008 op het innemen van een 
smnclpulH, heeft de Raad de evoluties t{'ri!ake onderwcln, en dit niet 
alleen in België, maar ook in het buirenland en op het niveau van de Euro

pese en imernationale instanties. De gegevens die hierna volgen, omschrij
ven de stellingen die op internationaal vlak zijn onderzocht. Enkel her 
onderdeel met als ried "Standpunt van de Rnnd" geeft de stelling van de 

Raad weer. 

(1) Arbi!r:lgdlOr. Am'S! nr. 97/2000 Vlm 26 september 10(}O, 13tlgiJrb S'{lalih!ut!, 19 okw
btor 1000, puml'n B.l,'. tOt 13.4. 
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3.1 . Ethisch Comité van JFAC 

Het IBR is lid van de IlIltrlUlIÎO/ltI1 Ftdtrpt/oll of AffollllttmtJ (lFAC). De 
Voorzitter van het IBR, de heer Jean- François C,"TS, is verkozen lid van het 
Ethisch Comiré van de IFAC. Dir Ethisch Comité heeft in juni 2000 et'n 
ontwerp Wt wijziging van de ethische code betreffende de onaOlanke
lijkheid uitgebracht. Dit ontwerp werd voor een brede internationale con
sultatie vri jgegt'ven. Op de vergadering in ToronlO (Canada) V:1Il I rot 
4 oktOber 2000, heeft her Ethisch Comité van de IFAC de eersre conclu
sies getrokken. De besprekingen zu llen in ma.an 2001 worden voongezer. 

De Raad van her IBR Stelt vast dat het Ethisch Comité van de IFAC 

een benadering aankleefr die eveneens door het COI/Il/liuee 0" AlldlfÎlIg van 
de Europese Commissie werd anngenomen. Her ontwerp tot wijziging van 
de et hische code van de IFAC onderkem een reeks risico's die de onafllan

kelijkheid in het gedrang kunnen brengen en bepaalt de gepaste maatre
gelen rer vrijwari ng ervan. 

Uit dt' jongste ontwikkelingt'n bl ijkt dat de principes vervat in het 

omwerp van juni 2000 in 2001 op ingrijpende wijze zouden kunnen wor
den gewijzigd. De Raad oordeelr dan ook dar her rt" vroeg is om in dit sra
dium van het Ontwerp bedenkingt'n te ontwikkelen. De Raad z.11 de in de 
schoot van het Ethisch Comité van de IFAC voor 2001 aangekondigde 

omwikkelingen actief blijven opvolgen. 

3.2. COIIIJIliltee 011 Alldilillg van d e Europese Commiss ie 

Her Comité van de Europese Commissie dat mer de aangelegenheid van 
de wettelijke comrole van de ja.1rrekening is belast (CommÎlltt 011 Amlirillg) 

heeft een ontwerp van a.1nbeveling voorbereid beneffende de onafhanke

lijkheid van de wettelijke controleurs van de jaarrekening. Hebben ondt'r 
meer in de schoot van dit Comité zitting, de vertegenwoord igers van de 
re!)erin!)en van de lidstaten en venegenwoordigers van het beroep. Het 
IBR maakt deel uif van de Belgische afva.'lrdiging die door de vertegen
woordiger van de Minister van Economie wordr aangevoerd. 

De Voorzitter van het Comité verzocht de regeringen van de lidstaten 
om hun advies, en inzonderheid de Belgische regering middels haar 
Minisrer van Economie. 
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De Europese Commissie heeft het ontwerp van aanbeveling betreffende 
de fundamentele beginselen inzake de onafhankelijkheid van de wenelijke 
rekeningcontroleurs in de schoot van de Europese Unie (wrdN "werkdo

cumenr" genoemd)<') voor een ruime adviesinwinlllng vrijgegeven. Dit 

werkdocument kan op de Înrernetsite van de Europese Commissie worden 
geraadpleegdIl). 

De Raad van het JOR heeft met een bijzondere aandacht de omwikke

lingtn van die werkzaamheden waaraan hij deelnam, opgevolgd. De Raad 

heeft onder meer volgende gegevens van het werkdocument van 15 de

cember 2000 geanalyseerd. In de loop van 200 1 zou een Europese aanbe

veling door de Commissie aan de Europese lidstaten moeten worden over

gemaakt. 

3.2 . 1. AandcclhoudersstcucUiur van de revisorenvennoorschappcn 

Artikel 8, § 2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het 

Instituut der Bedrijfsrevisortn bepaalt dat de aandeelhoudersstructuur van 
de revisorenvennootschappen uitsluitend uit bedrijfsrevisoren mag zijn 

samengesteld, behoudens toelating van de Raad van het JOR . Deze toela

ting moet vooraf worden gegeven en zij kan worden ingetrokken. 

Artikel 14, eerste lid , 20 en 3° van het koninklijk besluit van 15 mei 

1985 bepaalt dat de vennoten lid moeren zijn van her 113R of in her bui

tenland over een als gelijkwaardig erkende hoedanigheid beschikkenm. 

Punt BA. 3. van het werkdocument vermeldt dat de meerderheid van 

de stemrechten in een revisorenvennootschap (50 % + [ stemrecht) in 

handen moet zijn van revisoren en dat de statuten van de vennomschap 
zouden moeten waarborgen dat ('('n niet-revisor niet de controle van de 

revisorenvennootschap kan verkrijgen. 

De huidige Belgi sche wetgeving is niet srrijdig met pum BA.3. van 

het werkdocument, maar zij is wel rcs[ricriever (100 % van de stemrech
ten :lrln r!:visoten ). 

(\) Europese Commissil·. DG Jntl."rne markt - F;n~ncii.'ll' m~rkten. -Cfl//swll,//fh Paf'" 9'1 
SIallllfNJ Andilurj 1",/~~N1ltn(t illl~ EU: A Sn of l',m,lmlltNlal P~;'lripIIJ - II/illd [fit' rom
mrlll by:1 Marrh lOOI". 15 dl'Cl'mbcr 2000. 

(2) http://curopa.eu.int/cnmmlin(trnaLmarkl't/cn/companylaudl( Incws/indcJX"ndencl'_cn.pdf. 
(3) Z,e evcn~ns: FEE. RGlr. Sla/Hl ti mjJoll1t1bdlli dil romrotmf IIgIIJ Ja rolllP/tJ tI,IIIS rUE, 

januari 1996. lIl1.onderheiJ hoofwiluk IX -SHUctu~ d'extrcice". ook opgenomen in 
Jl}R, Il t( Beroep. 1-97. PI" 49-98. 
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3.2.2. Gevaar dat d e on~fh~nke l i j khc id in gedrang komt ( lIIU1cce/J

/able/accep/able level of ";sk)") 

Het werkdocument maakr een onderscheid russen de risico's die de onaf
hankelijkheid van de audiror in her gedrang brengen, naargelang van hun 
al dan nier aanvaardbnar brakrer (punt 8.3., pagina 8 en volgende). 

Her document identificeert vijf cutegorieën van I:x:dreigingen voor de 
onafhankel ijkheid van de audiror: 

• De risico's die te maken hebben mer het bestaan van belangenconflic
ren of financië le conflicten russen de audiror en de geaudireerde ven
nomschap; 

• De risico's in verband mer de moeilijkheid om objenief te blijven bij 
het uitvoeren van de conrroleprocedures (bijvoorbeeld wanneer de 
audiror deelneemt aan de besluitvorming binnen de geaudireerde ven
nomschap); 

• De risico's in verband mer de situat ies wa.·ubij de audiror Optreedt als 
advocaat van dl· geauditeerde vennomschap of waarbi j hij dergelijke rol 
vf'rvlllr in !lt~ r nadeel van de geallditt-erde vennootschap; 

• De risico's die re maken hf'bben mf't f'en te grorf' vertrouwdheid of 
fami liariteit tussen de audiror en de gf'auditeerde vennootschap; 

• De risico's in verband mer intimidatiebedreigingen van de geaudi
reerde- vf'nnootschap ten opzichte van haar audiror. 

Het document bepaalt het rocpassingsgebied voor de personen die aan 
de risicounalyse zij n onderworpen, onder meer: 

a) de vennoten van de audirvennoorschap; 
b) de bedienden van de audirvennoorschap; 
c) de leden van her aud i[[eam; 
d) elke persoon die in her controleproces tussenkomt (deskundigen) en 
e) de vennoten en de werknf'mers van de vf'nnoorschappen die mf't de 

auditvennoorschap in beroepsmatig samenwerkingsverband staan . 

Ten einde het al dan nier bestaan van een bedreiJ::ing re kunnen in
schanen, dient de audiror f'en rl"tks procedures van informariegari ng ren 

(I) H,erna wiJSl ht·t woord "auditor" 111 Ikltjli' op cic commiss;lris-rev;sor en het woord 
"tjl.':lll<!lll'l'rdc Vt nolOOlschap" de vcnnOlHschap waarvan de j;~1rn::kcn;ntj door dt com
miSSllris-revl!iOr wordt gffomrokerJ. 
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uitvotr te leSSen. Deze proce<hlres moeten het hem mogelijk maken de 

risico's voor een aantastins van zijn onaOlankelijk heid re beoordelen. 

Het risico van aantasting zal als betekenisvol worden beschouwd wan
neer na kwalitatief en kwantitatief onderzoek van de omstandigheden die 
aan de oorsprong van de bedreiging liggen, de auditOr van oordeel is dat 
her gevaar voor zijn onafllankel ijkheid op een hoog niveau ligt dar niet 
aanvaardbllllr is. 

Her werkdocument neemt een aantal richtsnoeren en oplossingen over 
die toelaten uit te maken of een aanrasting betekeni svol is, bijvoorbeeld 
her feit dar een auditOr zijdelings aandelen aanhoudt in het kapitaal van 
één van zijn cliënten bij wege van BEVEK's wordt niet als betekenisvol 

beschouwd, op voorwaarde dat de auditor niet eveneens de auditor is van 
de beheerder van het Fonds en hij de besl issingen van deze laatste niet kan 
beïnvloeden (punt Cl; pagina 17). 

3.2.3. Arbe idsovereen komst russen een vroege re auditor cn de 
gcauclirecrde ve nnootschap 

Een auditor (of één van zijn personeelsleden) kan nier gedurende zijn 

auditopdracht door de geauditeerde vennootschap tewerkgesteld worden 
(punt C.3. van het werkdocument). 

Een auditor (of één van zijn personeelsleden) mag onder bepaalde voor
waarden wel een arbeidsovt'reenkomsr bij de vroeger door zijn diensten 

geaud i teerde vennootschap ondertekenen. 

De waarborgen die in het werkdocument van het COlllmilttt Ol' Afltlilillg 

van de Europese Commissie zijn opgenomen, zijn bestemd om de onafllan
kelijkheid te waarborgen (a) van de vroegere auditor die een arbeidsover
eenkomst mer de geaudireerde vennootschap ondertekent en (b) van de 
auditor die hem opvolgr. Die waarborgen zijn onder meer: 

a) de auditor dient her auditkanroor waar hij werkt onmiddellijk op de 

hoogte te brengen van de onderhandelingen tussen de auditor en de 
geauditeerde vennootschap die herrekking hebben op de mogelijkheid 
een arbeidsovereenkomst te sluiten ; 

b) de betrokken auditor moer onmidde ll ijk aan zijn audirfuncrie een 
einde stellen; 
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c) een andere auditor moer onmiddellijk de auditwerkza.1mheden nakij~ 

ken die reeds werden verrichr door de auditor die eventueel een 
arbeidsovereenkomst mer de geaudireerde zou ondertekenen; 

d) indien de vroegere auditor die de arbeidsovereenkomst heeft onderte
kend en de auditor die hem opvolgt tot hetzelfde auditkantOor beho
ren, moer het kantoor alle maarregelen treffen opdat er geen betekenis
volle band zou blijven besman russen het kamoor en de vroegere audi
roL Dir houdt onder meer in: 

dat alle financic:le relati es russen het auditkantoor en de vroegere 
auditor zijn geregeld, behoudens indien het uitsluitend de uitvoe
ring betrefr van akkoorden (a) die voordien werden gesloten en (b) 
die niet voor herziening vatbaar zij n, en 
dat de vroegere auditor niet langer betrokken is bij de beroepsacti
vireiten van het auditkamoor. 

De Raad heeft reeds de gelegenheid gehad om deze principes in diverse 
gevallen toe te passen. 

3.2.4. Verric hten van nie[4iluditdiens ten 

.. Pril/ei/Jes 

Reeds in 1996 lier het Groenboek van de Europese Commissie inzake de 
rol, de positie en de aansprakelijkheid van de wettelijke rekeningcontro4 

leur in de Europese Unie(l) roe dat er non-auditprestaries werden uitge4 

voerd bij de gecontroleerde vennootschap, mits een aantal beschermings4 

maatregelen (§§ 4.12 tOt 4.14 van het Groenboek). 

Het werkdocument laat het verrichten van nier-audirdiensren onder 

bepaalde voorwaarden toe (punt C. 7. van her werkdocument). 

Punt C.7. 1. van het werkdocument neemt de algemene principes over 
die moeten worden nageleefd. 

Zo wordt verduidelijkt dar de audiwr de geaudiH~erde vennoorschap 
mag adviseren, maar dat hij niet in het besluitvormingsproces mag tussen
komen. De auditor dient dus de beheerders de keuze re laren tlIssen ver4 

(1 ) Opgenomen," IBR-Slud, l'S. Beroep. 1197, 1'1'.11-1 4. 
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schillende redelijke oplossingen of, wanneer één oplossing zich opdringr, 
duidelijk te vermelden op welke externe bronnen hi j heeft gesteund om 
ror die oplossing te komen. 

Het werkdocumelH bepaalt uitdrukkelijk dar her verrichten van andere 
diensten die geen auditdiensren zijn. roegelmen is. op voorwaarde dar aan 
een aanta l voorwaarden en beschermingsmaarregelen is voldaan die rot 
doel hebben de onafhankelijkheid te waarborgen: 

a) de vennoot, de medewerker of de organisatie waartoe de auditor van 
een vennootschap behoort en die (al dan ni er) auditdiensten verrichten 
voor deze vennootschap, mogen nier betrokken zijn in het besluitvor
mingsproces van die vennootschap; 

b) de organisati e wa:Lftoe de audiror behoort , moet de beschermingsmaat

regelen treffen ten einde het eventuele risico inzake onafhankelijkheid 
te beperken. wanneer een dergelijk risico bestaat. 

Het werkdocument bevat precieze aanwijzingen die gel>aard gaan mer 
voorbeelden van beschermingsmaatregelen, onder meer: 

a) procedures ten uitvoer leggen om het risico te verminderen dat een 
audiror zijn werk zou controleren na de verontwoorddijkheden en de 
bevoegdheden te hebben verdeelel; 

b) her in voorkomend geval bepalen van een tweede controle door een 
vennoot-auditor die geen diensten andere dan uuditdiensren heefr ver
richt. 

Het werkdocument beval verschi ll ende voorbeelden van niet-audir
diensten, waarvan een aantal hieronder werden samengevat. Naast de ver
der aangehaalde voorbeelden vermeldr her werkdocumem onder meer: 

a) her verrichten van imerne audi rdiensten door de auditor van een geau
din~erd(' vennootschap Coutsourci ng"" van de interne audit). Het werk
document schri jft een aantal maatregelen voor die de onanlankelijk
he id moeten vrijwa ren, onder meer dat her managemenc voor de 
imerne audi r verantwoordeli jk bli jft (pum . 7.2.4.); 

b) her deelnemen aan de voorbereiding van fina ncii:le sraten, op voor
waard(' dat de verrichtingen van louter recnniscne of mechanische aard 
zijn (pum 7.2.1. (2». 
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Het werkdocument Helt strengere voorwaarden, onder meer voor: 

a) de wepassing van systemen voor financiële informatie (software, 
Elllrrpriu Rt.rJQllrft PlfIIIlIillg (ERP), enz.) (punt 7.2.2. van het werkdo

cument); 

b) de waarderi ngen die door de audiwr worden verricht wanneer deze 
waarderingen opgenomen zijn in de jaarrekening die door de audiror 
wordt gecontroleerd; het oorde!'l over waarderingen doof anderen 
g(x!aan, is daarentegen wel toegelaten, zoals verder wordt uiteengezet 

(punt 7.2.3. van het werkdocument); 

c) de aanwerving van senior managers (punt 7.2.6. van her werkdocu
ment) . 

.... Gerechtelijke ell fismie procedllres 

Het we rkdocument preciseert dat de onafhankelijkheid kan worden 

bed reigd onder meer wanneer de audiror overgaat rot: 

a) de verdediging van een geauditeerde vennootschap in het kader van 
een fiscale procedure; 

b) de inschatting van de kans dat een procedme waarin de geauditeerde 
vennootschap partij is wordt opgelost (p um C.7.2.S.). 

Het gevaar voor aantasting van de onafhankelijkheid moer als beteke
nisvol worden beoordeeld wanneer de op het spel swande belangen een 
aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op de financiële staten van de 
geauditeerde vennootschap en een zekere graad van subjectiviteit die in he
rent is aan de zaak. In de overige gevallen moet de audiror diverse bescher
mingsmaatregelen Heffen, zoals bijvoorbeeld juridische of fisca le diensten 
toeverrrouwen 3.1n een gespeóal iseerd team dat niet het audineam is . 

.... l fltltltYlel'illg 

Het werkdocument stelt dat een aantasting van de onafhankelijkheid het 
gevolg kan zijn van het verlenen van waardetingsdiensren door de :Iudiror 
in de geauditeerde vennootschap (punt 7.2.3., pagina 26). 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen: 

J13R - JAARVERSLAG 2000 



a) bepaalde wltarderingen in de schoor van een geauditttrde vennoor
schap; 

b) de oordelen die de auditor afgeeft berreffende door anderen gedane 
wa.1rderingen, die wel worden toegelaten, onder bepaalde voorwaarden 
die bestemd zijn om de onafhankel ijkheid van de aud itor te vrijwaren. 

Her werkdocument beoogt hier uirsll!lrend de waarderingen die wor
den uirgevoerd door personen die met de auditor in beroepsmatig samen
werki ngsverband staan. 

De bepalingen van de gecoördi neerde vennootschappenwer (en van her 
\'<'{'(boek van ven nootschappen) mee betrekki ng tOt de inbreng in natura, 
de quasi-inbreng, de fusies en spliuingen van vennootschappen, zijn niet 
strijdig met deze aanbeveli ng, aangezien zij bepalen dat het de raad van 
beStuur van de geauditeerde vennootschap is die de waarderingen moet 
verrichten . 

.... H Olloml'ia iu I 'erbtllu/lllel lIoll-tllulitdiells leu 

Het werkdocument bepaalt dat auditdiensren en niet-audirdiensten nier 
het voorwerp mogen zijn van een vergoeding die een afhankelijkheid van 
de auditor ten aanzien van de geaudiret'rde vennootschap tor gevolg heeft 
of die indruk wekt. 

Deze vergoeding vanwege een bepaalde geaudireerde vennoorschap 
mag g('en abnormaal hoog percentage bedragen van de tora Ie ver,goeding 
die de auditor in het kader van zijn activiteiten in her aJ,gemeen OntVlmgr 
(punt 8.2., pagina 31). 

Het betreft hier dus een criteri um van economische afllankelijk heid 
van de auditor in verhouding tor elkeen van de door hem geaudireerde 
vennootschappen, 

Het werkdocument voorziet bovendien in de verplich t ing om in het 
"openbaar en op gepaste wijze"(L ) melding te maken van de honoraria 

inzake de non-auditdiensten die zijn gepresteerd door de auditor, of door 
een lid van her netwerk waanoe hij behoort, bij een geaudireerde ven noot-

(I) Vrije vcrmling van het werkdocument, pUnt 8.4., P'J.gina ·13. 
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schap of bij aan de J,:eaudireerde verbonden vennootschappen (pLint 8.4 
van her werkdocumt-nt). Her betreft een verplichring die erop gt- richt is 
om dt- transparantie te versterken . 

3.3. Conceptueel kader van de FEE 
(Commoll Core of Priuciples) 

De Fédà((tion des Experts-Compt((b/es E"ropftlls (I;EE) hteft in juli 1998 een 
geheel van gemeenschappelijke princi pes openbaar gemaakt die op het 
vlak van onafhankelijkheid toepasselijk zijn(1) (zie [B R-Jaarverslag 1998, 

pp. 25-29). 

In dit J,:eheel van principes, stelt de FEE vast dat (verraling): "het l'tr
ric/;tm /"{lil tllldere diemltll IH; ttl/zelfde dièiu l'()Qrde/el/ lOOI" de die/u tI/ Ioor de 
gebmiker IWIl de Jin~lIlciele J/((ltfl biedt. omdal die {//ulere diensten dit door de lI'et
te/ijke cOl/tro/ellr 1I'0rdm l'trr/r/;t bell/ de lIIogeiijkheid biedm em befer IIIzirm te 
krijgm il/ de zakm l'illl zijll clifiJl en zij zijn ((flditopdrafh, kllllllml'tl"berertll·<I,l). 

In dit document bepaalt de FEE een aantal beschermingsmaarregelen 
die erop zijn gerich t de onafhankelijkheid van de commissaris re waarbor
J,:en. 

3.4. Seclfrities mul Exchange COJJllllission (Veren igde Staten) 

De Ameri kaanse regularor, de SeCllrities mul Exchmlgt ComlllissiOll (Veren i.!;de 
Statl'n) (verder de "SEC' genoemd) hel'ft op 21 novl'mber 2000 nieuwe 

reJ,:els aangenomen betreffende dl' onafhankel ijkheid van de werrelljkl' 
rl'keningcontroleurs (audirors) in de Verenigde SratenO). Deze regels waar
vall op de internetsite van de SEC41 kennis kan worden genomen, treden 
op 5 februari 2001 in werking, behoudens el'n aantal overJ,:angsvoorschrif
ten. De hiernavermelde bepalingl'n vauen het standpunt van de SEC 

samen, en zijn en kel van toepassing op bemsgenoreerde, die vallen onder 

(I) Fédérarioll des Experrs-Comprobl("S Europétns. "fm/,pnu/,,,,u ti Objtrliliti dIl Comrwm, 
Iig,,1 det Compm - Corpl'/I p,·jllnjvs mrnlie/J PO'" I'o,;mltlûoll tJ,., /'1 pro/mimi m.r;pfnmi'. 
juli 1998. 

(2) FEE. fbitfi:/II, p. 42. 
(3) &..:urities and ExchnnJ;l' Comm,ssion, "fhl"ijiD>1 of tlx COlI/lI/iJûml's /lilt/llor IlIdtpmdO/u 

rtqlli'(JIItJIfJ", 17 CFR I'Jrrs 210 'md 240, Vtn:nigdr Sinten, 21 november 2000. 
(4) hrrp: lfwww.sl"C.govfruleslfinal /3.3-79 19.htm 
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de bevoegdheid van de SEC. De SEC heeft deze voorschriften goedgekeurd 
nadat op zeer rUIme schaal een COllSultatieronde had plaatsgevonden en 
nadat er overgegaan was rot hoorzittingen. 

De SEC brengt in herinnering dar het ter beschikking srellen voor de 
beleggers van een nauwkeu rige en betrouwbare financiële informatie van 
wezenlijk belang is voor het promOten en het vrijwaren van de integriteit 
van de Amerikaanse markren en hf."t Vf."rtrouwen van het publieke]). Zij 

herinnert f."Vf."nf."ens aan het belang van df." fol van het beroep in het nasrre
ven van deze doelstellingen, onder meer gezien vanuir het oogpunt van 
zijn onafhankelijkheid. 

Deze mededelingen bevatten precies voorstellen rot modernisering van 
de regels die inzake onafllanke!ij kheid voor het audirberoep gelden. Of." 
geest van deze nieuwe regels stoelt op vier algemene principes die f."e n 
beoordeling van de onafhankelijkheid van de audiror mogelijk maken. 

De SEC onderkenr rtll gevaar voor aantascing van de onafllankelijkheid 

in volgende gevallen: 

• De audiror heeft wederkerige belangen of belangen in conflict met de 

geauditeerdf." vennootschap; 
• Hi j oefem de comrole uit op zi jn eigen vennootschap; 
• H ij neemt de functie van directeur of tewerkgestelde waar in de geau

diteerde vennoorschap; 
• Hij (reedc op als advocaat van de geaudiceerde vennootschap. 

De voorstellen van nieuwe regels hebben op volgende gegevf."1lS betrek

king: 

a) Financiële relaties 

Ten aanzien van df." ff."gf."ls in verband met de financiëlf." relaties, Stelt de 

SEC dar de beperkingen op de belegging in de geauditeerdf." vennoot
sch(lppen in eersre instantie toepasselijk zijn op de personen die betrokken 
zijn in de audirwerkzaamhf."den of die kunnen b6nvloedf."n. Df."Zf." beper-

( I) SEC, "CW,ÎrIIldll'I Sft/ft lllellf: COl/JlIIiJJioJl Op'" Mmmg 011 Marttf Sfr//Ollrt Il1iliEllÎl't.i ill I~ 
OpfiollI (Illd Eqllil/CJ M"rkttI. ,/lid Ril/tI GM~fllilig f\/ftlilQr IlIIltpm/Ülla", ··I'arl Slxtt: Tbr 
COlllllliss;o,,'J I'ro/lW'll IQ /l1()dtmiu fbe RldeJ GOI"tmi"g IIJt Illtlrpmdma of lIJf !\(l"lJIlllli"g 
Profmioll··. beschikbaar op de internetsite van de SEC: 
hllp:llwww.s('C.govlnewsJwhatshOl.hlm~onJ. 
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kingen op de investeringen hebben vanaf nu geen betrekking meer op de 

vennoten van een auditkamoor die niet bij de auditopdracht van lOen geau

diteerde vennootschap zijn bet rokkIOn en zdfs niN op hun familideden. 

b) De arbeidsrlOlaties 

De SEC vermlOldr dar dke arbeidsrelatie russen enerzijds een geauditeerde 

vennoOfschap en anderzijds elke plOrsoon die dlO audirconclusies of de 

financiële sraten van de geaudiretOrde vennootschap kan beïnvlot'den, de 
onafhankel ijkheid van het berot'p in her gedrang kan brengen. 

c) De zakenrelaritOs 

De SEC srelt dat een rechtst reekse of zijdelingse zakenrelatie, die nier her 

versrrekken van professionele diensten is, russen enerzijds de ge-.llldiceerde 

vennootschap en, anderzijds, de audicor of ieder petsoon waarmee hij 

beroepsmatig in samenwlOrkingsverband staat, dlO onafhankelijkhlOid van de 

audicor in het gedrang brengt. 

cl) Her algemene principe van de onafhankelijkheid van de auditor 

OIO SEC wenst het belang in herinnlOring te brengen van htr princi pc vol
gens hetwelk de onafhankdijkheid van de auditor nier alleen in de feiten 

m(){-t blijken, maar ook in schijn. De SEC geeft evenwel toe dat dit prin

cipe van schijnbare onafhankelijkheid op subjectieve manier wordt t(){-ge

past. Na langdurig denken kom r de SEC uiteindelijk [Ot her besluit dar de 

onafhankdijkhtid van de auditor in her gedrang is wanneer deze niN fei

telijk onafhankelijk is of wanneer een "redelijk investeerder··m , op grond 

van perrinenre omstandigheden en feiten, kan aantonen dar een auditor 

niet in staar is om correct re handelen. 

e) De niet-alldirdiensren 

De SEC wijst neglOn niet-audirdiensren aan die nier bestaan met de onaf

hankelijkheid van een auditopdrachr. Deze diensten blijven mogelijk zon

der enige beperking bij nier-geaudireerde vennootschappen. Van die 

negen diensten die we hieronder overlopen, werden er al zeven verboden 

(I) f);, woorden "reJsonablc inve$cor"" vrrwii~rn mlar ("('n Ix-grip dat opgenomen is in de 
Amcrika:lI1s(' w("lgeving op de financii'le instrumenten. 
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door hel A Illtrica" II/J/i/llft 0/ CertiJied Pllblic A frol/li/allfJ (A ICPA), de Smrri

fin (///(/ Exchallge COl/lllliJJioll Prt/clice Seclioll (S ECPS) en d e- SEC \'<far dus 
wil zeggen dm de meeste regels die door de SEC werden uitgevaardigd, 
beogen de bestaande regels re codificeren . 

.... Het lY>ertfll'fll/ de brJekhofl(lil/g en alldere ditllJftll in I'erwmd lIIet de jatlrreke

lIil/g 0/ de Ji"tmriè1e SIalelI 1""1 de getlNdi/eerde l'eIllIOO!Jch/IP 

De SEC sti pt aan dat, in parallel mer het verbod op het voeren van de 
boekhouding, her een auditkantoor ook verboden is de jaarrekening of de 
financiële staren van een geauditeerde vennootschap die bij de SEC worden 
neergelegd voor te bereiden, en ook de boekhoudkundige werkzaamheden 
ten laste te nemen die aan de bij de SEC neergelegde rekeningen ten 

grondslag liggen. 

Wel maakt de SEC gewag van het bestaan van een aantal uitzonderin
gen. Deze omvatten onder meer het verrichten van diensten in gevallen 
van hoogdringendheid, op voorwaarde evenwel dar de audiror geen lei
dinggevende functie of een raak met beslissingsbevoegdheid uitoefent . 

.... Hel opzetten t il lerlllilweri eggen 1'1111 syslell/eIll '/tII Jil/tll/rilde ill/(ml/tllie 

De SEC verbiedt de auditor om systemen met betrekking tot de nieuwe 
informatierechnologieën OT) van de geauditeerde vennootschap re beheren 
of die rechtstreeks of indirecr te controleren. Wel mag hij consu lrancy
diensten op het vlak van de nieuwe informarietet:hnologiern verrichten, 
mits aan een aanral criteria is voldaan. Die criteria houden in dat de onder
nemingsleiding: 

(i) ten behoeve van de auditor en van het audiccomité haar aansprake
lijkheid verduidelijkr wat betreft de beslissing om een systeem van 
inrerne comrolt' uit te bouwen en in stand te houden; 

(ii) bevoegde personeelsleden aanwijst voor elke besluitvorming betref
fende her opzeHen en het invoeren van systc:men van hardware of 
softwa re; 

(iii) alle betekenisvolle beslissingen in verband met het lT-project neemt; 

(iv) de aanvaardbaarheid en de resultaten van het IT-project evalueert; 
(v) nier op her werk van de auditor steunt om uit te maken !O welke 

mate haar sysreem van financif.=le verslaglegging aanvaardbaar is. 
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De SEC voegt daar nog aan toe dat de auteur van het project ook de 
honoraria moet mededelen die aan de auditor voor de IT-dienstverlening 
werden uitbetaald. 

Ten slotte vermeldt de SEC nog dat de verbodsbepaling niet van toe
passing is op het opstellen, opzetten en cenuitvoerJeggen van de interne 
audirconcroles en risicobeheer, behalve dan wanneer de auditor in de hoe
danigheid van werknemer van de geaud ireerde vennootschap optreedt en 
daar een leidinggevende functie uitoefenL 

... \f/tJtlrdcfÎlIgH/iemfm 

De SEC verbiedt niet el ke dienstverlenin,g door de auditor in verband met 
waarderingen. Die diensten zijn wel verboden wannC'f'r de r('sultaten ervan 
van wezenlijk belang zijn voor de financiële staten of wanneer zi j even
tueel lat('r door de audiror die deze diensten heeft vNstrekr, zouden moe
ten worden g('conc roleerd . 

... Am/artele dimsfm 

De SEC verbiedt actuariële diensten wanneer deze d(' vaststelling inhou
den van het beleid van de verzàeringsmaatschappijen op her vlak van 
reserves en de daaraan verbonden r('keningen. Een aantal actuariële dien
Hen mogen wel worden verstrekt indien: 

• de ge~lUditeerde vennootschap eigen actuarissen of een derde actuaris 
tewerkstelt; 

• de directie de verantwoordelijkheid opneemt wat de actuariële metho
des en hypotheses betreft; 

• de auditor niet continu betrokken is. 

... I "terne tlflditdicnstm 

De SEC laat toe dat een auditkantoor tot 40 % (gemeten in gepresteerde 
uren) van het werk V~ln interne audit van een geauditeerde vennootschap 
verricht. De regd is niet van toepassing op de diensten van operationele 
imerne audit die geen wrband houden met comroles, fi nanciële systemen 
of de financiële staten. 

De SEC voorziet eveneens 111 een uitzondering voor kleinere vennoot
schappen en sluit uit het toepassingsgebied de vennootschappen waarvan 
het totaal van her a([iva lager ligt dan 200 miljoen US O. 
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De SEC verduidelijkT nog dat het verrichten van interne auditdiensren 

in een ,geauditeerde vennooTschap afhankelijk bl ijfr van her opnemen door 
de ondernemingsleiding van de veran nvoordehjkheid van de beslissingen 
met Jx.trekking tot d(- interne audit. 

... Lá dingget'tllde filllctie! 

0 (- SEC stelt dar de onafhankelijkheid van de auditor in het gedrang 
wordt gebracht wanneer dele, op tijdelijke of vaste wijle als directeur, ver
anrwoordelijke of bediende van een geauditeerde vennootschap oprrC"edt of 
nog, wanneer hij een beslissingsbevoegdheid waarnC"eme, een functie van 
toezicht uitoefent of controleen (lII(mi/uring) voor rekening van de geaudi
[('erde vennoo[schap_ 

~ HlimtU/ reJullrres 

In verband met hllll/tl/l mOll/re! vermelde de SEC dar her dC" auditor v('fbo

den is: 

• over re gaan tot aanwervingen; 
• re onderhandelen [en bare van de belangC"n van de geauditeerde ven

nootschap; 
• re$(- of evaluarieprogmmma's van het personeel uit te werken; 
• de aanwerving van een specifieke kandidaat voor et:n bapaalde functie 

aanbevelen of aanraden. 

Maar wel kan een audirkanroor, op verzoek van de geaudireerde ven
nootschap, de mogelijke kandidaten interviewen en de geaudieeerde ven
nootschap advies versrrekken over de respectieve bekwaamheden van de 
kand idaten voor de administffitieve betrekkingen en de betrekkingen in 
verband mer financiide audir of controle. 

~ Diem/en Wil fillrl1lrMe bell/iddeling 

OverC"C"nkomsrig de huidige regels van het AICPA, stele de SEC dat een 
auditor niet mag optreden als financieel tussenpersoon, promOtor of borg 

voor de effenen van de geauditeerde vennOOTschap. 

~ Vieni/en il1 Irerb~l!Id mei een rechuprocedllre 

De SEC bepaalt dar de auditor geC"n diensr aan de geaudireerde vennoot
schap mag verstrekktn in omstandigheden waarin de persoon die de diensr 
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vNHrekt, gemachtigd moet zijn om op te treden voor een Am erikaans 
rechtscollege. 

f) Bepalingen betreffende de dochterondernemingen 

Volgens de SEC is een dochteronderneming van een geauditeerde vennoot
schap, elke entiteit die op betekenisvolle wijze de geaud iteerde vennoot
schap kan beïnvloeden of door haar beïnvloed kan worden, voor zoverre de 
beleggingen in aandelen voor de entiteit of voor de geauditeerde vennoot
schap belangrijk zijn. 

De SEC voegt daaraan roe dat de --betekenisvolle invloed-- over het 

algemeen wordt waargenomen wanneer de belegger minstens 20 % van de 
stemrechten van de vennootschap waarin hij investeert, bezit. 

g) Concingent Fee Arrangemcncs 

De SEC herhaalt her verboel om voor rekening van een geauclireerde ven
nootschap diensten te verstrekken die honoraria veronderstellen die niet 

noodzakelijk te maken hebben met de geleverde diensten (collfillgef/f fee)-

h) Kwaliteitscontrole 

Dc- SEC stelt dat, bij uitzondering, de niet-naleving wn de onafhankehjk
heidsregels door een persoon van het audirkancoor, de onafhankelijkheid 
van dir kancoor nier aantasr op voorwaarde dat: 

de auditor in de onwetendheid verkeert betreffende de omstandigheden 
die aanl eiding waren tot het schenden van dc- onafhankelijkheid; 

de overtreding snel wordt rechtgezet zodra die aan de oppervlakte 
komt. 

Er moer gesrreefd worden naar systemen van kwaliteitscontrole die een 
redelijke waarborg bieden voor het instandhouden van de onafhankelijk
heid van het auditkanroor en zijn tewerkgestelden. Voor de meeste audit
kantoren moeten de basiscontroles onder meer omvatten: uitgeschreven 
onafhankelijkheidsregels en -pwn-dures, ,geautomatiseerde systemen mer 
het oog op het onderkennen van financiële relaties die van aard zijn de 

onafhankelijkheid in het gedrang te brengen, vormingen, interne tests en 
onderzoeken en een tuchtmechanisme dat de eerbiediging van het regle
ment moet waarborgen. 
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i) Vermelding van honoraria 

De SEC preciseerr dat de geaudireerde vennomschappen verpliclll zijn om 
in hun jaarrekening de honoraria voor audi t , consu ltancy op het vlak van 
nieuwe informar ierechnologieën en ook de honoraria bttreffende alle 
andere door de auditOr verstrekte di{-nsten over het hele jaar re vermelden. 

De geaudit{-erde vennootschappen worden eveneens uitgenodigd om 
het standpunt van hun auditcomiré te vermelden wat beu{-ft de onvere
nigbaarheid van htt verriclm:n van nier-audirdiensren met de vrijwaring 

van de onafhankelijkheid van de auditOr, 

Ten slorre wordt eveneens de vermelding vereist van htt percentage 
uren op het auditwerk dat wordt verricht door elke andere persoon dan de 
auditOr die voltijds is tewerkgesteld, indien dit percemage meer dan 50 9f 

bedr:.mgr van het totaal aantal gepresteerde uren. 

3.5 . lnde/Jeudeuce Sland~/ rds Board OSB) 

a) Activiteiten va,n ISB 

De IlidepelldtllCf Sümdtlrds B{/tfrd (lS 6 , Verenigd{- Stac{-n) is {-en organisme 

dat ror stand is gekom{-n naar aanleiding van d iscussies tussen het 
AmeriCtll/ /'w i"lle of eer/ifird Plfbt;c A(co/lllftlflfS (A ICPA, Verenigde Stat{-n), 
andere vertegenwoordigers van het beroep en de Semrifies tl/ul Exchlwge 
CO/ll/llissio/l (SEC, Verenigde Staten)(I). 

Her ISB bestam sinds 1997 en oefent zijn activiteiten uit, onafhanke

lijk van her AICPA en van de SEC. Di t onafhankeliJk organisme heeft tOt 
doel om onaflmnkelijkheidsregels uit te werken die roepasselijk zijn op de 

comroles van publieke vennootschappen, teneinde her algemeen belang te 
dienen en het ven rouwen van de investeerders in de kapitaalmarkten te 

bevorderen en te beschNmen. 

Op 27 november 2000 heeft het ISB op zijn inrernersire een document 
verspreid m{-t als doel de theoretische concepten en basisprincipes inzak{
onafl1ankelijkheid te ddlniëren(2), Dit document, dat momenteel [er con
sultatie voorlig t , bevat een definitie van onafltankelij kheid, alsook een 

(I) www.cpaindepcnde!ln.' ,org 
(2) E"poJ/lrt Dr,,[t: S',i/fll/em of 1",!tfN'",lmrt COllrtplJ: A Cw/rtp",,,1 FrtI/l/fll'ork for A"di/or 

IlIflrpolilwa. November 2000. 
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beschrijvin!: van de voorol>!:esrelde doelstellingen. Bovendien komen de 
diverse bedrei!:ingen voor de onanlankelijkheid aan bod, hun al dan niet 
betekenisvol karakter, de vooropgestelde beschermingsmancregelen en hun 
doeltreffendheid, alsook het aanvlwrdbaar niveau van gevaar voor de onaf
hankelijkheid. 

Volgens \'{f.T. ALI.EN, Voorûuer van her ISB, is deze tht"Oretische aan
pnk hel meest belangrijke project van her ISB. 

Verder heeft het ISB eveneens [wee laks forre.r ingeridu die respectieve
lijk betrekking hebben het verlenen van juridische diensten en waarde
ringsdiensten. Het ISB heeft zijn definitief standpunt terzake nog niet 
bekendgemaakt. De werkzaamheden van deze twee task forces waren 
opgeschort in afwachting van de uitwerking van de nieuwe regels inzake 
de onanlnnkelijkheid door de SEC. 

b) Arlx'idsovereenkomsr mer ('Cn gewezen geaudlreerde vennoorschap 

In juli 2000 heeft her ISB een norm (nr. 3) uitgewerkt in verband mer de 
tewerkstelling onder :lrbeidsover('('nkomsr van een gewezen commissaris 
bij ('('n vroegere g('aud iteerde vennoorschap(l). In deze norm heeft het ISB, 

na onderzoek, het idee verworpen om cen periode op re lesgen gedurende 
dewelke de gewezen commissaris zich zou moeren onthouden om tewerk
gesteld te worden onder arbcidsover('enkomsr bij een vroegere cliënt (""(00-

lillg ofl pe,.iod"·)(2). Na een diepgaandc analyse is het ISB inderdand rot de 
conclusie gekomen dat de nadelen die verboden zijn :L1n een ··(oolillg ol!" 
periode, vee) grorer zijn dan de voordelen die hieruit zouden kunnen 

\'oorrvloeien. Her ISB is mer name volgende mening toegedaan: 

(a) de afwezigheid van carrièremogelijkheden voor Ix:p..1alde revisoren bui
ten het beroep van revisor (met name bij geconnoleerde ven nootschap

pen) riskeert om het berO<'p vno revisor bepaalde kwalitcirspersonen 
met een mogelijke impan op de auditdiensten te onrze8sen(\); 

Cb) volgens de vt"rtegeowoordigers van de geconsul[('Crde ven nootschappen 
zelf zijn de revisoren die de reh·oingt"n van een vennootschap gedu-

(1) Indtl' .... ndence Sran,lards BO.lrd. IIIJt~I/JtII(t SI<lIIJ",.,/,,' J ~EItI"Jo)III<1II /I ah uIIdil 
"mm". ,ui, 2000. 

(2) Ibd.HI. p. 1 1 rOl I }. pumen 21 IOC )(l. 
U) Ib"'rlil. p. 12. pum 24. 
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rende verscheidene jaren hebben gecontroleerd, werd geplaatst om de 
werking van deze vennootschap te kennen en te begrijpen(l); 

(c) de onmogelijkheid voor de kleine en middelgrote ondernemingen om 
een arbeidsovereenkomst aan te gaan met hun gewezen commissaris, 
zou deze ondernemingen in een minder gunstige situatie plaarsen ren 
opzichte van de grotere ondernemingen; deze laatste hebben inderdaad 
een gemakkelijkere toegang tot de arbeidsmarkt en beschikken 
omwille van hun omvang owr andere alternatieven.(2) 

3.6. Pub/ic O·versigbt BMrd 

De P"b/i( Ol'erûgbf BOtm/ (POB) is een instelling die voortvloeit uit de 
privé-sector in de Verenigde Staten. Dit organisme houdt toezicht op de 
program ma's van auto-regulering van de SEC PY(/(lire Sectioll 1"(111 bel AII/eri

(all I mfitflfe of Cerfifted Pub/ir ACCOlllltallfs (SEC PS). 

In 1998 heeft de POB, op vraag van de SEC, een werkgroep opgericht 
die ermee belast is om de auditmethodes re onderzoeken, met name vanuit 
het oogpunt van de onafhankelijkheidsregels, teneinde om aanbevelingen 
re formuleren die erop gericht zijn de geloofwaardigheid van de financiële 
staten, het wrtrouwen van de investeerders in her beroep, de efficiëntie 
van de kapiraalmarkteo en bijgevolg ook de efficit;mie van de audits, te 
vl·rgroten(3). 

a) Onderzoek van het POB inzake non-audit services 

De POB stelt vast dat de omvang en het aantal van non-audit services de 
afgelopen jaren zijn toegenomen. Oe opdrachten van de audirkanroren 
maken dat er steeds meer nieuwe bekwaamhl>dcn buiten deze die vereist 
zijn voor de audit en de traditionele materies inzake financiële planning en 
comroles, noodzakelijk zijn. De PO B brengt inderdaad verslag uit dat 

vandaag de effectieve audits meer dan ooit afhan kelijk zijn van specia
listen, met name in de volgende gebieden: 

(I ) IbiJIIIJ, p. 12, punt 25. 
(2) IbitJelll, p. 12 en 13, punt 28. 
(3) POB, Paml 011 lIl/dil Efftrlir"t'I/l:JS ~denJtJ FiI",1 RffHJrl, 9 s(·plcmlxr 2000; dil ('incl '·N

slag ('n de a:mlxvdingl·n van dil JXU1d ziin op illlCrnN beschikbaar op h('! voJSende 
"dIT-s: www.pobauditpanel.ors. 
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rechnologie en rechnologiesysremen; 
actuariaat; 
thesaurie; 

fiscaliteit; 
waardering en schatting (mer name van financiële instrumenten); 
juridische diensrverlening en invesrerÎngsdienswl; 
Q/lfsMrcilig van een variëteit van ondernemingsfuncties; 

strategische planning. 

b) Werkzaamheden van de POB 

De POB heefr de mogelijke impact onderzocht van de non-auditservices 
op de onafllankelijkheid van her beroep, zowel op het niveau van de rea
liteit, als op her niveau van de schijnbare onafhankelijkheid. De POB 
heeft op basis van een basissteekproef een veertigtal diensten geïdentifi
ceerd, andere dan de "(flldit"- en "ldx"diensten. Bijkomende vragenlijsten 
zijn rondgedeeld bij de betrokken audirkantoren. [n bepaalde gevallen 
hebben de onderzoekers het personeel van her auditkantoor dat de non
audirservices heeft verleend, ondervraagd. 

(i i) Rw dlrl/el/ I'rlll bel ollde,'Zoek 

Naar aanleiding van dir onderzoek hebben de onderzoekers de gevallen 
met een n('satief effect op de efficiëntie van de audit de gevolgen van de 
verlening van non-auditservices niet kunnen identificeren. Voor ongeveer 
een kwart van de onderzochte opdrachten, hebben de resultaten daarente
gen laten blijken dat het verlenen van non-audirservices een positief effect 
heert op de efficiëntie van de audit. Voor het geheel van de onderl.ochte 
opdrachten hebben de onderzoekers evenwel een neutrale positie ingeno
men op het vlak van de impact van deze diensren op de efficiëntie van de 

audi t or hebben zi j besloten dat deze laatste geen effect teweegbrachten. 

(i ii) ReSl/!taICII 1',11/ de Pllblieke rrwdplegillg 

De personen die in het kader van de hierboven vermelde enquête werden 
ondervraagd en de deelnemers aan de openbare hoorzittingen ,georgani
seerd door de PO B, zijn uÎtgenodigd om hun standpunt over het ontwerp 
naar voor tI" brengen. De resultaten van deze publieke consultarie tonen 
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aan dat bepaalde personen blijven denken dm de verlening van non audit
services bij geauditeerde vennootschappen de onafhankelijkheid kan beïn

vlOt'den of tenminste de schijnbare onafhankelijkheid beïnvloedt, renvijl 
anderen van mening zijn dat de consultancy-diensten niet van aard zijn 
om een reëel probleem teweeg re brengen op het niveau van de onafhanke
lijkheid van de au<lit. 

c) Standpunr en aanbevelingen van de POB 

De POB heeft onderzocht in welke m~J[e er een aanbf.-veling noodzakelijk 
is om te komen tor een verbod van alle of van een deel van de non-audir

services bij publieke geauditeerde vennootschappen, rekening houdend 
met de SEC regels. 

• Bepaalde leden van de r OB bevelen een exclusieve regel aan (exclIlJ&I

IIOry mie), die een auditkantoor zou verbieden om non-auditservices te 
verlenen of non-taxsNvicf.-S aan gf.-comroleerde vennootschappen, 
behoudens in een beperkt aantal uitzonderingen. 

• De andere leden van de r OB zijn van mening dar de auditkanroren 

tegelijk auditservices en non-auditservices bij dezelfde geconrroleerde 
vennootschap kunnen verlenen en, mits gep..1ste beschermingsmaauege
len en maatregelen inzake transparanrif.-, en toch hun onafhankelijkheid 
en objectivÎtf.-ir te behouden. Deze leden herinneren eraan dat de ven
nootschap en de aandeelhouders de eerste belanghebbenden zijn van (on
sulrancydiensren. Een verbod om non-auditservices te verstrekkf.-n zou 
bovendien een negatieve invloed hebben op de efficiëntie van de audit. 

3.7. JnBelgië 

a) Commissie Corpor&lle G OI'{!rI/(lII(( van df.- Eerste Minister 

Op 20 maart 2000 overhandigde de Commissie COI"pora!e GO/rtrl/&llIre een 

verslag aan de Eerste Minister. Dit verslag omvat bepalingen met betrek
king rot de onafhankelijkheid van de commissaris-revisor. In het verslag 
ste!t de Commissie Corporale GOI'fl·llt1l1ct voor om te verbieden dat de com
missaris en de personen met wie hij in beroepsmatig samcnwerkingsver+ 
band staat, diensten verleent, andere dan &llIdifil/gdinweI/, ten guste van de 
vennoorsehap waarvan hij de rekening concroleen en van de verbonden 
vennootschappen. 
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In hanr verslag stelr de Commissie Corportl/e Gr)l'trmll/fe van de regering 
verder dar "allditillgdimste/!. ook aall l'troollde/! l'tflllootJchaNJtil/, gtel/ arl1lleidil/g 
gel'fll tot teil sfhmding l'dll de olllJfl)(lI/kelijkhei(t-~J). 

In haar verslag stelt de Commissie Corportlte GOl'ermll/fe dat het d e com
missaris verboden moet worden elke functie, opdracht of mandaat bij een 

vroeger geauditeerde vennootschap re aanvaarden of uit te oefenen vóór 
een termijn van twee jaar te rekenen van de beëindiging van zijn manda,:u 
van commissaris is verstreken. 

Naast de bepalingen in vl' rband met de onafhankelijkheid van de com

missaris, bevat het verslag Corportlte GOl'f:rIIlJlIfeeen aantal aanbevelingen in 
verband met volgende materies: 

de organisatie van het directiecomité; 
de regeling voor de belangenconflicten van beursgenoteerde vennoot
schappen; 
de rechtspersoon-bestuurder; 
de werking van de algemene vergadering; 
de rol van de instirutionele beleggers op de algemene véfjpdering; 
de informatie aan en door de raad van bestuur; 
versterking van de regelen inzake transparantie van aandeclhoudersbe
langen. 

b) Vooronrwerp van wet van de Ministerraad van 22 september 2000 

In België heeft de Ministerraad van 22 september 2000 een voorontwerp 
van wet goedgekeurd, waarin het de commissaris verboden is om een man
daat of functie of opdracht bij vroegere gecomroleerde vennootschap te 
aanvaarden vóór het verstrijken van een periode van twee jaar na her einde 
van her mandaat als commissaris-revisor. Het vooromwerp bepaalt even
eens dat de commissaris zich niet ona01ankeiijk kan verklaren wanneer dl' 
vennootschap waarvan hij de jaarrekenins controleert of een daarmee ver
bonden vennootschap genoten heeft van diensten door een persoon waar
mee de commissaris een arbeidsovereenkomst heefe afgesloten, of met wie 
hij beroepshalve in samenwerkingsverband sraat. In het kader van dit 
voorontwerp zijn de verrichtingen inzake comrole, verificatie en verbete-

(I) "N'Mr teil «/fr OOINNr ,',lil de BdgisrM l'tIJ/lOOlJrhappm" - Vtr!laK ,"111 dt RegtrillgJ(l)/11l/1iIsit 
Corporatt GOI'trJIa"ce, 20 maar( 2000. plln( 13. lx!>ChiklxJ.u op internet: 
htrp:/Iwww.degrauwe.org/publiç,nieslcorpgov/CG_rapporLhtm 
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ring, alsook de bij wet aan de commissaris t(){'vertrouwde opdrachren, mer 
inbegrip van deze verstrekt aan verbonden vennootschappen, zonder weer
slag op dl." onafllankelijkheid van de commissaris. 

Het voorontwerp van wet zoals goedgekeurd door de Minisrerra:ld op 
22 september 2000, ligt in dezelfde lijn als het verslag van de Regerings
commissie Co/por",! GOf'frlltlllre: de tlfldilillg services, die r(){'gelaren blijven, 
hebben betrekking op de controJe-, veriflcatie- en verbcreringsverrichrin
gen, alsook de door de wer aan df." commissaris-rev isor coeverrrOllwde 
opdrachten, 

Op 22 sf."ptf."mber 2000 heeft de Ministerraad her voorontwerp van wet 
goedgekeurd en besloten: 

1) binnen de maand her advies van de Raad van State re vragen, en ook 
van de CBF en van de Hoge Raad voor de Economische Ber(){'pen en 

2) het ontwerp van wet onder meer aan her IBR ter informatie over re 
maken. De Raad van her tBR heefr zijn advies aan de Regering, ver
regenwoordigd door de Voogdijminister van het IBR, de Minister van 
Economie, overgemaakt. De Min isrer, die zich van de Europese en 
internationale contex t bewust is, verklaarde open te sraan voor her 
ald us door de Raad van het IBR geformuleerde advies. Dir adv ies 
wordt in deze afdeling verder roegelicht. 

Alles laar uitschijnen dat de Regering zich niet restrictiever wenst op 
re stelk'n dan de tekst die door de Europese Commissie zal worden aange
nomen. Zo onder meer antwoordde de Minister van Financiën op een par
lementaire vraag a.ls volgt: 

'·Her l'OOrOllfl/'f/1' t't/n corporale go/'erlltlllu-II'f1 is /'00" tld/IÎes bij d! l?mul'WlI 

Stalt til bij de Hoge Rt/lld /'oor de erollolll!Jc!Je be,.ocpm. die lIiteram"C! ,.ektllillf!, zul
le" 1II0etw houden met de huidige ollttl'ikke/illgm op Europees ell A/llerikmllls 
/I it'fll 11 . . ~ I), 

(I) Antwoord van de Mi nister van Financii.'n op etn mondtiHlge vr:l:lg v:m dl· httr 
Georgts LENSSEN belrc(f('ndc het srandpunt van de Commissit "oor htr Bank- en 
I'in~ncitwtl('n mei betrekking rol de bednjfsrevoren (nr. 2837). Kamer van 
Volks"cTll'gcnwoordigcfS. 3dc ~lt1ijd vun dl' SOS[{, leglsl:iluur, 2UOO-200 I. 12 dl'Ctm· 
ber 2000, CRABV sn COM 330. http://www.dekaml.r.be. 
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c) Circulaire van de Voorzitter van het IBR van 5 oktober 2000 

Op 5 oktober 2000 richtte de Voorzitter van het ISR, in naam van de 
Raad, aan de confraters een rondschrijven in verband met het voorontwerp 
van wet van 22 september 2000 inzake transparantie en onafhankelijkheid 
van de commissaris. 

In deze circulaire heefr de Voorzitter eraan herinnerd dat de Raad van 
het Instituut de stand van zaken van de werkzaamheden betrerrende de 
onafhankelijkheid van de commissaris-revisor grondig onderzochr heeft. 

De FfdEmtioli del Experts COlllpfablrs EliropEms (I'EE) buigt zich eveneens 
over deze problematiek en zet de discussie, waaraan ook het IS R deel
neemt, verder. 

Daarnaast heeft ook de fllfemtlfiOllo/ FedertlliOll of ACfOfmloll1J (I FAC) in 
juni 2000 een ontwerp van wijziging aan de Code of Erhiu van de JFAC 
met betrekking ror onafhankelijkheid voorgelegd ter discussie. In de hoe
danigheid van verkozen lid van het Ethics Commirree van de IFAC, neemt 
de Voorzitter van het IBR. ) ean-François C\"rs, verder deel aan de bespre
kingen van dir Comité. 

In de omzendbrief wijst de Voorzitter erop dat het Comité Accoun
ranrscontrole (Colllwillee 011 A/(dirf//g) van de Eu ropese Commissie op 
20 juli 2000, als resultaat van verschillende vergaderingen, een ontwerp 
van aanbeveling heeft ui tgebracht terzake de onafhankelijkheid van de 
wettelijke rekeningencontroJeur. In dit document stelt de Europese Com
missie ondermeer de voorwaarden vast waaronder de wettelijke rekenin
gencontroleur een arbeidsovereenkomst kan aangaan met een gewezen 
geauditeerde vennootschap na het beëindigen van zijn mandaar. In deze 
rekst laat de Europese Commissie tevens toe dat andere diensten dan audir 
worden aangeboden mirs aan bepaalde onafhankelijkhe idsvoorwaarclen 
wordt voldaan. 

3.8. Standpunt van de Raad van het JBR - Onrwikkeljnge n 

In naam van het beroep brengt de Raad in herinnering dar her beroep bij
zonder hecht aan het principe van de onall,ankeliikheid van de wettelijke 
rekeningcontroleurs. Dit principe is opgenomen in de Code of E,hin van de 
JFAC en 111 de gemeenschappelij ke principes (COIllIIIOII Core of Prillriples) 
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van de FEE. De Raad van het IBR steunr het standpunt dat het Belgische 
vooronrwerp van wet betreffende de transparanrie, gOt:dgekeurd op de 

Minisrerraad van 22 september 2000, afgestemd zou mOt:ten worden op de 

Europese aanbeveling, waarvan de tekst in ontwerp van 15 december 2000 

aan de Belgische regering werd overhandigd door toedoen van de ver

tegenwoordiger van de Belgische Minister van Economie bij her COlllllliuN' 

011 J\/Iditil/g van de Europese Commissie. 

De Raad wensc de nadruk ce leggen op hec feic dar de comroleopdrach

cen van de bedrijfsrevisoren voorcdurend verder doorgedreven en nieuwe 

bekwaamheden noodzakelijk maken. Om efTjciënc ce kunnen zijn, mOt:c 

een audit worden uicgevOt:rd door specialisten, wam de maceries waarmee 

de bedrijfsrevisoren ce maken hebben lijn sree<ls complexer. Het verlenen 

van bepaalde nier-audicingdiensren, laac de revisoren cOt: om mer naleving 

van de onafhankelijkheidsprincipes, de bekwaamheden die noodzakelijk 

zijn voor een gOt:d begrip van de organisacie van een onderneming re ver

werven of uit te diepen. Bekwaamheden inzake informatica, elektronische 

communicatie, milieu, actltariaat, financ iële technieken, fiscaliteit, enz. 
zijn noodzakelijk om de comrolecechnieken ce verbeteren. 

Hec beperken van de oJxlrachc roc de scricre wettelijke rekeningconr
role zou een rem hctekenen voor de mogelijkheid voor de revisorenkamo

ren om kW~llimtief hoogsmande medewerkers in hun schoot aan te trek

ken. Zulks zou op de kW~lliceit van de wettelijke controle van de jaarreke

ning een negarieve invlOt:d hebben, daar waar de wetgever precies ht.-t doel 
nastreeft die kW:lliteit te waarborgen. 

Talrijke onderzOt:kt.-n uit België of uit ht.-t buitenland conen aan dac de 
ondernemingen waarvan de jaarrekening door een commissaris-revisor 

wordt geconrroleerd andere dienstt.-n wenst.-n te bekomen(l). 

Verder dienr in herinnt.-ring te worden gebracht hot.- belangrijk ht.-t 
voor de KMO's is een beroep te kunnen dOt:n op de diensten van de com 

missaris-revisor en de personen die met hem berOt:psmatig samenwerken. 

De Ra.ad van her [BR Stelt vast dat de bepalingen van het voorontwerp 

van wer van 22 sepcember 2000 betreffende de transparancit.- inzakt.- de 

(I) Rappon '0 MA1.UY, Vtrtnigdt Scattn. ~pril 20()(): Notori~ftitssrudie u'tg~voenl door 
Inr,·rel Mari~n, tBR, Pm(Jditk~ IJt ,jdmfJ. ~pril 2000: POB, Paml $11 l Il/dil Ef!trlil"'IUI 
Rrltaus Fow! Rrpilfl. 9 sept~mbl:r 200û. www.poba ... ditpanel.org, pp. 110 e.v. en 
Bijlage D. 
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on:tfhankelijkheid van de commissaris een discriminatie op Europees en 

internationaal niveau wr gevolg hebben. Oe wetgevende bepalingen in 

ontwerp zijn veel resrricriever dan de voorstellen die in het buitenland 
werden uirgewerkr en ook dan de voorstellen van het COlfllllÎflee 011 Alfdifillg 

van de Europese Commissie. Het is evenwel niet wenselijk dat België op 

Europees en wereldvlak geïsoleerd wordr. 

I-Iet standpunt van de Seolrit)' (lilt! Exr!Jtll/ge COIIIIII;SJ;Q/l in de Verenigde 

Staten (S EC) verdient enige aandacht. Oe SEC scaat expl iciet gunstig 

tegenover het verrichten van fiscale diensten dOOf de audiwr in de mare 

dat dit een bijkomende waarborg voor de Amerikaanse schatk ist biCi:!c. 

Oe Raad herinnen aan de doelstelling van de Europese Commissie om 

haar aanbeveling op uniforme wijze in de Europese Unie toegepast te zien. 

Oe wepassing van de in ontwerp zijnde wNtelijke bepalingen WOnt 

aan dat de Belgische ondernemingen, ongeacht hun grootte, en ook de 

economische beroepen dreigen benadeeld te worden in verhouding Wt, 

respectievelijk, andere ondernemingen en confraters binnen de Europese 

Unie. 

Bovendien wordt de Belgische benadering, stoelend op de transparan

tie van opd rachten d ie geen auditopdrachten zljn(I>, door de buitenlandse 

I:x>roepl'n en regelgevende instanties als een model beschouwd, in die mate 

dar deze benadering in de nabije toekomst algemener zal worden aange

kleefd in her buitenland en op internarionaal niveau. 

Er dient rekening te worden gehouden met het ontwerp van aanl:x>ve

ling van de Emopese Commissie beuefTende de onafhankelijkheid van de 

wettelijke rekeningconrroleurs in de schoot van de Europese Unie. 

(I) Art,h·] 64/(r. ~W(·ç.Jç lid. van de \"Cllnootschappcnwct; ·"De tmul/illg d(JO~ «11 pers!)!)l1 
IIIrt wir ti. «)lI1l1lijJm ·is t("/I «rkitlJ9rtmmko/lw Ixtft «Igtslr.llt/l ol mei ,rit bij bn-otpJba/a 11/ 

Silllltnu .. ·rklllgHtrb.lllti llmll. n/ll (l" ",,,k. lIIiI".I",,1 olofulrilrbl. kllli S/ftl;'1 J(JOr de l'emu"'!
s(b'lp IHirdm !Je-. .. oJdigd 'w' ZIn-er bel j,mYl'frsl,lg l'fr,/lJlllwrdi/lg 'fmrrln Ol.,.,. bfl ,'fII)'"/I'lrp 
1</11 t!r:;r hlolk. ",,,,uIt/til olopdr.l{bl til de tTil,UI I"trbo"dm lHuJdigiug"· (cf. an lkl·J J J1. § 2 . 
\'(I'Nbo..·k van v'·nnoolschappen). AnikeJ 641 ... ·• !aamt lid. van dl' vennOOtschappen
wC[: ··De I"''''"III/i''g door ft'1I pet100/1 I/IN uü rlr (lJII/1IliJ1t1ri> ft''' (/rkiJSOl'rrmlkoIIlSI !x.fl ,'fge
S/Olen of 111<1 uit I;ij beror:psffldn ill wmmwn-kmg'l"erbum/ SI'MI. 1·,1/1 «11 ltulk. ""lIId,,,,, of 
opdr(/(bl. killl lle.hl; door de nllllIXJI$rffllp Ilordtll brJ>/tIig,l,wr ZOl'lf bel J"tlfI'ffJ!"g I""""t, 
II"wfdillg Imlfrkl In~r /;el morwerp I~IJI dar "",h. liJ",,,I,,,,, af opdr,,,bl (I/ de "a(//I rV!rb()J/dm 
hr.:o/Jili/llg"· (cf. :lrI ike! 1 :>1, § 1, \'(Ierbock van ycnnoO(sch'l]l!:>c .. n). 
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Verwacht wordt dat de Europese Commissie deze aanbeveling In 200 i 

zal goedkeuren naar aanleiding van de vergaderingen van het Comité van 
de Europese Commissie dat met de wettelijke rekeningcontrole is belast. 

4. TOEGANG TOT HET BEROEP 

Oe vertegenwoordigers van het IBR en van het lA B zijn in de loop van 
2000 tweemaal bijeengekomen ten einde hun visie uit te wisselen op de 
srage zoals die respectievelijk door beide Instituten wordt georganiseerd 
en nopens de eventuele wenselijkheid om in de toekomSl een voor belde 
Instituten gemeenschappelijke srage in te richten. 

Oe besprekingen hadden meer bepa.1ld berrekking op de diplomavoor
wa.1rde die toegang verleenr tot de stage en de hoedanigheid van lid, 

Artikel 4 van de achtste ri chtlij n luidt als volge: 

"Nalllllrlijke persolieTI klllmeTI slechts u'orden 100ge/aulI 101 bel /'errirbull /'all de 
welft/ijke fO",,.o/e l/(.II/ de ill artikel I, lid 1 t bedOi/de st/lkken. 1I'tlllllter zij. I/({ 
bet lIive(J/( te hebben bet·eikt 0111 tot et11/mil'ersiuil te //lorden tOige/aten. teil tlJeO

retisrhe opleidillg en teil praktijkopleidillg hebben get'olgd e!l !!Iet gOid gevolg teil 
door de Staat georganisterd of erkend /!tIkbek//'{/al/lbeidscx(/lIle!l hebben afge/egd 
l[Ia(//"1'(/1/ het IIÎllfafl OL'frtelikol/il meI ctll afgesloten (mÎtltrsitaire op/eidil/g", 

Artikel 4 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaah dat de hoedanigheid van lid van het 
Instiruut der Bedrijfsrevisoren wordt toegekend aan elke natuurlijke per
soon die daarom verzoekt en onder meer aan volgende voorwaarden vol

doet: 

" ( .. ) 4° 111 het bezit t'fl1l ctll Belgisch ImÎt'trJÎ/tJir dip/oll/a of I'fl/I teil Belgiscb 
diplomfJ Wil boger ollderwijs/!tlll (lIIit.'ersita;r niVMlI, afgegeven 11(1 mi/mens 
vil!/" sflldiejarel/, meI betrekkil/g tol door de KOlling Ie bepalm disciplines, of 1:0/
dom (/an de /loorwaardm inzake diploma m/of en!(lI"illg door de Konillg 
beptIfJld. De in hel blliUl1lalld afgegea!1/ dip/oma's in dezelfde discipline! u'Or
de/! aalll'tlard mits hUil gelijkwatJrdigbeid llOOraf door de bet'Oegde Belgische 
owrbeid lI'erd erkend. De KOl/illg k(J11 de Raad WI1I hel 11IfIi"",, ml/cbligell ill 
het builenlal/d afgege/!l!lI diploma's te aam'IJardm.·' 
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Artikel 12 van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende 
de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren bepaalt her volgende: 

·;lIrlikelI2. Dil/lol de slage te lI'ordm tQl'ge/tlle/i. die1len de k(l1/(/idalen bom/er 
Ie zijn ['(m een Be/giJeb dip/ol/l(l dal OIrerUI/stelllt II/el Uil stfldieprogrtllllll/(1 /!(lil 

lell II/Îwle I'ier jaar enlfÎtgereikr iJ door UlI IIl1i/'eniteil, door eetl dooI" de SltUlI 
o/Jgerifhte of erkende ;I/,.;ebllllg /'((// «Mol/rise!; boge,. Q//(/eru·ijs /'(111 1I1li/'fYsira[1' 
ni/ww IJf doo,. Uil eX(I/!ItI/(OIlI/II;ss;e /'tII1 de 51(/at. grorg(lIIisurd kme!;lew (11'1 i
ke/40 /'(111 de geroiirdillUlwe wellen op het loekenlltll Wil de (lüldelll;sche gmdelI 
til bel p,.ogmll/lIIfl /'(1/1 de 1lIlÎt'ersilaire eXtlll/etli of (/rlikel 5bis, § 2, /'(111 de wet 
mil 7 jN/i 1970 betref/tilde de (I/geil/ene S!rtlc!twr Wil het hoger onderulijs . .. 

De Raad meent dat her nurcig is in herinnering re brengen, dat naar 
aanleiding van de parlementaire werkzaamheden in 1985, de toegang tot 
het beroep van bedrijfsrevisor mogelijk werd gemaakt voor de personen 
die geen houder zijn van een universitair diploma maar wel over een aantal 

jaten ervaring beschikken, 

Op basis van hetgeen hoget werd uiteengezet, oordeel t de Raad van het 
Instituut dat voor de toegang tor het toegangsexamen het diploma van 
drie jaar (van het type graduaat , bijvoorbeeld) zou kunnen volstaan voor dc 
toegang tot de smge en aangevuld moet worden met een door de Staat 
erkend diploma dat na één jaar bijkomende studie worde uicgereikt. Di c 
veronderstelt een belangrijke aanpassing van het sragereglement. Het Sta
gereglement bep.1alt inderdaad dat hct behalen van een Belgisch diploma 
dat met e(:n studieprogramma van ten minste vier jaar overeenstemt en 
uitgcrcikt door een universiteit, een instelling VOOt hoger economisch 
onderwijs van universitair niveau, opgericht of erkend dOOf de Scaat, over
eenkomstig hct voorschrift van artikel 12 van her koninklijk besluit van 

13 oktober 1987 berreffende de stage van de kandidaat-be<lrijfsrevisoren, 
een voorafgaande voorwaarde is om deel re nemen aan hec toelatingsexa
men van her IBR. I-Iet koninklijk besluit van! 3 oktober 1987 zou aId lIS -

Wat een belangtijk punt betreft - moeren wordcn aangepast, namelijk het 
toelatingsexamen zou moeten worden opengesteld voor personen die geen 
universitait diploma hebben, De Raad is bereid om deze mogelijkheid op 
positieve wijze te onderzoeken, 

De Raden van beide Instituren en ook de I-loge Raad voor de Economi
sche Beroepen zouden daarnaasr en vooraf,gaandelijk de roelatingsvoor
waarden en de nadere regcls voor hN toelatingsexamen moeten voorstellen, 
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In het kader van het ontwerp van smgeroenadering, oordeelt de Raad 
dat het eerste sragejaar gemeenschappelijk zou kunnen worden ingericht. 

Met het oog op de toenadering russen de stages in beide Instituten, 
maar toch in overeenstemming met de Europese richtlijn, heeft de Raad 
van het IBR zijn principit=le instemmLng betuigd, onder voorbehoud van 
goedkeuring door dl' Koning, en heeft bepaald dat de toegang cor de func
tie van bedrijfsrev isor het behalen van een diploma van universimir niveau 
vóór de eedaflegging vooronderstelt, en nier langer vóór her toelatingsexa
men. Dit is een bt-langrijke stap in de toenadering russen de bepalingen 
met betrekking tot de stage in beide Insriwren. 

Krachtt'ns de voormelde wet van 22 juli 1953 en arokel4 van de acht
ste richtlijn, moeten de kandidaat-bedrijfsrevisoren houder zijn van een 
universitair diploma of van een diploma van universimir niveau vóór zi j de 
eed :tfleggen, De hoger besproken voorstellen stroken met de bepalingen 
van de Belgische wet en met de Europese richrlijn. 

5. REVISORENVENNOOTSCHAPPEN 

In de loop van het jaM is aan de R,wd de vraag voorgelegd of een professio

nele vennootschap kan opgerich t en geli jktijdig ingeschreven worden op 
de ledenlijst van her IBR én op de ledenlijst van het lAB. [n de maat

schappelijke benaming van de vennootschap zou "'bedrijfsrevisor en 
accountant" worden opgenomen. 

De Raad stelr dat, onafgezien van het feit of het lAB de vennootschap 
opneem t in haar ledenlijst, deze voor inschrijving op de lBR-leden[ijst zal 

moeten voldoen aan de voorwaarden opgenomen in arrikel 14 van het 
koninklijk besluit van 15 mei 1985 tot uitvoering van de overgangsbepa
lingen in de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut 
der Bedrijfsrevisoren. Dit houdt onder meer in dat: 

• het doel en de werkzaamheden van de vennootschap moeten beperkt 
zijn tor de uitoefening van de controleopdrachren bedoeld in arrikel 3 
van de wer van 22 juli 1953 en tot de uitoefening van werkzaamheden 
die verenigbaar zijn met de hoedanight'id van bedrijfsrevisor; 
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• de vennoten, bestuurders en zaakvoerders lid moeten zijn van her !BR 
of in het buitenland een hoedanigheid hebben die gelijkwaardig is 
erkend; 

• de meerderheid der aandelen evenals de meerderheid der stemrechten 
waarover de vennOten beschikken, in het bezit mott zijn van leden van 
het IBR; 

• de vertegenwoordigers die belaSt zijn met de uitvocring van opdrach
ten in naam en voor rekening van de vennootschap, lid moeten zijn van 
het !BR. 

Ten aanzien van het opnemen in de benaming van ··be<lrijfsrevi sor en 
accoumanr··, meent de Raad dat hiertegen .geen bezwaar is, voor :wver de 

vennootschap ook op de ledenlijst van het lAB is ingeschreven. 

De Raad wenst verder aan te stippen dat de veranderlijke bijdra.ge van 
de vennootschap zal berekend worden op de .gehele "aan BT\Xf onderwor
pen omzet'· van de vennomschap, dit in overeenstemming met arrikel 6 
van het huisholldelijk reglement van het !BR. 

6. INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING 

6. I. lnrerprofessionele overeenkomse mee de advocaeen 

Het IBR hedt op 6 januari 2000 met de Franse Orde van Advocaten van 
de Balie van Brussel een Overeenkomst gesloten (verder de '·Overeen
komst'· genocmd; IBR J aarverslag 1999, PI'. 57-58 en p. 320 e.v.). De 
Overeenkomst roept een kader in het leven voor de oprichtin.g van een 
middelenvennootschap onder advocaten en bedrijfsrevisoren. De Overeen
komst voorziet in de opricht!n.g van een gemengde commissie waarin ver
tegenwoordigers van de Franse Orde van Advocaten van de Balie van 
Brussel en vertegenwoordigers van het !BR zitting hebben. 

De Raad verheugt zich over het instellen van deze gemengde Commis
sie die in 2000 haar werkzaamheden heeft aangevar. Op de eerste vergade
ringen heeft de gemengde Commissie onder meer haar bevoegdheden 
besproken en heeft zij een werkingsregeling uitgewerkt. 
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6. 1.1. Bevoegdhed en van de gemengd e Comm issie 

a) Principes 

Artikel 8 van de O vereenkomst van 6 januari 2000 tLlssen de Fmnse Orde 
van Advocaten van de Balie van Brussel en het IBR bepaalt dat "u /Jrojel 

de rolll'('/ll rOIl por /mil créa/Îol/ de la soáft{ de IIIO)'('1/S. l 'ml/orÎJftfiOIl et /(/ rlt '()(rlliOJl 

"isis li /'arliele 2, jom eXfllIli1Jés p(/I' III/e roll/1!Iissio1/ mixte. W//l/JOsée pmifaÎrel/lell!, 

qfli ti /JolIr //llsS/OIl de faire rappor / fIIlX rll//oriliJ profwiomul/ej," 

De opdracht van de Commissie besraat erin verslag uit te brengen aan de 
beroepsinsralH ies en heeft dus geen Ix·slissingsbevoegd heid. I-Ier algemeen 
opzet van de Overeenkomst houdt in dat de beroepsinstanries beslissingen, 
berreffende de in de O vereen komst bedoelde aangeleJ::enheden , zouden 
nemen na her advies re hebben ingewonnen van de J::emengde Commissie. 

De gemengde Commissie kan ook een plaats van overleg en debat zijn. 
De Commissie is echrer nier bevoegd inzake onderzoek en controle: beide 
a~lngclegcnheden ressorteren onder de respectieve beroepsinstanties (art. 9) . 

b) Ontwerpovereenkomsren 

De Raad oordeelt dar een bijeenkomst van de gemengde Commissie moet 
worden gepland zodra één van beide orde-instanties een aanvraag omvangt 
tot goedkeuring van een ontwerp van overeenkomst. 

c) Toepassingsgebied van de Overeenkomsr 

Het Instiruut der Bedrijfsrevisoren is op nationaal niveau bevoegd . De 
Franse O rde van Advocaren van de Balie van Brussel heeft een bevoegd
heid die beperkt is COl her gereclHeli jk arrondissement. 

In het geval een : l dvocarenassoci~ltie advocaten omvar van diverse balies , 
onderzoekt de gemengde Commissie het dossier zonder afbreuk te doen aan 

de eventuele houding van andere beHakken beroepsordes. De overeenkomst 
is enkel toepasselijk op de Franse O rde van Advocaten van de Balie van 
Brussel en op het Instiruut der Bedrijfsrevisoren. D(" door deze inscnnries 
verleende toelatingen zullen nier afhanke!Jjk zijn van de afwezigheid of het 
J::ebrek aan toelating vanwege andere betrokken beroepsordes. 

IBR - JMRV[II.~LAG 2000 



6 . I .2. Proced ure 

a} Uitwissdin,g van infonn<lcie 

De Raad brengt in herinnering dat het uitwisselen van informatie tllssen 
de Franse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel en het IBR betref
fende de omwerpen van overeenkomst tot middelenvennootschappen, vale 
onder het gedeelde beroepsgeheim. 

b) Opvolging van de dossiers 

De Raad oordeelt dat de gemengde Commissie zou moeten voorstellen aan 
de respectieve beroepsinstanties een afzonderlijke brief te verzenden aan de 
betrokken advocaten - en revisorenkantoren , op basis van de opmerkingen 
van de gemengde Commissie. 

6. 1.3. Hec htspraak va n de gemengde Com m issie in ve rband met 

de benaming van de m idd clenvcnnootschap 

De Raad is van oordeel dar de firmanaam van de middelen vennootschap 
niet dezelfde kan zijn als de firmanaam van het advocatenkantoor of het 
revisoren kanroor voor de uitoefening van Illln respectieve beroepsactiviteit. 
Maar wel kan de firmanaam van de middelenven nootschap een combinatie 

van beide firmanamen omvatten . 

Het verheugt de Raad dar deze g("mengde Commissie werd ingesteld 

en hij drukt de wens uit dar de aldus in 2000 gestarte samenwerking tus
sen orde-insranries wordt voortgezeL 

6 .2. Hervorm ing van het notariaar 

De nieuwe wet op her notariaat die sinds 1 januari 2000 van kracht is, 
voorziet in een structurele verandering van de beroepsinsrellingen voor 
notarissen.(I) 

De nieuwe wet behelst de oprichting van een Narionale Kamer van 
Notari ssen. De Kamer is een openbare instelling die vooral is opgericht 
met her oog op de belangen van de rechtsconsument. 

(I) \XIt"t van 4 mei 1999 to{ wijziging van de wrt V<1n 25 vemOse jaar XI op her notaris
ambt, B.S .. I oktober 1999. p. 37 132, meer in het bijzonder de arcikt"len 38, * 5, 76, 
(.° , 78 {Ot 85 en 9S {(Jt 112. 
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De organen van de Nationale Kamer bestaan uit een algemene vergade
ring en een directiecomité dat instaat voor de uitvoering van de beslissin
gen van de algemene vergadering. 

Deomologie en ethiek zullen gecoördineerd en eengemaakr worden 
door de Narionale Kamer. Zij Stelt, op basis van de gebruiken en de deon
tologische regels van her beroep, een eengemaakre code op die bij konink
lijk besluit bekrachtigd moet worden. 

De Nationale Kamer heeft onder meer tor raak: 

• het vasrstellen van algemene regels inzake deomologie; 
• een algemeen n:glementair bder vastleggen waarbinnen de bevoegd

heden van de provinciale genootschappen en kamers van norarissen uit

geoefend worden; 
• het opstellen van algemene regels inzake de stage en de boekhouding; 
• het uitwerken van uniforme regels voor de benoeming en evaluatie van 

notarissen, evenals het beheren van de stages. 

De genootschappen van notarissen, die functioneren op provinciaal 
niveau, stellen binnen het door de Nationale Kamer opgelegde kader de 
regels vast die betrekking hebben op de notariële praktijk. Daarnaast stelt 
elke genootschap de jaarlijkse bijdrage ten laste van haar leden vast. 

Onder haar leden verkiest de algemene vergadering van elke genoot
schap een kamer van notarissen. Deze kamers zijn onder meer bevoegd 

inzake het voorkomen of regelen van beroepsgeschillen russen leden van de 
genootschap, het behandelen van klachten en bezwaren van derden, het 
houden van toezicht op de boekhouding van notarissen, het in bewaring 

nemen van de Staten van minuten van opgeheven notarisplaatsen en de 
tucht. 

Ook de beroepsvereniging ter ondersteuning van het notariaat, de 
Kon inklijke Federatie van Belgische notarissen, heeft als gevolg va.n de 

nieuwe wet op het notariaat nieuwe statuten en een nieuwe naam gekre
gen. Vanaf nu gaat het om de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Nowriaat ('·KFBN·'). Ook de taken van de KFBN zijn opnieuw gedefi

nieerd. 

De Structuur van de KFBN is te vergelijken met deze van de Belgische 

Staat. Elke taalgemeenschap heeft dan ook eigen bevoegdheden die wor
den waargenomen door de gemeenscha.psraden: de Nederlandstalige 
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gemc:enschapsr.lll.d en de I:r.lnstalige gemeenschapsraad. In deze laame zijn 

ook de Duitstalige notarissen vertegenwoordigd. 

De Koninklijke Federatie zal haar taak van dienstverlening, juridische 
studie, promotie van het beroep t'n vorming voortzetten en ui tbreiden, 
rekt-ning houdende mer de regionale aspecten die nier als dusdanig ver

tégenwoordigd zijn in de Nationalt' Kamer van Notarissen. 

Ot- Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft samen met de 
Nationale Kamer van Notarissen et'n commissie in het leven geroepen om 
(-en goede samenwerking tussen dt' respectievelijke beroepsinstellingen tOf 
stand te brengen. 

7. TOEZICHT 

De Raad van het I nstitutlt steunt zich voor de kwalireitsbewaki ng van de 
door de !x-drijfsrevisoren uirgevoerde activiteiren - een taak waarmee de 
wergever her Instiruur heeft belast - hoofdzakelijk op twee peilers: de con
frart:rnele controle enerzijds en de behandeling van klac1m:n t'n her toe

zicht anderlijds. 

De Raad hecht een bijzonder groot belang aan de kwaliteitscontrole. 
De kwalitatief hoogstaande uitvoering van de opdrachten die aan de 
bedrijfsrevisoren, hetzij door de wer, hetzij op convenrionele wijze zijn 
toevertrouwd, is immers essentieel. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat 
een kwalitatieve wem:l ijke audit de geloofwaardigheid van de gepubli
ceerde informatie versterkt en een toegevoegde waarde en een betere 
bescherming van de aandeelhouders, de investeerders, de schuldeisers en 

de andere belanghebbende p.'lrrijen creëerr. 

Een degelijke {'n doorgedreven kwaliceicscomrole is bovendien het 
voorml;l1llsre middel waarover her beroep beschikt om duidelijk re maken 
aan het maatschappelijk verkeer en de controleoverheden dar de werk
zaamheden van de comm issaris en van de audirkanroren worden uitge

voerd \'olgens de normen en de ethische regelgeving. 

In de loop van het afgelopen jaar, heeft de Raad van het Instiruur een 
aanr.L! zeer concrere maatregelen genomen, reneinde de kwal ir("itsbewa-



king verder te optimaliseren. Meer in het bijzonder is de nieuwe versie van 

de jaarlijkse mededel in,g af,gerond (zie hierna punt 7.2). Onder meer aan 
de hand van deze inlichtingen, zal de Raad bijzondf."re aandacht bescf."den 

aan de voorschriften omtren[ de verplichre vf."rmeJdin,g in hf."t jaarvf."rslag 

van bijkomende f."rclonen. Ook de uitoefening van de hoofdacrivitf."it en 

het behoud van een specialisatie in de activiceiten die her optreden van een 
bedrijfsrevisor kenmerken, zullen aan bod komen . 

Daarnaast heeft de Raad kennis genomen van de aanbeveling van de 

Europese Commissie inzake de minimumvereisten voor de kwaliteitscon

rrole (zie hierna pum 7.1 .). 

7.1 . Confrarcrncle controle 

7. I. I. Aanbeveling van de Europese Commissie 

Reeds in 1999 had de Raad van het IBR een grondig onderl.oek aangevat 

met het oog op de herl.iening van de IBR-norm voor de confraternele con

trole, die dateert van S juli 1991 (zie lBR-jafln'N'"J!«g 1999, pp. 61-62). 
Deze analyse was gevoerd naar aanleiding van de ervaringen van d e Com

missie ConfrarerneJe Controle mer de werking van de confraternele con

trole en de uitvoering van deze controles. 

De Raad had reeds een aamal wijzigingen van de bestaande norm 
goedgekeurd, waarvan de belangrijkste in voormeld jaarverslag zijn opge

somd. 

Üt' tekst werd echrer niet definitief gefinaliseerd en aan de Hoge Raad 

voor de Economische Beroepen voorgelegd, aangezif."n op Europef."s vlak 

f."ve neens besprekingen aan de gang waren omtrent de minimumvereisten 

inzake de extf."rne kwaliteitscontrole voor de we[(elijke rekeningcomroleurs. 

Inmiddels hef."ft de Europese Commissie op 21 november 2000 de aan

bcveli ng(l) goedgekeurd inzake de eisen waara.1n de systemen voor externe 

kwaliteitscontrole minstens moecen voldoen (··u (QII/rolt de qlla/ill dil (01/ 

Iróü Iigal deI (QlI/pleI dam /'Ut/iot/ lllroP«lIIll: lXÎgtl1ffl mil/ill/a/u··). De tekst 

van deze aanbeveling bevindt zich in bijlage van onderhavig jaarverslag. 

(1) 1kschikbaar op dt imcmcIsilC' van de EuroJ>C'SI' Commissi t: 
hup:/feuropa.eu.inllcommlinlt rnal_marktt/ fr/companylaudll lnC'w.slqual'ly.hrm 
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De Ra.1d heeft de Commissie Confrarernele Comrole verlodu om bij 
voorrang na te gaan in welke mare de nieuwe omwerpnorm nog dient te 
worden verfijnd in her licht van de recente Europi"si" aanbcvtling. De Raad 
is in (·lk geval verheugd re kunnen vasrsrel len dat de Belgische normse
vins in verband mer de confraterneli" cOlurole grotend,-els n-eds 10 over
eenstemmi ng is met de Europese reksr. 

\Xtel zou a.1ndacht moeten wordf"n beSteed a.1n bepaalde elemenren die 
uitdrukkelijk in de Europese aanbeveling aan bod komen, maar wa.1rom
rrem de Belgische norm geen expliciete stelli ng inneemr. Bedoeld worden 
onder meer de bekendmakins van de resultaten van de confraternele con
trole. het onderscheid dat kan gemaakt worden naargelang de aard van de 
opdracht (bf"ursgenmeerde ond("rn("minsen, verzekeringsonclernemingen, 

enz.) de toegang wt de dossiers door de comroleaurorireiten, enz. 

Verder acht de Europese aanbevelins het absoluut noodzakelijk dat er 
een system:Hische band is russen negatieve resulfaten van de kwaliteits
comrole en her opleggen van (Uchtsancties. De aanbeveling schri jft ten 
slotte nog voor dat er voldoende middelen moeten worden beschikbaar 
gesteld voor her kwalireirscomrolesysteem, teneinde de geloofwaardigheid 

ervan te waarborge n. 

liet is de bedoeling dat de Raad in 2001 een nieuwe vers it' van de aan

gt'paste norm inzake de confraterne le comrole goedkeurt, die vf"rvolgens 
aan de Hoge Raad voor de Economi sche beroepen zal kunnen worden 

voorgelegd. 

7.1.2. Oproep tot k:andid aats rclling 

In de bestaande norm voor confrtuernele comrole van 199 1 is voorzien dat 
de confraterm'le comrole uitgevoerd word t door een ··aangeduide revisor". 
Deze aangeduide revisoren worden door de Raad van her InstitUut gekozen 
op basis van een li jsr van kandidaten voorgesteld door de Commissie Con

fmternele Controle. 

In her najaar van 2000 werden, op initiatief van de Commissie Con

frmernele Concrole, alle revisoren aangesch reven om zich kandida.1f te Stel
len als aangeduide revisor. Het is de bedoeling dat de Raad in het voorjaar 
2001 de lijst vaststelt: deze l.11 gelden voor vijf ja.1f. 
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Om zich kandidaat te kunnen stellen als aangeduide revisor, d ient de 
bedrijfsrevisor minstens 7 jaar (in het voorste! van de nieuwe norm zal dit 
teruggebracht worden cor 5 jaar) ingeschreven te.' zijn op de ledenlijst van 
hel lnstiruuL Hij mag };;een lid zijn van de Raad , van een ruchrcommissie 
of van de Commissie van Toezicht; hij dient verkiesbaar te zijn als lid van 
de Raad. 

De Raad zal bij het vaststellen van de nieuwe lijst speciale aandachr 

beSteden aan her feit dat in bepaalde dossiers beroep moer kunnen gedaan 
worden op aangeduide revisoren die beschikken over bijzondere erkennin
};;en (CBF, CDV ofCDZ). 

De aangeduide revisoren omvangen per uitgevoerde confratcrnele con
trolt· een vergoeding voor hun geleverde presraries. Deze vergoeding is in 
2000 verhoogd van 20.000 BE F naar 25.000 BEF per controle. 

7.2. Jaarlijkse mededeling 

De wet h~ft aan het Instituut de opdracht toevertrouwd roe re zien op de 
goede uitvoering door zijn leden van de hen toevertrouwde opdrach ren 
(artikel 181fr, § I, van de wet van 22 juh 1953 houdende de oprichring 
van het Instituut der Be<lrijfsrevisoren). Volgens deze bepaling moet de 
Raad informatie verzamelen over de dOOf de revisoren aanvaarde opd rach

ccn, de eraan verbonden bezoldising. alsmede over het beëindigen van 
deze opdrachten. 

De revisoren verstrekken deze informarie aan het Insrintllt aan de hand 
van her fo rmulier '"jaarli jkse me<ledeling~. Zij worden verzocht de jaarlijks 
door de Raad versruurde mbel ingevuld rerug re zenden. 

Eind 2000 heeft de Ra.1d een nieuwe versie van de jaarlijkse mededeling 
goedgekeurd en aan alle revisoren overgemaakt. Het formulier, alsook ~n 
verklarende toelichting zijn opgenomen in de bijlagen van onderhavig j3.1[
verslag. De nieuwe versie van de jaarlijkse mededding is tevens ter infor

matie medegedeeld aan de I loge Raad voor de Economische beroepen. 

Zoals reeds toegelicht in het IBR-Jaarverslag 1999 (pp. 59-61), was de 
uitwerking van her nieuwe formulier in 1999 aangevat en werd reeds een 

voorlopig document goedgekeurd. Oe wijzigingen van maart 2000 aan her 
huishoudelijk reglement hadden eduer een verdere verfijnin!) van het her
werkte formulier noodzakelijk gemaakt. 
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De Raad heeft ,getracht de administratieve last die her invullen van het 

document voor de confrarers mer zich meebrengl , {Ol een minimum te 
herleiden, zonder uÎrer-.mrd afbreuk re doen aan de efficit:ntie en relevantie 
vun de ingewonnen informarie. Zo bijvoorbeeld diem de uurregisrrarie 
nier langer te gebeuren op het niveau van de diverse opdrachten, maar 
moer enkel her aantal uren als een jaarlijks {Oraal aamal uren vermeld wor
den. Zo ook wordr minder gedecuilleerde informatie vereisr in verband 
mer de nier-revisorale opdrachten: her volstaat om slecllts het toraalbedrag 
van de inkomsten van de zogenaamde "andere professionele opdrachten" te 
vermelden. 

Daarenregen streeft de Raad een strengere conrrole na op de nalevi ng 
van artikel 14 van het koninklijk besluit van la januari 1994 betreffende 
de pl ichten van de bedrijfsrevisoren. Her betreft de vermelding in her jaar

verslag van de erelonen, toegekend aan personen wa.1fmee een beroepsma
tig samenwerkingsverband bestaat (artikel 134, § 4 Wetboek van Ven
nootschappen). De Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraar en de Accoun
tancy (nu de Hoge Raad voor de Economische beroepen) had, in zijn 
adv ies van 15 juni 1999 over de onafhankelijkheid, erop aangedrongen dar 
de bepalingen van artikel 641" vennootschappen wet (art. 134, § 4, van het 
Wetboek van Vennootschappen) berer nageleefd zouden wordenm. 

Verder moer de nieuwe versie van de jaarlijkse mededeling het Insti
tUUt roeI aten om over geacrua liseerde informatie te beschikken over de 
samenwerkingsverbanden van de kantOren. Krachtens artikel 4biJ. § 2, in 
filJt, van her gewijzigd huishoudelijk reglement, mOf.'t het Instituut 
immers in de mogelijkheid zijn de door een kanroor aangegane So.'lmenwer
kingsverbanden re bezorgen aan elke belanghebbende. Overeenkomstig 
artikel 32 van her koninklijk besluir van 10 januari 1994 betreffende de 
plichten van de bedrijfsrevisoren, is het kamoor ertoe gehouden deze 
informatie aan her Instiruut over re maken. 

I-Ier nieuwe documenr. in bijlage opgenomen en tevens beschikbaar op 
de internetsite van he.-t Instituut , vergezeld van een toelichtende commen~ 
eaaf, mOf.'r voor de eerste keer gebruikt worden voor de boekjare.-n di e 
beginnen na 3 1 december 2000. De kantoren die her wensen , kunnen het 
evenwel vroeger gebruiken. 

(I) I loge Ra;ld voor het IlOOrij fsrevisor .... ' cn dl' Accoulll;l.nc)' (11 RBA).Jlum~/ag. 1998-
'99. p. 1H. 
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De confraters zijn verplicht om hel document terug aan her IBR over 
re maken binnen de zes maanden na het afsluiten van hun boekjaar. De 

Raad heeft de Commissie van Toe:zicht op de Beroe:psui toe:fening ver.wcht 
voortaan nauwkeurig toe: re zien op de tijdige overmaking van de jaarlijkse 

mededeling aan het Instituut, zodat precieze en doelgNidlte controles uît

gevoc:rd kunnen worden. Aanmaningsprocedures of evemuele sancties ten 

annzien van confraters die de termijn niet respecteren, zu llen in voorko

mend geval toegepast worden. 

Aan de hand van een striktere verwerking en opvolging van de vin de 

jaarlijkse mededelingen ingewonnen informatie, zal de Raad een verder 

doorgedreven en imensievere kwaliteitsbewaking kunnen ten uitvoer leg

gen. 

8 . NOTORJETEIT SSTU Dlpl) 

I-Ier Instituut der Bed rijfsrevisoren heeft in de herfst van 1999 imagostu

dies laren uitvoeren die erop gericht waren te achterhalen welk imago de 

bedri jfs revisoren hebben bij de bedrijfsleidt"cs. Uit de enquête die op in itia
tiefvan het IBR door de ormOlankelijke fi rma Significant werd uitgevoerd. 

blijkt dat 72 % van de ondervraagde bedrijfsleiders "tevf(.-.:len of zeer tevre

den" zijn over de kwaliteit van de prestat ies van hun revisor. Zij geven hem 

een score van 8 tot 101IQ. Een kwart van de bcsl issingnemers geven nog 

een score van 6 tot 7/ 10. Amper 3 % van de ondervmagde bedrijfsleiders 
zeggen "helemaal niet tevreden·' te zijn over hun revisor. (Grafiekl ) 

De kwaliteitsstudie geeft het beeld van een "sterk" beroel>, dat streng 

is gereglememeerd, mer name via veeleisende dlOfllologiJCht til elhiJcht code. 
Er word t vol lof gesproken over de opvallendste kwaliteiten van de 

bedrijfsrevisor: integriteit, com petentie, geloofwaa rdigheid en ol/afhal/ke
lijkheid. De kwami taricve srudie tOOnt aan dat 93 % 1'(11/ de firlll(J'J dit 
beroep doen op eell rtl/isor, spomaan en in de eerste plaats ~~n van deze vier 
kwalitei (en noemen. (Gmfitk 2) 

(t ) DI' h,t'rondt'r "t'mt'ldt' commentaTC'I1 t'I1 grofil""kl""11 Wl""n1t'I1 ~eïl1spll'C('rd door het do.:"u
mem IBR - Verkort J:a.arversl3g. 1999. ook beschikbaar op dl"" IJlferl1e,si,e "~n ht'1 
I Bit: www.accoumal1cy.b.-/nl /ibr/ index.hlml. 
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De enqui?u.'s mnen aan dat naast de weuelijke opdrachten voor de con· 
trole van de rekeningen, (wee op de drie van de ondervraagde ondernemin· 
gen (66 %) aan hun revisor ook ander advies vragen. Binnen de g roep van 
de KJ\IO's is dat zelfs 3/4. In dit verband zouden 4 1 % van de non-profit
organisaties bereid zijn om beroep te doen op een revisor in het kader van 

belangrijke st rateg ische besl issingen. 



59 % van de ondervraagde bedrijfsleiders zijn van mening dat de revi
sor eveneens zou kunnen tussenkomen met het oo~ op een betere bescher
mi n~ van de integriteit van de informat icasystemen; 23 % hebben ree<ls of 
wuden advies vragen in verband met milieurapportering en 15 <X is van 
oordeel dac de revisor een rol zou moeten spelen in de controle van de 
bevei liging van de elektroni sche communicatie . Tevens blijkt uit de 
enquêtes dat de bedrijfsleiders wensen om beroep re doen op de bijko
mende prestaties van de bedrijfsrevisoren, naast de wem:lijke opdracht van 
de controle van de ja.1rrekening . 
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I. BOEKING TEGEN DE)UISTE WAARDE 

Op 24 februari 2000 stelde de Europese Commissie een voorstel van richt

li jn van het Eu ropees Parlement en van de Raad voor tOt wijziging van de 

Vierde en Zevende richtlijn inzake boekhouding wat betreft de waarde

ringsregels toepassel ijk op de jaarrekening en op de geconsolideerde jaar
rekening vun bepaalde vennoorschapsvormen(l). 

Het voorstel van richdijn moer nog door de Raad van Ministers en 

door her Europees Parlement worden goedgekeurd. Onmiddellijk na de 

goedkeuri ng zal elke lidstaat, naar keuze, zijn ondernemingen kunnen toe

laten of verplichten bepaald!' financiële uctief- en passiefbesranddelen 

regen de juiste waarde re boeken. 

VOOrluuUJlsle I'oo/"gesfelde u'ijzigillg: illt'oel"illg t'fUl de 1I.·(wrdcI-i1/g 

IegelI de j"isle w(llIrde 

Via dir omwerp van richdijn stelt de Europese Commissie voor de Euro~ 

pese boekhoudreglementering te modern iseren en de toepassing van de 
boekingsmer hode van de ''j uiste waarde" toe te laren, 

Gewoon lijk wordt de juiste waarde van het financieel msrrumem 

gelijkgesteld met de huidige marktwaarde op de markt, in tegenstelling 

tor de historische kost, namelijk de oorspronkelijke aanschamngkost. 

Het voorstel tot wijziging beoogt evenwel niet de historische kosr als 
waarderingsgrondslag in de boekhoudrichdijnen te vervangen, maar veel~ 

eer een andere methode toe te voegen, onder meer rekening houdend met 

het feit dar er geen internationale consensus bestaat nopens een universele 

toepassing van de juiste waarde, 

De voorgestelde wijziging van de boekhoudrichrlij nen beoogt rekening 

re houden met de omwikkeling van de markten, de ondernemingen en de 

internationale boekhoudkundige normen (zoals de JAS~norm 39, herwerkt 

in november 2000), De tenui tvoerlegging ervan zou her voor de Europese 

vennootschappen die een beroep doen op de internationale kapiraalmark~ 

(46)Commissiestuk (2000/80) slotdocumeot v~n 24 februari 2000, Dil 22 bladzijden ld~ 
lende stuk is beschikbaar op de imernnsilt van hel DG XV van de Europese Com
m issil' (ad res: l'U ropa.eu. int/comm{i nternal_marketlenlcompanyla"ountlnews). H l"! 
stuk werd eveneens gepubliceerd in hel PublicdIÜhl",! nm de EliroptJt Gtllum!cJ",ppm 
C311 van 3 1 oktober2000,pp. l~4. 
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een mo~elijk moeren maken zich gemakkelijker te richten naar de ver
plichtingen inzake financiële informatie die door di{- markten worden 
opgelegd en mer gelijke wapens de stri jd aan te gaan mer hun niet-Euro
pese concurrenten . 

.... Dmagwijdte V(/If het l'OorsteltQt wijxigillg 

Her voorstel van de Europese Commissie legt aan de lidstaten de verplich
ting op de ondernemingen of bepaalde categorieën van ondernemingen roe 
te laten of te verplichten boekingmethodes tegen de juiste waarde toe te 
passen. Het voorstel laat de mogelijkheid op{~n het toepassingsgebied tot 
bepaalde ondernemingen, zoals de beursgenoteerde ondernemingen, te 
beperken, of dit uit te breiden tot de geconsolideerde jaarrekening van alle 
vennootschappt'n. Deze bewegingsruimte moet het de lidstaten mogelijk 
maken her hoofd te bieden aan de nieuwe omwikkelingen op het vlak van 
de internationale boekhouding van de financiële instTumem{-n. 

W ij noteren dar de ondernemingen die vallen onder het toepassings

gebied van de richtlijn betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening van de banken en andere financiële instellingen of van de 
richtlijn betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
van de verzekeringsondernemingen, niet in die voorste! van richrl ijn WOf

den beoogd. 

2. INTERNATIONALE BOEKHOUDHARMONISATIE 

In het jaar 2000 werden belangrijke of zelfs cruciale stand pumen ingeno
men wat het proces van boekhoud harmonisatie op internationaal niveau 
betreft. Deze richtingen zullen ongerwijfeld gevolgen hebben voor de evo
lutie van het beroep in de komende jaren. 

2.1 . Historisch overzicht(l) 

In de loop van de jaren zeventig vatte de Euro,*se Commissie belangrijke 

werkzaamheden aan op het vlak van de afstemming van de regels die 

(1 ) Voor meer jnform~{le, zie lBR-)tlorlff"I/Ilg 1996, pp. 6 '.> -68; lBR~/,,,m~rl/"g 1998. PI'. 
61-63, en JflR-j-aarvmlag 1999, PI'. 6';-68. 
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inzake boekhouding toepasselijk zijn, met de goedkeuring in 1978 van de 
Vierde richtlijn en in 1983 van de Zevende Europese ri chtlijn inzake 

boekhouding. 

Die Europese richtlijnen werden omgezet in het recht van elke lidstaat 
van de Unie, maar evolu~rden ongelukkig genoeg niet gelijktijdig met 
de praktijk" Zonder een oordeel te willen uitspreken over de oorsprong van 
de stand van zaken, moeren we wel vaststellen dat het een moeilijke 
opdracht is om de bepalingen van Europese richtlijnen te wijzigen. 

In juli 1995 sloren de IOSCO en het IASC een samenwerkingsovereen
komsc en spraken een unieplan af dat de uitwerking en de bekendmaking 
beoogde van nieuwe lAS en bep.1alde bestaande lAS te herzien en te verbe

teren. 

In deze context bepaalde de Europese Commissie in 1995 een nieuwe 
strategie tegenover de internationale harmonisatié ll die erop gericht is de 
erkenning van de normen van IASC in alle beursmarkten te ondersteunen. 
Deze principiële beslissing van de Europese Commissie ten voordele van 
het IA$-refercesrelsel werd genomen in aansluiting op een vergelijkende 
studie russen de lAS en de Europese richtlijnen inzake boekhouding(2), 

Sindsdien heeft dt, Europese Commissie verschillende sruditsOl open
baar gemaakt met het oog op het aanwijzen van de mogelijke onverenig
baarheden tussen de nieuwe openb('M gemaakte lAS en de bepalingen ver

vat in de Europese richtlijnen inzake boekhouding. 

Of." Europese wil om de erkf."nning van de internat ionale boekhoudkun

dige normen tf- steunen, werd in 1998 bevestigd in een interpretatieve 
j\lededelinli ), De Europese Commissie erkende inderdaad de mogelijk
heid voor de Europese vennootschappen om een geconsolideerde jaarreke
ning conform de '"internationale"' boekhoudkundige normen (zoals de lAS 

0) 0., boekhoudkundige harmOilisalll': t"t'n nieuwe strategie ten aanlien van de imernatlO
nal~ harmonisalie - Mcdt-tleliJlg VaJl .te Europese Commissie (COj-,( 9S (508), 11 blz. 

(2) 5IUdie uitgevoerd en uitgegeven in 1996 door het Contactcom ité van de Europese 
Commissie, onder dl' titd ··11 11 tXmlJ/lI"flOII of fIN rO/lformilJ MfU'ft1l fin /lIIerltlillO/wf 

lIorwmlilig Sttll/l/flrds tllld ,IN EIiITif'ttm IImu/IIf;lIg Dirtrlil"ts"', 
(3) Deze sUIdies ~ijn beschikbaar op de inH.'metsite van DG XV van dt" Europese 

Commissie: hup://europa.eu.im/çommldg ISffrlindl'x.lnffi 
(4) (n(("rpn:"taticv{" Mt"dedt"ling van llt't COIIIJctcomit{> boekhoudkundige normen oclrcf

{ende bepaalde artikelen van de Vierde Richtlijll 1'11 de Zevcllde richtlijn van de Ra.~d 
im"k~ boekhouding, PBEG ,'an 20 januari 199H. C 16 pp. 5-12. 
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of Je US GAAP, de Amerikaanse boekhoudkundige normen) op te stellen, 
in de mate dat de lidstaat waarin de onderneming is gevestigd die moge

lijkheid openlaat. 

Van deze mogelijkheid die alleen betrekking kan hebben op de ge<:on
solideerde jaarrekening van de vennootschappen, werd intussen in ruime 
mate gebruik gemaakt, aangezien België1), Duitsland, Finland, rmnkrijk , 
Italië, Luxemburg en Oostenrijk wetten of adviezen hebben aangenomen 
die bepaalde vennootschappen toelaten hun geconsolideerde jaarrekening 
voor te stellen volgens een referteste!seJ dat van het nationale refertestelsel 
verschilt. De draagwijdte van deze we[(en of adviezen verschilt evenwel lil 

ruime mate van het ene land ror her andere. 

De wetten of adviezen van plaatselijke normaliseringsinstellingen die 
bij deze gelegenheid werden bekendgemaakt, bepalen in het algemef.'n de 
mogelijkheid om de JAS-normen roe te passen, maar ook andere inter
nationale boekhoudkundige refenestelsels (voornamelijk de US GAAP) bij 
wijze van alternatjf.'f voor de lnternarionale boekhoudkundige normen, 
maar geven wel een voorkeur aan de lAS-normen. Deze mogelijkheid wf.'td 

in,gevoerd ingevolge de onzekerhf.'id bf.'trcfff.'nde het standpunt dtH de 
loseo zal aannemen en vooral de Amerikallnse Semr;t;es (lnd Exchange 

COllllllissioll (SEC) te,genover df.' internationale boekhoudkundige normen. 

De doelstellingen die in 1995 in het actieplan van de loseo en het 
IASe waren opgenomf.'n, werden in 1998 verwezenlijkt. De laatste inter

nationale norm zo:.ils bepaald in het actiepbn, namelijk de JAS-norm 39 
betreffende de waardering van de financiële instrumenten, werd door de 
Raad van her IASe in december 1998 goedgekeurd en in maarr 1999 
bekendgemaakt. 

(1 ) Imcrn:tdonalc harlllonis:lti~ van ,k boc,khoudkundige normen - Gebruikmak ing door 
de Belgischc beursgenofl"t.'rde venno01schappen van het bot,khoudkundig rdcnckadrr 
lAS voor dr· opstelling v~n hun gr"Conoolidecrdc jaarrckcnins,jtltm "f'rll"G mil J( CIJF, 
1996-1997, PI'. 109_110; Geconsolideerde j3arn .. kening : mogdijkhcid een boc.·khoud
kunJi8 rcfcrlcka,k·r 1<)(' I{· IXlssc:n J'l1 'lfwijkt v~n hCI kadcr belXlald in tie hoofdstuk
ken I tQt 1JI van hCI koninklijk besluil van 6 m3an 1990.lJlilltlllI nr. 44 ""n de CBN, 
juni 1998. pp. 2-11. 
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2.2. Standpunten die het IASe in 2000 heeft aangenomen 

In mei 2000 heeft het IASC een bebn,grijke wijzi,gin,g door,gevoerd van 
zijn structuren, als reactie op de kritieken van de internationale kapiraal

markren en de toezichthoudende overheden. De veranderingen berreffen: 

• de samenstelling van de Bomd, die voordien was samengesteld uit een 

aantal leden (behorend tot de 143 beroc:psinsrelhngen van audicors en 
accountants uit 104 landen), en nu samengesteld uit 14 deskundigen 

(waaronder 12 voltijds In de functie zijn tewerkgesteld); 

• de oprichting van een comité van T'r/ijlm belast mer het inzamelen en 

het beheer van gelden; 
• de oprichting van een Sta"r/(/rr!J ArlvÎJory COlfllcil (SAC) belast met het 

advis(>ren van d(> Board en de verslagleggin,g aan de '/i'IIJtm; 

• de instandhouding van het S((JlU/(lrdJ !lIfelpre!tltÎo/l C/JlIlIllittee (S IC), 

belast met d (> interpretatie van de lAS. 

T(>rzelfderr ijd h(>eft ht"t [ASC de ambitie zijn normen over heel de 

werdd op t(> leggen als (>rk(>nd refercekader. \Xlij moeten toegeven dat deze 

ingrijpende wijziging van de structuren van her IASC inspeelt op een fun

dam(>nteel b(>zwaar dat \V(>rd geopperd door de Amerikaanse SEC en FASB 

- organen die binnen de IOSCO en her IASC bijzonder invloedrijk zijn

ten aanzien van een eventuele erkenning van de lAS op de Amerikaanse 

beursmarkren. 

2.3. Resolutie van 17 mei 2000 van de IOSeO 

Op 17 mei 2000 nam de IOSCO het besluit zijn led(>n (de eff(>c((>nbeurs

commissies) me re laeen te aanvaarden dat de multinationale vennoot

schappen die een beroep doen op de internationale kapiraalmarkren de 

boekhoudkundige normen van her IASC zouden toepassen voor het opstel

len van hun geconsolideerde jaarrekenin,g. 

De IOSCO heeft eveneens een "(/sJmmelil ,.eport"~1) opgesteld waarin de 

bijkomende verwerkingen worden genoruleerd: 

• Voor bepaalde posten werd in recOllrilÎ(lfieJ voorzien. De reconciliatiesta

ren moeren worden opgesteld Wanneer een overheid van prudentiële 

(I) Het documem is bcschikba'lr op Jl' imernetsite van Je rosco: 
http://www.iosco.org/iosco.hrml 
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comrole nier de volkomen gelijkwaardigheid erkent tLiSSen de lAS-nor
men en het nationale boekhoudkundige referrekader. Bij wijze van 
voorbeeld halen we aan: de corridorbenadering (lAS 19), de voorlienin
gen voor herstructureringen die voor de afsluiting van de rekeningen 
werden beslist, maar bij het begin van het volgende boekjaar worden 
aangekondigd of nog de boekhoudkundige verwerking van eigen aan 
delen. 

• AtlllIl/Il/ende ;lI!ic!Jl;llgeli moeten worden medegedeeld (naargelang van 
het geval in de balans, de resuhatenrekening of nog de toelichting bij 
de financiële staten). 

• Wanneer de lAS niet duidelijk zijn of zij een bepaalde aangelegenheid 
niet behandelen, vermeldt het document de in overweging te nemen 
;nferpreltl/ iel. 

De JQSeO zal ei nd 2001 onderzoeken op welke wIjze de leden van 

deze mogelijkheid die wordt aangereikt in de resolurie van 17 mei 2000 
gebruik hebben gemaakt. 

2.4 . Houding van de Vere nigde State n in 2000 

In februari 2000 maakte de Amerikaanse SEC een ;;COllcepf Release··O) 

bekend waarin de aanvaarding van de lAS als universele norm ter sprake 
komt. Her standpunt van de SEC kan als volgt worden samengevar: 

• een efficiëme structUur voor het financieel verslag hangt niet alleen af 
van de boekhoudkundige normen, maar begint in concreto al op het 
fllveau van het beheersorgaan van de vennootschap die verslag uit
brengt. Di r orgaan is inderdaad verantwoordelijk voor de correcte uit
werking en toepassing van de algemeen aanvaarde boekhoudkundige 
normen; 

• de auditors zijn verantwoordelijk voor her nazicht en het uitbrengen 
van een oordeel wat de problemariek van het getrouwe beeld betreft 
dat blijkt uit de conform deze normen opgestelde financiële staten; 

• indien het onderscheid tussen deze respectieve verantwoordelijkhe.:!en 
niet reëel is, bestaat volgens de SEC her gevaar dat de boekholldkun-

( I) Het docum~m is beschikba~r 0l' Je imcrnclsilc van de SEC: lmp: /Iwww.sec.gov. 
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dige regels, W(lr ook de degelijkheid daarvan moge zijn, niet op correcte 
wijze worden toegepast, wat zich uit in (-en gebrek aan rransparnnrie en 
onsamenhangende en nier vergelijkbare financitlt verslagen; 

• de SEC pleit voor effectieve en onafllankelijke instanties die kwalitatief 
hoogstaande normen vastle,ggen bij wijze van boekhoudkundige nor
men, kwalitatief hoogstaande audirnormen, :Iudirkantoren die beschik
ken over een "universele" kwa liteitscontrole. een kwaliteitsroez ichr 
over het geheel van het beroep en een actief regulerend toezicht. 

Er moet onderlijnd worden dat de houdin,g van de zeer invloedrijke 
Amerikaanse SEC, de instelling die in de Verenigde Staren met de beurs
controle is belast, gewoonweg bepalend is voor de internationale erken
ning van de lAS. Een groOt aantal ondernemingen wenst een beroep re 
doen op kapitaal van internationale markten en wil ingeschreven worden 
op een beu rs in de Verenigde Staren en inzonderheid op de lx'urs van New 
Vork (NYSE). 

Alle belangstelling gaar momenteel uit naar her Amerikaanse orgaan 
voor prudentlële controle (de SEC) en men wil weten welk standpunt zij 
zal innemen in aansluiting op de resolutie van 17 mei 2000 van de IOSCO 
en dus ook welke kans op welslagen de IASC maakr inzake de erkenning 
als gelijkwaardig met de nationale normen nn zijn boekhoudkundige 
normen door alle beursmarkten. 

2'; . Standpunten ingenomen in 2000 op het niveau van de 
Europese Unie 

In februari 2000 heeft de Europese Commissie voorgesreld de Vierde en 
Zevende Europese richtlijnen inzake boekhouding te wijzigen teneinde 
her begrip van ·"juiste waarde·· in te voeren, wal het de Europese onderne
mingen zou mogelijk maken om de norm lAS 39 betreffende de financiële 
instrumenten toe te passen (zie hierboven, Hoofdstuk 11 - pum I.). 

De Europese Commissie heeft eveneens haar toekomstige strategie met 
bet rekking tot de financitle informatie in Europa aangekondigd(1), op 

(1) Str:lt(·gie van de EU inz'lke f1nancii'le in(ormati,,: te volgen IVtg. Mededeling van 
13 juni 2()OO van dt Europ(~s" Commissi(· aan de Europt."SC Ra"d en rum htt Europees 
Parltmcm <COr.[ (2000) 359 slOtdocument); 12 p .. PBEG. 21\ januari 200 I. 
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13 juni 2000. Dit beleid schrijft zich In lil de st rateg ische lijn, zo.1ls door 
de Commissie in november 1995 op het vlak van boekhoudkundige har

monisatie uiteengezet. 

Concreet zou deze beslissing het verbieden van de Am('rikaanse \Jo('k
houdkundige normen (de US GAA P) tot gevolg hebben ('n dit uiterl ijk 
tegen 2005. Verder zouden ook zo'n 6700 Europese beursgenQ[eerde 
ondernemingen (waaronder ongeveer 150 Belgische ondernemingen) ver
plicht worden om vanaf die datllm de lAS-normen t~ te passen. 

Velen zien in die voorstellen tot wijziging een logische omwikkeling 
die onder meer aansluit op de recenre r~naderingen [uss('n d(' voornaam
$[(' Europese beursmarkten en op de steeds duidel ijker wordende wil van 
de Europese Unie om de toegang rot de lAS voor het geheel van d(' vén

nootschap)X"n te vergemakkelijken. 

De Ecofln Raad van de Europese Unie boog zich op 17 juli 2000 over 
de inhoud van deze mededeling en bewigde zijn steun aan het door de 
Europese Commissie voorgéstelde beleid. Hij nodigt de Commissie uit om 

hem zo vlug mogelijk een voorstel over te maken dat de tenuitvoerlegging 
moet mogelijk maken van een gepaste regeling rot erkenning van de 
internationale normen, overeenkomstig de timing bepaald door de Euro
pese Raad te Lissabon voor het acri('plan van de Commissie betreffende de 

fi nanciële diensten. 

Tijdens de acad('mische zitting die op 5 december 2000 in het kader 
van her Forum 2000 van het Revisoraar werd ingericht, kondigde de heer 
Karel VAN HULLE van hN DG XV van de Europese Commissie, de terbe
schikkingstelling aan van het voorstel van Europese richtlijn die de lijnen 

uitzet die via de Mededeling van 13 juni 2000 werden bepaald. 

PnlJrifairt- k/"{/(br/ijll /'(111 r/e Mer/tt/ellllg 1'111/ 13 Jlllli ]O()O: de bockbolldklfl/dige 

!Jarlll(JlI;.ra f I( 

De Europese Commissie kondigde aan dat zij voor h('t einde van het jaar 
2000 een voorstel tot wijziging van de Europese richtlijnen inzake boek
houding zou bekendmaken die: 

• de toepassing van de inrernationalt: boekhoudkundige normen (lAS) 
vl'fpl ichr stelt voor alle beurs.g('noteerde vennootschappen bij de op
ste lling van hun geconsolideerde jaarrekening die op dit ogenblik 
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onder refene aan de nationale wetgevingen wordr opgesteld en bekend
gemaakt; 

• voor de lidstaten de mogelijkheid opent om de toepassing van de lAS 
uit te breiden tor bepaalde categorieën van niet beursgenoteerde ven
nootschappen voor de opstelling van hun geconsolideerde jaarrekening 
of zelfs van hun srtlrurtlire jaarrekening; 

• verder de toepassing van de JAS verplich t stelt voor de beursgenoreerde 
kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen voor de opstelling 
van hun geconsolideerde jaarrekening, De Europese Commissie zou de 
lidstaten de vrijheid laten de verplichte toepassing van de JAS uit te 
breiden tot alle ondernemingen van de sector, ongeacht zij beursgeno
teerd Lijn of niet; 

• een communautair goedkeuringsmechanisme instelt met een rWeevou
dig niveau (een politi("k en een technisch niveau), belasr mer her toe
zicht op de integratie van de lAS in een aan de Europese Unie eigen 
omgeving en na te gaan of de lAS een g("schikre basis aanreiken voor de 
financiële informatie die door de beursgenoteerde vennootschappen 
wordt voorgesteld, 

DeLe nieuwe bepalingen zouden uiterl ijk regen 2005 in werking tre
den, 

Uit de mededeling van 13 juni 2000 blijkr eveneens dat de verplichte 
gebruikmaking van de internationale boekhoudkundige norm("n uiterlijk 
in 2007 uitgebreid zou worden tot alle vennootschappen die een prospec
tus van openbaar bod opstellen, 

TlI'rI!d~ kmrbtlijll: ff'1I kwalitaticf !;oogs/(/(mde wette/ijke rOlltrole I 'tlll tie jtl(lrreke
lillig l'cl'Zeke/'t'1I 

Om re komen rot een hoogwa~lr<hge financiële informatie, zal de functie 
van wettel ijke conrrole van de jaarrekening, die gericht is op een gepaste 
toepassing van de boekhoudkundig(- normen, op eenvormige wijze moeten 
voldoen aan veeleisende criteria, over het hele grondgebied van de Euro
peSe Unie. 

De Europese Commissie is van oordeel dat de standaarden voor de wet
telijke rekeningconrrole dringend moeten worden vastgelegd, dat normen 
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van beroepsedliek moeren worden uitgewerkt en ook een doeltreffend 
systeem van kwalireitsverzekering voor de functie van wettelijke rekcning
comrole, 

In haar mededeling van 13 juni 2000 kondigr de Commissie aan: 

• dat lij een aanbeveling zal bekendmaken betreffende de kwaliteitscon
trole op her vlak van weHelijke rekeningcomrolé D; 

• dar het comité van de Europese Unie dat met de problemen van wette
lijke rekeningconrrole is belaS[, ook werkzaamheden zal opstarten mer 
her oog op het bepalen van een gemeenschappdijke benadering inzake 
audirnormen en beroepsethiek(2), 

Derde kr(/(htlijIJ; de loaÎrblho/(rlmdt OI'e,.beid IIHJI!! «IJ gemet!IlJ/'boppelijke Ix/Jade
rill}!, /'olgm 

De toezichthoudende instanties van de effectenmarkten spelen eveneens 
een weunlijk belangrijke rol om re verzekeren dat de beursgenoteerde 
vennootschappen hun verplichtingen inzake financiële informatie ren vo!le 

nakomen. Die instanties hebben er uiteraard alle belang bij erop toe te 
zien dat de boekhoudkundige normen op duidelijke en samenhangende 
wijze op de effectenmarkten, waarvan zij her roezicht verzekeren, worden 
toegepast. Op de effectenmarkten van de Europese Unie moeten de regel
gevende instanties zich actief inzenen voor de problemen die te maken 
hebben met de middelen om de boekhoudkundige normen te doen eerbie
digen, 

De Commissie rekent inzonderheid op de prudenride instanties van 
effectenmarkten van de Europese Unie (door toedoen van de FESCO -
Pomlll of Ellrope(l/I SeO/rities COllllllissiOIlJ) om een gemeenschappelIjke bena-

( 1) Op ZI november ZO()() heefr d~ Commissie ecn aanlll,vding gex.Jgckcllrd fOt \'asr
Slellin.!; van cen aamal rninirnurnverciSlcn ,'oor de kwalilCi!sconlrole van de WNle
h,ke rckelllngconlrolt' in de EuropcS(.- Uni(', Hct swk is ocschikbaar op dl' ,nrtrnc{sirt 
van DG XV van de Europesc Commissie op vul~end l,dres: 
hllp: //euroJXl.cu.im/commfi1l!t:rnal_m:lrkt:lffr/comp"ny/ind(·x.hlm 

(1) [n dil bdet lancecrde de EumJX'SC O:>mmissie op 18 dl'Cember 20()(j ecn r:ladpJegmg 
octreffende de onaOllUlkdijkhcid V:1I1 de meI dc wCffrlijkc r{'h'nin~comrole Ix-hlSlt 
personen. middels een sruk d.d, I S de<:ernber 2()O(j ml'! ~Is [;Icl "SIlIl/{lOr)" A",/jlOr'S 

I",J<~",Jtllr< 11/ lhe EU; ti Sr! of FIIIU{uIlIWI"J PrilKiplu··. I·kl s1uk is bC'schikb.nr op de 
in,ernclsi,{, van DG XV \'an ,tt- ElIrOp(·S(' Commissie np volgend adres: 
lil tp: llcurop.u'u .llu/çom m/i1l!cmal_m:lrketlfr/companylindl-x.ln m 

IBR - j AARVERSLA(; ZOOO 



dering met het 008 op de naleving van de normen uit te werken en we cc 
passen. Een dergelijke benadering is van aard de gelijkheid te verzekeren 
van de concurrenrievoorwaarden en de risico's van reglementaire arbitrage 
te verminderen. 

En ten slorte is de Commissie de menin8 toegedaan dat de aanvaarding 
door de toezichthoudende inswnries van de effeccenmarkcen van praktij
ken van peer ,.el/ieu ' nlltcig zou kunnen bijdragen tot het voortschrijden op 
de we8 van een gemeenschappelijke benadering. 

2.6. Reacties op Belgisch nIveau 

In haar Bulletin nr. 46 van mei 2000 beschrijft de Commissie voor Boek
houdkundige Normen haar bijdrage coc het proces van boekhoudkundige 
harmonisatie op internationaal niveau middels het Concacccomité van de 

Europese Commissie. 

In 1999 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen eveneens 
een struccuur in het leven geroepen die een verbetering van haar bijdrage 
tot de internationale omwikkelingen mogelijk maakt, met de oprichting 
van een technische Subcommissie die zich buigt over de internationalise
ring van de boekhoudkundige normen. Deze Subcommissie is samenge
steld uit de Voorl!itter van de CBN en zijn wetenschappelijke adviseurs, 
leden van de Commissie die blijk hebben gegeven van een bijzondere 
belangstelling voor de problem(Ltiek, een vertegenwoordiger van elk van 
de drie Inst ituten en een aantal deskundigen. 

De technische Subcommissie is belast met het voorbereiden van een 
nota ter attentie van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen met 
het oog op her verkennen van de eerste denkpistes inzake de omzetting in 

Bell3isch recht van de Mededelinl3 van de Europese Commissie van 13 juni 
2000. 

Voor het overige heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de wens 

l3euit vertegenwoordigers te horen van verschillende organisaties teneinde 
een beter inzicht te verkrijgen in de inl!tt van het proces van boekhoud
kundige harmonisatie op internationaal niveau. 

Na de Voorziccer van de Commissie voor het Bank- en Financiewel!en 
en de Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen te 
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hebben gehoord, heeft de Centrale Raad op 26 november 2000 de Voor
zitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de Voorzitter van het 
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten gehoord. Hij 
het:ft t:veneens een vertegenwoordiger van de Minister van Economie en 
van de Minister van Financiën gehoord. 

De Raad vun ht: t Instituut prijst zich gelukkig mer het initiatief dat op 
Europees niveau werd genomen inzake de toepassing van de internationale 
boekhoudkundige normen, ten minste voor war de opsreIlin,g van de 
,geconsolideerde jaarrekenin,g van beursgenoteerde vennootsch(lpp(;n 
bet reft. Dit .w l ook gt:volgen hebben op Belgisch niveau, in de mate dat 
russen nu en 2005 overgestapt zal worden van een Stelsel van afwijking op 
vrijwillige basis naar een wettelijke bepaling die de gebruikmaking van 
dit referte kader door bepaalde door de Belgische wetgever Ulmgewezen 
categorieën oplegt . 

Bij de lezing van de Mededeling van 13 jUl\! 2000, oordeelt de Raad dat 
tegt:n 2005 verschillende uitdagingen zullen moeren worden opgenomen: 

• ;1/ de !(hool l'tIIl de betrokkeIl ollde/"llelllingm die vanaf 2002 een aanzienlijke 
hoeveelheid werk wllen moeten verzetten om lil 2005 een geconsoli
deerde jaarrekening bekend te kunnen maken die conform de lAS is 
opgesteld (met inbegrip van de vergelijkende cijfers). Mer het oog 
daarop, zullen de personen belast mer het organiseren van de boek
houdsystemen die voor dit nieuwe boekhoudkundig rt:fertekader nodig 
zijn, intensieve vormingen moeten volgen omdat rot op heden maar 
weinig universiteitt:n of instellingen voor hoger onderwijs van het 
lange type in de loop van de tweede vormingscyclus technische leer
gangen inrichten im~ake internationale boekhoudkundige normen. 

• door de bedrijfsrel1iJf.lJ"ell, in her kader van de bijstand aan de ondernemin
gen bij de overstap naar de lAS, maar ook lil het kader van de beroeps
normen die toepasselijk zijn (de ISA) in her kader van de controle van 

de jaarrekening die conform de lAS werd opgesteld. 

• door de ill!(tI1uieS1oor pmdemie1e ((lil/rolt die als 0lx lracht hebben toe te 
zien op de kwaliteit van de informatie die door de beursgenoteerde 
vennootsch(lppen wordt bekendgemaakt. In het kader van de fusies 
russen beurzen moeren zij er eveneens voor zorgen elke arbitrage in de 
schoot van eenzelfde beursmarkt re vermijden. De dwingende naleving 
van de lAS door alle vennootschappen kan hiertoe bijdragen. 
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De Ibad van het lnsriruur is dan ook de mening toegedaan dat het 
logischerwijs de Europese Unie behoort zich te begiftigen met de midde
len van haar beleid, middels: 

• te voorzien in de nodige mankracht die haar moer mogelijk maken op 
imernarionaal niveau een actieve rol te spelen in de uitwerking van de 
boekhoudkundige normen van het IASC; 

• de terbeschikkingstelling aan de lidstaten van de Europese Unie van 
een vertaling van de normen en interpretaties van de normen van het 
IASC in de elf officiële talen van de Unie. 

Ten slotte moedigt de Raad de Commissie voor Bo/:khoudkundige 
Normen en de vertegenwoordigers van de Belgische politieke wereld nu al 
aan zich te buigen over de richting die de Belgische wetgever zal moeten 
uitgaan wat de omzerting van de aangekondigd/: Europese richtlijn 
betreft. Het Institllut der Bedrijfsrevisoren blijft, zoals lil het verleden, [er 
beschikking van d eze divers/: instellingen voor zover zij oordelen dat her 
beroep een bijzonder licht kan werpc.-n op de materie. 

3. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

In her 8e1giselJ Sltwfsb/"d van 29 mei 1999 verscheen de nieuwe samenstel
ling van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. 

In haar Bulletin nr. 46, verschenen in mei 2000, stelde de Commissie 
de krachdijn/:n voor van haar werkingswijze, de informatie betreffende de 
receme omwikkelingen op Europees en internationaal niveau op het vlak 

van boekhoudharmonisatie, naast een a:lntal technische adviezen. 

3. 1. Tenuitvoerlegging van een " d/le jJ1"ocess" 

In haar Bulletin nr. 46 kondigt de Commissie aan dat zij haar werkings
wijze ingrijpend zal wijzigen en werkgroepen of subcommissies in her 
leven zal roepen, en dat zij eveneens een proces zal invoeren van advies
inwinning bij verschillende instellingen alvorens een definitief advies 

wordt aangenomen. 

II3R - JAAKVFKSJ.A(; 2000 



De Raad van het Instituut verheugt zich over de benadering die de CBN 
hanteert , in de mate dar deze manier van werken, die aansluit bij de prak
rijk op inrernarionaal niveau, de Commissie moet roelaten haar voordeel te 
halen uit de ervaring van derden die belan8 hebben bij haar adviezen. 

In de mare dar de Commissie voor Bo(-khoudkundige Normen niet 

over een eigen internetsite beschikt, zullen het Instituut der Bed rijfsrevi
soren en het Insrituut van de Accountants en de Belastingconsulenten hun 

gemeenschappeiLjke internetsite (hnp://www.accountancy.be) [er beschik
king van de CBN Stellen teneinde rot een betere verspreidin8 re komen 
van haar voor commentaar beschikbaar gestelde adviezen. 

In december 2000 ontving her Institull[ een eerste ontwerpadvies van 
de CBN voor commemaar. Dit advies met betrekking tot de certificering 
van door handelsvennootschappen uit8egeven effecten zal in de loop van 

het jaar 2001 in de schoot van de Raad worden besproken. 

3.2 . Overige aangelegenheden die in Bulletin nr. 46 van de 
eBN ter sprake komen 

Naast een aamal algemene inl ichtingen betreffende de werking van de 
nieuwe Commissie. komen ook volgende onderwerpen ter sprake: 

• Informatie met betrekking tor de recente omwikkelingen op Europees 
en internationaal niveau (zie Hoofdstuk 11 - punt 2). 

• Al8emene informat ie betreffende de criteria van omvang voor de 
KMO's en nieuwe criteria voor de opstelling van een geconsolideerde 
jaarrekening (zie hierna punt 4). 

• Advies 175 /2 betreffende de boekhoudkundige verwe rking van de 
Maribel-steun biJ enl of ter die moet worden teruggesrort: in het IBH 
J aarverslag 1999 (pp. 78-80) werd een samenvattin8 van de problema
tiek opgenomen (ook war advies 175/2 van 9 februari 2000 betreft), 

• Advies 177/1 betreffende de boekhoudkundi8e verwerking van Mini 
BEL 20. 

• Advies C 105 / 1 betreffende uitgestelde fiscale voordelen die hun oor
sprong vinden in over te dragen verliezen. Dir advies werd samengevat 
in een artikel in de Periodieke Berichten. 
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4. NIEUWE DREMPELS VOOR DE KMO-CR ITERIA 

I-IN Publicarieblad van de Europese Gemeenschappen heeft op 26 juni 

1999 een richtlijn de dato 17 juni 1999 bekendgemaakt cor wijziging van 

de Vie rde Richrlijn war berreft de drempels voor het bepalen van de 

ondernemingen d ie als "kleine en middelgrote ondernr.-mingen" kunnen 
worden beschouwd{\). 

De wetgever heeft cl!'ze richtlijn in het Belgische recht omgezt.-( 

middels her koninklijk besluit van 17 februari 2000, bekendgemaakt in 
het Belgisch St(ulIS/;!od van 23 maart 2000(2). De nieuwe criteria hebben 

betrekking zowel op het opsrdlf'n van de st(Huwi re als van de geconsoli

deerde jaarrekening. 

Sltllllla;re jatl r/'ekellillg 

De nieuwe drempels "KMO-criteria" bepaald bij artikel 11 VlLn de Vierde 

richtlijn luiden als volgt: 

Balanstotaal: 
Netto-omzet: 

Gemiddeld aantal in de loop van her boekjaar 

tewerkgestelde personen: 

EUR 3.125.000 

EUR 6.250.000 

50 

Her koninklijk besluit van 17 februari 2000 heeft de KMO-criteria, 

zoals bepaald in artikel 12, § 2, van de Wf."t van 17 juli 1975, opgetrokken. 

Van een balanstOtaal van BEF 100 miljoen stappen we over naar 

EUR 3.125.000, of BEF 126.062.187,5 en van een netto-omzet (zonder 

BTW) van BH 200 miljoen naar EUR 6.250.000, of BEF 252.124.375. 

G (!cO/l solideerde jUli ITeke/l i 11 g 

Wat de geconsolideerde jaarrekening betreft, zijn de nieuwe op Europees 

niveau vastgf."legde criteria de volgende: 

(1) o.,ze b.,paling werd in hel IUN-jaarrm!ag 1999, Pi'· B-75 toc.t;dichl. 
(2) Koninklijk Ix'slult V:ln 17 rebru:lri 2000 fOt wijzi.t;ing v:ln artikel 12, * 2, v3n de wet 

van 17 juli 197 5 op dl' bo!'khoudin.t; cn dl' ja:lrn:kening van de ondernemm.t;en. tot 

wijziging van artikd 9 van hef koninklijk besluit van 6 maart 1990 bttreffendc de 
gl'{:onsolidc{"rd{" l..larr{"kenong van dl" ondcrnemongcn en van hl"1 \Xletl:x:>tk van ven
nootschappen, vastgcl{'S<1 bij W{'I van 7 m{'i 1999 (Bdgi5,h S''''lIibllHl. 2') m.l~rt 
20(0). 
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Balanstotaal: 
Neno-omzet: 
Gemiddeld aanml in de loop van het boekjaar 
tewerkgestelde personen: 

EUR 12.500.000 
EUR 25.000.000 

250 

Deze bedragen werden ongewijzigd overgeschreven in art ikel 9, § I, van 
het koninklijk besluit van 6 maan 1990 betreffende de geconsolideerde 
jaarrekening van de ondernemingen. Van een balanstotaal van BEF 400 mil
joen wordt dus overgestapt naar EUR 12.500.000, of BE F 504.248.750 
en van een netto-omzet (zonder BTW) van BEF 800 miljoen naar 

EUR 25.000.000, of BEF 1.008.497.500. 

Ott!1I1f/ l'fl/J ÎIJll'el·kilJgl/"edilJg '·'111 de lIieuwe drem/Jels 

De verhoging van de drempels, bepaald in her koninklijk besluit van 

17 februari 2000, zijn van toepassing op: 

• de Slolllftl;I"t jtltlrrtkming afgesloten vanaf 31 december 1999, 
• de geaJf/so/ideerde jtltlrrekeninK over de boekjaren die aanvangen vanaf 

I januari 2000. 

Om te vermijden dat de criteria inzake het opstellen van een geconsoli
d(-t'rde jaarrekening vanaf 1999 zouden worden verruimd (overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 9, § I, van het KB V;Jn 6 maart 1990 - einde 
van de toepassing van de verhoogde criteria) en die vanaf het daaropvol
gende boekjaar te verminderen (met toepassing van de nieuwe criteria 
bepaald bij koninklijk besluit van 17 februari 2000), besloot de wetgever 
de toepassing van de criteria inzake de geconsolideerde jaarrekening, zoals 
bepaald in artikel 9, § I, eerste lid, van het koninklijk besluit V;Jn 6 maart 

1990, mer één jaar uit te stellen. 

In her Jaarverslag 1999 plaatste de Raad een vraagteken bij de relevan
tit' de criteria vanaf 1999 te verruimen en die vanaf her janr daarop te ver
minderen. De Raad van het Instituut prijst zich dan ook gelukkig te 
mogen vaststellen dat de wetgever het logischer oordeelde de toepassing 
van de nic·uwe criteri;J met één ja;lr uit re stellen. 

Deze bepaling is inderda.'l.d niet strijdig met de Europese richtlijnen, 
vermirs artikel 6 van de Zevende richtlijn de lidstaten de mogelijkheid 
biedt die cri u-ria in te voeren uiterlijk voor de boekjaren die vanaf I ja
nuari 2000 aanvangen, daar waar de Bdgische wetgever in 1999 opteerde 
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voor de Inwerbngrredlllg van deze bepaling voor de boekjaren die aanvin
gen vanaf 1 januari 1999. 

5. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN 
BOEKHOUDRECHT 

De wet van 7 mei 1999 bevattende het \X!etboek van vennoorschappen 
werd op 6 augustus 1999 in her Belgistb Sttlitfsblad bekendgemaakt. De 
wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te [x'pulen datum en 
uiterlijk, naar luid van de bepalingen van artikel 25 van de wet, 18 maan
den na de bekendmaking ervan, of op 6 februari 2001. 

Wat het boekhoudrechr betreft, verandert het nieuwe \'{{etboek van 
vennootschappen op ingrijpende wijze de inhoud van df." WN van 17 juli 
1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemin
gen, Alle artikelen die inderdaad de opstelling van de jaarrekening betref
fen, worden van de wer van 17 juli 1975 oVf."rgeschreven in Boek IV van 
her Wetboek van vennootschappen (onder Titel Vl). 

Van bij Je inwerkingtreding van de wet van 7 mei 1999 zal het 
opschrift van de wet van 17 juli 1975 worden gewijzigd in "wet / '(11/ 17 jtdi 
1975 betreffende de boekhoudillg /'tI1I de Qllderllelllillgen", Volgens de Raad heeft 
de integratie van een deel van de wet van 17 juli 1975 in het \'{{etboek van 

vennootschappen, ook al heeft deze opneming geen betekenisvolle verande
ring ten grondf." tot gevolg, evenwel de verdienste de draagwijdte re verdui
delijken van artikt>! 77 van de vennootschappenwer dat ook beuekking had 
op de wet van 17 ju li 1975 en de koninklijke besluit{'n ter uitvoering ervan, 

Daarnaast werden enkele artikelen die nu opgenomen zijn in het 

koninklijk besluit van 6 maart 1990, overgeheveld naar boek IV van het 
Wetboek van v{'nnootschappen (onder Titel VI), ]-IN betreft de algemene 

definities, de principes en de vrijstellingen van consolidatie, de speçifieke 
bepalingen ingeval van consort ium maar ook de bepalingen inzake het 
geconsolideerd jaarverslag, controle van de geçonsolideerde jaarrekening 
en bekendmaking van de geconsolideerde jaarrekening en her geconsoli
deerd jaarverslag, 
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In dir kader zullen de koninklijke besluiten van 8 oktober 1976 betref
fende de jaarrekening van de ondernemingen en van 6 maart 1990 betref

fende de geconsolideerde jaarrekening moeten verdwijnen en zullen zij 
vervangen worden door nieuwe koninklijke besluiten genomen ter uitvoe
rin,g van de wer van 7 mei 1999 bevanende het \'(Ietboek van vennoot
schappen. 

De Raad van het lnsticuuc wenst de Voorzirrer van de Commissie voor 

Boekhoudkundige Normen te danken omdat hij de drie Instituten heeft 
willen betrekken in de redactie van dat deel van dit nieuw koninklijk 
besluit dat over de boekhoudkundi,ge (Ispecten zal handelen (in casu 
betreft het Boek [I ). 

Overeenkomstig de 0lxlracht die aan de Voorzitrer van de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen werd toevertrouwd, bevat het nieuw 
koninklijk besluit geen c·nkele wijzigin,g ren gronde, maar werd her wel 
op een andere wijze gestructureerd met het oog op een grotere leesbaar

heid van de vroegere bepalingen. 

Voor het overige Stelt de Raad vaSt dat een voorstel van wert ll dat op 
21 december 2000 in openbare vergaderi ng door de Kamer vnn Volks
vertegenwoordigers werd goed,gekeurd en overgezonden aan de Senaat, 
onder meer gerichr is op de wijziging van de wet van 17 juli 1975 betref
fende de boekhouding van de ondernemingen. In het kader van de over
heveling van een aanral bepalingen van de w('( van 17 juli 1975 naar het 
\'<fctboek van vennootschappen, zouden e("n aantal verwijzingen van arti

kelen van de wet van 17 juli 1975 aan samenhang missen. De Raad is 
tevrt.,"<len met her ontwerp van wet, dat onder mC{:r beoogt deze onsamen
hangendheden recht te zetten. 

(I) Voorsu .. 1 VJn WCt Van 2., novtml,,;r 20UI) tor wij~i},;inl;: van dl' wtl ,·an 7 mei 1')99 
Ocvarwndt het \'\f{·tb ... ",k van vennomsçh:lppen tn dl' wer Van 17 juli 197~ Ocrrcff<·ndl· 
.It· botkhouding V.1n (It· ondtrnt·mingtn. Kam~r ,·all Volksvertl'J;enw(X)rdi;l;trs (2(JOO-
20(1).,<1<. zinijd van <Ic 5()ste Iq;isl:uuur, 97SIOOI. De ttkst wer<l op 2 1 december 
200{) aangenomen in openbare zIHin!; t'11 o",.""r!;tlOlld'·f1 aan dt Stnmlt (')7R/OO5). 
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6. OVERSTAP NAAR DE EURO 

In het kader van de overstap naar de euro(l) werd een overgan,gsperiode van 

drie jaar overeengekomen. Dele periode ving aan op I janua ri 1999 en 

eindigt op 31 december 2001. 

Gedurende deze overgan.gsperiode, l.uJ!en de nationale munten die 

moeten verdwijnen en de euro naast elkaar bestaan: béide zijn de uitdruk

king van één en dezelfde mum. Om die reden verduide lijkte de 
Commissie voor Boekhoudkund ige Normen(Zl in haar advies 173/1 vol

gende mo,gelijkheden: 

• een onderscheid tussen de munt waarin de boekhouding wordt gevoerd 

en de munt waarin de financiële staten worden bekendgemaakt; 

• een onderscheid russen de munt waarin de smtutaire jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekening worden bekendgemaakt. 

N a bel eillde (Wil de ot'e"gllllgs/Jer;ode 

Bij her einde van de overgangsperiooe en dus vanaf I januari 2002 zal de 

euro worden ingevoerd in de vorm van bankbriefjes en muntstukken. Ook 

op die datum zullen de nationale munten van elke lidstaat van de 

Economische en Monetaire Unie (waaronder ook de Belgische frank) defi 

nitief de plaars ruimen voor de euro, die dan de enige juridisch erkende 

munr wordt binnen de EMU-wne en dus ook in België. 

Bankbriefjes en munrsrukken in Belgische frank zullen ingeruild moe

ren worden regen euro rijdens her begin van her jaar 2002. Deze periooe 

van dubbele geldomloop werd oorspronkelij k bepaald van I januari 2002 
tot 30 juni 2002 en later teruggebracht tot maximum [wee maand, \'(Iij 

brengen in herinnering dar, vanuit de zorg om harmonisarie, de Ecofin 

Raad op 8 november 1999 beslist heefr dar de periooe van dubbele geld

omloop tussen vier weken en twee maand zou duren. 

(I) Ot- formaliteittn in verb.~nd mei de On'rS{3p naar dl"" {·uro. worden hierm. lx'Schrtvl""n. 
Sinds 31 dl"cember 1999 werd dl" omrckcnÎnt;sv~t dellnÎtÎ..( vastt;elet;d voor de 
munlttnhe(!l-n v:m de verschillende landtn dil' dctl uitmaken van dt etrs!e grocp lan
den van de Economische en /l.lonemirc Unie (EMU). Ter herinnering: I Cl'ro staal voor 
40.3399 Bl"lgische frank. 

(2) Advil'S 173/1 van d{' Commissie voor B(){·khoudkundigl' Normtn. (JIII/U;,/ nr. 37 Van 
januari 1997. pp. 4-24. 
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Aangezien de nationale mum vanaf 1 januari 2002 niet langer weHe
lijk zal geldig zijn, zal wat het voeren van de boekhouding betreft, de 

boekhouding van de ondernemingen vanaf 1 januari 2002 in euro moeten 
worden gevoerd. In haar advies 173/1 (pagina 10) vermeldde de Com
missie voor Boekhoudkundige Normen evenwel dar el' blijk/;(/al" geen 
bez /I'(I(/I" besftllJr d", de olldermlllillgm I/"(W/"I ',II/ de /'(rkoop grofe1/(/ee/s (Ol/hl/U 

(egm beftrlillg ilJ //lil/U wordr /'ml'fzl'1dijkr bllll boek/JOf/dilig ;11 Belgische jmllk 

zOllden b/ij/'m /'oerm. zo/allg bllll /.'(rkoop grormdee/J I/'()/"{!r w{(fa!d UI lIIonetaire 
iIJS1/"lllllCIlfe1//lilged/"llk, ill Be/gisdJe jmllk. en dillollliurlijk 30 jlllli 2002. 

Volgens sommigen betekent dit dat de ondernemingen die gedurende 
de periode van het naast elkaar bestaan van de Belgische frank en van de 

euro, hun boekhouding in Belgische frank wensen te voeren, het reelH 
hebben dit te doen. De "Groupe Euro" van de Fédéml;oll de! Experll-co/llp

labiel EI/ropfms heeft onderzocht welke de gevolgen kunnen zijn voor de 
Europese ondernemulgen die hun boekhouding niet per I januari 2002 in 
euro zouden hebben omgerekend{l). 

Slfou/IJlIII I l 'tl ll de El/rolJcse Commissie 

In dit kader wenste de Europese Commissie in mei 2000 te bevestigen dat 
vanaf I januari 2002 de euro nit't langer een uitdrukking is van een mum 
die naast andere nationale mumeenheden bestaat en dat deze nationale 
mumen juridisch gezit'n ophouden te besraan vanaf I januari 2002. De 
Europese Commissie oordeelt derhalve dar het voeren van een boekhou
ding door een onderneming die ressorteert onder een lidstaat, die deel uit
maakt van de eerste groep landen van de Economische en Monetaire Unie, 
vanaf I januari 2002 in t'uro moet worden uitgedrukt. 

Het feit dat de briefjes en muntsrukken van de nationale munt bij het 
begin van het jaar 2002 nog tijdelijk in omloop zullen zijn , kan op gener
lei wijze de juridischt' benadering beïnvloeden volgens dewelke enkel de 
euro juridisch wordt erkend als mum van de bnden die deel uirmaken van 
de Economische en Monemire Unie. 

De Europese Commissie herinnert er dan ook aan dat de ondernemin
gen dringend hun boekhoudsysteem in gereedheid moeren brengen om 

( I ) Studie bt·schikbaar op volgend in!l'rll"cadres: hllp:flwww .• ·urofee.be 
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die ondernemingen U~ re bren hun boekhouding vanaf t januari 2002 in 
euro re voeren. 

~ IJ ijtll'agl! l'llll hel / lIsl illlflf oj) tie l'OoJ'hereitli/Jg 1'(/11 til! ol'erslllj) IllItIl' 

tie euro 

Sinds 1997 heeft her Insmuuc der Bedrijfsrevisoren op verschillende 
manieren bijgedragen tor de voorbereiding van de leden op de oversrap 
naar de euro: terbeschikkingstelling in 1998 en 1999 van de gegevens
bank Eurochallenger , regelm:uige publicatie van artikels over her onder
werp in de Periodieke Berichten, smndpumen ingenomen door de Raad 
en gepubliceerd in de Jaarverslagen van her tnstiruur t 997 (PI'. 61-67) en 
[998 (pp. 66-71) en opvolging van de werkzaamhed"n van d" Ellro 

Workillg Pan)' van de F!dtmflQ/I dIJ Experts-w/IIptnbles Ellropltl/J, 

In de loop van het jaar 2000 lanct't'rdt' de Europt."se Ceml"'.Ile Bank, in 
samenwerking met de nationale Centrale Banken (waaronder de Narionale 
Bank van Belgi~ middels het Commiss.1riaat-genemal voor dt' ("UfO) een 
sensibi liseringscampagne onder het mono "Stllllell sterk l'QOr de mro.''' ten 
einde een groor aamal personen voor de overstap naar de fiduciaire euro te 
s(ons ibil iseren. 

Her programma partnership Euro 2002 ·'StllI/tIl sterk lOOI' de tIIro" moest 
zorgen voor de samenhang van de Ix-kendgemaakre informatie, in de mare 
dat dit initiatief een Europese afmering verwonde. Her Instiruut der 
Bedrijfsrevisoren is t=t=n van d" partners van her project. 

Ook de Minister van Economie lanceerde in de loop van her laar 2000 

een campagne om de ondernemingen op de overstap naar de euro a[(ell[ te 
maken. In de loop van het jaar 2001 Zo1l een mailing verstuurd worden aan 
alle Belg ische ondernemingen, Her Instituut der Bedrijfst(ovisoren, her 

InstiruLit van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Beroeps

instituut van erkende Boekhouders en FiSCalisten zijn bij de werkza:Hnhe
den betrokken en verbonden zich enoe de ondernemingen op gepaste 
manil."r bij her oversrapp<>n op de euro rl." begeleiden. 
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7. PROVINCIEBOEKHOUDING 

Mer roep:lssing vtIn de provinciewer van 30 april 1836, heeft de Minister 

van Binnenlandse Z'lken een koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende 

algemeen reglement van de provincieboekhoucling (BelgiJCh Staatsblad, 

18 juni 1999) uirgeva.1fdigd. 

[n de loop van het jaar 2000 heeft de Ministt.-r vtln Binnenlandse Z;lken 

cen Commissie ingésreld belast mer het herwerken van de provincieboek
houding. De Commissie is samengesreld uit de ontvanger van de verschil

lende Belgische provincies ('0 vier vertegenwoordigers uit de academische 

wt'reld. de professoren Johan CHRISTIAENS (Universitei t Gem), bedrijfs

revisor, Catherine DENDAUw (Université Carholique Louvain-la-Neuve), 

Verantwoordelijke Studies en Vorming van her Insriruur der Bedrijfsrevi 

soren, Faska KHROUZ (Université Libre de Bruxelles) en J an UMANS (Lim 

burgs Universitair Centrum). 

Deze Commissie is belasr mee her uitwerken van twee koninklijke be

sluiten: 

• een ee rsre mer roepassing van de artikelen 18 en 21, § I van bet 

koninklijk besluir van 2 juni 1999 dat beoogt de nomenclatuur te 
bepalen van de inventaris van alle goederen, tegoeden, rechten en vor

deringen, alsook de investefingstoelagen en de schuld van de Pro

vinciebesturen, met inbegrip van de verpliclHingen die de bovenver

melde waarden bezwaren, alsook de toegestane avals en waarborgen en 

de valorisatieregels en de nadere afschrijvingsregels te bepalen; 

• een tweede met toepassin,l;; van arrikel 41 van hetzelfde koninklijk 

besluit, dat rot doel heeft de functionele en economische classificatie en 

het afsluiten van de algemene en de bijzondere rekenin,l;;en, van her als 

minimum geldend rekenin,l;;srelsel die op deze classificaties en rekenin

gen stoelen en ook de bij te houden boekhoudkundige documenten re 

bepalen. 

Deze koninklijke besluiten zouden begin 2001 definitief moeten wor

den goedgekeurd . Een voorlopige versie van de in uinwrking zijnd!' docu

menren werd in december 2000 overgemaakt aan de leden van de Com

missie die belast is mer het onderzoek van de problematiek van de open
bare secror, onder het voorzitterschap V(ln confl":lcer Johan CHRIST1AENS. 
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Met 8enoe8cn Stelt dl' Raad van hct InstitulJ[ vast dat de algemene 
onderll,ggende benadcrin8 voor de uitwerking van de waarderingsre,gels 
van het als minimum 8eldend rekenin,gstelsel en van de schema's van de 
jaarrekening voor de algemene boekhoudln,g, in ru ime mate is geïnspi
reerd aan her boekhoudrechr van de ondernemingen, terwijl de al,gcmcne 
onderliggende benadering voor dl' uitwerking van de functionele codes en 
de economische codes in ruime mate is geïnspireerd aan de reglementering 
die op de gemeenten toepasselijk is. 

8 . WERKGROEP OMTRENT DE FINANCIELE 
INFORMATIE 

De Minisrer van Financiën richtte een werkgroep op belast met her onder

wek van diverse m08elijkhede!1 om de wijze van financiële informatie en 
med(~k'ling uitgaande van de emittenten cn de markror8anisaries te verbe
teren. Deze werk8roep werd in het leven geroepen aansluitend op de aan
kondiging dat een nieuw gemeenschappelijk platform onder de benaming 
Euronext werd ingesteld door de beurzen van Brussel, Parijs en Amster
dam. 

De werkgroep is onder meer samengesteld uit verregenwoordi8ers van 
BXS Exchanges (nu Euronext) en van de EASDAQ, venegenwoordi8l'rs 
van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, de Nationale Bank 
van Belgit', de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen, de Belgische 
Vereniging der Banken l'n de verregenwoordi8ers van het Verbond van 
Belgische Ondernemingen, venegenwoordigers van de economische beroe
pen (l nsriruur van de Accountanrs en de Belastingconsulenten en Instituut 
der Bedrijfsrevisoren). 

De Raad van het Jnstiwm wil de Jvl inistc:r van Financiën danken 
omdat IlIj de economische beroepen bij de lx~zinning hel'ft betrokken. In 
de loop van her jaar 2000 werden [wee vergaderingen belegd. 

[n het kader van deze werkzaamheden, onderstreepte het Instituur der 
Bedrijfsrevisoren een aantal gevoelige punten die verband houden met de 
overstap naar een internationaal boekhoudkundig refertescelsel, in casu de 
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lAS. Inzonderheid herinnerde het Instituut aan dt belangrijke inspanning 

inzake vorming die binnen de ondernemingen zal moeten worden gedaan. 

\Xfat de controle van de rekeningen betreft, werd de aandacht gevestigd 
op het feit dat de overStap naar ef."rl inrf."rnarionaal boekhoudkundig refer
t!:Stelsel gepa.'1rd moer gaan mf."r een vemndering van her inz.1ke audit toe
gepaste refenesrelsel. Naar de mening van de Raad, heeft de bestemme
ling van de jaarrekening inderdaad her recht re beschikken over een con
cordantie russen de mer !xrrekkin,l; tot de boekhouding en de comrole van 
de rckenin,l;en toegepaste refenesrelscls. 

In her kader van de voorbereidende werkzaamheden voor het Forum 
2000 V:1Il het Revisomar, hebben de leden van de CommissÎes lAS (inter
nationale boekhoudkundige normen) en ISA (inrt'rnarionale aud icnormen) 
zich Ix-zonnen over de gevolgen van de overstap naar dergelijke imernatio
nale refenesrelsels. 

IBR - j AA RV[RSLM, 2 000 



IJl. ONDERNEMINGSRAAD 

I. \Xfctboek va n vennoOlsc:happcn 

2. Sociale verk iezingen 

I. W ET BOEK VAN VENNOOT SCHAPPEN 

De Raad heeft de nieuwe bepalingen van hc-r \'{{('rboek van vennootschap

pen onderzocht die betrekking heblx-n op de benoeming en de opdrachten 
van de bedrijfsrevisor bij vennoorschapl*" waar er, mf>t toepassing van de 
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van hel bedrijfsleven, 
rtn ondernemingsraad moct worden ingesteld. 

Hoofdstuk IV van titel VII van Boek IV van het Wetboek \'an ven

nootschappen is gewi jd aan de controle van de vennootschappen waar cr 
een ondernemingsraad bestaat. '-Ier berrefr de artikelen ISI tot 164 van 

het \Xferboek van vennootschappen. Deze bepalingen nemen de artikelen 

15biI rot 15qllillQlliu van de wet van 20 september 1948 over of zi jn daar
aan geïnspireerd. 

De Ra.1.d van het IBR stipt volgende wijzigingen in het \XIetboek van 
vennootschappen aan: 

I. Her Werboek bepaalt dat her '"bestuursorgaan" en nier langer het 

"ondernemingshoofd" is dat aan de ondernemingsraad de economische 

en financiële inlichtingen overmaakt (artikel 151.2°, Wetboek V:ln 
vennootschappen). 

2. Her Wetboek van vennootschappen bepaah dat de bedrijfsrevisor de 

verg:lderingen van de ondernemingsraad kan bijwonen en hij verplicht 

is die bij re wonen wanneer hij daamx' door '"het bestuursorgaan" - en 

niet meer het ondernemingshoofd - wordt uitgenodigd - of door de 
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door de werknemers benoemde leden die daartoe hebben besloten bij 

meerderheid van de door hen lIit,!;ebrachte stemmen (:trti kel 154 \'V'et

boek van vennootschappc.-n). 

3. Het \'V'elboek van vennootschappen bepaalt, wals voorheen, dar wan

neer in een vennootschap een commissaris moer worden al1118esreld, de 
raak [en overstaan van de ondernemingsraad dOOf deze commissaris 

wordt uitgeoefend (arrikel 15S \Xferboek van vennootschappen). 

Deze commissa ri s wordt benoemd op voordrachr van de onderne

mingsraad bera.1dslagend op initiatief en voorstel van het bestuursorgaan 

en beslissend bij met:rderheid van d(· stemmen lIit8ebmclu door zijn leden 

en bij meerderheid van de stemmen lIit8ebrache door zijn leden benoemd 

door de werknemers (artikel 156 \'V'etboek van vennomsc1wppen). 

Indien over dit voorstel in de ondernemingsmad nier dl' vereiste hoger 

Ix'doelde me-crderheden kunnen worden bereikt en indien men algemeen 

in gebreke blijft een of meer commissMissen re benoemen. wordt op ver

zoekschrift van elke belanghebbende, door de voorzi[(er van de recluoonk 

van koophandel in het reclHsgebiecl waarbinnen de vennomschap haar 

zeu:l httfr gevestigd, zirrin,g houdend zoals in korrg(<(lin.g, een bedrijfs

revisor benoemd wiens bczoldi8ing hij vasrsrelt en die belast wordt met 

dc taak van commissaris en met de 0lxlrachten ren oversraan van de onder

nemingsmad wtdat re,gelmatig in zijn vervanging is voorzien (a rtikel I S7 
\'V'erboek van vennootschapl:x-n). 

Deze benlX'ming door de voorzitter van de reclnbank van koophandel 

geschiedt na advies van de ondt'rnemingsraad ingeval deze laatste nier 

wt'rd ,gevraagd te bcraadsla,gen over de benlX'ming van de commiS$.1ris. 

Dergelijke benoeming gaat pas in na de eerste jaarlijkse algemene ver

gadt'ring die volgt op de bcnOéming van de bedrijfsrevisor door de voor

zitter. De Raad stt:!t vaSt dat deze bepaling volledig is overgenomen in 
artikel 131 WI.Vt'nn.(IJ. Dit is {'en algemene bepaling die van toepassing is 

op de ganse titel VII in vcrb;LIld met de conrrol{' van d{' jaarrt'kening en 

van dt: ,geconsolideerde jaam:kenin,g, dus ook op hoofdstuk IV inzake dt: 

comrole in ven nootschappen waar t-en ondernemin,gsraad wt'rd opgericht. 

(I) 7..oals gew,;;ugd door an,krl 2. 11 . v~n de repal11f;('w('f (wef v~n 2\ januari .zOOl. 
11.5. 6 fl'bruari 200 I). 
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2. SOCIALE VERKIEZINGEN") 

Naar luid van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van 

her bedrijfsleven wunrÎn een periode van vier jaar tussen de verkiezingen 

wordt bepaald, lauden deze 17dc verkiezingen in princ ipe in de loop van 

her jaar 1999 moeten zijn gehouden. Ze werden evenwel met één jaar uit
gesteld om niet samen H.' vallen mer de periode van sociaal overleg om de 

twee ja.1r, zoals bepaald in de wet van 26 juli 1996 betreffende de promo

tie van de tewerkstelling en de preventieve vrijwaring van her concurren

rievermogen. 

In her kader van de soci ale verkiezingen we-nsr de Raad de wCHclijke 

olxlmchr van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad in herinnering re 

brengenm , Jn elke onderneming waar er een ondernemingsraad werd 

opgericht. met uitzondering van de instellingen voor gesubsidieerd onder
wijs, heeft (hebben) de benoemde revisor(en) tot ta.1k: 

I, verslag uit te brengen bij de ondernemingsraad over de jaarrekening en 

over het jaarverslag, overeenkomstig de artikelen 143 en 14 -1 Wetboek 

van vennootschappt>n; 

2. de gerrouwheid en volk-digheid te certificeren van de economische en 

financiële inliclningen die het bl.-stuursorgaan aan de ondcr1wmings

raad versrrekt, voor zover deze inlichtingen uit de boekhouding, uit de 

jaarrl.-kening van de vennootschap blijhn of uit andere verifieerbare 

stukken voortvloeien ; 

3, in het bijzonder ten behQéve van de door de werknemers benoemde 

leden van de ondernem ingsraad de betekenis van de aan de ondl.-rne

minguaad verstrekte l'Conomische en financiële inlichtingen (en a.1n

zien van de financiële Structuur en de evolutie in de financiële toestand 
van de vennootschap te v('rklaren en te ondeden; 

4, indien hij leem(('n vaststelt in de aan de ondf'rnemingsraad verstrekte 

economische en financiële inlichtingen of indil.-n hij van oordeel is de 

onder pum 2 bedoelde certifi cering niet te kunnen afgeven, het 

(I) Voor he! ,:..at 1998 (1:Ia!s!e j:lat waarvoot cijfers beschikbol;.t ~ 'Jn) leidt' her J\hms!erie 
van EconomIsche Zaken 2.7_~5 ondernt'mingt'n mei t't'n ondt'rnemingSfJad t'n 
1.029 . .123 werlmemt'"rs. 

(2) An.kt'1 15biJ v-Jn de wel v~n 20 seplt'mber 1948: arlike! 151 \'V't'lbo!'k ' "Jn ,,{'nnoo!
schappen. 
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bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen en, indien deze daar

aan geen gevolg geeft binnen een maand volgend op zijn tussenkomst, 
op eigen initiatief de ondernemingsraad da.1rvan in kennis te stellen. 

Met tQ{-passing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 novem
ber 1973, moeten de aan het geheel van de leden en inzonderheid aan de 
vertegenwoordigers van de werknemers van de ondernemingsraad ter 
beschikking gestelde inlichtingen hen in staat stellen: 

• zich een klaar en juist beeld te vormen van de toestand, de evolutie en 
de vooruitzichten van de ondernem ing of van de juridische ent iteit 
waarvan zij eventueel deeluitma.1kt; 

• her verband te leggen tussen dl' gegevens van economische aard en die 
van financ iële aard, en te begrijpcll welke de terugs lag is van deze 
gegevens op het beleid van de onderneming inzake organisatie, werk
gelegenheid en personeel; 

• de onderneming te situeren in het ruimer kader, enerzijds, van de eco
nomi sche of financiële gtoep waarvan zij eventueel deel uitmaakt en, 
andert.ijds, van de sector en van de gewestelijke, nationale en interna
tionale economie. 

Vanuit technisch oogpUnt , kunnen we de diverse aspecten van de taak 
van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad onderverdelen 
als volge 

I . de raken in verband mer de verplichting tot certificering, die mlX'ten 
uitmonden in een schriftelijk cerrificeringsvers lag dat duidel ijk de 
draagWIjdte van her oordeel van de revisor, mer inbegrip van zijn 
mogelijk voorbehoud, toelicht; 

2. de raken van ontleding en verklaring van de economische en financiële 
inlichtingen die worden uitgevoerd aan de hand van toelichtingen of 
mondelinge antwoorden op vragen di e door leden van de onderne
mingsraad worden gesteld en, in voorkomend geval, van nora's of 
geschreven documenten. 

De revisor kan alle vergaderingen van de ondernemingsraad bijwonen. 
In principe woont hij persoonlijk de vergaderingen bij waarop de basisin
formatie en de ja.1rlijkse informarÎe worden besproken . Z ijn aanwezigheid 
of vertegenwoordiging op elke andere vergadering is verplicht wanneer het 
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bestuursorgaan of de meerderheid van de door de werknemers benoemde 
leden da.1rom verzoekt. De revisor moet vooraf de voorzitter en de secrem
ris van de ondernemingsnwd verwirrigen, wannet:r hij werd uitgenodigd 
om deel te nemen aan een informele voorbereidende vcrg:ldering met een 
deel van de leden van dc ondernemingsraad. 
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IV. CONTROLE EN 
VENNOOTSCHAPSRECHT 

I. Evolutie van het vennomschapsrccht 

2. Bijkomende hono raria 

3. Ont werp lOt wijziging van d e normen inzake d e inbreng in 

natura en quas i-inbreng 

4. Normen betreffende d e o mzetting van cen vennootschap 

5. Controlevers lag 
'j.! I'EE-Srud,t' 

') .2. OnderlOek naar dt, mhoud van hel (ommiSS;lrisverslag <Gray<lon+slud,e) 

6. Niet- neerlegging van d e jaarrekening 

7. Formaliteiten in verband met d e overstap naar d e euro 
7.1. Impact van d" mvocrln/; van d.· euro op her kal'mMI ~Ml de vennool

schappt:n en op hun a.lnddtll 

7.2. Parlcmenla'TI' vrnas bet reffendr de kusf verbonden aan de statuten

wijliginS in 111.'1 bdt'r van de u"erstap naar dl' euro 

8. \'(fcfsontwerp inzake de VZ\'(f 's 

tI.! \XI('!Sontwerp van 11 januari 2000 

!l.:? Am!;'nJernt"m nr. IlO van 9]un, :?OOO 

H.l. Amendemrm nr. 12J van 9 Jun, 2000 (biJkomend flan hel amendemem 

nr. 120) 

HA. Amtndemtm nr. 17 J vao 15 JUO' loon 

9. Hel begrip "onafhankelijk deskundige" in de openbare 

overnameaanbied ingen 

10. Ad,' ies van de Raad van 7 januari 2000 mCI berrekking tol de 
rol van de commissaris-rcvisor inzake halfjaarlijkse cn jaarlijkse 

communiqués van beursgenOlcc rdc vennoolschappen 
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I. EVOLUTI E VAN HET VENN OOTSCHAPSRECHT 

De Raad heeft de J uridische Commissie vCrJ.:ocht na te gaan in welke mare 
het nieuw Werl>Oek van vennootschappen (W.Venn.), ingevoerd door de 

WC t van 7 mei 1999 (8.S., 6 augustus 1999) en in werking op 6 februari 
2001, inhoudel ijke of vormelijke wijzigingen heeft aangebmchr aan de 

0lx lrachten van de bedrijfsrevisor in de Vennoorschappenwet (Venn. \'V".). 

De J uridische Commissie heffe in de loop van 2000 ten :lamal ven
no()(schaps rechtelijke bepalingen d ie betrekking hebben op de commissa

risfuncrie geselencerd. Uiteraard is deze selectie niN exhaustief en zal het 

onderzoek in 200 I nog moeten verdergezet worden. 

O p voorstel van de J uridische Com missie, wensr de Ib ad alvast de aan

dacht re vestigen op volgende pu nten: 

... Meldillg in bel ~olllllliJUlrill'erJlag 1'(111 ol'e/'Iredillgell illlake como· 
Ih/atie 

• Nieuw art ikel 142 W,Venn, 

"De (ol/trole il/ l'tIllIOOISC&IPptl" op de fiuauciHe toesftllld, ol' de "IIIrrekenil/g 
w op de regdlllatightid. tw a{lIIût/l I'{III dit lI'tfwk til dt !/(ltl/tw, I'{II/ dl' ilJ 

de j{l{lrrekflling uurgegcl'(:1I l'trricIJlillgell, wordl opgl'dmgt'll {IIIII eell of /Ileer 

cOl/lil/i Sia ri Sie 11, 

• Vroegerani kel64, § I, 15te lid, Venn,\Y/. 

"De (OI/lrolt op dt fillallciidt I()tJlmul, op dl' jaarnkmlllg til op de rrge/Jll<itig· 
heid, IW/llltllx1 oog/1I1111 1'(11/ deu liltl eli I'all dt Slallllt/I, /,{II/ dtl'trrichtingtll 

Wter It gtl'tll i" dt jadrrtktllillg, 1I'0rdl aa" tiJl of /liter COlIIlIIlJJlJrIJStll opget/ra· 
gtll, 

• N ieuw arrikel 144, 15fe lid, 6°, \Xf. Venn. 

De commi ssa rissen vermelden in hu n verslag: 

"60 of zij knllliJ IJ/blN" gekregelI 1'tI/' l'eY1'icblingeli gdfulII of htJliJsi1/gm 

gmolllell lIIet ol'trtrrdillgm /'(01 de Slall/Im of I'fIJI de INptlli/Jgm mil dil uw· 

/xxk. DtzelaalSlt 1'trll/eldilJg kmi /'Chler /l'Ordlll I/'tggel(/ft/' /I'{I/meer de opm· 

baarllldking 1'111/ de ol'er/lTt/ilJg a{lI/ de l't/moolsdup Ofll'ff'al1l/loo"le schade 

kali btrok.k.mm. met 1/I/IIIl Oll/dal /xl beslllllrJorg{/{lI1 gl'p.lJle II1dafrrgelm h«ft 
ge/lOlI1t11 0111 de aldII! OlllSftllle ollll'tllige loeslalld Ie herslel/I'II," 
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• Vroeger artikel 65, 6 0 lid, Venn.W. 
De commissarissen vermelden in hun verslag: 

"6 0 of zij kel/llis bebbell gekregelI I'tl!l /'tn-ieblillgm ged,ulII of btslissillgm 
gel/omell /liet fJt'irlredillg /'((/1 de stal/lUlI of /'(1/1 de bep(/Iillgen /"(111 deze lifel. Deze 

I({({IJU l'frllle/dillg kmI «bur U'orden wegge/mei! 1I1((111/etr de opmbtUn"//Nlkillg 1'({1/ 

de ol'er'redillg a(/II de l'iI/l/OOfSfb(/p olll'ertllltl/"oorde se/)(Jde k(/II berokkwell. lIIet 
I/(/II/e 01l/d,,1 de /(/(((/ /'(111 beSI/lllr gepaste IIltltlfrege/m beeft gel/omen O!ll de tddlls 
OIllSltllle o/lII 'tuige roest(l/ul te benul/eI/ . .. 

Voortaan is de regelgeving in verband met de geconso lideerde jaarreke
ning geïntegreerd in het \'(Ietboek van vennootschappen. Vóór de inwer
kingtreding van h("t nieuw \'{fetboek van vennootschappen was dit ree<ls 
het geval voor het jaarrekeningenreche. Via cle verwijzing in her vroeger 
arrikel 77 Venn.\V naar de boekhoudwct en cic uitvoeringsbesluiten, kon 

een overrreding van de wet van 17 juli 1975 dan ook beschouwd worden 
als een o'lenreding van de vennootschappenw!'t. 

Naar aanleiding van de codificatie zijn de basisbepalingen inzake con

solidatie, mer name het mepassingsg!'bied, de omschrijving van de verti
cale en de horizontale verplichting en de vrijstellingen, alsook de bepalin
gen in verband met de conrrole, opgenomen in het wed)()ek zelf. De ove
rig!' reg lementair!' bepalingen (o.a. mer betrekking rot de consolidatie
kring en -methodes) zijn opgenomen in her uitvoeringsbesluit van het 
Wetboek van vennoorschappen (koninklijk beslui t van 30 januari 2001 tot 
uitvoering van her \'{fed)()ek van vennoorschapp<.>n, B.S. 6 februari 200 I). 

Het koninklijk besluit van 6 maart 1990 op d!' geconsol ideerde jaarreke
ning van de ondernemingen is opgeheven. 

Deze integrarie van de consolidatievootschriften in h("[ \VVe.-n n. hee.-ft 
tot gevolg dat een overtreding op her vlak van d!' geconsolideerde jaarre
kening moer beschouwd worden als een overtreding van het wetbQ{<k, cn 
dus valt onder her verzwaard aansprakelijkheidsstelsel (voor de NV: zie 
artikel 528 W.Venn.). 

De bestllursaanspmkelijkheid is dan ook met zekerheid uitgebreid rot 
de geconsolidee rde jaarrekening. Bovend ien zullen overtredingen in d it 
verband (desgevallend) vermeld worden in hN commissarisverslag. 

Volledigheidshalve wijst de Raad op het feit dat geen wijziging is aan
gebracht aan de ju ridische draagwijdte van de geconsolideerde jaarre.-ke
ning: zij wordt niet goedgekeurd dOOf de algemene vergadering. 
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De kwijting (voor de NV op grond van artikel 554 \XI,Venn,) dekr 
evenwel schendingen van het Werboek, mer inbegrip van de verplichtin
gen inzake de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening, 

.. Termijll 1'001' hef overhalldigell t'flll de documenten 

{/lill de cOllllllissaris 

• Nieuw artikel 143 W,Venn, 

"De fOllllllÎssm'issell S/el/m IItltlr tUII//eidilig I'all de jaarrekmillg /!til oll/slandig 
sc/)rifte/ijk t'(!l's/ag op. Alel hel oog daaroll O/'fI'JJtl!ldigl het besllflfrsorgml!l I'all 
de t'e/I11OfJ/Sc!JtIP bm de 1I0dige stlfkkell, en dit teil mimte ééll IIImllld 1,661' 1Je! 
l'trs/<lg w/gflls di! I/'e/boek !!Ioe/ WfJrgelegd wordfll, " 

• Vroeger artikel 77, zevende lid, Venn, \'1/. 

"Tm mim!e /!tIl 1!I({{l!/d '1'001' de jtl(lt'I'el'gadcl'il1g fJl'erbfll/digl bet beSfllIl,. de 
sllikken I/Iel bet j{/{/rl"el's/tlg ({(lil de (fJlllllliJj(/rissm , die bet in ttrtike/ 65. derde 
en I'ierde lid. bedMlde 1't1'S/({g lI/oeWI opstel/en." 

Onder de vroegere vennootschappen wet lier artikel 77, zevende lid 
geen twijfel besraan over her feir dat her besCllur de nodige documenten 
aan de com mi ssaris /tII II/;,/S!e eell II/tumd 1'(1()1' de j({(I/'I,tI"gtlderillg diende te 
overhandigen. Oe commissaris beschikte vervolgens over vijftien dagen 
voor het opmaken van zijn verslag, aangezien (onder meer) het commissa

risverslag beschikbaar moest zijn vijftien dagen voor de algemene vergade
ring (vroege r artikel 78, Iste lid, Venn.W.). 

Voortaan komt deze aangelegenheid aan bod in artikel 143 Venn. W. 
Aangezien de zinsbouw van art ikel 143 Ven n.W. li chtj es verschilt van 
(mikeI 77, zevende lid , Venn.\XI., heeft de Raad van het lnsticuur zich df.> 

vraag gesteld of hier spnlke is van een inhoudelijke wijziging. Artikel 143 
bepaalt immers nier meer dar de stukken aan de commissaris moeten over
handigd worden, ten minste een maand voor de jaarvergadering, maar wel 
ren minsre één maand voor her vers lag dat volgens het wetboek moet 
voorgelegd worden, 

Beeekent dit dat de commissaris de stu kken van hee bestuur eerder 
moer oncvangen, met name minstens één maand vóór dat de documeneen 
aan de aandeelhouders moeten beschikbaar gesteld worden of, met andere 
woorden, één maand plus vijft ien dagen vóór de jaarvergadering (anikeI 
143 juncto arrikel 553 \'\I.Venn.)? 
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D~ J uridische Commissi(" is van mening dat arrikel 143 \X!.Venn. geen 
wijziging brengt aan de besmande toestand waarbij de commissaris uiter
lijk één maand voor de gewone algemene vergadering de $fukken dient te 
onrvang("n. De termijn van één maand, bt:<loeld in artikel 143, tweede lid, 
\VVenn. moet berekend worden vanaf de darum van de gewone algemen~ 
vergadering, zoals dir ondf.'r het vroegere recht het geval is. 

De Juridische Commissie sreunr zich voor deze zienswijze op volgende 
argumenten. 

De zinsnede uit artikel 143 W.Venn. '"lel! miw/e #11 IIImllld I'oor bet I'er

slag /'olgcm dil we/boek 1!11it!! lloorgelegd //'ordell" is voor interpremrie wtb:wr. 
\X!at wordt precies bedoeld mer "voorleggen"? Aangezien de rekst zelf 
geen uitsluitsel bi(·dr, is het aangewezen om de vroegere interprewtie te 
behouden. 

In de parlementaire voorbereiding van her wetboek wordt immers ner

gens gesteld dar het de bedoeling was de termijn voor de terbeschikking
stelling van d(" stukken te wijzigen. De codificatie had trouwens ni~t tot 

doel om fundamentele wijzigingen aan her vennootschapsrecht aan re 
brengen. 

D~ bepalingen in verband met de controle op de jaarrekening, waaron
der artikel 143 \X!.Venn., maken het voorwerp uit van mogelijke strufsanc
ties in artikel 171 W.Venn. 

Voornoemd artikel dient dan ook reStrictief te worden geïrnerpreteerd. 

Het lijkt logisch dar de termijn van één maand moer berekend worden 
vanaf de datum van de gewone algemene vergadering, en niet zozeer vanaf 
de terbeschikkingstelling van de documenten aan de aandeelhouders. Het 
is immers de datum van de lIlgemene vergadering die een cruciaal moment 
vormt. Het voorstellen van het commissarisversJag aan de algemene verga

dering is her ogenblik dat de commissllris definirief verslag uitbrengt over 
zijn comroleo]xlracht. 

Ten slotte vesrigt de Juridische Commissie de aandllchr op het feit dar 
her, zoals overigens vroe.ger het ,geval was, ook ná 6 februari 2001 aan de 

commissaris zal toekomen om re beoordelen of hij al dan nier melding 
maakt van de eventuele niet-naleving van de [ermijn voor de overhandi
ging van de documenten door het bestuur. Indien hem de nodige smkken 
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niet worden overhandigd, kan de tommissaris het in bepaalde gevallen 
opporcuun achten om een verslag van niet-bevinding aan de algemene ver
gadering over te maken. 

De stelling dat de commissaris geen verslag van niet-bevinding zou 
kunnen geven, indien hij her bescuur nier voomf in gebreke zou gesreld 
hebben om hem de nodige documenten te bezorgen, kan niet worden aan
vaard. 

Her bestuursorgaan dar artikel 143 W.Venn. niN naleeft, Stclt zich 
immers blom aan srrafreclHelijke sannies en kan zijn verantwoordelijk
heid niet doorschuiven naar de commissaris. 

CO/ltrole ;/1 veIIlJOolsc!JtI/J/Je/l meI een omler/lem;/lgs/"(/(ul 

• Nieuw Hoofdsruk IV van Tite!1II (artL 151 - 164 W.Venn.) ··Controle 
in vennootschappen waar een ondernemingsmad werd opgericht·· 

• Vroeger: de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven (am. 15bü-15qlltlltr) 

VOOrtaan zijn de bepalingen van de wet op de bedrijfsorganisatic (wCt 
van 20 seprember 1948) in verband met de benoeming van de commissa
ris in vennoorschappen met een ondernemingsmad, volledig geïntegreerd 
in het Werboek van Vennoorschappen, meer in het bijzonder in her hoofd
sruk inzake de conrrole van de jaarrekening. 

Zoals voorheen (art. l5ter, § 5, van de wer van 1948) is ook in her 
nieuw Werboek van Vennoorschappen bepaald dat elke beslissing inzake 
de benoeming, vernieuwing van het mandaar of omslag waarbij de proce
dure niet wordt nageleefd, nietig is (zie nieuw arrikel 160 \X/.Venn.). 

De Juridische Commissie vestigt evenwel de aandacht op het feit dat 
de overtredingen van voornoemde bepalingen bovendien moeten be
schouwd worden als overrredingen van her \X/erboek van Vennootschap
pen. [n bepaalde omstandigheden zullen dergelijke overrredingen bijge
volg vermeld kunnen worden in het rweede deel van hee commissarisver
slag. 
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N iel-ilalel'ing /'1111 de I'oorscbril tell illzake de con/role op de j /UI/"

rekelling ol de gecollSolideel'de jaalTekellÎIIg 

• NieuwartikelI71,§ I, W. Venn. 

"§ I. De besllllm!ers. uwk,'(Jtl'ders. directeurs en Itlslbebbers I'tIII 1'f:/Ill00IHbap
ptll die lI'erms de bepalil1gen O/'tr/reden (1'(11/ !Joofdslllk 11 1'(1Il deze ti/el lIIel 
be'rekk.hlg lOf de (omrole op de jtlflrrekelllllg of 1'1111 I;ooftlsll/k 111 mil deze li,e! 
!liet berrekkillg lOl de comrole op de gecomolideerde jatJrrekeniIJg}(I), lI'Orden 
geJI l'tlft lIIel geldboete wlll11ijftigfrtlllk 101 (Iit/uII/ÎZem!) fl'tlllk. 

Zij tI 'ordm gfJlI'aft lIIel gel'tlllgelliJJlrtJ/ l'tJlJ eell lIltWIld lOl etl/ jaar til /IIel 
geldbof/e /'all Ilijftig lOl litl/dl/iullt! /raIIk of lJIel Uil 1'/11/ die SIm/feil aI/teil. 
"Is zij lIIel bedrieglijk OpUl hebben gehtwde/d." 

De Juridische Commissie Stelt vasr dat de niet-naleving van de voor
schriften in;mke de comrole van de (geconsolideerde) jaarrekening voortaan 

strafrecll[elijk kan gesanctioneerd worden. Dit is een ingrijpende ver
nieuwing, die niet in de vroegere vennootschappenwet bestond . 

Concreet zou dit kunnen betekenen dat de besruurders van eew ven
nootschap die erroe gehouden is een commissaris aan te stellen, maar aan 
deze verplichting niet heeft voldaan, st rafrechtelijk aansprakelijk zouden 
kunnen gesteld worden. 

De vraag rijst zelfs in hoeverre de accountant, wiens naam vermeld 
word r op de tweede bladzLjde van de jaarrekening (VKT I bis), en bijge
volg als lasthebber is beschouwd, eveneens persoonlij k aansprakel i jk kan 
gesteld worden voor overtredingen van de commissarisplithr. 

Daarnaast vestigt de J uridische Com missie de aandacht op artikel 170, 
2°, W.Venn., dut het vroegere artikel 204,6°, Venn. \XI. h~rneemt. Stellen 
zich bloot aan srrafrechtelijke sancties, de personen die de verificaties ver
hinderen of weigeren de inlichtingen te verstrekken, of nog, bewust 
onjuiste of onvolle<lige inlichtingen verstrekken. Er kan vastgesteld wor
den dat artikel 170, 2°, \XI. Venn. strenger is geformuleerd dan artikel 171, 
§ I. Immers, om strafbaar te zijn in toepassing van artikel 171, § 1, 

{Ij Zoals gewijzigd duor artikel 2, 13°, van dt, zogen:~lmde repar.l.tiewCt van 13 januari 
200 1 LOT wijziging \",Ul cl" Wel van 7 mei 1999 houdende he! W'·lboek v~n VcnnoOL
schappen en van de wet van 17 juli 1975 UJl de boekhouding van dl· ondernemingen, 
llS .. 06.02.2001. 
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W.Venn., is het noodzakelijk dar de overtredin,gen "wetens" gebeurd zjjn. 
Deze voorwaarde is niet op,genomen in artikel 170, 2°. 

Ten slotte onderstreept de )uridischc Commissie het belang van deze 
strafbepalingen, onder meer in het lichr van de mogelijke strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van rechrspersonen . 

... CommisstIris en tl/gemene vergadering 

Voortaan zal de commissaris moeren worden uitgenodigd op elke alge
mene vergaderin,g (gewone, buitengewone en bijzondere algemene verga
dering). Dir wordr, in tegenstelling coc de vroegere toestand, uirdrukke
lijk zo vereise (artikel 533 voor de NV). 

De commissaris woont de vergadering bij wanneer zij te beraadslagen 
heeft op grond van een door hem op re maken ve rslag (urcikel 538 
\VVenn. voor de NV). In de andere gevallen kan hij de vergadering bijwo
nen, indien hij dar wenst, om daar het woord re nemen betreffende de uit
oefening van zijn mandaat, maar moct hij dat nier. In her nieuw \'<'erbock 
van vennootsth;lppen wordt dir recht van de commissa ris om zelf het 
woord te nemen, bevestigd (artikel 540 W. Venn. voor de NV). Om dir 

spreekrechr te ku nnen uitocfenen, mocr hij dus voor alle vergaderingen 
worden uitgenodigd . 

... Velllloo/sChtlpSl'orderillg /egell de commisStll'is 

Zoals reeds onder het vroegere recht her geval was voor de NV (vroeger 
artikel 66 Venn.W., nieuw artikel 561 W.Venn.) bevestigt her nieuw Wet
boek van vennootschappen dat voortaan ook bij een BVBA (anikeI 289 
w. Venn.) en een CVBA (artikel 415 W.Venn.) de ven nootschapsvordering 
("'tI(lio 1I/(lIldtlti"") kan worden ingesteld regen dc besrllLlfderslzaakvoerders 
én tegen de commissarissen . 

... Afs/lli/iug t'tlll tie t'eIYl!!elling 

• Nieuw artikel 194 W. Venn. 

"Na (lfloop 1'(111 tie l'Crefftllil/g en ttl/mil/Sfe «n II/tI({}Jd lOOI' de ft/geil/we I'e'"g(l

deril/g. leggel/ de l'treffeflfl"rJ op de zelel /'(//1 de 1'tllfloolsc!Jap de rekenÎngen lIfe/". 

Sfll/Jen //Jet de stllkkm fOf slt/l'il/g. Deze dommel/lelJ I/'ordell gecomroleerd door de 
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eOlllllliJsaris. Bij Olllstelllmis /'(/11 eell colIIlIIlssaris. Vese!Jikken de l'elIIIQ/ell Ot'el' 
eell i/ldhlidltre/ollderzoeksreebt. Il'llt/rbij zij zir!J kfllllleli/atell bijslrltlll door eell 
btdrijfsret1iJQI' of eell exteme t/(rOl/llhll/f. 

111 t1)()rkOlllmd get'tl/ t/allhoo/,t de ("gemme I'ergm/erlng be! I!ers/ag 1'(1f/ de rOIll

lIIisst/riJ en beslis! Ol'Cr de kl/'ij!i1/g." 

• Vroeger artikel 188, lste lid, Venn. \'<f. 

"Na (lflOOp "(lil de I'erejfmillg brellgen de vereffent/tin (lt/II de tl/gemene /,'Crgnde
ri/lg I'erS/(lg lIif owr bel gebruik 1'lJ!1 de 1/'(ltIrdCII del' /'eflllootsrbap NI /eggm 
btwl' de rekellillgm lIIef de stllkken fot S((I/IIlIg I'oor. De l'ergaderillg slelt rOIll
lIIissariJSfIl (Hili 0111 die slllkken Ie ollderzoeken en be/egl eell "ieuwe l'Crgttdffillg 

II'tlt{/'Op, lIa l'en/tig door de (OlIIlIIissariJsell. "Îtspl'""k I/'ordt gedflllll Ol'el' de 
wijze II'IIt/rop de l'ereffillam'S bUil hltlk hebbel/ l'trm/d. " 

Terwijl er door een meerderheid in de docrrine onder het vroeger rechr 
steeds werd van uirgegaan dar de invereffeningstelling van de vennoot
schap her einde impliceerde van de mak van de commissaris-revisor, ver
eisr her nieuw wetboek voorraan dar de door de vereffenaar bij de afslui
ring opgesrelde rekeningen gecontroleerd worden door "de commissaris", 

Volgens de Juridische Commissie lijd[ het geen twijfel dar h ier de 
commissaris in functie, lid van her lBR, wordr bedoeld en dat artikel 194 
\'V'.Venn, voorgoed een einde S[el[ aan het systeem van de commissaris
verificareur di(" niet noodzakelijk over de hoedanigh("id van bedrijfsrevisor 

diem re beschikken. 

Voor deze zienswijze pleicen volgende rekstargumenten: 

• Her nieuw \'V'etboek van Vennootschappen hanceert sys({'ma t isch de 
rerm "commissaris" in plaats vun "commissaris-revisor". H{'c sysr{'ma
tisch gebruik doorhe{'n het gunse Werboek wijst erop dat d{' wetgever 
sleclus één becekenis heeft willen geven aan het begrip "commissaris", 
De commissaris in artikel 194 kan dan ook alleen de bedrijfsrevisor 
zijn die door de algemene vergadering met de controle op de jaarreke
ning is belast. 

• Bovendien is de oplossing voor de afsluiting van de vereffening ingeval 

er geen commissaris is, mer name een individueel ondtrzoeksr{'l·hc van 
de vennoren, analoog mer de siruatie waar geen commissaris is 
benoemd (arrikel 166 W.Venn.). 
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• Uit de Stfuc[Uur van het nieuw \'Qccbotk is voorman duidelijk af te lei
den dat Titel IX "Ombind inS en vereffenini' op voet van gelijkheid 
moet behandeld worden mer Titel VII "De controle van de jaarreke
nin,g en van de ,geconsolideerde jaarrekelllng": beide titels maken deel 
uit van Bock IV in verband met de voor rechtspersonen ,gemeenschap
pelijke bep.1Iingen. 

Het is uitgesloten dar binnen hetzelfde Boek een verschillende beteke
nis zou gegeven worden aan dezelfde term. 

Voorheen liel de srructuur van de vennomschappenwet niet toe om dit 
argumenr te gebruiken. Afdeling X over de vereffening van vennootschap
pen srond volledig los van de voorschriften die golden voor de NV en die 
opgenomen waren in Afdelin,g IV, 

Het feit dar de commissaris zijn mak verderzet, ook ná de invereffe
ningsreJ!ing , is een ingrijpende wijziging tegenovCf de bestaande roe
smnd. Rekening houdend met deze aanzienlijke wijziging - die overigens 

door de wergever expliciet is gewenst - is de Juridische Commissie van 
mening dut de vereffenaar er wel ,goed aan doct om de verderzetting van 
het commis$arismandaat bij de commissaris re bevesti,gen. 

Bij de verden:etting van het mandaat kunnen echter wel diverse prak
tische vragen worden gesteld. Zo knn men zich afvragen wdke de verant
woordelijkheid is van de commissaris ill de loop / '(11/ de vereffening. De ver

dfenaars lesgen weliswaar elk jaar aan de algemene vergadering de jaarre
kening voor, maar er is niet in een goed keuring, noch conrrole voorzien. 
Op basis van een letterlijke lezing van voornoemd arrikel zou de commis
saris enkel bij de afloop van de vereffening tussenkomen. 

Er moer nog verder ondNzocht worden in welke mate de commissaris 
gedurende de vereffen in,!; onderworpen blijft aan zijn verplichtingen. Op 
basis van de Structuur van her wetboek en de plaats van titel IX inzak{> de 

ontbinding en vereffening in het grot{>r geheel, lijken dc algemen{> bt.-pa
lingen inznke de commissaris onverkort re blijven gelden. Voorlopig weer
houdt de Juridische Commissie de stelling niet volgens d{>welke het com
missarismandaar dOOf de invereffeningstelling wordt opgeschort tot op het 
ogenblik van de certificering v~m de vereffeningstaar. 

Indien het mandaat van de commissaris tijdens de vereffening ver
strijkt, komt het de Juridische Commissie voor dar enkel de alg{>mene vc:r-
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gadering desgev.tllend kan overgaan tot c.-c.-n nieuwe benoeming van de 

commissaris. 

Wordt geen commissaris benoemd, dan beschikken de vennoten over 
cc.-n individueel onderzoeksrechr. Zij kunnen zich laten bijsman, zowel 
door een bedrijfsrevisor als door een externe accoumanc. 

B elloemillg /'(111 de cOIJI1l1isStlris door de /'oorziffel' / '(1 1/ d e recht bIl IIk 

mil kool)bli/ll/el 

• Nieuwarrikel131 W.Venn. 

"Bij 011l11t!!t{'//;j ww COIIllIl;Jlflrissell of U'IIll/1"r tlile COlI/m;JSlIrisj{'// zieb ill de 
ollmogel;jkbeid bel'i/1den ()!J/ b1ll1 ttlak lIit te "j.'(lfrtll //'ordt Ol/middel/ijk jJl de 
benoeming of /'hTtlJlging l'IUi de (()l/Imimn'iJJ{'// l'OOrzi{'//. Bij gehreke hiel"l'fllI. 
be/loemt de I'om-zitfer l'fllI de rn-htha/1k 1'1111 koopb(l!/(/e/. ziftillg bOlide/ui zwtls 

jfl korf gedil/g. bij /'erzoeklc/)rift l'lII! iet/er be/llllghebbem/e. eeJl bedrijfiret,jsor 
u'ims bezoldigillg hij I/lIJlltelt m die lIIe! de taak /'(//1 (()II/1Il;SS(lr;s 1I'0rdl be/lIJf 

told,,! op /l'fffige wijze ill zijll belloemillg of l'in1angillg is I'oorzitl/. {Zot/lillige 
belloemillg of l'trt'lll/gil/g zal tt'tllll'l!/ dechts ger'O/g bebbell lilt de eerste jtlllrJ'er
gtll/erillg die I'O/gf op de belloemillg 1'(/11 d~ bedrijfsr~l'Îsor door de Iwrz;lIer.}·" /1 

• Vroeger artikel 64, § J, 5de lid, Venn.W. 

"Bij (J1/lSlelltenis /'(/11 COI//IlJÎJlllr;ssm of 1/'(IlIIleer alle W/lIII/;'larilJen zidJ i" de 
1JlI!I1(Jgelijkheid het,illt/ell 01/1 /;/11/ I(lak lIit te l'fX/l'JI roept de /"(J((d 1'(111 hestUllr 
ol/Illiddellijk de tdgemellfl'erglldtrillg bijetIl 0111 ill hml belloemillg of 1'r!/"I'lIll
gillg te /"oorziell. Bij gebreke bien'lIlI. benoeml de I'oorzifler I'fllI de /-efhthlllik 
/'(111 koopballdel. zetdel/d ZlUtlS ill korf geding. bij I'erzoekjfbrift 1'1111 ieder 
beltlligbehbellde. teil bedrijfSl'eflisor wimJ bezoldigillg hij l·tlJ/sult tfI die lIlet de 
!IUlk /'(/1/ elJ/IIllliss((r;s 1I'0I~!t be/11S1 loldtl! de ti/geil/we I'erg(u/erillg op /l"euige 
wiju il/ zijl! bel/oemillg of l'tI"I,.lIIgillg beeft Iwrziell. Zwftlllige bellotll/il/g of 
1'f!I"I'illlgillg utl tI'el/wel slechts gemlg /;ebbell 11(( de eerSle jl/(//"l'trglldtl"illg die 

I'IJ/gl op d~ bel/oem/llg 1'(1/1 de Ixd"Jfsrell/sor door rif VoorzifIer. " 

De Juridische Commissie stelt vast dat de formulering van arrikel 131 
\XI.Vcnn. lichtjes gewijzigd is. l\leer in het bijzonder wordt nict meer uit-

(I) Z"als g~wiizigd door anikd 2, 11 °, wn dl' zngen,,,,mde rcpamricwet van 1_'1 januMi 
2001 rot wijzigmg ,"nn de wet van 7 mei 1999 houdende hel WNbot·k van vennoot
schappen en van de Wct van 17 Jul, 1975 0Jl <Ic boekhouding van dl' ondernl'mingc-n 
(llS. "'lil 6 febru;lri 20(1). 
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drukkelijk bepaald dat het de raad van beStuur is die de algemene verga
dering onmiddellijk bijeenroept om in de benoeming of vervanging van 
de commissaris te voorÓcn. De uitdrukkelijke verpli chting van de raad 
van beStuur was wel ingeschreven in artikel 64, § I , Sde lid. Venn.\XI. 
Volgens de- Juridische Commissie lOu deze herformulering tor gevolg kun
nen hebben dat bij bepaalde vennootschappen, met name de-ze die- een 
publiek beroep doen of gedaan hebben op he t spaarwezen, eerder de 
Voorzitter van de rechtbank van koophandel zal aangezoch t worden om 
een com missaris aan te su'llen of te vervangen, dan clat de normale proce
dure van bijeenroeping van ele alge-mene vergadering gevolgd worde De 
bijeenroeping va n de al ge mene vergad eri ng brengt immers vaak niet 
geringe kosten met zich mee en gaar gepaard met de verplichte naleving 
van een aantal te-rmijnen. 

2. BIJKOMENDE HONORARIA 

Anikei 64ler, tweede liel van de vennootschappenwet(1) bepaalt: "Oe /'erm/

/il/g door de colllllliJsaris /"(JII lIitzol/deriijke lIerkZ(/(lIIdm/m of Wil hirullldere 
opt/mdJ!e/l kmi slef"ls op b,tzQ/ldrre wijze wort/til bezoldigd lOOI" ZO/','I" /m j(lfIrl'tr-
1/(lg l'tr'lllll/"oordil/g l'tnlrekt m'tr /;1111 Iwrt/"erp en de erallll I'er/IIJI/(Im !;ez.o/(J;
gil/g.·· Artikel 64ler, vierde lid Venn. W. ste!r: '"De 1'tI"/'IIl/illg dOOI" Uil persoon 
IJle! wie de (Oll/lIIi11l1riJ et" t/rheidso/"trttllkoll/$I betfl af ges/olm of met wie hij 
berotPSlkdl'f! ill slIlI/tllll'erklllgs,'tI"btl1ld Slfll/I. 1'011 «11 1(I(lk. 11/(/1/(1(1(/1 of opJr(l(ht. 
lum sltl'hts door de /t:llllooISdhlp ll"Ordm be=o/digd I'{)()/" ZOI'tl" hel J~ltIrl'tl"j/tig 1"tI"

(11III1'oorJi"g l'FrJlrekl Of'tr bel IYJO/"II't/"P I'flll dnt "'tik. 11/(11/(1(1(11 of opdrllchl eli de 
trflflll l't/"fXJlldm bezoldigillg··. 

De Commissie voor het Bank· en Financiewezen ondervroeg hN IBR 

Hl de loop van het jaar 2000 betreffende df" vermelding, mer tOt'passing 
van artikt.-! 134 van her \'(Iet\)oek Venn. (vroeger artikd 64/er vennoot

schappenwet) in her jaarverslag door het beheersorgaan van de Bel.gische 
beurs.genore<-rde vennootschappen van aanvullende honoraria die werden 

.gesrort. 



In dit kader heeft de Studiedienst van het Instituut een onderzoek ver
richt van de documenten betreffende de boekjarl'n 1998 en 1999 d ie wer
den neergelegd door al de vennootschappen genmeerd op BXS (nu Euro
next(l) I'n op de EASDAQ bij de Balanscemrale van de Nationnle Bank 
van België. Op het einde van de srudie betreffende de starutaire janrreke
ning, werd(·n verschillende gevallen van vermelding van aanvull ende 
honoraria genmeerd. 

Om zich van de degelijkheid van de ingezamelde informatie te verge
wissen , wordt bij de betrokken revisoren in hct begin van het jaar 2001 
een bevestiging gevraagd. 

Op her ogenblik van de red;lCtie Wil dit Jaarverslag 2000, is de- s[Udie 
nog aan de gang. De Raad dringt ann op de noodzaak van een goede toe
passing van het arrikel 64ter Venn.W. (artikel 134 \V/.Venn.) door alle 
Bdgische vennootschappen die ertoe .gehouden zijn een jaarverslag op te 
stellen. 

In het kaCk'f van zijn opdracht van wettelijke controle van de jaarreke
ning, is de commissaris belast met her onderzoek van de inhoud van het 
janTverslag teneinde er zich vno te vergewissen, enert:ijds, dar ele bij wet 
voorgeschreven informatie daarin op.genomen is en, anderz i jds, dat de 
informatie die in het jaarverslag is vervat, overeenstemt met de informatie 
die middels de jaarrekening wordt verstrekt. 

Overeenkomsrig de bepalingen van artikel 144, eerste lid, 4° van het 
\V/etboek van vennootschappen en de AI.gemene Conrrolenormen (ACN, 
3.9), geeft de comm issaris een attestatie terzake af in hc:r tweede ,kei van 
zijn versla.g. 

Her behoort dan ook tot de taak van de comm issaris na te .gaan of de 
eventuele aanvullende of uitzonderlijke honomria, bedoeld in de para.gra
fen 2 en 4 van arrikel 134 \'V'etboek Venn. het voorwerp zijn van e~n ver
melding (mer becijferde weerslag) en \'an een omschrijving van de betrok

ken werkzaamheden. 

De Raad wenst te onderstrepen dat het III her belang wn de commissaris 
is l'rop tot' te zien dat die aanvullende honorarÎa in het jaarverslag worden 
vermeld. Deze- vermelding houdt verband met de bepalingen omtrent de 
verlenin.g van niet-lludirin.gdiellSten bij een !:econrroleerde vennootschap, 

(1) In de loop "~n h~1 )'lJr 2000. is BXS ~6nr~;\:rt-erd In Eumnexl. (-en "oor de beurzen 
"an Brussel, Parijs en Amsrerd:lm gem~-enS("happehJk pbl"nrm. 
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zoals met name in de Europese oncwerpaanbeveJing inzake onafhankelijk
heid (zie hierboven, de evolmies op het vlak van onafhankelijkheid). 

De Raad nodigt elke confrater uit zich te vergewissen van de vermel
ding van die eventuele aanvul lende honoraria in het jatlfverslag van de 
vennootschappen waar hij mN de wettelijke controle van de jaarrekening 

is belast. 

De Raad wenst eralUl te herinneren dar , overeenkomsti8 de bepa lingen 
van paragraaf 4 van de coorroleaanbeveling van 6 september 1996 betref
fende de coorrole van de vormvereisren in verband met de vaststelling, de 
goedkeuring en de bekendmaking van de jaa rrekening en de 8econsoli
deerde jaarrekening, de commissaris erop moet toezien ·;dfl! de "eergelegde 

doofl/l(!llfell ot'ereemtellllllfll /!Iet deze die zijll goedgekmrd til de I/eerlegging gebeJIr' 

bill/lell de r(!reiste u rlllijf/(!II'". 

3. ONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE NORMEN 
INZAKE DE INBRENG IN NATU RA EN Q UASI
INBRENG 

In het vers lag over het vorige werk jaar (Jaarverslag 1999, PI'. 41-42) 
stelde de Raad vast dat het COI/IIl/iffee 011 AI/(lilillg van de Europese Com
missie zich gebogen had over het standpunt van de SEC in de Verenigde 
Sraten, di e als onverenigbaa r met de principes van onaOlankelijkheid 
beschouwde het feit dat de auditor gevraagd werd verslag uit te brengen 
over de comrol e van de inbrengen in narura in een vennoorschap waar hij 
commissaris is. In een voor kritiek varbare g rensoverschrijdende benade
ring oordelen de Ameri kaanse auroriteiren dat de onaOlankeii jkheid van 
de audirors van de moedervennoorschap in opspraak zou kunnen worden 
,gebracln wanneer de commis5.1fis van een Europese dochter en lid van het

zelfde netwerk , overeenkomstig de plaatselijke wergeving handelend, een 
verslag uitbrengt betreffende de verrichting van kapitaalverhoging via 
inbreng in natura. Deze toestand bestaat in verschillende Europese landen, 

waaronder ook België. Het is dan ook I08isch dat het pUnt werd onder
zocht in de schoot van het COlllllliff« 01/ AI/(Iitil/g. De Europese Commissie 
diende een nota in waarin zij besl uit dat er .geen reden is om aan re nemen 
dat er een probleem van aaorasrin.g van de onafhanke lijkheid van de wette-
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lijke controleur zou kunnen bestaan, wanneer deze overeenkomstig artikel 
10 van de Tweede richrlijn van de Raad berreffende het vennootschaps
recht, handelt. 

Vooreerst m(){-t worden vastgesteld dar het de rekst van de artikelen 
444 en 602 van het Wetboek van vennootschappen aan duidelijkheid ont
bret'kt bet reffende de rol inzake de wHardering door de oprichters of het 
bestuursorgaan ('" uireenzerten waHrom de inbreng van belang is .. . ··) ener
zijds en door de revisor anderzijds (" verslag uitbrengen over de merh<Klen 
van waardering'). Her lijde evenwel geen Twijfel dat de waardering van de 
inbrengen uitsluitend onder de bev(){-gdheid van de oprichters of van de 
bestllurdt-rs valt. Een andere oplossing is onvoorstelbaar, zoals in de rechts
leer eenparig wordt gesteld{l). Dit gegeven zal in de normen in hf."rinne
fing worden gebracht. 

Om de standpunten van de IFAC, de SEC en het COllllllmillee 011 Am/i/illg 

van de Europese Commissie in verband mer onaAlankelijkheid juist re 
kunnen interpreteren, m(){-t er ('('n onderscheid worden gemaakt russen de 
gevallen waarin de audiror zelf ror een waardering overgaat en gevallen 
waarin hij een oordeel uitspreekt over een waardering die door anderen 
werd vastgesteld ("m/I/tllioll 1/"ork petforllled by olhen·'). Het srandpunt van 
het COI//lllillee Ol/ Afldilillg van de Europese Commissie, in het "CoIIJltllal;/"e 

Paper 011 Slallllory AI/di/ors Indepelldence ill lhe EU" (tekst van 15.12.2000), 
§ 7.2.3. "m/,wlion Jel"!"im" luidt in dezelfde zin. 

Er dient eveneens te worden vastgesteld dat de normen de confrater 
aanzetten te verklaren dar de vergoeding een "rechtmatig en billijk" 
karakter vertoont. Deze vereiste reikt verder dun de tekst van de wet en 
roept een aantal problemen op in vergelijking mer de inrernationale 
recl1tsleer op het vlak van onaAlankeJijkheid, waarin de arrestatie van het 
billijke karnkte r van een vergoeding mer een fuin/fis 0P;lIiOll" wordt 
gelijkgesteld. 

In de loop van het werkjaar heeft de Raad een werkgroep belast mer de 
voorbereiding van een wijziging van de normen inzake inbrengen in 
nawra en quasi-inbrengen. 

(I) Zil" bv. G. RA UCQ en P. H ... INAUT. "'u.-s sociél{-s 3nonyml'S", D. I. Nip. NIJl., 1994. 
nr. 112, p. 148; RlSlliAU, '"Trai,1 dtl JtJál'{~ <I1/OfJJI//es··. D. [J. 1984, nr. 283bis, p. 193; 
L. DAD IN, "L'applic:Jlion Je la loi du 30 juin 1961", RPS, 1962, [lp. 131 en 140, 
Y. MERCIIU:I\S. "l)(, oprichting en kapilaaJvcrho!;ing bij dl" n~amlOll' vennootschap". 
111 Her Il;tlfll"r ' "t'II11I'i)/JdmpJml" "" dt 'hl ,"all 5 rltambtr /984, nr. 18. p. 13. 
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4 . NORMEN BETREI'FENDE DE OMZETTING VAN EEN 
VENNOOTSCHAP 

Jn htr verslag over her werkjnar 1999 (pp. 123-125) lichm' de Raad de 

be1ans rijke wijzigingen Wf die voor de opdracht van de ben:x~psbe(){'(cnaar 

voorrvJoeien uit artikel 777 van her \'V'etboek van ven nootschappen. 

Op b.1sis van de nieuwe wetsbepalingen die op 6 februari 2001 in wer

king (reden, heeft de Raad begin 2000 ('('n nieuw omwerp van normen 

overgezonden aan de Hoge Raad voor de Economi sche Beroepen. De Hoge 

Raad bracht zijn advies op 7 april 2000 uit. Volgens de daarin verV3Uf' 

aanbeveling, besloot de Rand het omwerp te.- wijzigen en een paragraaf op 

te nemen die.- voorziet in een voJle<lige controle ("/tilt J(ope ((lidi!") wanneer 

er sprake is van een overwaardering van het netto-actief. 

Overc.-enkomsti,g de Înrcrmltionale normen ISA 100 betreffende de 
"(I$mrfllla ellgt/gell/el/IS" en ISA 910 betreffende hN beperkt nazicht, wllen 
de conclusics van her verslag vanaf nu in dt.- neg:ltit.-vt.- vorm worden gt.-for
mu!(:'crd, 

De nieuwe normen worden in bijlage toegevoegd. Zij zijn van toepas
sing per 6 februari 2001, datlllTI van inwerkingtreding van her nieuwe 
\'V'etboek van vennoorschappenfll, 

5. CONTROLEVERSLAG 

; , t. FEE-Studie 

Op 15 juni 2000 heeft de Fidfmf;(J/1 deJ E).l1trlS-wlII/I!t/bles Etlrol/km een Stu
die bekendgemaakt onder de titel "'fbe A/Ii/;!ar's Reparl ;/1 EI/rop,", Deze 
studie onderzoekt de overeenstemming tussen de norm [SA 700 betref
fende h('[ audirverslag t.-n de wertdijke en normerende bepalingen van w'n 

22 Europese landen. Wij noteren ook dat in bijlagt.- ror de srudie modellen 

(\) Vour een m(~r gedet~ilk..,rde !x,sprt'kint; \'~Tl d{' n;{'llwr normtn. lil" dr swdi(' van 
confr.lf<:r A. KII.I.~';r opgl"nOm('n in hel Ulxr I \ ""fom", Hwri OUIII'U, Dit, K~ur<:. 
I3ruggl', 200(), p . .139-352. 
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van audirverslagen in die 22 landen werden opgenomen, enerzijds in de 
taal of de talen van het land en anderzijds in her Engels. 

De Raad beeft kennis genomen van deze opmerkelijke studie en wensr 
een aamal daaruit te trekken conclusies uit ee lichten: 

• in negen Europese landen is, in bepaalde gevallen en mies de naleving 
van een aanral voorwaarden, her gebruik van de lAS-normen eer ver

vanging van de narionale reglememering voor her opsrellen van de 
geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen toegelaren. Her 
betreft België, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Malm, Oosten
rijk, Roemenië en Zwitserland. In die landen (met uiuonderin,g vnn 
Denemarken, Italië, j\-Inlra en Roemenië) is her eveneens mogelijk een 
geconsolideerde jaarrekenin,g op te stellen conform de Amer ikaanse 
boekhoudkundige normen . 

• De studie onderzoekt eveneens in welke mate de auditverslagen infor
matie bevatten be-rreffende het refen ekader dat enerzijds werd toege
past voor her opstellen van de jaarrekenin,g en anderLijds voor de con
trole. Overeenkomsti,g de voorschriften van de ISA-norm 700 bev;LC her 
Belg ische comroleverslag alle ter zake vereiste inlichtingen. 

• Wat de procedure betreft tcr omschrijvin,g van de in her kader van de 
wettelijke comrole te verrichten werkzaamheden, wordt in de srudie 
van de FEE opgemerkt dat de Bd,gische Al,gemene Comrolenormen 
niet de bepalin,gen omVlluen die opgenomen zijn in paragraaf 2 van de 
norm lSA 700 en naar luid waarvan de tlllditor dl! ((mdllsil!! die hij trek, 
1/;/ bet j'erwme/de bell'ijikrarbtig IIltlteriaal dat tWII dl! btlSis ligll'tW!Jet oor
deel dat bij 1I;lb,"(!lIgl O/'fr dl! fill(lIIáêl~ ilaten, //loeI berziru en n'tll/(~ml. 

\'(fat de srrucruur van het Bdgische controleverslag beuf'ft, blijkt uit de 
studie van de FEE dat de Algemene Comrolenormen in alle opzichren con
form de bepalingen van df' norm ISA 700 zijn. De studie onderstreept ook 
nog dar her comroleverslag uirvoeriger is dan war op internationaal niveau 
wordr geëist wat de omschrijving van de uitgeoefende opdracht betrefr. 
Dit houdt onder meer verband mer de bepa!ingf'n van artikel 144, 10

, van 
het Wf'tboek van vennootschappen dar bepaalt: ';Het /'trsltlg Wil de rommiSS(l
"imll bedoeld ill {trlikel 143 /'erllleldt ill bet bijzonder: 10 Hoe zij bllll rOlltrolefflok 
bebbml'err;rbt ell of zij /'tlll bel beslllllrsorga(/Il ell "(lngesulden I'all de /'e!l1!ooIJdJtlp 
de opbelderil/gen en ill!irbtillgmlubbell gekregen die zij lubbe" gel"l"twgd:" 
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• De studie van de FEE onderzoekt verder de opdracht waarmee de audi-
tor in verband mer het jaarversla~ wordt belast. \'V'iJ noteren dar: 

in alle landen (met uifzonderin~ van Zwitserland) de auditor belast 
is met een opdracht van nazicht van de coherentie russen de infor
matie vermeld in het iaarversla~ en de informatie opgenomen in de 
jaarrekenin~; 

in vier landen (Duitsland, Finland, Italië en Zweden) de auditor de 
inhoud van het jaarverslag moet beoordelen; 
afhankel ijk van hee land, de auditor systematisch versla~ dient uie 
te brengen of alleen maar 10 de gevallen waarin hij een probleem 

onderkent; 
in bepaalde landen is de attestatie berreffende het jaarv('rslag het 
voorwerp van et'n afl.Onderlijk verslag en in andere landen dan weCf 
wordt de attestat ie in het controleverslag opgenomen. 

Na onderzoek, oordeelt d(' Raad van hee Instieuue dat paragraaf 2 van 
norm ISA 700 in de Algemene Controlenormen dienr te worden in~e

schreven. 

Hij wenst er de aandacht op te vestigen dat deze bepaling impliciet 
worde nageleefd via de Ix-woordingen van her concroleverslag, in de mate 
dat de paragraaf die de werkt.aamheden van de commissaris omschrijfe, 
afsluit met de woorden: ··\fIij zijl/ 1'((/1 //Ienillg ddt deze lI'trkZ(/(/lIIbeden Uil 

redelijke bmis j·orllJeJ/ l'OOr btlllil/;rmgm I'(IN Ol/S ()(Irdul. ., 

Rekenin~ houdend mer het door de Raad van het Instituur sinds vele 
jaren gevolgde beleid, dat erop is gericht om in de mate van het mogelijke 
conrrolenormen en -aanbevelingen uit ce werken die conform d(' interna
tionale auditnormen zijn, zal de Raad in de loop van het jaar 2001, na 
advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, een bepaling 
aannemen die in paragmaf 3.3. van de Algemene Controlenormen de Ix-pa
ling vervat in paragraaf 2 van de norm ISA 700 invoegt (toevoeging V;ln 
een paragraar 3.3.3./;is). 

Deze wijziging van de Algemene Concrolenormen zal louter formeel 
zijn en geen enkele wijziging meebrengen wat de wijze betreft waarop de 
revisoren de wetrebjke controle van de jaarrekening verrichten. 
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5.2. Onderzoek naar de inho ud va n hec com m issari svers lag 
(Graydo n-studie) 

In juli 2000 maakre de vennootschap Graydon een studie bekend berref
fende de kwaliteit van de comroleverslagen die de jongste jaren door de 

bedrijfsrevisoren werden afgegeven. Uit deze studie blijkr dar de wijzigin
gen die aangebracht werden aan de Algemene Conrrolenormen die sinds 

I januari 1998 van toepassing lijn, rot gevolg hadden dar de leesbaarheid 
maar ook de kwal in-ir van de conrroleverslagen verbeterde, war de Raad 

van het Insritullt verheugt. 

Enkele ei jfergegevens berreffende de boekjaren 1997 en 1998 illustre

ren op nuttige wijze de informatie die doof Graydon werd ingezameld . In 

1999 hebben 13.256 ondernemingen hun jaarrekening over 1998 en een 

verslag van een be<lrijfsrevisor neergelegd (tegenover 13.359 tijdens her 
vorige boekjaar). 

W'aaronder: 

• 10.606 verslagen zonder voorbehoud werden afgegeven (regenover 

11.194 in 1997); 

• 1.756 verslagen wnder voorbehoud met een roelichtende parag raaf 

werden afgegeven (tegenover 1.067 in h{'[ vorige jaar); 

• 681 verslagen met voorbehoud werden afgegeven (tegenover 835 in het 

vorige jallr); 

• 189 onthoudende verklaringen werden afgegeven (regenover 246 În 

het vorige jaar); 

• 24 negatieve beoordelingen werden afgegeven (tegenover 17 in het 

vorige jaar). 

De Graydon-srudie trekt eveneens de parallel tussen de verklaringen 

van commÎSSllrissen en het alIntal ondernemingen dat tijdens het boekjaar 

faillier werd verklaard en concIudeen dat 46 % van de ondernemingen 

waarvoor een commissarisverslag wNd afgegeven , anders dan wnder voor

behoud, F.lilliet verklaard zijn (tegenover L 7,7 % in het vorige jaar). 

We kunnen ons alleen mam verheugen bij het lezen van de conclusies 

van her Graydon-verslag waarin de verantwoordelijken voor de srudie de 

aandeelhouders, klamen en leveranciers oproepen om meer aandacht te 

besteden aan de inhoud van het verslag van de bedrijfsrevisoren. 

De Raad van het Instituut is ervan overtuigd dat het toevoegen van een 
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titel voor:lfga:lnd aan de eigenlijke attesr:ltie bijgedragen heeft rot de 
betere leesb:larheid van het conrroleverslag. Hij srelr eveneens vast d:l[ een 
groot aanta l confraters, in bepaalde toestanden van onzekerheid, v:ln de 
toelichtende paragrnaf gebruik h(-blx:n gem:lakt en in de (-fnstige g(-vall(-n, 
de negatieve beoo rdeling hebben behouden. Dir illustr(-(-rt volkomen hO{' 

nuttig deze pMag raaf in bepaalde gevallen is en dat die door de confraters 
goed werd gebruikt. 

Naar het voorbé(-Id van het door het beroep genomen initiatief, wil de 

Raad een oproep richten tot de beheersorganen van de vennootschappen 
opdat zij hun :llgemene benaderin,g in her kader van de opstellin,g van hun 
ja:lrversbg zouden herzien. Het jaarversbg is het document bij uitstek 
waarin zij een louter economische voorstelling kunnen bieden van de posi
tie waarin de ondernemin,g, met het Ix:heer waarvan zij zijn belast, zich 
bev indt. 

6. NIET-NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING 

De Raad Ix:steed t sinds diverse j:lren een bijzondere :landachr a:ln de terbe
schikkingstelling van d(- boekhoudkundig(- informatie en aan de naleving 
van de door de Belg ische wetgever vastgestelde verplichtingen inzake de 
neerle,gging van de ja.1frekening(! ). 

\'\far de vennootschappen betreft die onderworpen zijn aan de comrole 
door een rev isor, wensr de Raad in herinnering te brengen dat de revisoren 
reeds een actieve rol spelen. Overeenkomstig de voorschriften van de alge
mene conrrolenormen (ACN 3.16) dient de commissaris zich er inderdaad 
van re vergewissen dat de publicatieregels van de jaarrekening werden 

n:lgeleefd. De conrroleaanbeveling van 6 september 1996 betreffende de 
controle van de vormvereisren in verband met de vaststelling, de goedkeu
ring en de békendmaking van de jaMrekening en de geconsolideerde jaar
rekening, behandelt in het bijzonder de werkzaamheden die de commissa
ris moet uitvoeren op dir vlak (Vademecum, 1999, p. 586). 

(1) Zie meI n:lm~ in dil verband 113R-):1l1rVershlg, 19<)7, p. 74 (Ol 78: IBR-Jaarvrrslag 
1996. p. 144.145 en IBR-J'J.~rv(·rshlg 1995. p. 94 tOl 95. 
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[n dit verband hebben twee documenren recenrelijk de aandacht van de 

Raad weerhouden: 

• het activiteirenvers[a.!:: van de Rec[lfbank van Koophandel van Brussel 
met betrekking tot het jaar [999; 

• voorstellen van UNJZO( 1) inzake de "knipperlichten" in het kader van 

de voorkoming van faillissementen. 

lil- OIJdJ"lIcbIIOet'erflYJIfll'd door de tl'elgel'er ruw de Recblbrwkell INIII 

KoopblllJ(le/ 

Artikel 182, eerste paragraaf, van het \'Vetboek van Vennootschappen Stelt 
her volgende: "de 11!I.·blbtlllk kmi ap I'mag I'tlll iedtre bdtlllglubbende af mil het 
a!Mllbmfr millisterie. de olltbilldil/g rtitspreken /'(/11 etll I'€//lloolscbap die gedm'mde 
drie 0pet/wo/gewle boekjarel/ niet heeft l'oMaall (/(111 de rerp!icblillg ()!II enl jaarre
kenillg lleer Ie /eggel/ ol'freenkoll/sfig de artike/tII 98 ell 100. Iel/zij enl regfl/(lris(l
lit /'{lil de 1()tJ(a"d //loge/ijk is die p/rU/1J I'inrlt l'O()m/eer fI;tsprrt(lk wordl ged(/(III 
111"1.'1" de grol/d /"il/I de zaak . .. 

In het activiteitenverslag over het jaar 1999, vermeldt de Rechtban k 
van Koophandel van Brussel dat de Kamer waarbij de dagvaardingen in 
ombinding worden ingeleid maandelijks in 1999 zowat 130 vennoOt
schappen heeft onderzocht omwille van de niet-neerlegging van hun jaar

rekening gedurende 3 opeenvolgl'nde boekjaren. De Raad van her 
lnstiwllt moedigt alle Rechtban ken van Koophandel ten zeerste aan om 

deze onderzoeken verder te zetten of zelfs te imensifii.;ren en op die wijze 
actief bij te dragen tot de ter beschikking stellin,g aan derden van de 
financiële en boekhoudkundige informatie van alle vennootschappen. 

N iel-Ileerieggillg I 'ti 11 de jtwrrekellÎllg rtls {; k IlÎ/J/Jerlicbl" i IIzilke 

jil i!l Î ssem e" I S I'oo ,.kom Î lig 

In juli 2000 heeft her UN1Z0 een verslasl21 sepubli ceerd waarin wordt 
voor,gesn:ld dat systemarisch aan de Kamer voor Handelsonderzoeken de 
lijst zou worden overgemaakt van de ondernemingen die nier zijn over-

(I) Unie voor Zcl(slandigl' Ondcrn('ml'rs (ex-NCMV). 
(2) DI." inv!oc...:1 V,In ht"! g~rl'l'llIe!ijk akkoord op d~ (ai!!iss('mcnI"" bij (Il' z('!rswildigc 

ondcrnl'mers - UN1Z0 krJchdijlltll ren eindl." dl' pmktischt !,-""passing "al1 de wC( op 
11("[ g/'""f('(htelijk akkoord IC (her)aClivercn "oor cl,· KMO. mpport UN IZO. juli :WO(). 
Dit documenl is bij hl"[ UNIZO ocS<.hikba,'r. 
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gegaan w c de wettelijke neerlegg ing van hun jaarreken ing om op die 
manier dit feit te beschouwen als een van de falin,gspredicwren. 

Op 9 augustus 2000 he(oft de Raad zijn steun betoond aan dir voorstel 
door het schrijven van een brief aan de Voorzitter van het UN IZO. Vol
gens de Raad is het inderdaad fundamenteel dar de Kamers voor I-Iandels
onderzoek beschikken over een maxim um aan informatie op het vlak van 
financide en boek houdkundige inlichri ngen - en zeker informatie wals de 
niet neerlegging van de jaarrekening - teneinde t(on volle de rol te kunnen 
spelen die hen is toevertrouwd door de wetgever via de wet van 17 juli 
1997 mer betrekking tor het ger(ochtcJijk akkoord. 

De Raad van het Inst ituut steunt dan ook volledig her voorstel van 
UN IZO, wals omgezet in een we(svoorstel tot wijziging van de wet van 
17 juli 1997 berreffende het gerechtelijk akkoord, waarbij de nic:r-neerleg
ging van de jaarrekenin,g als een knipperlicht zou beschouwd worden in 
het kader van de fai llissementsvoorkoming(l). 

7. FORMALITEITEN IN VERBAND MET DE OVERSTAP 
NAAR DE EURO 

De wet van 30 oktober 1998 betreffende de overstap naar de euro (Belgis{h 

Staatsblad, 10 november 1998) schrijft in her Belgisch recht de twee op 
Europees niveau vastgelegde fundamentele principes over: 

• het principe van "111) {I}/upfllsio".. 110 prohibtioll" gedurende de overgangs

reriexle; 
• her principe van de I"()()r!ullillg /1(1/1 (Ie ot'trftllkolllSltll tijdens de overstap 

naar de euro(l). 

(l) \'(Iefsv'lOrstel van de Volksunie {Ot wijzigmg van de WN op hrt gtrechtdijk akkoord. 
ingedirnd door de' htrrn BOURGI:OIS en Karl'l VAN I-IOREUEI<:E, 22 novl'mber 200n. 
20 pagina's. 

(2) Voor de andere aspecten omtrent de euro. kan verWeZtn worden n:~1r de h,trboven 
(}pg~nom~11 afdding "O"erst~lp naar dt t"uro". 
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7. 1. Impacr van d e invoering van de euro o p hcc kapicaal 
van de vennoocschappen en op hun aa ndelen 

Naast andere juridische aspencn die in de wet worden vastgelegd, dienr 

de aanpassing van her kapitaal van de vennootschappen in het kader van 

dl' overstap naar de euro te worden onderstreept. De wet laat inderdaad, 

onder naleving van bepaalde verder omschreven voorwaarden, tot': 

• het kapiraal van de vennootSchap waarop werd ingesch reven, te wijzi

gen; 
• de st:ltU[en aan te passen. 

Vel'cell l'olfdigde /"'(Kedll re 1'(//1 ktt/) i/(w /t 'erbogillg 

In afwijking op de algemene regeling, zoals bepaald in hel vennootschaps

recht, laat artikel 47 van de wet inderdxtd voor de vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid - NV, eVA. BVBA en eV - roe (Ot een kapi

taalverhoging over te gaan bij een onderhandse akte, op besluit van de 

algemene vergadering die bij eenvoudige meerderheid beslist. 

Artikel 47 van de wet van 30 oktober 1998, dar op I januari 1999 in 
werking CI"'J.d(l), bepanlr de beperkingen voor de roepassing van de vereen

voudigde procedure: 

• de verrichting moet russen I januari 1999 en 31 december 2001 
plaatsvinden; 

• de kapitaalverhoging nlQt't bestaan in een incorporatie van reserves, 

uitgiftepremies, herwa.1rderingsmeerwaarden of ove.-rgedragen winst; 

• het bedrag van de aanp .. 1ssing is naar keuze beperkt toe: 

maximum EUR 1000 of 

4 % van het bedrag van het kapiraal waarop voor de kapitaalverho

ging werd ingeschreven. 

De wet bepnalr dar de voorschriften van (mikeI 67 van het Wetboek 

van vennootschappen die de ne.-crlegging [er griffie van d" redHbank van 

koophandel regelen, tOCI>asselijk zijn op de kapitaalverhogingen die met 

(1) Koninklijk besluil ' .. n 18 nO"ember 1998 houdend .. ,'as l$lclllO.!: van dl' d;l.lum van 
in\\'erklOglr .. ding van .I .. wel v~n .1/1 oklObcr 1998 bclrdTcnde d ..... HO (BdgiJCh 
S/IM/sblaJ, 28 november 1998). 
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tocpassing van d(- vert-envoudlgde procedure worden uitgevoerd. Boven

dien zal de bekendmaking in de bijlagen fOt het /Jelgisfh Stmftsblml, voor
geschreven bij anikel 7.î \'(/,Venn" zonder kosten kunnen };:ebcuren, 

Daartegenover smac cI:l! cic wer, om de fiscale weersl:lg van deze over
gangsregeling re voorkomt'n, artikel 19 van her \'(/etlxw:k der registr.ltie
rechten wijzigr en de vormv('reisten van de registratie uirbrl:idr fOt onder
handse akten van kapita.11\'Crhoging die in her kader van deze vereenvou
digde procedure werden verricht. 

li er regisrt":nierecht Villl 0,5 1f zal dan ook (overec:nkomstig de bep.1-
lingen van arrikel 119 van her \Xletbo<:-k der registratierc-chten) moeten 
worden beraald, net zoals voor de statutaire kapitaalverhogingen zonder 
nieuwe inbreng. 

Ve,.eell t.'(Jlldigde IJI'OCedllre ,'tl" sltlllllenll'ÎjzÎging 

De ondern(-mingen dit' mer toepassing van d(- hierboven uiteengezeue ver
eenvoudigd(- procedure (-en kapitaalverhoging uirvoeren en waarvan het 
kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen of deell)(:wljzen met ver
melding van nominale waarde. zull(-Il evenN."ns hun statuten m()(-[en wijzi

gen: 

• orwel middels een wijziging in de statuten. in het kader van de kapi
taalverhoging, van de nominale waarde van hun aandelen 

• ofwel via de schrapping van de nominalt' waarde in de Staturen. 

De vt'reenvoudigde procedure, namelijk doorvoeren van (>én kapitaal
verhoging op beslissing van d!! algemene vergad(-nng die in (-en onder

h:llldse akre bij gewone mecr(k·rheid beraadslaagt. kan evt'nttns worden 
toegepast \"oor de hoger beschreven a:lIlpassing van de statuten. 

J mIJl ic((f ies l'Oor tie commissaris 

In her IBR -Jaarverslag 1998 (pp, 97-98) onderstreepre de Raad van ht·c 
Instituut dat her van bel:m.l; is dat de commissaris de aandadu van de leÎ
ding V:lIl de vennootsch:tp. wa.uin hij een manda;l{ UItocfent, vesri,gt op de 

nocx.lzaak het kapitaal van de vennootschap ce wijzigen en op het bestaan 
van de vereenvoudigde proc('(lure. In hetzelfd(- verslag vermddd(' de Raad 
ook, bij toepassing van d(·ze formule, et·n a.1ntal punrcn waaraan de com-

1l3 1~ - jAARVFR\I.AG 2000 



misS.1ris een bijzondere aandacht dient te besteden met betrekking tot de 
naleving van de specifieke we[(I:[ijkc belx,lingen inzake de oversrap naar 

de euro. 

Naar her advies van de Raad zal een onderneming log isch van de 
Belg ische frank naar de euro voor het voeren van haar boekhouding over~ 
stappen bij het begin van een boekhoudkundig jaar. De onderneming 
heeft deze beslissing ten vroegste kunnen nemen op 31 december 1998 en 
haar boekhouding in euro kunnen voeren vanaf 1 januari 1999. Zij moet 
de beslissing uirerlijk op 31 december 200 1 nemen teneinde haar boek~ 
houding vanaf I januari 2002 in euro te kunnen voeren. 

\Vat het om rekeningsj.\ar betreft voor de munteenheid waarin de boek
houding wordt gevoerd (overstap naar de euro), zal de commissaris moeren 
toezien op de correne toep.1ssing van de omrekeningsregels voor de ver
schillende balansposten. 

En aangezien bovendien de kapita.1lverhoging en. in voorkomend geval, 
de smtutenwijziging zonder toedoen van een notaris kunn!'n worden ver
richt (ingeval de onderneming voor de vereenvoudigde procedure opteert), 
z:ll de revisor bijzonder waakz:mm toekijken op de naleving van de regle
memerinSl:n. Overct:nkomstig de Algeml:ne Comrolenormen (ACN 3.13), 
zal dl' commissaris in zijn conrroll.'programma - en dit in het kader van 

zijn opdr:lCht van werrelijke controle v:1n de jaarrekenins - het nazicht 
opnenlt'n van de naleving van de procedures van kapimalverhoging en sta
tutenwijziging wals besch reven in de wet betreffende de euro. 

Deze comroles hebben betrekking o.a. op de bepalingen vervat in het 
vennootschapsrecht (de wet op de euro vooniet nier in afwijkins daarvan), 
de specifieke bepalingen betreffende de vereenvoudisde procedure zoals 
omschreven in de wet betreffende de euro (kapiraalverhogin!; -nanpnssing 
van de statuten), her bedrag van de kapiraalverho!;ing en de gepastheid 

van de afnemingen. 

Indi en de commissa ri s een overtreding vaststelt. zal hij dit in her 
tweede deel van zijn conrrolt:vt:rslag vermelden. [n het uitzonderlijke 
Feval waarin de ovenreding op betekenisvolle wijze het gl:trouwe beeld 
van de j:larrekening beïnvloedt. zal de commiss.1ris die overtreding moeten 
vermelden samen met de daaraan verbonden sevolgen in het eerste deel 
van zijn comroleverslag. 
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7 .2. Pa rl em enta ire vraag be tre ffe nde d e kost vc ["bo nden 
aan de s ta tute n wijzig ing in het kader van de ove rStap 
naar de e u["o 

In het kader van cen parlementaire vraag aan de Min ister van Justitié 1l , 

behandelde de Minister een aantal aspecten van dt, kost die aan de wijzi
ging van de staturen in hel kader van overstap naar de euro verbonden is. 

Ot' vraag die werd gesteld had berrekking op een aantal bcstLlursrech
telijke verplichtingen mer betrekking roe de verplichte omrekening van 
het kapitaal van de vennootschappen van "frank" naar "euro"; 

• de neerlegging [er griffie van een uietreksel van d f" beslissing van alge
mene vergadering van de vennootschap en ook van een formulier IV 

voor de bekendmaking van het uitrreksel dur op de statutenwijziging 
bf"trekking heeft; 

• neerlegging vun formulier lI -B voor her handelsregister; 
• neerlegging vun de gecoördineerde smrucen; 
• de mededf"ling van deze neerlegging middels een bekendmaking in het 

Btlgisr/) Stflflfsb!{/(/; 

• in voorkomend geval, de regisrratie van de akte van kapimaJverhoging 
bij het Bestuur van Registracie en Domeinen. 

VeI1)/ir/)le opeub(w/"l/If1killg / '1111 de I/"Ij:zigil/g /'(1/1 de st il/ir/eli (/(I/I 

de /)(/1u / 1"(11/ de lIeerleggil/g Ier griffie mI/de rec!Jlhallk [ '(11/ koop
!J(lIu /e/ 

In zijn antwoord verwijst de Minister van Justitie nw.lr de wetsbepaling lil 

het positieve Belg ische recht op grond waarvan aan de vennootschappen de 
verplichting wordt opgelegd om aan de hand van de neerlegg ing [er grif
fie van de rechtbank van koophandel en in de vorm van een mededeling in 
het Be/gisf/) StruilSb/fld, te zorg<'n voor de openbaarmaking van de integrale 
tekst van hun srarun:n, zulks in bijgewerkte versie, na iedere wijziging 
daarin. Deze verplichting vloeit VOOrt uit de verplichtingen die aan Belg ië 

(I) Vnlag nr. 266 op 6 oktober 2000 door de hcef Jo V",N])r tJ KIEN geslelcl aan d,' 
M,nÎSlCf van Justi,i,' , Vr.I,I,'w ril ,,1II1,wmlm ''''1 d,· KmI/fr """ VQ/ksrfYttJ;('IU"olmliJ;rrJ 
(lOOO-2001), JdC" Ziuing van dc 50S1C legislatuur, nr. 55 van II cleçcmber lOOi), 
PI'· 6l")()-633.'-
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zijn opgelegd overeenkomstig de bepalingen van de Eerste richtlij n van de 

Europese Raad van 9 maan I 968(LJ. 

De Minister stelt vast dar de wergever, binnen de perken gesteld door 
voornoemde eerste rich rlij n, ,!;ekozen he('fc voor de oplossing die aan de 
ondernemingen een minimum aan lasten ('n forma liteiten ople,!;t aange
zien overeenkomsr ig her Belg isch vennootschapsrecht de gecoördineerde 
versie van de gewijzigde statuten allt"t'n moet worden bekendgemaakr aan 

de hand van een mededelin,!; 10 her Btlgileh S!mllJb!ml, hetgeen tegen een 
lager rariefkan geschied('n. 

Vel'plichte bekendmaking "1111 de statuteuwijzigingen i" de bijla
gmtot hel Belgisch Slaalsblml 

De regeling betreffende de openbaarmaking, in de vorm van een medede
ling in het BelgiIch S'IIIl1Jblad, v:m her stuk waarin melding wordt gemaakt 
van de datum van bekendmaking van de oprichtingsaktc en van de akten 
rm wijziging van de statuten, die voorrvloeit uit de gezamen lijk(' toepas
sing van de artikelen 73 en 75 \'<I.Venn., vormr een aanzienlijke vereen
voudi,!;ing van de vroegere wetsbepalingen die van [()('1>assing waren vóór 

de wet van 5 december 1984 tor wijziging van de gecoördineerde ven
noocschappenwet. In de oude wat was 1x:p..1ald dat bij de openbaarmaking 
van de jaarrekening ecn lijst moet word(·n gevoegd waarin de datum van 

de bekendmaking van de uittreksels uit de oprichtingsakre en uit de akten 
tot wijziging van de statuten zijn wrmeld. Om herhaling van deze va.1k 

erg lange mededelingen te voorkomen, heeft de wetgever in 1984 voorûen 
in t"t'n eenmalige openbaarmaking bij elke wijziging in de S(:Iw(en, waar
bij de mogelijkheid wordt geboden om bij de openbaarmaking van de 
jaarrekening re verwijzen naar het stuk dar in hc-t dossier van de vennoot
schap moet wordc-n opgenomen (artikel 100,3°, \'(I.Venn.). 

Rekening houdend mN de Bdgische en Europese wettelijkc- comel([ 

srdl de Minister van Justitie vast dat op gevaar België te zien veroordelen 
ingt·volge een vordering in tekortkoming die door d<:, Europes<:' Commissie 

Cl) lêers:11.' nchdijn "an dl' Raad (68- 1511EEG) \>;lil 9 maan I %8 slr~kktndt" 101 hel coör
dllll'rrn ';ln de ",-aa.l>or/o:tll ,,'tIkt lil dl' lidstalen worden ,'erlangd "an d ... ,-enl1OOl
schappo:n in de ZIIl ';ln dl.' 1"'t'",It· ~I"\(.-:I ,",In amkd 58 "an ht-I Vl.'rorJg. om de b..-bn
gen I'" bt-scht-rmen ' ",lil zowt"! (11.' dcrln ... m ... rs lil dNt "cnnootsc:happen als \':ln <krdtn. 
zolks Icn einde dl'ze waarborgl'n gelijkwaardIg IC maken, PBEG, L 65 \,UI I-i maan 
1%8. 
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zou zi jn in,ges[t~ld, her niet denkbaar is dar de Bel,l,;ische vennoorschappen 
vrijgesteld zouden worden van dl' openbaarmnking in her Br/giJfb 

Sf(/(fIlb/(/(/ van de mededelin!: bctreff(>nde de neerle,gging van de gecoördi
nccrde rekst van de g(,wijzigdc statuten, in hN kader van dc smturen wijzi
ging die aansluit op de overstap naar de euro. 

De Minister brengt in herinnering dat de neerlegging van de inregr.:l.[e 
tekSt van de statUten in een bijgewerkte tekst sH:ecls ,gepa:Hd moet gaan 
met C'(>n documem dat de datum van openbaarmakin,g van de akten (Ot 

oprichting en tor wijziging van de sraturen vermeldt. De Minisrer is dan 
ook van oordeel dat deze verrichting alleen maar na de datum van open

baarmaking in her Be/gflfh S/tlfllJb/tU/ van de jongst!.' akten tor wijziging 
van de statuten kan worden uir,gevoerd. 

8 . WETSONTWERP INZAKE DE VZW'S 

8. 1. Wetsontwerp van 12 januari 2000 

[n de lBR-Jaarversla,gen van 1997, 1998 en 1999 lictme de Rand een 
wetsontwerp roe tor wijziging van de wet van 27 juni 1921 wnarbij aan de 
verenigingen zonder winstgevend dod en aan de instellingen van openbanr 
nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend(l). 

Op 12 januari 2000 hl'Cfr de Regerin,g in de Senaat een nieuw wetsont
werp houdende wijziging van de voormelde WCt van 27 juni 192 [ neerge
legdw. 

Dir wetsontwerp heeft mer name tot doel om de grOOtste VZ\V/'s re 
onderwerpen aan het voeren van een boekhouding overe('nkomS[jg de 

boekhoudwergeving en de ('omrole van de rekeningen. Artikel 26 van her 
wetsontwerp dat aanvankelijk wNd neergelegd bepaalde het volgende: "de 
j/(l!lIlm klll/ltt'll eril/ t'OorZlcll dil! de II/gelllmt l"trgtlt/trlllg fill 0/ /IIM' fO/lllllflS(II"is-

(1) IBR-);L;Ir\'cr.;lag. 1999. p. 121 e.v.; parlenl{"maU"f~ Slukken. Kamer, 1<)<)8-99. \85-1 ·'9. 
p. \1. 

(2) Par!t'ml'nl3;re Slukken. St·nJJI. 1999-20()(). 283," I. 

II3R - ) MRVERSLAG 2000 



Stil, pI dau uiel lid 1'(0/ de I'l'rrfl/gil/K, (1(IIII/'i)SI 01/1 dl' fiu'lIIcii:lt IrJtfllllul til dl' 

j,Ulr/'cktlliug I 'PII de l'trtI/lKillg ft mllf,.oltrtl/~1), De Raad is [(-v reden over de 
n{'erle,gging op 9 en I S juli 2000 door d(- Verslaggev(-r van de werkgroep 
van de Commissie Jusritie van de Senaar, van de amendementen nummer 
120,121 en 171, die hierna worden opgenomen, Deze amendementen 
gaan in de richting van coheremÎe en het door de wetgevcr nagcstrL'Cfde 
evenwicht in de schoot van de {'Conomische beroepen, 

8,2, Amendement nr, 120 van 9 juni 2000 

Ilct amendemem nr. 120 omvat een voorstel tOr wip:iging van het artikel 
26 van het wetsontwerp, dar h{'[ artikel 17, ~ 6, van de wet van 27 juni 
1921 aanpast en is als vol",[ geformuleerd: 

,,§ 6. DI' "(/'1'11igil/gm bedfJtlt! 111 § 3 /'''1/ dil "rlikd II/Ofte" et" of II/U"/" (011/

lIIiJsm';;stII bel"J{et/Illt/ dl' (01111'011' op dl' fiJ/al/citte lotJI(lIId, op dl' )aamkmillg 

ril flp tk regtlm(llig/x/d, 111111111 bt'i OOg/llllll /tlll dl' lull!ll 1'<11/ de Jlalult". Hifi 

dl' 111 de ji/(lrrrkmiIlStllllt'tl' Ie ge/"tlil-rrri(bllllgtll 1/1 dl! /,Qlgel/(Ie Kewlleu: 

1° dl' 11'rmigillg o/'rl'Jcbriplt lOOI' btl {twIJle {ifgeslowl botk).lfIr de grm:;tII 

/"dJtgnldd ill mlikt! /2, § 2.1<111 de wetl'({/I 17 JI"I /975 op tk botkbomlillg 

m dl' )"mTektllillg 1<111 dl' ontferm'mlIlMw, of 

2° de l'tIWligilig OIlII'{I/IJ!/ giftl'!/ bedQ/!/d 1/1 de IlI"tikdm J(J4. 3° 101 5°, eli 

107 /'tlll bel W'fllXJtk ",m de illkolllJltII/JtltlSlillgm /991. 

0, KWlllg kali 1lJellxlrrkklllg lol dne l'rrtlligil/gtll de (rittri" opgtJolI/tlm dal 

lIrlike/lldl/pdSSetl. Ollder jtUlI'OIIl::.tt fII de ZIII /'(1/1 dit /xP,"I"g lIIoa Il'ordell 

/"tTSlullII bel lolard ''''1 dl' OIlI I,lI/gl/tIl, (I/ulere dllll ltitzollllrrl/jkr. zOllder 
btl,lJllllg 011'1" de /(~gt/'fIt!gde u',umk Artiktl 64, § /. /lImIt lol lijfde lid. 

§ 2. III'wle til derde lid, til d,· (lrliktlm (Hbis /{J/ 66 1111/ dt I/"~tltll op dt hall

Jdsnlll/OO/Jebfl/lptll, gtcoiirrlil/tcrrl op 30 I/Ol"rlllber /935. Zljll I'{III o/'eremkolll
Ilige lotPflSSillg. ",J! 

{Ij Arllktl 26 '"Jn htt wttsontwerp lil! wij~iging van dl' w{:{ v:ln 17 JUIl! 1921 w3:lrbiJ 
~~n dl" '·C"reniglOgen 10nU('r wmStj.:~n·nu uo,", ('n :1:10 dl' IOStdlingcn '·~n openbaar IlUt 
reduslxorsoolllilkheid wordl '"rll'imd. parlemt'lItairc stukkt'n, Stlla:ll, 1999-2000. 
28ll. 

(2) AmcndcrTll"llt IIr. I 2{J, n«,rgel~gd door SeIlJIOr J.-F. hTA .... 'r bi) het "'CI5Ollt"'erp tot 
Wtj~tglOg "an dl' Wl't ,'~n 27 Juni )92) waarbiJ:I:ln dl' ""u'lIlgmgtn ~ondcr WIflSlgC
,·tnd doel I'n a:m dl.' mSleillflj.:l'1l "an of>l.'nooar nUl m:htspersollnltlkheid \\o/"(l! ver
lemd, Par/. SI .. s.:na"t, 19"J<)-'?OOO. 91ullt 2000. 28.'18, 
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Vcnlntwoording 

Dit amendement is bedoeld, door een verwijzing naaf de criteria [x.IXtald 
in artikel ! 2, § 2, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de 
jaarrekening van de ondernemingen, om de controle van de financiële toe
stand en de jaarrekening van de J::rore verenigingen te waarborgen en bij
gevolg om dit vertrouwen in het imago van de verenigingswerdd te ver
sterken. Zo zou de vereniging verplicht zijn om een commissaris aan te 
wijzen indien zij voor het laatsr a(gesloren boekjaar ten minste twee van 
de drie criteria overschrijdt(l): 

• jaarJ::emiddeide van het personedsbestand: 50; 
• ja.1romzec zonder d(' belasting op de toeg('voegcle waarde: 

200.000.000 BH; 
• balanstotaal: 100.000.000 BEF. 

Ter bescherming van her publiek wordt ook voorgesteld in het am('n
dement een zelfde verplichting op te leJ::gen aan de vereniging die giften 
ontvangt bedodd in de artikelen 104 en 107 van het \'\'('tbo('k van de 
inkomstenbelastingen 1992. 

Tenslo[[e Stelt dit amendement eveneens voor om de bepalin,g('n van de 
artikelen 64 tor 66 van de vennoorschappenwet ,gc<coördineerd op 30 no
vember 1935 - deze bepalingen betroffen met nam(' de kwaliteit van de 

controle en de onaAlankeJijkheid \'an de commissaris-revisor - toe re pas
sen op de VZW/'s. 

8 .3. Amendement nr. [2 [ van 9 juni 2000 (bijkomend aan 
het amendement nr. [20) 

Het amendement nr. 121 bevar een voorstel van wijziging van her artikel 

26 van het wetsontwerp dar artikel 17, § 6, van de wet van 27 junI 1921 
aanpast en is als volgt geformuleerd: 

.;§ 6. De Slt/lfllelt kll/II/en bepalell dat de (t/gelllene I'('rgmlerillg eell of /llte/" 

fillill/áé1e rolllllliSS(lr/ssm (f(lll/à}st 01/1 de fil/al/cie1e toestal/d. de j(l(lrrekmillg 

e!I de rege/Illt/ligheid. l'tlll/f;1 bel oogpllllt /'al/ de wel m I'tll/ de Slal//IeII. /'(11/ de 
il/ de jaurrekellillgm weer Ie gel'tll l-errithlillgell Ie rolllrolerell. 

(I) Vrotgcrr drempels. Dt- nieuwe drcmpt' ls lijn 3.12:i.000 EUR (balanstotaal) en 
6 . .250.000 EU R (neuo-omzet). 
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\\'lrll deze I't:rel/igil/geu betreft, zijn ({rlike! 64, § 1, IU'ffde lof l'iJ[de lid, § 2, 
fuwde el/ drrJe lid, l'II de arlike/ell 64biJ lol 66 1"111 de lI'eflm op de IJtl1ldds-
1't111l00ISch"pptll. geroi:irdilll!erd op 30 IIOI'ember /935. 1'<111 ol'tremko/lls/ige lot
paJsil/g. '0( I/ 

Dit amendement is bijkomend aan her amendement dat hiervoor werd 

geschreven en is geïnspi reerd aan dezelfde principes. 

8.4. Ame ndemem nr. 17 1 van 15 juni 2000 

Het amendement nr. 17\ bevar een voorstel ror wijzigi ng van artikd 26 
van her wetsontwerp dar ilrrikel 17, § 6, van de wer van 27 jun i 1921 aan

past en is als volgt geformuleerd: 

"§ 6, De l'trelligil/gm bedotld il/ § 3 l'rIIl di/ (/I'likt/mot/tII ttll of meer ('Q!II
miJJariJwl bt/dslmlllel de ('QIJ/ro/e op de fil/anciële lotJ/alld, op de jaarrekl'lling 

l'II op de rtgt/ma/igbeid. /'alll,;tmt oogplill/ t'tl" de U'tl elI 1'111/ de statl//m. /'<111 

de il/ de jtUlrrekmil/gm u'trr Ie ger'tll l-errichlil/gm il1 de l'a/gtllde get'tlllm: 

1 ° de l'l!rwigmg ol'trJ(hrijdl /Ileer dflll eell I'flll de 1'fJ/gmde (dteria: 
(olaflll'flll de Ollll'aligstell, tl/u/ere dau ,,{tzol/der/ijkt, ZOl/der be/aJliliS o/'tr 
de totgel'otgde I/'darde. I'()()r heI/mItste af ges/olm butkjfldr: 200 /IIiljot" 

frmlk: 
jaargemiddelde "all hel persollfflsbtJ/alld: 50; 
ba/(mSloll,,": 100 mi/jom fr,mk: 

]0 hel j(f(/rgemiddelde 1-'011 bel Pt"ollrelsbesfrllu/ ol'l'rschrijdl 100: 

3° de l'I.'rtl/igÎIIg OIll('(lIIgl gijfeIl bedot/d ill de ((r,ike/m 104, 3° 101 5°, m 
107 rtl/I bet \flelboek I'all de illkomslwbe/asfi/lgtll 1992, 

Ot KOl/i/lg kUil dt ill bello til btt 2° l'rrmelde cijfers wIJzIgelI. 

Artikt/64, § I, IIt'etdt lOf Ilijfde lid, § 2. (wrede ell derde lid, eli de artike/tII 
64biJ lOf 66 I'fl/f de /I'e/1eI1 op de b((//(IeIJ/'Clllloofsrbftppell, gefoifrdil/etrd op 
30 IIO/'t:tltlxr 1935, zijn 1'011 ot'erctmkotlt.uige tOlpflJliltg op deze /klragrtltl! '~2) 

(l) Amtndeml'nl nr. 121. m."~rsdtsd door Senator J.-F. In .... "!'. " ud. Sr .. Senaal. 1999-
2000.9 jun, 2000.28318. 

(2) Amendcmenl nr. 171. neersdtgd door Scnmor ).-E IS1'A~I. Pari, St" Senaal. 1999-
lOOn, 15 Jun; 2000. 283/9. 
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Verantwoording 

Dit amendement beoogt eveneens de volgende drie doelstellingen: 

• de conrrole van de financiële roestand en van de jaarrekening van de 
grote verenigingen w:mrborgen door dezdrde drempel toe re passen als 
deze die van wepassing zijn op de handelsvennootschappen voor de 
revisorale controle; 

• de revisorale controle uitbreiden wt de verenigingen die girren omvan
gen zoals bedoeld in de artikelen 104 en 107 van het Wetboek van de 
i n komsten belaSt i ngen: 

• de kwaliteit van de conrrole en de onafhankelijkheid van de commissa
ris waaroorgen. 

9. HET BEGRIP "ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE" IN 
DE OPENBARE OVERNAMEAANBIEDINGEN 

De Raad van het IBR brach r een advies uit beu-effende de ontwerp-circu
laire 027/2000/5 van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 
11 seprember 2000 berrefftnde her begrip onafhankelijke deskundige in 
her kader van een overnamebod(l ). 

Artikel 47 van her koninklijk besluit van 8 november 1989 bepaalt dat 
het dossier bt-rrefrende he-t ove-rnamebod dar bij de Commissie voor het 
Oank- en Financiewezen onder ml"Cr moet bt-vanen: 

"Ixt ''tr!lag /"tll/ttll Wil de bieder OIltlflulllkelijke e).~rt 0I'tr de relet"fll1lie, ItII 

tUmzltlll'(11I de gebmikelljke I/ddnlerillgscriteria. I'dll de door de bieder gelHm
t«rJe IIItl/)ode(s) 0111 de 1I:I1IIoo/JclJdP Ie I/ ·{lt/rderlll 111 de prijS ft recht/'{/{/rdigm: 
1/1 dil l'erJ!(lg /'tm/ddt de expert ook of bij I'fIII oordeel IJ dat lIIet de prijJ de 
efftfll!/Ibo/ltlers (11 drlll /liet gelijk 11'0/"(1111 bebflilt/dd", 

Zoals in het omwerp van circulaire van II september 2000 wordt uir
r-tngezer, omschrijrt artikel 17 van het aangehaalde koninklijk besluit het 
besrip onafhankelijke deskllndige- niet, 

(I) Anikt'l 17 "":Hl hf"f koninklilk beslUit VlHl 8 novl.'mber 1989 btlo:lTl'nJlo JI.' opt"noon° 
annkoopbil'<hngen en dt" wllógln).:t·n va" de (ontrolt" van Je \"~nm)()t!idml'prn. 
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De gccoördinc('rde Wetten op de handelsvennootschappen en de uitvoe

ringslx'Sluiren van de wer van 22 juli 197:> bep.1len dar de commissaris
revisor onafhankelijk is van de vennootschap waarvan hij de jaarrekening 
conrrok·err. 

De Raad van het Instituut is van oordeel dur de commissaris-revisor 
et.-n dt.-skundige is die onanlunkelijk is van de bieder, in de zin V:Ln artikel 
47 van het aangehaalde kon inklijk 1x'Sluir van 8 november 1989. 

Dt' Haad is van oordeel dar de commissaris-revisor wel een uitspraak 
kan doen betrefft.-nde de relevamie, in her liclH van de waarderingscriteria 
die gewoonlijk worden gehamttrd, betreffende de waarderingsmerhode of 
-methodes die door de bieder worden gebruikt om de vennootschap te 
waardert'n en de prijs t(· veramwoorden. Her gaar dus om "waarderingen 
gt.-daan door andtrt'n" ("l'IIlml/iofl //'ork JWrforlllft! b; olbtrJ"), waarover vol
gens de Europese onrwerp-aanbevelinB inzake onafhankelijkheid, een wet
telijke rekeningencomroleur zich kan uitspreken zonder zijn onaOlanke

lijkheid in het gedranB [(' brengen (zie hierboven). 

De Belgischt.- wet laat overigens de comm issaris-revisor uitdrukkelijk 
roe dit type van opdrachr uLt te voeren, aangt.-zien in de vennootschappen 
die een commissaris-revisor hebbe·n benoemd deze een verslag moet 
opstellen in het kader van een kapitaalverhoging die inbrengen omvat die 
niet in geld bestaan(». 

lO. ADVI ES VAN DE RAAD VAN 7 JANUARI 2000 
MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE 
COMMISSARIS-REVISOR INZAKE HALF
JAARLIJKSE EN JAARLIJKSE COMMUN IQUÉS 
VAN BEURSGENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN 

Her koninklijk bt.-sluit vun 3 juli 1996 bem·ffende dt' verplic ht ingen 
inzake periodieke informatie van eminenten waarvan de financiële insuu
memt'n zijn opgenomen in de eerste marh van een effeC[enbeurs, zoals 
gewijzigd bij konink lijk besluit van I ., januari 1997,Iegr aan de vennoo[
schappen de verplichting op een ha!fj;larlijks en een jaarl ijks verslag te 

( I) Ir.rfJkdi I. § 2. Velln. W, of ar[,kcl 602 \Xll'lboek '';ln \'l'nnooIKhappen. 
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publictrl'n over hun bedrijf en hun resulmten, Eén communiqué bem:ft de 
roestand per helfr van her boekjaar, eerwijl her andere commu niqué 
berrekking heeft op de resul[:lecn van het verstreken boekjaar. 

Artikel 2. § I, van her koninklijk besluit regelt Ixt (olllllllllliqllio/'!!r de 

1Y'1'J1t Zij /11llal/dm van hee boekjaar, dar gepubliceerd moet worden binnen 
drie maanden na afloop van her halfjaar. Paragraaf 7 van hetzelfde artikel 2 
luidt eveneens: '; \'(I(//lIIetr de boekbolldkl/l/(Iige gege/'f1lJ lI'erdtll gecollno/eerd door 

di (OI/lfIIiJjariJ-rtliJQr op de ja",rekellillg 1'11/1 de 1'f//l/ootSc!UI/J. /l'orJm zijl/ l'ers/tlg 

til. ill "oorkQmmd gel·al. :iJII l'OQrbthollf/ell illlegraa/ lI'W'gtgtt'fll. Als de bolk

Mlldklll/digt gigef't/l! lIiet II'trJtII gtaJlltro/ttrd door de (OlllllliJ!arÎJ-rt:l'iJor, wordt 

dilllildmkktliJk l'trmeM;1/ bel balfjdffrlijks ,,"slag . .. 

Voor wver de ondernemingsleiding daarom verzoekt, zal de commissa
ris-revisor een beperkt nazicht uirvoeren van de boekhoudkundige en 
financi~le informatie die in het halfja.1rlijks communiqué is opgenomen en 

hij zal in dit verband een aangepast verslag nL'Crleggen conform de aanbe
veling van 5 januari 1993 betreffende de uitvoering van een beperkr 
nazicht door de commissaris-rtvisor bij een russentijdse toestand. 

De vorm, de in houd en dc cOlurole van her jflflrlijks fOllIllI/miqlll worden 

geregeld in artikel 3biJ van her koninklijk besluit, zoals gewijzigd door 
het koninklijk besluir van 17 december 1998 <B.S., 16 januari 1999). li er 
verslag dat moer worden opgesteld betreffende her communiqué van de 
vennootschap over de rekeningen per helft van her boekjaar, kan nier 
gelijkgesteld worden met her communiqué betreffende een afgeslortn 
boekjaar. \'\lat de rekeningen per einde boekjaar betreft, zal het communi
qué normalirer bekendgtmaakt worden op het ogenblik dar de comrole
werkzaamheden voldoende zijn gevorderd of zdfs in een aantal gevallen 
volledig afgerond. Behoudens uifzonderlijk geval, zou het dan ook niet 
redelijk zijn precies dezelfde regels roe fe p..'lSsen als de regels die per hdfr 
van het boekjaar gelden. 

Een belangrijk verschil tussen het halfjaarlijks en lu:t jaarlijks commu
niqué heeft betrekking op de me<ledeling van het oordeel van de commis
saris-revisor: in her eerste geval "I/'Ord~/I zijfl t,"J/tlg. t1I ill loorkOllltild gtt'f". 

zijn r'OQrbtholfdlll imtgraal u'ttrgtgtt't,,". In het tweede geval "II'orell 111 /xl 

fOlllflllm;qlli IIIttf>ttlttM of er ;n hel r'trJ/tlg r'lIIl de coIIII"issariJ-rn'isor al dllll lIitl 

roorbtholld /I'frd gtll/tlflkl. 'I/tliell ill ditl't:l'Jlflg l 'OOrbtbOl/(lll'ml gelllat/kl. moel bel 

,'oorbtbOI/(I illlegrm" I/'ordw o/Jgel/omtll il/ hel jatlr/ijks tOIIllI/III/iqllf'. 
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Dir onderscheid is fundamenteel, wanr de vraag Stelt zich of her oor~ 
deel van de commissaris~revisor kan toegevoegd worden wanneer zijn con~ 
rroleverslag niet formeel ondertekend en overhandigd is aan de vennoor~ 
schap. Deze situatie zal frequent voorkomen, gezien de vaak zeer beperkte 

periode tussen het ogenblik van het vaststellen van de jaarrekening en de 
publicatie van her communiqué. Uit de ervaring blijkt dar de vennoOt~ 
schappen de commissaris vaak verzoeken om zijn zelfs gedeeltelij k of voor~ 
lopig oordeel mee re delen, hetgeen ;lanleiding geeft rot een aantal proble~ 
men die in her advies van de Raad V~1O 7 januari 2000 aan bod komen. 

Volgens de Raad dient als eerste principe te worden vooropgesteld dat 
het communiqué het oordeel van de commissaris-revisor nier mag bevat~ 
ten indien de commissaris de inhoud van zijn oordeel niet schriftelijk aan 
de raad van bestuur heeft bevestigd. Deze verklaring die onderscheiden 
moet worden van het comroleverslag, gericht aan de algemene vergade~ 
ring, zal betrekking hebben op de overeenstemming van de boekhoudkun

dige gegevens van her communiqué met de jaarrekening. Indien derge~ 
lijke verklaring is opgesteld, za l de commissaris-revisor deze in verkorte 
vorm opmaken, rekening houdend mer de bijwndere doelstelling van het 

jaarlijks communiqué. 

Het begrip boekhoudkundige gegevens omvat zowel de cijfergegevens 
als de commentaar op deze cijfers. De commissaris-revisor zal zich verge
wissen van de relevantie van de boekhoudkundige gegevens(l) en van her 
feit dar geen belangrijke informarie is vergeten. 

Wat de inhoud van deze afzond erlijke verklaring betreft, acht de Raad 

het nodig om diverse hypmheses te onderscheiden: 

• De werkzaamheden zijn beëindigd en zonder voorbehoud afgerond; 
• De werkzaamheden zijn wezenlijk gevorderd maar konden nog nier 

worden afgerond; 

(I) "Dt 111 ((/beh'()rm l'tr!lrt/Ut kll~"lIJ/(J/it/'t r::t(;~,'tI1S 01llmllm ftll IlIif/sU dl I/fflO-OJ/lZer. bel 
btdrijfjmllll''''I. bel fill,lJ/cii-1t rtW/lalll. lXI rl'.//{!tml( lIil dl gtll"Ollt bedrijfjJlil~ftlliIlK. INI 

IOIZWlderlijk,( rtSII!tml/ ril IN! roti/tml/ Iwr (IJ "a 1;..1(/llil1(;. D eu bef,rtppm motlen wrm!rII 
brgrtptll j" d, zi" I"{III df HalioHa!t btp.,!illf,m. lotf',mfhjk ~p dr !'tJIIIOOlSr&If', die I/"()rt!en ,"{IS/

griu!J ffr lIiuwrlllg LW dt Rirht/ijl/tII 1"'111 dt Elln;~t GetJleell1(l;.,p,·· (artikel 3bi1 j",,,IQ 
Mtikcll, ~ 3, v,,,, het koninklijk besluit ,':m 3 juli 1996 bclrefT~nJe dl' v~rpJiclllin
gen ,nzakl.' periodi~k~ informali~ van rmiut,nttn Wa:l,,"Jn Jt financiële instrumenten 
~iin opsenOmtn in dt ttrSlt markt t'n dt nieuwe markt van een efTenenbeurs). 
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• Een voorbéhoud di<:nr ce worden ~cmaakt , on~eacht of de werkzaam 
heden al dan niet werden af~erond. 

I-Ier advies van de Raad van 7 januari 2000 werd hernomen in het 
IBR-Jaarversla~ 1999. 
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V. CONTROLE OPDRACHTEN IN 
SPECIFIEKE SECTOREN 

[. Controle van de financiële instellingen 
l . I. Comrolenormen en technische nota 's 

\. 2. FinanciElt' diensten via het internet 

2. Erkenning cnv 

3. Niet-gouvernementele organisaties 

4. Elektronische handel 

5. Hulp aan de landbouw 

6. Prijs voor het besu: milieu rapport 2000 

7. Rus t- en verzorgings tehuizen 

l. CONTROLE VAN DE flNANClËLE lNSTELLlNGEN 

1.1 . Contwlenorrncn en technische nota IS 

Tijdens het jaar 2000 heeft het InsrinllJ[ der Revisoren Erkend door de 

Bankcommissie (lREBC) zijn bijdrage geleverd aHn [al van technische 

~sprekingen met de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (eSF). 

ZO \VNc! ondér meer deelgenomen aan de trialoogvergaderingen, waarop 

ook vertegenwoordigers van de Belgische Verenig in.g der Banken (BVB) 

aanwezig waren. De besprekingen concentreerden zich op de orgnnisatie 

van de fOlllplit/1lC1:-fu!1nie bij de kredietinstellingen. 

Tijdens het voorbije jaar heefr her IREBC de bijzondere IBR-conrrole

norm inzake krediNinstdlingen gecoördineerd mer de nieuwe instructies 
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van de CBF aan de erkende revisoren, vervat in circulaire 0199/1. Als 
belangrijkste nieuwigheid werd hierbij het principe ingf."schrevf."n dat de 
comrole van kredietinstellingen en de relaties tussen de revisoren en de 
toezichthouder voorman zullen kaderen binnen de normen terzake llirge
vaardigd door het lFAC, weliswaar daar waar nodig aan te passen aan de 
specifieke Belg ische situatie. De omwerpcoördinatÎe diem nog gefinali

seerd in samenspwak met de CBF 

In aanvulling op deze conrrolenorm zullen ook een aantal technische 
nota's omwikkeld worden door werkgroepen onder auspicjt'n van de Com
missie "Comrolenormen" van het !BR en in samenwerking met de CBr:. 

Naast de reeds geciteerde werkgroep inzake colllpli{lIIff onder leiding 
van confrater R. PEIRCE, werden eveneens werkgroepen geïnstalleerd 
inzake de PNiodieke verslaggeving en de signaalfunctie, respectievf."lijk 

onder df." cOÖrdinf."rende leiding van confraters B. CALLENS en V. NI)S. Het 
was een bewuste politiek van hN lREBC om zijn Inspanningen re concen
treren op enkele belangrijke knelpunten, eerder dan een zeer uitgebreide 
oefening te maken zoals het volledig herschrijven van de controlc\eidwad. 
Het is eveneens de bedoeling om zef."( dif."pgaande analyses te maken, hier
bij uitgaande van enerzijds oplossingen die vanuit hf."t buitenland worden 
aangereikt, en anderzijds van juridische adviezen die zullen worden inge
wonnen daar waar nodig. Het lREBC meent immers dat een duidelijke 
aflijning van raken en verantwoordelijkheden die zich dienen te situeren 
binnen de mogelijkheden van df." erh-nde revisor, de vf."rwachtingskloof 

met de CBF en het maatschappelijk verkf."er moet kunnf."n dichten. Richt
lijnen die in het verleden onvoldoende rekening hielden met dit principe, 
moeten we opnieuw durven tef discussie brengen. 

Ten slotte heeft her IREBC de noodzakelijke aandachr besteed aan de 
onafhanke\ijkheidsproblemaciek, die her beroep van de ooIrijfsrevisor en 
de exrerne accounrant zowel nationaal als internationaal heefr gekarakteri 
seerd. In een gesprek met de Voorzitrer van de CBF werd gewezen op de 
hoge techniciteir die onze allditwerkzaamheden kenmerken en op hee feie 
dar binnen onze kantoren de mogelijkheden moeten kunnen gecreëerd 
worden om deze rechni citeit re verwerven en verder te ontwikkelen. 
Ingevolge de beperkingen die aan onze interventies riskeren te worden 
opgelegd. is het gevaar aanwezig dat de technische kennis bij de revisoren
kantoren wegebt en wordr het risico reëel dat een aantal gespecialiseerde 
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auditprestaties door de revisoren wllen worden toevertrouwd aan onder
aannemers, waarvan de onafhankelijkheid veel minder kan beoordeeld 

worden. 

Het IREBC heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke 
nieuwe weHelijke beschikkingen die de kwaliteit van onze medewerking 

aan her prudemieel toezicht riskeren :t.1n re tasten. 

Anderzijds werd de volle steun betuigd aan her principe van de volko
men transparamie inzake erelonen betaald aan de revisor, zowel als aan een 
emiteir waarmee hij in enigerlei vorm zou samenwerken. 

1.2. Financië le diensten via het internet 

In maart 1999 publiceerde de Commissie voor her Bank- en Financ ie
wezen (C BF) een consultatiedocumenr waarin zij een invemaris opmaakte 
v(m prudentiële aandachtspunten voor financiële instellingen die het 
Imernet willen gebruiken in hun bedrijfsvoering. Ook her Instituut der 

Bedrijfsrevisoren heeft, op vraag van de CI3 F, zijn commemaar en opmer
kingen ten aanzien van dit discussiedocumenr overgemaakt. 

Op basis van de resultaten van de consultatieronde en van de opgedane 
ervaring. heeft de Commissie deze aandachtspunten nu onlangs gebundeld 
in een circulaire (Dl 2000/2) van 5 mei 2000 aan de kredietinsn:lllngen, 
de beleggingsondernemingen en de vennootschappen voor belegg ingsad
vies, in de vorm van richtlijnen en aanbevelingen voor de organisatie van 
en de interne comrole op hun financiële dienstverlening via het Inrernet, 
dit met toepassing van artikel 62 van de wet van 6 april 1995 inzake de 
secundaire markten, het Statuut van en het toezicht op de beleggings
ondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en van artikel 20 
van de wet van 22 maart 1993 op het Statuur van en het toezicht op de 
kredietinstellingen. Deze circulaire kan geraadpleegd worden op de inter
netsite van de Commissie (www.cbf.be). 

De CBF st ipt in haar ci rculaire aan dat instellingen met de opening 
van een w«bsire diverse doelstellingen kunnen nastreven. Zo heeft men 
naast louter informat ieve websites met gegevens over de bemiddelaar, zijn 
diensren- en producrenaanbod, zijn kanrorennet, de tariefstructuur en 
interactieve websites met educatieve en raadplegingsfuncties, ook trans-
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acriom-le websites die het mogdijk maken financiële diensten te verrich
ten, zoals geld overschrijven, bet;\lingell doen, kred ieten a;U1ga~1O of beleg
gingsinstrumenren te kopen of te verkopen ('"on/we" en mobiel beleggen). 

De CBF onderlijnt dar omwille van de eraan verbonden risico's, her 
inzonderlH:id de transacrionele websites zijn die vanuit prudenrieel oo,g
punr de meeste aundacht verdienen. 

Ten aanzien van de prudt-ntiële ven-isren worden in de circulaire van de 
CB F wn 5 mei 2000 inzonderheid vol,gende onderwerpen belicht: 

• de lIitgangspunt('n en risico's verbonden aan her verrichten van financi
de diensten via het Internet; 

• de vereisten inzake dl" organisatie en de interne controle van de instel
ling en meer bepaald ten aanzien van de beleidsaspecten, de COntr..lctu
ele relaties, de beveiliging, de operationele aspecten, de controle op de 
verrichtingen via gevolmachtigde agenren, de idenrificatie van de cl i
Î;'nr op afstand, de maatregell"n en procedures met het oog op de nale
ving van de gedragsregels toepasselijk op de bet rokken instellingen en 
de voor.wrgsmaarregelen die de instellin!;en moeten in acht nemen ten 
aanzien van het pocenrieel grensoverschrijdend karakter van de a:mge
boden of verrichte." diensten. 

2. ERKENN ING CDV 

De Controlediensr voor de Verzekeringen (CDV) richt toegangsprocedures 
in met het oog op de erkenning van de bedrijfsrevisoren die in de hoeda
nigheid van commissaris-revisor van een verzekeringsonderneming kun
nen worden aangesre!cl. Het jongst~ examen dar door de CDV werd inge
richt, vond in 1997 plaats . 

Op verzoek van de confraters heeft de Voorziner van het IBR een brief 

aan de COV gericht om de org;tnisari("" op korre rermijn van een roegangs
procedllres te beph:iten, rekening hOlldend mer her feit dat het laatste exa

men meer dan drie jaar geleden plaatsvond. De CDV antwoordde gunstig 
en vcrkbarde dat de volgende toegangsprocedure clar normaal in 2002 zou 
!;eorganiseerd worden, vooruitgeschoven zal worden naar 200 I. 
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De Raad van het IBR stelt vast dat de rebels die de CDV intussen ten 
uitvoer ht:efr gelegd, vereisen dat een door de CDV erkend kantoor van 

bedrijfsrevisoren ten minste nvcc erkende bedrijfsrevisoren moet tellen. 
De Raad is van mening dat deze nieuwe regel inhoudt dat een kantoor van 
bedrijfsrevisoren zijn erkenning door de CDV zou kunnen verliezen inge
volge her lomer vertrek van één van beide revisoren uit het kantoor dar 
door de CDV zou zijn erkend. 

Rekening houdend met dir nieuwe gegeven, drukr de Raad de wens 
uit dm op korre term ijn een nieuw erkenningsprocedure door de CDV zou 
worden ingericht. 

3. NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES 

In hel jaar 2000 werden belangrijke contacren gelegd en onderhouden mer 
de \erantwoordelijken van de subsidi1.:rende overlwid, met name met de 
Advist'ur-Generaal van her DG IS en mer zijn medewerkers. Deze schrifre
lijke en mondelinge contacren waren een uirstekende gele,genheid om een 
wisselwerking ce bewerkstelligen russen de aandachtspunten binnen de 
w('rkgroep COllfrole lill/ de NCO'J van her Insrituut en de Ix:kommernis~n 
van de overheid. 

Een bclangriike problemariek waarover de adviseur-genernal V;\O her 
DGI$ de werkgroep consulteerde, betrof de renuirvoerleg,ging van het 
artikel .~d van her konink lijk besluir van 18 juli 1997 betreffende de 
erkenning en subsidihing van nier-gouvernementele onrwikkelingsorga
nisaties en van hun ft:dernries. Dir arrikel voorzier 10 een jaarlijkse puncru
ele en financitIe controle van de NGO's aange<luid door de overheid. Na 
behandeling binnen de werkgroep en na verschillende bcsprekin8en mer 
de Advi seur-Gener:la! en zijn me<lewerkers werd een schrijven gericht a.1.n 
de Adviseur-GenerJal, waarÎn de krachtlijnen van de werkZXlmh(-den van 
de be<lrijfsrcvisor bÎnnen de NGO's werden roegelicht. Her schrijvm con
cllIdeert dnr de revisor:l!(- conrrolewerbnamheden voldoen aan de eisen 
,gesreld door het artikel 31, zodat dt' overheid de uirvoerin,g van dit llrrikel 
kan toevertrouwen aan de bedrijfsrévisor. 
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Vervolgens heefr de werkgroep naar de overheid roe een aantal voor

stellen geformuleerd en besproken om de regelgeving re laren evolueren 
voor her volgende vijfJarenplan. Deze voorstellen hebben betrekking op 
een nauwere aansluiting van de boekhouding, de jaarrekening en andere 
rapporceringen vanwege de NGO's mer de algemeen aanvaarde principes. 
De eventuele uirwerking ervan zou ontegensprekelijk kunnen leiden tot 
revisorale werkprogramma's en revisorale verslagen die beter beannvoor
den aan de verwachringen van het ma:JtSchappelijk verkeer en de subsidië

rende overheid in het bijzonder. 

4. ELEKTRONISCHE HANDEL 

In de loop van het jaar 2000 heeft hN Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenren het IB R vervoegd en deelgenomen aan de werk
zaamheden van EC\XIAT (Ellropetlll COI/JOrl;III// jor Web AWlrtlll(e Trl/Jr). Het 
lA B heeft her InstiwLI[ der Bedrijfsrevisoren gevraagd om gezamenlijk de 
octrooiovereenkomst met het A[CPA te ondertekenen (Allter;(tlll lw/i/UIt of 
Cerlified Pub/ic Accofm/(I//IS) mer her oog op het bekomen van her exploita
tieoctrooi van het auditprogramma \'(/tbTm!l. 

De Raad is op dit verzoà inl;:el;:aan. 

De vorming van de confraters is voor de uirvoerinl;: van deze nieuwe 
o[xlrachren bijzonder belangrijk. Her AICPA eist overigens dar de confra
cers die het \'(/ebTmil-OCtrooi wensen te l;:ebruiken, een bijzondere aan een 
aaneal criteria benntwoordende vorming zouden volgen. De pJarHSelijke 
opleiders moeten zelf hun opleiding in de Verenigde Smten volgen. Gelet 
op her bijzonder ZWHre karakter van deze vorming, gezien vamlir her ver
moedel ijk beperkt aaneal confraters dat voor deze opdrachten belangste[
ling verroom, besloot de Raad deze specifieke vorming niet in Be[gië in re 
richren, ma,lf een ovcreenkomst te sluiten met het Nederlandse (NIVRA) 

en de Franse Instituten (CNCC-O EC) om re zorgen voor de vorming van 
respectievelijk de Nederlandswlige en Franstalige confrarers. 

De Franse en Nederlandse instituten hebben de overeenkomsr met het 
AIC PA in de loop van 2000 gesloten. De Belgische Insti[l![en konden de 
onderhandelingen met het AJCPA pas in het vierde trimester aanvangen. 
Het akkoord zou in de loop van 2001 moeten worden ondertekend. 



Her Instituut heeft aan d(" V('rschilJ("nde vergaderingen van her ECWAT 
deelgenomen, die beogen de economische actoren en de gebruikers te sen
sibiliseren voor het zo betrouwbaar mogelijk maken van de websit("s. Naar 
aanleiding van dez(" werkzaamheden, werd richtlijn EEG12000/31 van 
8 juni 2000 (PBEG L 178/1 van 17.07.2000) betreffende de elektronische 

handel besproken. 

Tijdens het Forum van het Revisoraar 2000 heeft de commissie ··Nell l 

AJJllrante Ser/'kn·· een deel van haar werkzaamheden aan het auditpro
gramma \'V'ebTrust ,gewijd . Nadere inlichtingen zijn beschikbaar op de 
sites www.webtrust.fr. www.nivra.nllwebrrusr, www.aicpa.org/webtrusr of 

nog www.cpawebtrust.org. 

5. H ULP AAN DE LANDBOUW 

De Waalse regering heeft op 26 okcober 2000 (BelgÎsch SltltlfJbhld van 
17 novembf.-r 2000, tweede uitgave) haar bf.-sluit van 17 juli 1997 betref

fende de hulp aan de landbouw, aangepasr. 

De \Xlaalse regering kent steun toe aan de vestiging van jong(" landbou

wers. De doelgroep slaat op personen die de leeftijd van 40 jaar nog niet 
hebben bereikt en de rorale gecumuleerde waarde van de structurele hulp 
mag de EUR 75 .000 nier overschrijden. De insralJatieinvesreringen waar
mee rekening wordt gehouden zijn bijvoorbeeld de aankoop van materiaal 
en vee en de overname van srocks. 

In her geval waar de overgenomen landboLlwexploiratie onder de vorm 
van een vennootschap gebeurt, kan tevens de inkoop van aandelen worden 
gesubsidieerd, op voorwaarde dat een experriserapporc met een gederail
leerele inventaris is opgemaakt door een bedrijfsrevisor (arrikel 17 van het 

besluit van de Waalse reJ,:ering van 26 oktober 2000). 

6. PRIJS VOOR HET BESTE MILIEURAPPORT 2000 

In her kader van de initiatieven die zijn uitgewerkt in her tweede deel van 
dit jaarverslag met betrekking tot de werkgroep ··Alldir en Milieu·', heeft 
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her Insriwm der Btxlrijfsrevisort'n voor her derde opeenvolgende jaar een 
prijsuitreiking ,georganiseerd voor het kwalitatief bt'Stt' milieumpporL Op 

dezf.- wijze willen de revisorf.-n de ondernemingen die een kwaliteitsvolle 

rapportering doen van milieuvntagsrukken en die deze op een objectit've 

manier aan hun aandeelhouders en andere geïnreresseNd", derdf.-n commu

niceren, aanmoedigen. 

Deze cNemon ie vond pla.."lts in het H ilton Hotel re Brussel op 9 no

vember 2000, t'n werd opgduisrerd door de aanwezigheid van Zijne 

Koninklijke Hoogheid Prins Laurent van België, Voorzi[[er van her 
Koninklijk Instituut voor het Duurzame BeheN van de Na[Llurlijke Rijk

dommen en de Bevordering van Schone Technologie. 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Wu re!lt ht'eft de prijs :2000 OVf.-r

handigd aan de heer Paul MA"ITHYS, gedelegf.-f.-rd bestuurdf.-r van SlDo\IAR, 

voor her miliNlrapport lx-trf.-(fendf.- de acrivitein~n van de onderneming in 

België. 

Het Koninklijk Institull[ voor het Duurzame Beheer van de Natuur

lijke Rij kdommen t'n (k· Bevordering van Schone Technologie heeft acrief 

deelgenomen aan de werkzaamheden van de jury. Dt' heer P. DEIlAR, die 

het II?GT vertegenwoordigt, ht-eft zijn waardt'volle medewerking verleend 
aan de deliberatie van de jury. 

• 

De wedsrrijd is via drie communicatiekanalen aangekondigd: 

de leden van her Instituut d(·r B"drijfsrevisoren werden uitgenodigd de 
geaudi teerde vennootschappen op de hoogte t(' brengen van her iniria

tief; 

• de pers; 
• hf.-t Insri[LllJ( heeft zich rechtstreeks gewt'nd tot de gedelegeerde be

stuurders van de ongeveer 600 belan,grijkste ondernf.-mingen die in 

België, gevestigd zijn, en hen uitgenodigd hun milieurapporr voor her 

jaar 1999 over re maken. 

De jury van doe milieuprijs van het Insrituut df.-r Bedrijfsrevisoren is 

s:lmengesreld uir specialisren in milieu-aangelegenhf.-d('n, mensen uit de 

academische wereld en bedrijfsrevisoren di,· in nauw contact staan met 

deze problematiek. Onder de 23 ondernemingen die ht'bben deelgenomen 

aan d(' prijs van dit jaar, heefr SllmAR de eerstc· prijs weggekaapt, terwijl 

vier eervolle vermeldingen zijn roegekend . 
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li et milieurapporr van $IDMAR zal worden voorgL-drag('n voor de Euro-

pese prijs "EllrQpttlll EIllII"OlIlIItll/rJ! l?epor/JIIg Awr"'/"', die het beste milieu

mpport van twaalf Europese landen beloom. 

II Cl is de.- we.-ns van de Raad , evenal s van de.- wcrkgroc.-p "Audit en 
~'l iliNln, dat meer en meer ondernemi ngl."n gevlX"l ig word{'n aan de milieu

problematiek en dar ze een milieumpport opstellen. Ondernemingen die 

dir nu reeds dOt"n. worden aangemoedigd dl."ze op éen kwa litatief hoger 

niveau te brengen. 

liet IS nier uitgesloten dat de certificatie van milieumpponen wordt 
w{'\'enrouwd aan bedrijfsrevisoren in het kader van éI.'O aanvullende 

olx lrachr. 

Om deze prijs nog meer bekendheid te.- ge.-ve.-n, nodigt het Institu ut der 
l3edrijfsrevisoren haar leden uit de geauditeerdt, vennootschappen 

dedachtig te maken aan dir initiatief. 

7. RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN 

In het 8t/gisr/) SlmlfJblll(l v:m 29 februari 2000 verscheen een koninklijk 

bt'sluit van 21 juni 1999 rot wijziging van her koninklijk besluit van 

2 december 1982 houdende vnstsreJiing van de normen voor de bijzondere 

erkenning van de rllsr- en verzorgingSft'huizenfll. 

COlltrole I·ltll de boekholldillg dool' eell betlrijjsret'iso,. 

Uil dil koninklijk besluit blijkt dat de rust- en verzorgingstehuizen die de 

bijzondere erkenning wi llen bekomen bedot'ld in her koninklijk besluit 

van 2 d{'(:ember 1982 van bij de inwerkingtreding van de bepaling moe

tén voldoen aan dc· criteria intake boekhouding (bijlage I.B .8.): 

• Elke instelling mot'r voor elke verblijnlouder een individuele uÎtgavc:n

fiche opstellen. De verbhjOlOuder of zijn vertegenwoordiger moer op 

elk ogenblik inzage kunnen ntmen van deze fiche. Een m,umdelijkse 

(I) I kt !.:o nlll!.:lljk bnlun van 2 J ecrmber 1<)1>2 w.,rJ g.,nom.,n [l'r ulU'n('rorl~ ,'~n de.- wel 
,'~n r juni 1978101 wljtlFon,L; '~n <.I., w.,t~"'·I11~ op dl' tu:·!.: cnhtllten l"Il belTl'Ilt'nJ(' 
!x,p.I.Ild(' .ondNt \'ornl("n V"JII ,or~('n,·crsrre!.:king (BdKiJ,h SI,,,,IJ"'~". 12 lul I 1 <)71» . 
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gederailleerde facruur srelt de toesrand van de verschuldigde bedragen 
en van de onrvangHen vast. Zij wordt samen nH.ot alle verantwoor
dingssrukken aan de vetblijfhouder of aan diens vertegenwoordiger 
overhandigd. 

• Het geheel van de boekhouding van ele instelling en de individuele 
uitgavenfiches v:m de verblijfhouders moeten ter beschikking gesteld 
worden van de afgevaardigden van het bestuur die daar ter plaatse 
inzage van moeten kunnen nemen. 

• De boekhouding van het rust- en verzorgingstehuis moer op afzonder
lijke wijze worden georganiseerd en op basis van een genormaliseerd 
rekeningstelsel. Zij maakt het voorwerp uit van een controle door een 
bedrijfsrevisor. Wanneer het rllSt- en verzorgingstellllis is opgenomen 
in een ziekenhuis ofhe[ een gemengde structuur ·'rusrrehuis - ruSt- en 
verwrgingsrehuis" betreft moet een bijzondere kostenplaats het afwn
elerhjk beheer daarvan verzekeren. 

Beheer of bew(friug 1'(111 de middclclI cu goedercn die eigendfJlJI zijn 

/'(/11 de l'erb/i;lbolltlers 

In een aamal rust- en verzorgingstehuizen bestaat een overeenkomst die 
het beheer of de bewaring van de middelen en goederen die eigendom zijn 
van de verblijfhouder aan her flIsrrellllis toeverrrouwt. 

Het beheer of de bewaring van de middelen en goederen van de ver
blijfhouder mag alleen aan de directeur van de instelling worden toever
trouwd onder de llitd rukkelijke voorwaarde dat de verblijfhouder schrifte

li jk zijn instemming heeft betuigd en op voorwaarde dar een [oezichtcom
missie onder het voorzitterschap van een magistraat, een notaris of een 
bedrijfsrevisor wordt ingesteld. De leden van deze commissie zijn tot 

geheimhouding vNpJicht. De eventuele aan her toeziclH verbonden kosten 

mogen in Seen geval individueel ten laste van de verbJijnlOuder vallen. Zij 
mogen in voorkomend seval in de huisvestingskosr worden verrekend. 

Voors/cl/ol wijzigillg /'(/// deze bepalillgel/ inzake cOIl/ro/e 

In hel kader van briefwisseling mer Mevrouw Magda AELVOET, fe<leraaJ 
Minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid, heeft de Raad van her 
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Instituut kennis gekregen van het beSta..'ln van een onrwerp ror wijziging 

van de opdracht die aan de bedrijfsrevisoren wordt tocvertrouwd. 

Op vraag van de verregénwoordigers van de ruSt· en verzorgingstehui-
2én die van het OCMW afllangen zou de opdrachr inderdaad t()Cvertrouwd 

worden aan een '"bedrijfsrevisor of aan een (Jater re omschrijven) onafhan

kelijk extern conrroleur", 

De Raad van her InsriwU[ neemt nora van dir voorstel tor wijziging 

van de opdrachr die door de wetgever in her begin van hel jaar 2000 aan 
de bedrijfsrevisoren werd toevertrouwd, In een brief aan de Minister dt 

d(lto 29 september 2000 stelde hij voor het kabinet van de r-,·Iini stf."r 

gebruik te laren makf."n van de ervaring van onze berocpsorganisatie op her 

vlak van de omschrijving van dc controleopd rachr. 

In een brief van 31 oktober 2000 heefr Minister AEI.VQET de Voorzitter 

verzekerd dat het Instituut in de Joop van het ja..1r 200 I nauw betrokken 

zou worden bij de omschrijving van de vereisten waaraan de onafhanke

lijke externe controleur moet voldlX'n en ook bij de omschrijving van de 

inhoud van de comrolropdrachr in de rusr- en verzorgingstehuizen, 

De VoorzÎuer van het Instiruut ri chtte ewne<-ns e<-n brief a..1n l\.·linisrer 

Frank VANOl;NBROUCKE die bevoegd is voor Sociale Z.1ken, met het oog op 

het onderzoek van het proble<-m van de financiering van de opdrachtf."n 

van externe comrole in fUSt- en verzorgingstehuizen, 
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A. ALGEMENE VERGADERINGEN 

;,. ... ;,. 

I. GEWONE ALGEMENE VERGADER ING 
VAN DE LEDEN 

Algemene vergadering van 28 april 2000 

De gewone algemene ve-rgadering der leden werd, overeenkomstig artikel 

9 van het huishoudelijk reglement, gehouden op vrijdag 28 april 2000 ce 
Brussel. Zij werd bijgewoond door 126 leden-natuurlijke personen en 
47 leden-redHspersollt'n. Tevens werden 19 leden vertegenwoordigd bij 

volmacht, 

De vergadering bewaarde een minum stilte ter nagedachtenis van de 
In de loop van 1999 overleden confraters: de heren E.$. KIRSCl-IEN (>0 

F. BEYERS. De Voorzitter brengt in her bijzonder hulde aan de eminente 

confrater ES. K IRSClU:N. 

De vergadering vernam tevens dac de Raad in het jaar 1999, overeen
komstig uHikel 8 van het huishoudelijk reg lement, de t itel vao erebe
drijfsrev isor toekende aan de heren Paul P. BE/IETS, jozéf BERGMANS, jean

M aTie DELAHAUT, Baudouin FALI.ON, jean-François GR/SARD, André 

LERICIIE, Michel MASSART, Pierre PACQUE, Roberr PEETERS, Olivier SATlN, 

Albcrt SUM, Roger STASSIN, Raout TII.MONT, Willy TYSMANS, Michel C. 
VAES, J ozef VERIIAEGEN, Adrianus VI;RNOOIJ, Alben VERSCHUREN. Oe 

Voorzitter brengt in her bijzonder hulde aan de gewezen voorzitter, Paul P. 

BEIIETS en aan de confrarers Michel ~L"\SSART en Michel C. VAES. 

De Voorzitter vroe}; een warm app laus voor verscheidene confraters die 

25 jaar ingeschreven zijn op de ledenlijST van hér Instituut: de heren 

H uben BAERT, Roger BROOS, Boudewijn CALI.ENS, Bernard OAMMEKENS, 

Gérard DEI.VAUX, Guy FAINGNAERT, Roberr- H enri FRANSOLET en Marc 

ROELS. Her is hem tevens een waar genoegen twee confraters re mogen 

vermelden die 30 jaar op de ledenlijst zijn ingeschreven: de confraters 

Eddy BERTELS en Joseph DELFORGE. 
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Op verzoek van de Voorzitter g~eft de Direcreu r-Generaal van het 
In stitu u[ , de heer Henri OLiVIER, een overzicht van her)aarversla,g 1999. 
Hij belicht onder meer de hervorming van de stage, de inrerprofessionele 
samenwerking, de werkzaamheden verricht in her bder van het dioxine
dossier, alsook de werkzaamheden van de commissies en werkgroepen van 
het Instituut. 

De Voorziner geeft vervolgens het woord aan de Ondervoorzitter van 
her Instituu[ , de heer Ludo SWOLI'S, die de problematiek behancklt van de 
onafhankel ijkheid van de "weHelijke rekeningcontroleur", een problema
tiek die op internnrionaal vlak heel war srof ror discussie !leek De Onder
voorzitter belicht in het bijzonder de werkznnmheden van de FEE terzake 
en van het COII/II/Îllet OIlI\/(difÎlIg Wil de EU-Commissie. Hi j belicht voorts 
de werkzaamheden van de ethische commissie van de lFAC, waarvan de 
Voorzi tter, de heer J.- E CA'fS, lid is en de discussies die aan de gang zijn in 
de lllt!epmdfllft' Stamlards BOtml (15 13) in de Verenigde Sraten. 

De Voorzircer verleent vervolgens het woord aan de Secretaris-Pen
ningmeester, Pierre P. BERGER, die de rekeningen per 31 december 1999 

toelicht en de begroting 2000 voorstelr. 

De vergadering keurde de rekeningen eenparig goed, en verleende een
parig kwijting aan de leden van de Raad ~n aan d~ commissarissen, 

mevrouw Marleen HOSTE en mevrouw j osiane VAN lNGEI.GO;\!. De Ont

werpbegroting mer betrekking rot 2000 werd eenparig goedgekeurd. 

Over~enkomsrig artikel 17 vnn her huishoudel ijk reglement werden 
verkozen: 

• in de functie van effect ief lid van de Franstalige Kamer van de Com
missie van Beroep: de confraters P. COMIIAIRE en B. TH EUNISSEN; 

• in de functie van plaatsvervan,gend lid van de Franstalige Kamer van de 
Commissie van Beroep: confrater ).M. PIR LOT; 

• in de funcrie van commissaris : de confracers M. HOSTE en ) . VAN 
INGELGOM. 

De heer J.E C"'TS schetst kort de evolutie van het beroep en in her bij
zonder de relaties tussen het IBR en het Instiruut van de Accountants en 
de Belastingconsulenten. De tekst van Voorzitter CATS werd op.genomen 
in het nummer 4/00 van de Periodieke BericlHen. 
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Na een korte onderbreking van de vergadering verwelkomt de Voor

ziner de genodigden op het academisch gedeeJre van de vergadering. 

De Voorziner dankt df.> genodigden voor hun aanwezigheid en brengt 
in herinnering dat het beroep het voorrecht had om 22 jaar lang te kunnen 
bogen op de kostbare steun van de het-r Henri OUVJliR in de schoot van 
het IBR, waar hij de hoogste functie van Directeur-Gent-raal !x-kleedde. 
Voor het vertrek van de heer OLiV1ER, die de functie waarneemt van Secre

taris-Generaal van de Europese !x-roepsfederatie, de FEE, sinds I januari 
2000, heeft het Instituut kennis genomen van de balans van zijn activitei
t(·n middels een nororii..:teitsscudie, die betrekking had op de beoordeling 

van de gebruikers van de diensten van de bedrijfsrevisoren. 

De Voorziner kondigt aan dat die studie op de datum van de algemene 
vergadering, 28 april 2000, wordt openbaar gemaakt en verleent het 
woord aan mevrouw I. MARJI!N, vennoot van de vennootschap Inrerel 
Maritn, die de krachtlijnen van de studie schetst. Die resuJraten werden 
gepubliceerd in het speciaal nummer van de Periodieke Berichren van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren 2000, dat ook een samenvattend jaarverslag 

1999 is. 

De Voorziner onderstreept vervolgens dar het resultaae van de studie 

heeft aangetoond dat het geheel van de boekhoudkundige benx-JX'n hoog 
wordt aangeschreven en dat zij dit aan de hftr Henri OI.lVIER te danken 
hebben. De Voorzitter verleent vervolgens het woord aan de heer Eric VAN 
MEENSEl. en mevrouw Marie- Louise CORNEI.lSSENS, die in de schoot van her 
Insriruur met de heer Ou VIER hebben samengewerkt en hem een warme 
hulde wensen tO(' te brengen. Hierna neemt de Voorzitter opnieuw het 

woord om persoonlijk hulde te betuigen aan de heer Henri OI.JVIER. 

De Voorziner geefr vervolgens het woord aan Professor Koen GEENS, 
VoorzicH.·r van de Hoge Raad voor de Economische beroepen. 

Professor K. GEENS snijdt eerst her vraagstuk van de reçlame aan, 7:0..11s 
die door de vrije beroepen wordt gevoerd en heeft het vervolgens 
inzonderheid over de regels mer betrekking tor de vergelijkende reclame. 
H ij bespreekt vervolgens de toepassing van de mededingingsregels, onder 
meer wat de honorariatarieven betreft. Hij legt ook de nadruk op her 
belang van de interdisciplinaire ontwikkeling. Ilij herinnerr aan de dis
cussies rond forpOrtllC gOl'!mtlllff en stelt de toenadering vast tUssen de eco-
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nomische beroepen en [ussen hun Instituten. Tenslotte onderstreept hij 
ook nog de rol van de rt'visor in de strijd tegen de fraude en in de voorko
ming V;U) faillissementen. 

2. ALGEMENE VERGADERING VAN DE STAGIAIRS 

Op 28 apri l 2000 vergaderde eveneens de Vereniging der Stagiairs. De 
Voorzitter van het Instituut, de heer JE CATS, woonde de vergadering bij 
en gaf een toespraak. De Vooniner van de Vereniging bracht verslag uit 
over de werkzaamheden van het voorbije jaar. 

Werden verkozen [Ot leden van het Uitvoerend Comité van de Vereni

ging: 

• op de Nederlandse taalrol: mevrouwen \Xlendy SAMAN en Vicky 
GWasDZ, de heer Luc R. VAN E)EN A8BEELE 

• Op de Franse taalrol: mevrouw Geile K as, de heren Didier GORHMAN 

en Sréphane ROSII:R. 
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B. DE RAAD EN HET UITVOEREND COMITE 

I . WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD EN 
HET U1TVOEREND COMITE 

De Raad heeft in her jaar 2000 twaalf gewone vergaderingen en één bui
tengewone vergadering gehouden. 

H er Uitvoerend Comité heefr in hel afgelopen jaar elf maal vergaderd. 

De werkzaamheden van de Raad en van het Uitvoerend Comité worden 

in het eerste deel van onderhavig jaarverslag beschreven. 

2. RELATIES MET DE HOGE RAAD VOOR DE ECONO
M1SCHE BEROEPEN 

In de loop van het \Verkjaar, heeft de Raad van het InsrÎruur volgende docu

memen uitgewisseld met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen: 

• afschrift van de overeenkomst met de Franse Orde van Advocaten van 

de Balie van Brussd waarbij aan de bedrijfsff.·visoren en de advocaten 

mclaring wordt gegeven om samen een middelenvennootschap op te 

richten, overgezonden dOOf de Raad van her IBR aan de Hoge Raad op 
4 februari 2000; 

• mededeling van het advies van 7 januari 2000 berreffende de rol van de 
commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués 

van beursgenoteerde vennootschappen, overgezonden door de Raad van 
het IBR aan de Hoge Raad op II februari 2000; 

• advies van de I-loge Raad over her advies van de Raad van het !B R van 
7 januari 2000 betreffende de rol van de commissaris-revisor inzake 
halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van rn-ursgenoteerde vennoot
schappen, overgezonden door de I-loge Raad aan de Ra:td van het IBR 
op 29 mei 2000; 
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• snikken mc.-t betrekking [Ot de btursverricluingen, overgezondtn door 

de Raad van her IBR aan de H oge Raad op 29 juni 2000; 

• nota van het IBR met bem:kking Wt de Europese onrwefJHtanbeveling 

van 20 juli 2000 bem·ffende de onafhankelijkheid van de wenelijke 

rekeningconrroleurs, overgezonden door de Raad van het IBR aan de 
I-loge Raad op 19 oktober 2000. 

3. TOEGANG TOT HET BEROEP VOOR 
NATUURLIJKE PERSONEN 

3. 1. Toelating Wt de eed 

In 2000 hebben 34 kandidaten hun stage beëindigd en met succes deelge

nomen aan her bekwaamheidsexam ... n, waarna zij door de Raad COt de e ... d 
werden coegelaten. 

3.2. Ove rs taprege ling 

3.2. 1. lAB 

In toepassing van her op 30 maart 1998 russen het IBR en het lAB geslo

ten akkoord inzakt de overstapregeling, heblx·n verschillende kandidaten 

hun dossier ingediend om van de overscapregeling gebruik te kunnen 
maken. 

A. Overstap van het lAB na:lr l1<:t IB R 

In 2000 is op het Instituut één dossier van een lAB-accountant binnenge

komen, op eensluidend advies van de Raad van dit Instituur. 

Deze p<"r$oon werd uitgenexligd voor <"en examen voor e<"n jury, samen

gesteld uit Ix-drijfsrevisQren en één lid van het lAB. 

De Nederlandstalige jury is samengesteld als volgt: de h<"<,,r B. Cu
LENS, Voorzitter, mevrouw M. HOSTE, de heren R. ADRIAENSSENS, I-I. VAN 
IMPE, bedrijfsrevisoren en A. BERT (extern lid). 

De Franstalige jury is samengesteld als volge de heren A. KIl.ESSE, 

Voorzitter, 11. FRONVIU.E, Ph. GIGOT, B. DE GltAND RY, R. VAN CU1-SEM 

en G. DEI.VAUX (extern lid), bedrijfsrevisoren. 
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Drif." kandidaten hebben het f."xamen afgelegd; twee kandidaten zijn 
mislukt en t::tn kandidaat is in 2000 tot de eed toegelatf."n. 

B. Overstap van het IBR naM het lAB 

a) [n 2000 heeft de Raad van het IB R de dossiers ondf."rzocht van 6 be~ 

drijfsrevisoren die hun kandidatuur bij het lAB wilden indienen. 

De door de Raad van het I SR goedgekeurde dossiers wf."rden aan het 
[AB overgezonden voor het vervolg van df." procf."dure. 

Na het examen te hebben afgelegd op het [AB, zijn In 2000 14 be~ 

drijfsrevisoren op de ledenlijst van het lAB toegelaten. 

De Raad herinnert eraan dar enkel de dossiers kunnen worden onder~ 
zocht van personen die reeds de eicel van bedrijfsrev isor hebben op het 
ogenblik van het onderzoek van hee dossier. 

b) Een sragiair~revisor in functie wenste, overeenkomstig artikel 2.1 van 
het akkoord inzake de oversrapregeling, gebruik te maken van de over~ 
swprcgeling tussen het IBR en her lAB . De Sragecommissie heefl een 
gunstig advies uitgebracht zodat de beerokkene zijn stage zou kunnen 
verder zenen bij het lAB. Het dossier werd overgemaakt aan het lAB. 

3.2.2. Bu itenlanders 

[n de loop van het voorbije jaar hebben twee buitenlandse beroepsbeoefe~ 

naars zich gf."meld als kandidaat voor de inschril"ing op het tableau der 
leden van het Instituut df."r Bedrijfsrevisoren. De kandidaten beamwoor~ 
den aan de voorwaarden bepaald in artikel 40 van hee koninklijk besluit 
van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaae~bedrijfsreviso~ 
ren. Aangezien hee gaae om bndidaren die onderdaan zijn van een lidstaal 
van de Europese Unie, strookt deze kandidatuur mer de regels bepaald in 

het koninklijk besluit van 14 februari 1989 rot vaststelling van de voor~ 
waarden voor toekermin,g van de hoedanigheid van lid van her Inst ituut 
der Bedrijfsrevisoren a .. '\n de natuurlijke en rechtspersonen bedoeld in arti
kel 4ter van de wer van 22 juli 1953 houdende oprichtin,g van het I nsri~ 

tuut der Bedrijfsrevisoren. Eén kandidaat is nier geslaagd voor de proef. 

In 2000 hebben drie kandidacen, die houder ~ljn van een gelijkwaardig 
diploma in het buitenland, de eed afgelegd als bedrijfsrevisor in België. 
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I-Iet Instituut omving diverse aanvragen van buitenlandse kandidaten 

zonder dat rot op heden een volledig dossier werd ingedicnd. 

4. REGISTER DER LEDEN 

Overlijdens 

In de loop van het jaar 2000 heeft de Raad mct leedwezen het overlijden 

vernomen van confraters I-lector BAILlY en J acques ROS~ 1!;U Ll;N. In naam 

van het revisorenkorps heeft de Raad aan de respectieve families zijn 

medeleven en sympathie betuigd. 

Onts lagnemingen 

In 2000 hebben de confraters Hubert BERTEI.s, Jacques DEREUME, Engel

bere J.W. FABRE , Henri KOWAI.sKl, Claude POURBAIX, André SMET en 

Maria VRANCKEN hun omslag aangeboden na een lange loopbaan in her 

beroep. De Ra.'ld heeft dit omslag aanvaard en hen een welverdiende rust 

toegewenst. 

Verder heeft de Raad her omslag aanvaard van de confraters Marcel 

BEl.lXN , Christian BI EI.E N, Michel BOGAERTS, Jean Pierre DEJ AEGIlERE, 

Leen DEI.EY, Hans DE LooRE, Marcel DEPAEPE, Paul DETlI.LEUX, I-lilde DE 

VIAENE, Katia D ' H ul.sTER, Evelyne FAI!)IlERlIE, Marie-Claire G UYETTE, 

Kurr HE ENE, Marc LAM BIN, Mark LAUWERS, Nicolas SCHRAEPEN, 

Christian SoRH, Kurt Sf'AEPEN, Peter SUY, Raphaël TIMSONET, Godelieve 

VAN U1TlmIlHCK, Maria VERCAMMEN en Pascal \X! ELLEMANS die het 

beroep hebben verlaten om and(-rt' functies te bekleden in her bedrijfs

leven. De Raad heeft hen veel succes toegewenst in hun verdere loopbaan. 

Tijdelijke weglating uit de leden lij st 

De Raad heeft oVl'ntnkomstig artikel 5, § 5, van her huishoudelijk regle

mem (ingevoegd door het koninklijk besluit van 12 maart 2000) het ver

zoek ingewilligd tot tijdelijke weglating uit de ledenlijst van de confraters 

Narhalie GAYTANT, Kri s GEYSEI.s, Brigirte NEUVII.I.E, Laurem VANor

CASTEEl.E en Guy VANDERHAEGEN voor de duur van ren minste één jaar en 

voor nier langer dan vijf jaar. 
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Inschrijving in her regi sre r der leden 

A. NATUU HU]KE PERSONEN 

In de loop van her voorbije jaar wc-rden 39 nieuwe leden ingeschreven op 

de If"denlijsc. 

Naam Daru m van eedafleggi ng 

01858 ARNAUD Gline 04/0412000 

01876 BAELE Caroline 27107/2000 

01865 BONNEFOY-CUDRAZ Pierre-I-Iugues 26/04 /2000 

01853 BRUGGEMAN Peter 06/03/2000 

01868 CATRY V('cr!e 27/04/2000 

0185 2 CUPPENS j ohan 01103/2000 

01870 DALLE j('an-Michel 3 1105/2000 

01860 DE BLIECK Carolint 25/04/2000 

01846 de BONHOME Ol iv ier 02/02/2000 

01866 DE CEUSTE H Ann 26/04/2000 

01878 DEDOYARD NDd 10/08/2000 

01869 DI Ol ER jean-Guy 10/05 /2000 

01859 FABRE johan 04 /04 /2000 

01849 FRA(TURE Emmanuel 17/02 /2000 

01848 GO DEFROIDT jacky 10102/2000 

01867 GooS Raf 26/04/2000 

01875 LAURENT jean 1910612000 

0187 1 LELIE jurgen 05/06/2000 

01884 r-,-1ARISSEN J\brc 18/ 10/2000 

01880 MERTENSjoris 0410912000 

01882 NEYENS Evy 13/09/2000 

01885 N ICKS Isabelle 2211 1/2000 

01877 PLOMTEUX-VEKEMANS Pierre 03/08/2000 

01850 POTEL Guillaumt 23/0212000 

01857 ROUSERE Nicolas 09/0312000 

0188 1 SMOLD ERS Ann 05 /0912000 

01883 SNAUWAE RT Erik 2 1/0912000 

01856 SWINNEN Nico 2 1/03 /2000 

01862 TELDERS Peter 25 /04/2000 
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N •. Naam Datum van eedaneSR ing 

01855 TOUSSAINT Soni:! 14/03/2000 

01874 VAN BAVEt Alexis ORI06/2000 

0185 I VAN DEN ECKER RonaId 29/02/2000 

01872 VAN II EMELHYCK Geert 05/06/2000 
01854 VAN REJ\IOORTERE Carla 06/03/2000 
01845 VERSCI-IELDEN Peter 07/02/2000 
01879 WEERTS Laurent 24/08/2000 
01863 WELLENS lise 25/04/2000 
01886 WEYDERS Sréph:me 22/ 11 /2000 

01864 W ILLEMSE Tom 25/01/2000 

Register d cr led en op 3 1 december 2000 

Aantal revisoren op 3 J.J 2.1999 0l' 31 12.2000 

TOTAAL 

waarvan op de Nederlandsralige rol 

waarvan op de Franstalige rol 

989 
641 
348 

B. BURGERLIJKE VENNOOTSCHAPPEN 

994 
645 
349 

Overeenkomstig artikel 33 van de wet van 22 juli 1953, gewijzigd bij wet 
van 2 1 februari 1985, en auikt:! 14 van het koninklijk besluit van 15 mei 

1985, heeft de Raad de hoedanigheid van lid van her Instiruut der 

Bl-drijfsrevisoren toe.gekend rum de volgende 36 bur8erlijke vennootschap

pen: 

B 00403 - 2000: Burg. B.V.B.A. C. Bové. Bedrijfsrevisor 

~·Iflatschappelij ke zetel: Plankenstmat 36/F, 1701 rrrERBEEK. 

T 02/569.05.26 

B 00404 - 2000: Burg. B.V.B .A. CHARLES DE STREI~L S.C. P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Moerfx-ziebomenlaan 23,1170 BRUSSEL 

T 02/672.32 .86 Fax 02/672.32.86. 
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Siège social: avenue des MCtriers 23, 1170 BRUXELLES. 

T 02/672.32.86 Fax 02/672.32.86. 

B 00405 - 2000: S.C. P.R.L. DORTH U & Ci c, Rcviseurs d 'cmrcprises 
Siège sociaJ: rue de Banjce Illb, 4880 AU BEL. 

T 087/68.66.83 Fax 087f68.62.77. 

B 00406 - 2000: S.C. P. R.L. François FINET, Rcviseur d 'Entrcpriscs 
SiègesociaJ: placede Ghlin9,7011 GI-ILIN. 

T 065f84.30.84 Fax 065f84.30.85. 

B 00407 - 2000: Burg. B.V.B.A. Marleen Thcunis & Co 
Maatschappelijke zetel: Wingeweg 3, 3220 HOLS BEEK . 

TOI6f44.70.84. 

B 00409 - 2000: Burg. B.V.B.A. Ve rbeurgt & De Smet 
J\hatschappelijke zerel: Eikeldreef 14, 9830 ST-MARTENS-LATEM. 

T 09f282.67 .76 Fax 09/282.64.42. 

B 00410 - 2000: Burg. B. V. B. A. DEBAEKE E. & Co S.C.P. R.L. 
J\barschappelijke zetel: Rusrstraat 127, 1180 BR USSE L. 

T 02f374 .55.82 F;lx 02f375.16.38. 

B 00411 - 2000: Bm,g. B.Y.B.A. Louis Vercammcn 

Maacschappelijke zetel: Ringsrraat 1.2560 KESSEL. 
T 03/489.23.98. 

B 00412 - 2000: Burg. BVB.A . Parriek Yalckx 
t>.-laarschappelijke zerel: Berg en Dal 3a, 2288 GROBBENDONK. 

T 014f51.61.89 Fax 014/50.02.91. 

B 00413 -2000: S.C. P.R.L. Picrre DELWARDE & Co 

Siège social: avenue Leray 26, 7500 TO URNA I. 
T 069f84.46.36 - 069/84.46.32 
Fax 069/84.29.85. 

13 00414 - 2000: Burg. B.V.B.A. JOHA N DE MOL 
Maatschappelijke zetel: Teo Houte 13, 1785 MERC HTEM. 

T 052/37.05.33. 
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B 00415 - 2000: BUf!:. a.va.A. KRIS MEULDEHMANS 
Maatschappelijke zetel: Alfsberg 28, 2550 KONT ICH. 

T03/457.68.71. 

B 00416 - 2000: Burg. B.V.B.A. PVMD Bedrijfsrevisoren - Heviscurs 
d 'Entrcprises S.C. P.R.L 

Maatschappt:lijke zetel: avenue des Pa,godes 258, 1020 BRUSSEL 
T 02/268.58.33 Fax 021268.60.23. 

Siège socia!: Pagodenll1an 258, \ 020 BH UXELLES. 
T 02/268.58.33 Fax 021268.60.23. 

B 00417 - 2000: Burg. B.V.B.A. J. -B. RONSE DE CRAENE & Co 
Mlilitschappclijke zetel: Rendesrede 3 1,9400 DENDER\X!INDEKE. 

T 054/32.92.60 Fax 054/32.55.25. 

B 004\8 - 2000: S.C.P.R.L. BENOIT DEFOU HT, HEVlSEUR D'EN
TREPRISES 

Siège social: rue Colonel Monce,gnie 56,1332 GENVAL 
T 02/354.74.20 - 02/354.12.27 
Fax 02/354.74.20. 

B 00419 - 2000: Burg. B.V.B.A. VAN CLEEF, MARTE NS, BOLSSENS 
& Co, Bedrijfsrevisoren 

Ma.1tschappclijke zetel: Amerikalei 35, 2000 ANTWERPEN 1. 
T 03/237.65.60 Fax 03/237.07.14. 

B 00420 - 2000: Burg. B. V.B.A. Pl-.~rER COOX 
Maatschappelijke zete! : Akkersrmar 34, 2540 HOVE. 

T OJ/454.16.J4. 

B 0042 \ - 2000: Burg. BVB.A. DIRK T IMMERMAN 
Maatschappel ijke zere1: Dorp 77, 2230 HERSELT-RAMSEL. 

T 0 14/54.40.30. 

B 00422 - 2000: Burg. a.v.B.A. Ton}' MOHEELS Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zetel: Durmen 283, 9240 ZE LE. 

l' 052/45.11.96 FliX 052/45.06.14. 
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B 00423 - 2000: Burg. B.V.B.A. DE BIE & Co 

Maatschappelij ke zerel: Belgiëlei 73A/15, 2018 ANTWERPEN I. 
T 03/239.02.98 Fax 03/239.02.98. 

B 00424 - 2000: BurS' B.V. B.A. Marc Wautcrs Bedrijfs revisor 
Maatschappelijke zerel: Mosseloon k 6 1,9120 DEV EREN- WAAS. 

T 03n55.02.30. 

B 00425 - 2000: Bu rg . BVB.A. Rudi BRAES 
j\'laarschappelijke z.erel: Srijn Sm:uvelslaan 2, 2840 R UMST. 

T03/844.72. I8. 

B 00426 - 2000: S.C. P.R.L EMM ANU EL G RAW EZ - Reviscur d 'En -

Siège social: 
rreprl ses 
rue d 'Enhaive 69/ 108. 5100 JAMBES. 
T 08L133.oo.90 Fax 081 /33.00.99. 

B 00427 - 2000: S.C.P. R.L Picrre Soher, Rev iseur d 'Enrrcprises 

Siège socia l: fue d'Enhaivt' 69/ 108, 51 00 JA M BES. 
T 081 /33.00.90 Fax 081 /33.00.99. 

B 00428 - 2000: BurS' BVB.A. TOON K ENNOF BEDRIJFSREVI 
SOREN & Co 

t.b atschappelijke z.erel: Keibers 17/2,9230 WETrE REN. 
T 09/366.08.6 1 Fax 09/366.08.58. 

B 001j29 - 2000: Burg. B.V.B.A . O PHOFF, BUYTAERT. VAN d e 
VLIET en Co, Bedr ijfsrev isoren 

Mamschappel ijke z.etel: Sint-L'Iureiskaai 9, 2000 ANTWE R PEN l. 

T 03/232.24.39 Fax 03/232.42.23. 

B 00430 - 2000: S.C.P.R.L ANDRE PREUD 'HO MME & Co 

Siè8(- social: chemin d(-s Collcrs 46, 5100 W EPION (Namur). 
T 081146.17.91 - 081 /46.16.05 
Fax 081 146. 16.05. 

B 00431 - 2000, S.C.P. R.L VICTOR COLLI N 
Siège social: 
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B 00432 - 2000: Burg. B.VB.A. PI-.i ER BR UGGEMA N - BEDRIJFS
REVI SOR 

Maatschappeljjk~ z~te!: Wanzel~straat 3. 9260 SCI-IELLEBE LLE. 
T 09/3 69.08.25 Fax 09/369.08.25. 

B 00433 - 2000: Burg. B.V.B.A. BLOEME N F. & Co Bedrij fsrev isoren 
l\.·laatschappelijke zete!: GlIsrhuissrraar 20, 2400 MOL 

T 011/32 .36.64 Fax 014/32.36.64. 

B 00436 - 2000: Burg. B.V.B.A. HOrrIERS & Co Bedrijfsrevisor 
Maatschappelijke zetel: Groensrraat 21417. 9300 AALST. 

T 05.'/78.65.23. 

B 00437 - 2000: Burg. B.V B.A. Bedrij fs rev isor G. HEHMA NS 
Maatschappelijke zetel: Daliahlan 28, 3191 HE VER. 

TO I5/61.59.07. 

B 00438 - 2000: Burg. B.VB.A. RIK N ECKEBHO ECK 
Maauchappelijke zetel: L1ngemum 56, 9420 ERPE-ME RE. 

T 053/60.15.09. 

B 00439 - 2000: Burg. B.V llA. GEEHT VE R$THAETEN 
Maatschappel ijke zetel: Mclktpot-l11, 3140 KEER BE RG EN. 

TOI6/53 .27.48. 

Aanral mgeschreven op op 
revisorenvennomschappen: 31.12.99 .)1.11.00 

TOTAAL 315 J61 

Rechtsvorm: VO. E: 11 11 
D.VB.A.: 290 317 
C. V: 45 44 
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Doorhaling op de ledenlijsc 

Volgende vennootschappen werden in 2000 doorgdlanld op de ledenlijst: 

B00049 DELWARDE, DEBAEK E & Co 

B00098 Rnymond BUYTAERT, Ix-drijfsrevisor 
BOOI03 D. TRIEST 
BOOl 14 G HyooT. KOEVOETS, ROStER & Co 
BOOl 97 FABHE & Co, bedrijfsrevisoren 
B00282 Guy VAN HOYE 
B00301 MAHC SMET 
B00308 Marcel DEPAEPE & Co, Bedrijfsrev isoren 

BOO347 DE KEYSER GEE ROt-.·fS & Co Bedrijfs revisoren 
BOo408 PETHA VAN SANDE, Bed rijfsrevisor 

; . LIJST VAN DE EREBEDRIJFSREVISOREN 

In de loop van 2000 heeft de Haad , overeenkomstig artikel 8 van het 

koninklijk besl uit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk 
reglement van het Insti tuut der Bedrij fsrevisoren, aan 5 confraters die hun 
omslag aanboden als lid van het Instituut, de titel van erebedrijfsrevisor 

toegekend. Het betreft : 

BERTE LS Hubert, Dr. Laponalaan 38, 2500 LI ER 
KOWALSKI Henri, rue Prés à In Cour 5, 4630 MICIIEHOUX 
POURBAIX Claude, Cios Saim Georges 5, 1150 BRUXELLES 
SMET André, Bosuil 67, 2 100 DEURNE 
VRA NCKEN Maria , Colenstraat I , 3840 BORGLOON 
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C. COMMISSIE VAN TOEZICHT 

Samensrelling 

VoorzÎlltr: de heer Ludo Swou'S 

COlllllliJsielrJm: 
Sl/bcOlllmissie ToezidJl (lP dl BerotpJIIÎtoefonillg 
De heer F. CALUWAEII.TS (Voorzitte r), de heren G. D ESMET, L. DE PUYS

SELEYR,I"L DE WOtF, X. DoVEN, H . FRONVILlE, M . GIIYOOT, F. SAMYN, 

P. STEENACKERS, R . VAN ClJTSI:M. 

S"broIllIllÎJJit COIJ!rtflN"IJtlt COlllrolt 

De heer R. VERMO[sI'N (Voorzitter), mevrouw P. TyrGAT, de heren A. 

DE Cl.ERCQ, J. DE LUYCK, L. DI: ~II;SMAE KER (vanaf 19 mei 2000), ;\1. 
LUYTEN, E. M ATH AY, L VAN COUTER. 

De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hecht een groor beJan8 

aan her toezicht. H ij beschouwt dir toezich t als een essentieel onderdeel 

voor de ,goede werking van de kwaliteitscontrole op de bet:lrijfsrevisoren 

individueel en op hel bedrijfsrevisoraat als geheel. 

Deze toezichtsfunctie heeft de Raad toegewezen aan de Commissie van 
l 'Oezichr . Voor hallr werking heeft de Commissie van Toezicht zich opge

deeld in twee subcommissies, enerzijds de Commissie Confmtcrnele Con

rrole en anderzijds de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening. 

H er is de Commissie als een ,ge heel, die gelast is met de algemene 

opd mch t om toezicht uit tt: oefenen op de goede werking van het bedrijfs. 

revisomat en de kwaljtllrief hoogstaande uitvoering van de olxlrachten die 

alln de bedrijfsrevisoren, hetzij door de wet, hetzij op convent ionele wijze 

zijn toevertrouwd. 

Her js aangewezen hierbij arti kel 18/tr, §§ I en 2 van de wet van 

22 juli 1953 in herinnering re brengen: 



"Ol'fl'CfllkOIllSfig zijll doel zin Ix! IlIstiWIlt toe op de goede lIát'oeril/g door zijll 
/edf'll /'(1/1 de IJ/lil loe/'erlrol/lI'de opdrm"blell. 111 hel bijzollder zie/ he/ Ills/i/II/// 
erop toe d,,/ ze: 

1° bl/ll brroepskeli//is op pet'lI/(tllelift wijze l.'trl·O/IIIt1kfll: 
2° l'oorrdeer eell opdr(lchl Ie "(IIl/'(/tln/eli. beschikkeIl Ol'er de beku'tl{//Ilbeid. 

medeU'erkillg fII tijd l'e/"f'iu om deze opdYtlcbt goed lIillr /'()fren: 
3° zicb lilt! de nodige zorg en ;1/ rol/edige OIwfbtl1lkelijkbeid kwijull 1'(1/1 de 

hlllltoel"f'rlrollude (olll1"()!eopdmcbtell: 
4° gefll opdrachtelI (/(III1'(ltIrdfli ollder 1'()()/'II'(/(II·dfll die teil objectieve lIit/'fj(!rillg 

dtl(ll'l'tm ill bel gedrrlllg zOI/den kif/men breJ/KfII: 
5° getll 1I 'f' /·kZtltllllbedell ttÎloeftllfli die olll'e/"f'I/;gbtlar zijl! met de f("(/(m/igbád 

of de ollajb({/tke/ijkbeid l'tll/ bml/tltlk, 

§ 2. Te difll álldt kali bel IIIS/illl/tI: 

1° de /'oodeggillg eism door zijl/ ledfllt'(m elke htjorll/a/;e. 1'(11/ elke l'trklarillg 
m I'tlll elk dOO/lI/ellt en mte/· ill bel bijzol/der I'tll! b/lll /l"erleJdJeflla e/I 1'tII1 
h'lll 1I0t,1'1 ol'er lIilget'oerde CO!1lroletnkell: 

2° efll onderzoek I(I/ell iJ/sleI/en bij zijll ledl'Il 1I(ltlr hilI! lI'ukllletbodeJ el! bil/I 
org/lllisatie "Is11fede I/(/(I/" de zorg u'(lr/nl/et eu de I/'ijze 1I'llllroP zij hlill 
opik/!t!Jlel/ "ifl'()f/"f'II. " 

De delegatie vanwegt" de Raad aan de Commissie van ToezicJH wordt 

besproken in het Vademecum (1999), p. 148 e.v. 

I. SUBCOMMISSIE TOEZICHT OP DE 
BEROEPSUITOEFENING 

Algemene werkwijze 

De bronnen waarover de Commissie beschikt om haar werkzaamheden uit 
te voeren, zijn hoofdzakelijk van tweeërlei aard. Enerzijds zijn er de onder
zoeken, welke als technische onderzoeken kunnen worden ,geklasseerd, 
waarbij de dossiers bij de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefe
nin,g op een auronome wijze terechtkomen. Anderzijds zijn er dossiers van 
administratieve opvol,gin,g, waarbij de Commissie zelf via een ,gerichte 
onderzoeksmethode, haar werkzaam heden uitvoert. 
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Mer betrekking [Or technische onderzoeken kunnen de dossiers worden 
inget:leeld in hoofdznkelijk twee cU[egorieën. Enerzijds zijn er dossiers die 
via de Raad bij de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening wor
den ingediend. Deze dossiers kunnen afkomstig zijn van de Procureur
Genef"J.al, van de Procureur des Konings, van een rechtb.1nk, van de Hoge 
Raad voor her Bedrijfsrevisomat en de Accountancy (voortaan: Hoge Raad 
voor de Economische Beroepen), of op au[Onoom initiatief van de Raad 
zelf, hetzij na doorverwijzing van dossiers uit de confmrernele controle, 
hetzij andere dossiers, waarbij de Raad aanbeveelt aan de Commissie van 
Toezicht op de Beroepsuitoefening een onderzoek uit re voeren. 

De dossiers die afkomsrig zijn van de Commissie Confmrernele Con
trole. berreffen dossiers die op het niveau van dezr.- Commissir.- problemen 
hebben doen rijzen mer betrekking tot dr.- werkwijze binnen het kantoor 
en in her bijzonder de dossierbehandeling, wals deze mer betrekking tot 
de mand aren en/of andere wettelijke opdrachten wordt uitgevoerd. 
Wanneer de Commissie van Toezicht op dr.- Beroepsuiwefr.-ning dr.-ze dos
siers krijgt doorgegeven, zal zij, in de meeste gevallen, in eerste instantie 
een (voldoende) tijdspanne la ren, teneinde de betrokken confrater de 
mogelijkheid re geven aan de zwakhe<len die tijdens de confrarernele con
trole werden vastgesteld, te verhelpen. Daarna zal de Commissie van Toe
zicht op de Beroepsuitoefening een onderzoek instellen naar de beroepsuit
oefening door en nnar de organisatie van het kantoor. 

Een tweede reeks dossiers binnen deze technische onderzoeken wordt 
geopend aan de hand van informatie die door ondernemingen , revisoren of 
toezichthoudende organen aan het Inst ituUt wordt meegedeeld. Sommige 
van deze dossiers kunnen een klacht betreffen die door een onderneming of 
door een confmrer-revisor aan het InstiwLlt wordt me<legedeeld. Deze rech
nisdwonderzoeken betreffen ook sysrem:nische onderzoeken, hetzij op 
verzoek van de Raad, hetzij op verzoek van tOezichthoudende organen. 

De Raad van het Instituut heeft destijds de Commissie van Toezicht op de 
Beroepsuitoefening belast met een nazicht van de mandaten dir.- door de 
lx.Jrijfsrevisor worden uitgeoefend binnen de ziekenhuissector. Eind 2000 
werd elke revisor verzocht om, in het kadr.-f van deze studie, e<:n aantal 
inlichtingen aan het Instituut over te maken. 

Vanuit de zo,genaamcle administratieve opvolging voert de Commissie 
een selectie uit van re openen dossiers, op basis van een gericht onderzoek 
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waarbij de.- rol van de revisor naar het maatschappelijk v{-rkeer toe, centraal 
StaaL Zo is de Commissie sinds 199) uitgebreid aandacht gaan beste.-den 
aan de onderneminge.-n die.- in faling zijn gegaan. Daarbij doet zij, op basis 
van de.- gegevens vermeld op een CD-Rom die alle neergelegde jaarversla
gen bevat, een uitgebre.-id s(e.-ekproefsgewijs onderzoek naar ondernemin

gen die in faling zijn ge.-gaan en worden de verslagen nagelezen die door de 
commissarisst'n-revisoren met betrekking tot het laacsre afgesloten boek
jaar werde.-n neergelegd. In bepaalde gevallen worden werkdossiers met 
betrekking (Or dezt' manchlten van commissaris-revisor opgevraagd en in 
een aamal gevallen werd ook de commissaris-revisor op het Instituut bij 
de Commissie uitgenodigd om zijn verslag of werkdossier toe te lichten. 
De Commissie streeft ernaar algemene besluiten re trekken uit het nazicht 
en de opvolging van deze dossiers aangaande faillissementen. In 2000 we.-r
d{-n geen dossiers geopend in het kader van faillissementen. De Commissie.
zal evenwel begin 200 I opnie.-uw een selectie uirvoeren van te openen dos
si(,rs met berrekking tot bedrijven die in her rweede semester van 2000 
failliet werde.-n verklaard. Bronnen voor de.- Commissie bij deze onderzoe
ken zijn: de Bijlagen ror her Belgisch Smatsblad, de pers, de mededelingen 
die de revisoren aan het Instituut moeten doen , en overige indicaties van 

diverse aard. 

De mbd op de volgende bladzijde geeft een ove.-rzicht van de oorspron,g 
van de ,geopende dossiers die door de Commissie van Toezicht op de 
Beroepsuitoefening werden behanddd voor de periCKIe 1998-2000. 

Dossierbehande ling 2000 

In 2000 werden in tmaal 62 dossie.-rs geopend binnen de Commissie van 
Toezichr op de Beroepsuitoefening. Daarvan waren 15 dossiers van de 
Raad en 39 dossiers vonden hun oorsprong in de informatie die verstrekr 
werd door onderne.-m i ngen, revisoren of toezichthoudende organen. 

Bij het onderzoek wordt veelal het we rkdossier van de betrokken 
bedrijfsrevisor opgevraagd, waarna het binnen de Commissie wordt onde.-r
zochr. De Commissie heeft het voorbije jaar w(·rkdossiers opgevraa.gd van 
revisoren, wwel in het kader va.n 0Ixlrachten als commissaris-revisor als 
van andere wettelijke opdrachten. Na een grondige analyse van het werk-
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OO RSP IWNG V,\ N DJ: G[OPENDI~ DOSS UmS VAN D E 

COM MISS IE VA N TOEZICHT O P DE BERO EPSU ITOEFEN ING 

199" 1999 20UO 

TECH N ISCHE ONDE RZO EKEN 

l. Raad 

Procuro;-u r-gcncrnal - - I 

Hoge Raad - - -
Rechtbanken - - -
Confran:rnele Comrole 30 7 IJ 
Overige 5 5 I 

Tornal " 12 " 11 . Informatie 

KhlChten 4 4 5 
Verzoeken/me<:b:lel i ngen 

- diëmcn 17 28 23 
- revisoren IJ 13 lil 

ToezichdlOlIden<le organen J 2 -
Tomal 31 47 J8 

11 1 Systematische ondcTlockcll 

Mandaten bcur5vcnnool:Sl"happen - - -

Sl/bMI'UlI 72 59 

AD:-''1IN ISTRATIEVE O PVOLG ING 

IV_ Publieke bronnen 

Cd-rom " 59 -
Bijlagt- Belgisch Staatsblad 6 - -
Pers 2 9 -

Totaal 56 68 -
V Bronnen eigen aan de Commissie 

Ja.'1rlijkse me<:k-delingcn en 

mandammeldingen J 2 5 
An<lt'T(" commissit-s I - -
Correspon<lelllie met het Instituut I - J 
Diversen I 2 -

Totaal 6 4 8 

Sl/blO/tlliI (,] 72 

Alge meen totaal 1)4 131 

53 

H 

62 
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dossier en een bespreking binnen de Commissie, wordt een brief opge
steld, waarbij opmerkingen en/of bi jkomende vragen tot inlichting aan de 
bedrijfsrevisor worden overgem~lakL Deze laatste dient dan binnen een 

redelijke termijn schriftelijk antwoord te geven op de vragen die hem door 
de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening worden voorgelegd. 
Men dient vast te stellen dat bepaalde confraters soms laattijdig of pas na 
herhaald aandringen antwoorden. De Commissie wenst in de toekomst 
korte antwoordtijden in te lassen, teneinde de dossiers vlugger te kunnen 
afwerken of vlugger een re·actie te kunnen geven. 

Het doel dat de Commissie voor ogen heeft, is mede van pedagogische 
aard, teneinde de bedrijfsrevisor een aanzet te geven om de kwaliteit van 
zijn revisoraal werk daadwerkelijk te verbeteren. 

In die zin werd door de Commissie in 2000 ook begonnen met een coa
chingprocedure, waarbij, onder het toezicht van een commissielid, een 
bedrijfsrevisor dOOf een andere bedrijfsrevisor begele id wordt bij zijn 
beroepswerkzaamheden teneinde de kwaliteit van zijn prestaties en de 

organis:lcie van zijn kantoor te verbeteren. 

Het onderzoek dient de Commissie in staat te stellen om, waar nodig, 
het dossier aan de Raad over te maken voor eventuele doorzending aan de 

tucht i nstanties. 

In 2000 heeft de Commissie 17 revisoren uitgenooigd voor een onder
houd op het InstitLlUL Zij heeft beslist 2 dossiers over te maken aan de 
Raad die na beraadslaging de uiteindelijke beslissing genomen heefr om 
deze dossiers door te sturen naar de Tuchtcommissie. 

De tabel hierna geefr een overzicht van de behandeling van deze dos

siers. 

1998 1999 2000 

GropcnJc Jossiers 134 131 62 
Uiegcnodigdc conrr:ucrs 34 35 17 

Knnworbt-weken I I 4 

Overgema:,kt :,,~n Je Raad 7 8 2 
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2. SUBCOMMISSIE CONFRATERNELE CONTROLE 

Ach tergrond 

De eerst!' norm op confr3tcrnc:le conrrole werd nan,genomen op 21 decem
ber 1984. De eCTSte controles werden in 1985 en 1986 uitgevoerd. Na een 
eersee periode van 7 jaar werd her doof de Raad nu[[jg geoordeeld de 
norm aangaande de confmrernde conrrole re herzien. De huidige norm IS 

in voege sedert 1991 (zie Vruiell/emlll, 1999, p. 151 e.v.). In deze norm is 
v(lorzien dar iedere bedrijfsrevisor minstens één maal in de vijf jaar een 
confrarernele controle dient ce ondergaan. 

Voor 1999 werd een lijst opgemaakr van 199 revisoren, waarvan 17l 
hand rekenende revisoren en 28 revisoren-medewerkers en werknemers. 
Voor 2000 werd een lijst opgemaakt van 156 revisoren waarvan 135 hand
rekenende revisoren en 21 revisoren-medewerkers en werknemers. 

De Commissie Confrarernele Controle kan een beroep doen op m~~r 
dan 90 Nederlandsralige en méér dan 60 Fmnsralige confraters, aange
duide revisoren, om deze controles uit te voeren. 

Teneinde de confraternele controle zo goed mogelijk te laten verlopen, 
heefr de Commissie het nUttig geoordeeld om alle aangeduide revisoren 
die in 2000 met een 0lx]r<lCht zouden worden belast, uit te nodigen op het 
Instiruur COt het bijwonen van een vormingsdag. Deze vormingsdag ging 
door op 20 juni 2000. Daarbij werd door diverse leden V~lIl de Commissie 
de werkwijze van de confraternele comrole toegelicht. Bovendien werden 
een aantal bevindingen uit vroegere comroles aangegeven. De leden van de 
Commissie hebben aan de aangeduide revisoren aandllchtspuncen toege
licht die belangrijk zijn om de comroles zo homogeen mogelijk te laten 
verlopen. Deze vormingssessie werd revens benut om aHn informatieuÎt
wisseling te doen russen de diverse aangeduide revisoren die 111 het verle
den reeds confraternele controle hebben uitgevoerd, enerzijds, en [en aan
zien van diegenen die voor een eerste keet een confraternele conrroleop
dracht uitvoeren, anderzijds. 

De Commissie Confrarernele Conrrole heeft tevens getracht een grotere 
coherentie na te streven russen de comrole zelf (de ingevulde vragenlijst) 
en her verslag, enerzijds, en een grotere homogeniteit russen de diverse 
aangeduide revisoren en gecontroleerde revisoren, anderzijds. De Commis-
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sie heeft hiertoe een instructie uitgewerkt aangaande her verslag over de 
confraternele controle, welke is opgenomen in de inleiding op de vragen
lijst "Leidraad voor de confrarernele controle". Oe Commissie hecft deze 
leidraad geactualiseerd voor de confrarernelf.· controle 2000. Oe Commissie 
Confraternele Controle beoogde verder ook om vanaf 2000 de deskundig
heid van de aangeduide revisoren, op grond van bepMlde erkenningen 
en/of ervaring, af te stemmen op de s]X'cificiteiten van de te controleren 
kanroren. Zij heeft tevens beslist dat bij de confraternele controle bijzon
dere aandacht besteed moer worden aan de opmerkingen die weerhouden 
werden bij de vorige confraternele controle. 

Oe confraternele controle bij een kantoor wordt uitgevoerd door één of 

meerdere aangeduide revisoren, die optreden in college. Ol: Commissie 
Confraternele Controle volgt de confraternele controles van nabij op, ten
einde desgevallend re voorzien in de vervanging van een aangeduide revi
sor, mocht dit noodzakelijk blijken. 

We rkw ij ze 

De Commissie Confraternele Controle bespreekt de verslagen die door de 
aungeduide revisor aan het Instituut werden overgemaakt. In een allntlll 
gevallen wenst de Commissie Confrarernele Conrrole bijkomende informll
rie in re winnen omtrent opmerkingen of conclusies van de aangeduide 
revisor om de homogeniteit van de procedure re waarborgen. D:mrtoe 
wordt contact opgenomen door één van de leden van de Commissie Con
frarernele Controle mer de aangeduide revisor, of wordt evenrueel de aan
geduide revisor op her Instituut uitgenodigd voor een bijkomend gesprek. 
In een aantal gevallen wordt aan de gecontroleerde revisor gevraagd naar 
het Insrituut re komen voor een onderhoud, teneinde de Commissie toe te 
laten de door de aangeduide revisor geformuleerde opmerkingen op hun 

juiste \Vaurde re scharren. 

Na analyse en bespreking van hf.'t dossier binnen de Commiss ie, stelt 
deze haar besluiten voor aan de Raad, die de uiteindelijke beslissing neem[ 

over hf.'t gevolg dat aan de confratf.'rnele comrole wordt gegeven. In aJle 
gevallen wordt aan de gecontroleerde revisor een brief geswurd. AI naar
gelung van de vasrsrelltng, kunnen de volgende situaties worden onder
scheiden: 
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• veelal wordt de confrarernele controle afgesloten door de brief van de 
Voorziner, waarbij een aantal aanbevelingen en opmerkingen worden 
geformuleerd die door de aangeduide revisor reeds waren aangebracht 
en die met dit schrijven worden bevestigd; 

• wanneer de Raad van oordeel is dar de drangwijdre van de opmerkin
gen zulks verantwoordt, worde tevens aan de geconcroleerde confrater 
gevraagd om aan de Raad mee te delen welkt maarregeltn zullen gtno
men worden om aan de vastgesteldt lacunes te verhelpen; 

• inditn inbreuken regen de normen werden vastgesteld, kan de Raad 
aan de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening vragen, een 
nieuw en onafhankelijk onderzoek uit te voeren; 

• inditn vnstgesteld wordt dar bij de gecontroleerde "commissarisdos
siers" het aantal gepreseeerde uren beduidend lager ligr dan het nor
maal te besteden aantal uren, of indien een manifest gebrek aan dos
siers wordt vastgesteld, dan worden de bevindingen systematisch door 
de Raad overgemaakt aan de Commissie van Toezicht voor verder 
onderzoek; 

• in een aantal uitzonderlijkt: gevallen heeft elt Raad dlO Voorzitttr ver
zoche om de gecontroleerde bedrijfsrevisor uit re nodigen, tlOneinde 
met hem een gesprek re hebben over zijn toekomstige revisorallO acti
Viteiten. 

De Commissie heeft in 2000 de administratieve opvolging van de dos
sierbehandeling verder verfijnd, teneinde eijdig en adequaat te kunnen 
handelen en de confraternele controles binnen een aanvaardbare termijn te 
kunnen afhandelen. 

Conclus ies 

De kwalitarieve verbetering van de confraeernele comrole is een besten
dige zorg van de Commissie. Dit hangt nier alleen af vnn de medewerking 
van de gecontroleerde revisor, maar eveneens van de inzet van de aange
duide revisoren. Het feit dat de Commissie door deze aangeduide revisoren 
kan puttIOn uit een reserve van 150 be<lrijfsrevisoren, is een rijkdom, maar 
vNeist ook her bewaken van de homogeniteit van de kwaliteit van de uit
gtvoerde controles. De vragenlijst voor de confraternele controle heeft dui
ddijk tor blOdoe]ing ervoor te zorgen dar de controles op een zo gelijk
aardig mogelijke wijze worden uitgevoerd. Ook door de contacten mee 
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de aangeduide revisoren, door de vormingsdag en door de eigen werk
methoden van de Commissie Confraternele Controle, WICht zij zo goed 
mogelijk een uniforme kwaliteir na te streven. 

De belangrijkste bedenkingen die door de Commissie worden gefor
muleerd op het einde van de confrarernele controle, hebben betrekking op: 

• de werkwijze binnen de kantoren van de revisoren, waarbij de aandacht 
wordt gevestigd Ol' de werkmNhoden, her dossierbeheer en de opvol
ging van de medewerkers; 

• met betrekk ing {O( het mandaat van commiss.1fis-revisor, houden de 
bemerkingen hoofdzakelijk verband mer de interne controle (besch ri j
ving, testen en de band naar de substantieve testen en de overige con
trolewerkzaamheden), de risicmtnalyse, het werkprogramma, de werk
dossiers en diverse conrrolerechnische aspecren. Bovendien worden in 

dit kader een aanral opmerk ingen geformuleerd aa ngaande de 
opdrachrbrief, het verslag van de commissaris-revisor en de opvolging 
van de neerlegging van de jaarrekening; 

• ook in her kader van de overige werrelijke opdracll(en, worden een aan
ral opmerk ingen geformu leerd, die betrekking hebben op de opdr-J.chr
brief, het werkprogramma of het aangepaste werkprogramma en 
diverse technische aspecten met betrekking rot het audit-technisch 
onderzoek en de verslaglegging; 

• ten slotte kunnen ook een aantal opmerkingen worden geformuleerd 
met betrekki ng tot de kantooradministratie, de kantoorstructuu r en de 
verslaggeving naar het IBR toc. Het is inderdaad zo dat de Commissie 
alert blijft voor de omstandigheden, die met de uitoefening van het 
beroep samen hangen, zoals een aangepaste organisatie van het reviso
renkamoor in fu nCtie van de opgenomen mandaten, overige wettelijke 
opdrachren en andere werkzaamheden, evenals de onafllankel ijkheid en 
de deskundigheid. 

IBR - JAARVERSI.AG 2000 



D. TUCHT 

I. SAMENSTELLING VAN DE TUCHTCOMMISSIE EN 
DE COMMISSIE VAN BEROEP 

Voor de samenstelling van dt' cuchrinstanties verwijzen wij naar p. 4 e.v. 

van onderhavig Jaarverslag. De leden-magistraten zijn bc.-nOfmd voor zes 
jaar bij koninklijk besluit v:m 11 juli 1997 (B.S., I oktober [997). 

War de leden-bedrijfsrevisoren berreft, is de algemene vergadering In 

april 2000 overgegaan [oc de verkiezing van twee cffectiev(' leden van de 
Fransralige Commissie van Beroep, mer name confraters Paul COMllAIRE 

en Buudouin TI-IEUNISSEN. Daarnaast is confrater JM. PIRLOT als plaatsv('r

vangend lid van de Fmnsralige Kamer van de Commissie van Beroep ver

kozen. 

2. TUCHTDOSSIERS 

o 109/95/F 

Een revisor die door de Tuchtcommissie werd geschrapt wegens het né};;e
ren van de verboclsbepaJingt'n in verb.1nd mer her beheer en de vertegen
woordiging van ondernemingen (lBR -) aarverslag [995, p. ! 93) heeft voor 
de Commissie van Beroep hoger beroep ingesteld. De Commissie van 
Beroep heeft de revisor vrijgesproken omwille van procedurefouten (zie 
IBR -J aarverslag 1996, p. 202). 

Volgens de Commissie van Beroep was de Voorzirrer van het lnstitullt, 
die in een vroeger dossier tegen de betrokken revisor een klacht had inge

diend, immers aanwezig op h(:[ ogenblik dat de Raad unaniem besliste om 
onderhavig dossier aan de nlchtinsramies over te maken. 

Door het feit dat de betrokken revisor hierdoor de "indruk" zou kun

nen krijgen dat hij niet door een onpartijdige rf."Chtbank - in de zin van 
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artikel 6, * I van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ~ is 
gehoord, oordeelde de Commissie vun Beroep d:lt tot dt, nicrigheid VUil de 
procedure moest worden besloten, vandaar de vrijspraak. 

De Raad van het Instiruur kon zich met deze benadering niet verzoe
nen en heeft cassatieberoep ingediend, vanuit de overweging dat de Raad 
geenszins als een rec1lCb.1nk mag worden beschouwd. De Ruad zou hooguit 
als een SOOrt van procureur kunnen opt(("'(len. De uiteindelijke beslissings
bevoegdheid komt immers enkel de ruchrinsramies roe. 

Het Hof van C1ssacie ging over tot de vernietiging van de uitspraak 
van de Commissie van Beroep en verwees de lwak naur een anders samen
gestelde Commissie van Beroep (voor de motivering, zie IBR-)aarverslag 
1997,p.197). 

De .mders samen,gesteld e Commissie van beroep verklaart een uuneal 
feiten on,ge,grond, maar bevestigt wel de doorvNwezen beslissing in de 
mate dat zij de overrredin,g, die aan de eiser in hoger beroep omwille van 
het feit B worde verweten, voor vaststaand verklaart: 

"OI'f/1/'fgrllde d{lt tUIII de eiJer ill !Jog/r beroep wordt I'/r/l'/tell d((1 bij bij ilO/((

rMe r'lkte /'((1/ 19.9. 1993 lI'ertl ((af/geJ/eld aIJ bijzol/dere opdratf)lbollder (I'({// 

de 1'fllllOO/!cbtlp (Y)) tel/einde eell ({(lIJlal coliJ/lien'ii:1e b((ndelingen Ie l'i,.,.;cb,m. 
teil sfllk d((t dOOI' de beer {Xl lI'erd geb/'{/ikl Iwr de in/'orderlllg 1'((/1 srbllldl'OI'

derJlIge!l iIJ Siálii/': 

Ddt dt TlIrblcOl1Jmis!ie tererbl ril 0111 rtdmen die de Commissie 1'(111 Beroep 
ol/(Imrbrijft beeft geoordeeld: 

• dtll de 11Jlerpre/dtie die de bllidige eiser ill boger beroep (wlIIl/Jiss(/ris-rel'isor 
1'tI1I de NV {Y} $illds bddr opricbti1lg o/J 21.5.1990) lI'ilde Itltell gel'fll 
(((111 de /'()llIwdJl /'tIIJ 10.9.93 lIiell'l:relligb(wr is //Iel deze bel/'oordil/gen e1l 

bef /l'el degelijk eell specifieke opdmcbr betreft d,e hel bem II/ogelijk diellde Ie 
lilt/keil de I'orderill!; 1',111 de NV {Y} op Uil Sici!i(/(IIIJe ,'elll/OOl!cb~/P iIJ te 
I 'OI'derell: 

• 

• 

dt/I de i1l de dtbtll/ell neergelegde SllIkkm de 1'el'Jie 1'(1/1 de eiser iN boger 
beroep Iml bet beperkte gebmik 1'fI1t de tll/lbm/feke I'olmtl!'bt be/rejt dtlt bij 
bru'I!l:rl te bebbfll gemt/(/kt. lIiel Sl(l/'ill: 

dtll "t/SIS/tml dal hij zicb i//{!t:rdtl(/d beeft inge/(//e1l /IIel de illl'Orderi/Jg Hili 

de belrokkfll I'orderillg. fn {(fu'Otrilig mil de bijzondere opdrm"ht die be/ll 
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door de NV werd toel'ertrolfll'fl. dewelke belll o/'erigel/J l'o(JrJchOf(fII op kOJtw 

heeft "itbeffUlId ter financierillg 1'11 11 deze illl'fJl"derillg ell 0111 de tl/Hellgeko
II/el! derdm te I'ergoedell: 

Ol'tnl 'egew/e iliderd(l(/d dal: 

• de dllidelijkt! m IUlIlIl'kellrige bell'OOrdillgfll 1'Il1i de alltbelilieke /'ollllacht de 
eiJtr 111 hOgN' beroep de beroegdheid gel'tl/ 0111 IJl de plaa/J 1'a/l de opdracht
gm:/; de NV {Y}. (die door elke Jr/mldellaal' /'(111 de l'ellIloolseb(/p l'irJchlll
digde bedragm te IlInell "ell illzonderheid ill Sir/lil'. MI opdr(.1rhl die l'ffder 
reikl dali beI/uitrekken 1'tII1 de illl'fJrderba(/rheid /'(11/ deze Jchlild/'Orderillg 

• 111 het kmle," 1'1111 Zijll l"trpl(.1f1tiillgw lIaar Sleilie: de eiJtr ;/1 hoger beroep 
lIIet zijn 'I'olw/lfhl aIleelI heeft ol/derhallde/d lIIet de SieiliaallSt klallt 1'(11/ de 
N V {Y} O/'f'I' een o/'ereelikolllJt tol ge.rpreide lemgbelalillg 

• de elier ill hoger beroep hal/delillgtll heeft gmeld die lIiet am/erJ kl/llilell 
lI'fJrdm gedIlid d(1II dadfll /'(/11 beheer /'(/11 hel ge.rc!Jil OIl!SffUII/ !I{(ar (uII/lei

dillg mil de illfvrdering 1'(111 de bogtl" genoelllde /'OI·del"lIIg. of ,whwreekJ of 
/IIiddelJ hel geltlilw /'(/1/ HtrJchi/lmde "I!IIvrderam"!'" 011/. legm cO/III/J/JJie. 

de beffdillg door de Jr!J"ldwaar te bekolllm. 

Dat bet optredfIJ I'a l/ de eiser il/ hoger beroep I'm/er heeft gereikl dali hel inza
/llelell /'all bewijskrachtig /I/fIterlaal j'ia /lorl/Ulle IWlidatÎeprocedlfreI ZOf/1J de 

ben!s'igillg door derden. bestell/d /wr hel ollderbolllCell l'all zijll oordeel Ol'fr hel 
beSItIlJ11 /1(//1 ee/I illl'Orderbtll1! ich"ldl'Orderillg; 

Ol'fnl'egmde dliJ de olllJltllldigheid dllt de eiJer ;'1 hoger beroep gem illl'Orde
rillgJhollomrüf ZON hebbell OIIfI '(/IIgf1l. Ilfltlil !Jff feil dm dit op bfIJiJ /'1/1/ hel 
dOHier lJiel l'tliIJt(/(tI. ;'1 elk gel'('/ "iel ter ulke dieml/d ij (f(fIIgezÎfI/ blijkl da! 
eell dergelijke CO/IJIIIÎiJÎe werd ol'treel/gekolllfl/: 

Dat bet /IIalldlwl df/t op ( .. .) door de NV fn (/(111 de /xer {Z} U'frd foel'er
Irof/lld. dateert t'tlll lUI de beI/iJlillg I'flll de eiJfI' ill hoger beroep "0111 Ie l'frza

ken zicl; bezig Je bOlfdf/l lIIet bet gm})ir C .. ) 'lor/al dil gege/'tII geenszins 
tljbrfllk doel aal1 de relelwllle ot'tf"lI'egil/gfl/ mIJ de beIliJsil/g i" hoger beroep: 

Ol'frl/'egfl/de dal lIi! bOI'tI/Jtl/(f//de beIrhollll'ólgfl/ blijkt dat de eiJtr il/ hoger 
beroep de ÎIII'OI"df'l"illg heeft georgalliseerd 1'fI1/ eell sC!;ldd/IOrderlllg I'all !éll /'fllI 

Zijll clic""fIl flI dtll het !eIl lam gelegde ftil rlf/t de bepa/iflgm 1'(1/1 de artikelelI 
9 IWI/}Jet KB /'(Il/ /6.3./957 el/ f2. § 2 I'a" hel konlllklijk beIl"il mI/ 

/ O. /. /994 Ol'fr'reedl , (I/dW mSISI(/al . .. (l'er((I /llIg). 
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De Commissie van Beroep legt aan de bedrijfsrev isor, omwille van 

hogervermeld feit, de sanctie van schorsing gedurende zes maanden op. 

01 4;/98/F 

De Raad verwijt de heer {X}, bedrijfsrevisor, dat hij in zijn hoedanigheid 

van vereffenaar van een NV, artikel 187 van de gecoördineerde wetten op 

handelsvennootschappen (Venn. \'(1.) heeft overtreden dar hem de verplich

eing oplegt om elk jaar de jaarrekening op re stellen en neer te leggen en 

dar hij aldus rekort is gekomen aan zijn beroepsverplichringen in de zin 

van artikt! 19bis van de wet van 22 juli 1953. De Raad heeft her dossier 

doorverwezen naar de Tuchtcommissie. 

De Tuclucommissie legr de revisor her verbod op zijn opdmcht als ver

effenaar van de NV VOOrt te zenen en enige opdmch r te aanvaarden waarop 

de artikelen 170 rot 188 Venn. W. van toepassing zijn. 

De argumenten zijn de volgende: 

"O/lfrll'egmde d,1I (X) geell rechtsregel of boekho1((lk/lI1dige techlliek Iwrsre/J 
1I '(/(l/ïf;! ZON kmmm 1I'0rden afgelehl dn!. oll/u'dle mil de benl'isliug il/ l'erbfl1ld 

lilt! de /'onlerillg l'tH' de (baIIk), zoals bij die beschrijft. de jflarrekel/h/g 1'fI/1 de 
N. V. (Yl ill I'ereffollillg "ier ZON klllll/ell Il'ordm opgesteld zonder dat het om 
/'tIlse b,d'lIIseli ZON gaall: 

Dfll illderdfUld zodrtt de Il(Jrderillg 11(11/ de (btJ/lk). op b{fsis l'a1l hel laatste reke

lIillglliw'eksel, ingesrhrel.lfll /I'lIS op de passimzijde I'{f!l de rekmillgw /'tI11 de 
l'i'III/OOIJcbtlp i1l Ilf!rejft!li1lg. o/lf!reellkolllJtig de bep<llillgell 1'(111 artikd 4 /'(/1/ de 

I/'el Wil 17 jltli 1975 op de jtlmnkellil/g til de boekbolldi1lg I'tl// de ol/fleme
lIIi1lgm, deze il/Jrhrijl'illg ttlJ dl/Jdtlllig defillitief was: 

D{fl zij dllll ook ill gmedei IIMIe eell belellllllerillg kOf! zijn 0111 de lxi/am Wil 

die rekel/illg op Ie IIltlkell II/el hel oog op de opJle/lil/g /'(111 de jlwrrekel/illg. ill 
o/'ereewtelllmillg lIIet t1/·tikel 5 IWlI bn kOllillk/ijk beslllit I'tJII 8 oktober 1976 
bnreffollde de jfwrrekenillg I'tJII de olldememillgen: 

Dtll de olllJltllIdigbeid dal de heer (Xl, in zijn hoedalligheid /'tll/ l'treffol/tltl1: 
tl/'ijfols hlld wat de besumming betrof mil bef bedl'llg I/'tUII'/'oor de rrkwillg I'{fll 
de l'CllllOo!Scha/! bij de (bal/kj werd gedebiteerd t!I hij IJef dali ook II/oge/ijk of 
1I!(I(Jlxhijlllijk heeft get/eht d"t dit bedr"g werd opgello/llt!l door éél/ 1',(1/ de 
dimdeelbolIden. 111(/ de et'el/t/rele i/lStt!llll/illg /-'III! de (bal/kj, il1 deze geel/ 
im40ed /tiloefelll: 
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DIl! i1lflel"dtl(J(1 deze oIllJ/tllldigheid. ill de IlItlfe dtll zij dIm til ZWI l'tlSIJ/(J(w, 

lil/tm 111(/"1" lol gef'olg zou hebbe" gehml da! zij ill boofde /'1111 de I'tlllloo!JcbllP 
i" H!rejfwillg eell el'tllllle/e I'orderi"g tO! !el'llgbetlllillg zou bebben doell ont~ 

SltltllI, of zelfs eel/ /,onler'l1g tO! seblldf'l'l:l"goeding Ie/! O/,"J/mlll ('1111 de bank -
in de I'erol/(Ierstellillg dlll ook ill hllar boofde eell fOI// zou zijll bewezen - //lrJ(II' 
zij i/l geiler/ei IllIIle de jlwrrekellillg l'tIIl de 1'f:lllloolSfhtlp kOIl beiill'loedell, 1/(/11-

gezim eell cOlllpelJJtI/it in de rekmillgell tl/ssell eell scbuld en eell l'Orderill/!, f'I:rbo
dell is (Imikel 6 1'1111 IJd mil/gehaaide kOl/illklijk besllli! 1't111 8 okIober J 976): 

0"1 ill de I"ekmill/!, belreffel/de de rm;!/(lfell /'(111 de I't!reffillillg, die jtlarlijks 
111111 de ';!gell/tll/! ('ergluIering /lloel wordelI I'oorgelegd, eell dergelijke !/Iogelijke 
l'Orderin/!, in l'f)()rkOIlle/ul gel '111 bel l'ooru'l'IP diende lIi/ ft IIItlkm 1'tI1I em (lfzon
derlijk hoof dJ/uk (artikel /359, Gel't'/:h/elijk \Velboek): 

01'fru'fgmde, mule,'zijds, dil! de 011loe/'I'ikwdheid f'llll de kaslI/iddelen 1'(111 de 
f'tI/llOO/Jfhllll ill l'I?reffinillJ;, ill I'erholldillg tol de hOl/omrltl m koste/J ill I'er
bill/d lIIe/ het opstel/eli e/I het flter/eggell I'lll/ de jtlllrrekeuillg /liet /'((1/ a(lrd is de 
beer (Xl te olllsl(/(I/l 1'(111 het l'f'rI'IIl/m 1'<111 zijll wettelijke l'trplidJlil/gm als 

{'treffill!Il"': 

01'tI1l 'fgmde, de,-/J(I/t'e, dal de IJeer (Xl niet IIIII/IOO/lt ill de ollTllogelijkheid te 
zijll geweesI /I'(Il",ill hij beweerde drlt hij ::icb /m'OlId 0111 de jallrrekellillg 1'(11/ de 
N, V. (Y) il/ I'/[reffellillg op te SleI/eli ell liter te leggen: 

Ot/I de feilell die bel/! /l'ordel/ l'erweren door de gaad 1'(1/1 bet f /lJlillfllf i1/ zijll 
l'trs/llg tltIlI de 'TI/rblcommissie dUII ook bell'fZm zijl/: 

( ... ) 

Dal il/ de loop IWII ber l'frboor l'tIlI de herr (Xl door de "fi,dJ/l"OlI/!lIÎJsie geble
keil is dal bet /'erdu'ijnen ( .. ,) 1'(1/1 de oll/standigbeid die bij il/riep (lis zijnde 
teil belell/meriug I'oor hel opstel/eli ell /leerleggm 1'(111 de j(J(//'l'tkmilig /'(11/ de 
gmoemde l'eI/llOOISfhap, gern g(!J'olg betft gehtl(/I'oor zijll fekonkomillg op dif 
1'1/1/1, (/(/I/gezien bij hl dezelfde foes/al/tl is blijl'tJI /'I:rkel'ell 0111 eell tllldere rerlCII, 
/I(fIllelijk de ol/II/ogelijkheid 01/1 rle bOl/or(l/'i(l ell kosfell drl(lrl'ml fe /afm dmgell, 
of dool' de l'fIllIOOISChap ill I\:reffil/il/g, bij gebrek (I(m (lf!il'tI ;1/ kasstI, of tloor 
ba(ll' (1IIIuler/bol/del's, die blijkbrl((/' 1I'ell/ig krediet/l'(umlig Il'tm'll eII lIIet /I'le 
bij OI'erige/IJ op l'ell bepr/(J!tI ogmblik elke relafie beeft /'t'r/)mkCII: 

Dtl! el't'lIl/'el, ZO(lls bog(!J' reeds werd lIi/emgezet. de geldelijke foes/tII/d /'1111 de 
/lellllOOIJfhup ill l'I?rejfellil/g de beer (XlIIiel I'rijs/e/I 1'tI1I de l't'rl'lll/llIg /'(1/1 
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zijll t'trplidJlingm "Is l'treffmrltlr die door (mikei /87 Vnw. W~ wordm t'OOr
geschre/'(!II; 

Dril twderzijds. de heer (X) die eet! eerste keer werd gehoord door de 
Tl/fhlrOlllllliJSie (. .. ) geell gebmÎk beeft gell/tltJkl /'(11/ bel I/ÎfSlel dtll heli/ /Iud 
100f!.eSftulIl om met deu IIÎloefming Ie begilil/en. IlItllJr beweerl Ie II'(/rhtm 0111 
zulks te d()(!n. lof de t{(lIldetlhOllders tltllll'lIlIrdm de hOllor(lri({ til kosu!! l'trboll
dw ({tIlI bet opstellen W I/eerleggm l'tW de jtJ(lrrekellil/g s;lIds de im'ereffe
I/il/gslellillg lell Imle Ie I/emet!: 

D({I ill die olllsltllldigbedell er gem tltlllleidiug is 011/ ({tlU heer (Xl eell "ielIlt' 
lIitsul I()(! U SI(l((I/: 

( ... ) 

Ol't?rll'egende d(ll de feilell die de beer (X) ItII laSle //'ordel/ gelegd. lekorlkOll/in

gtll lIirl/{(lktll ill de lIilOifmillg I'tlll zijl/ opdrmhr lIlJ I'ereffinlltlr I'"'' de NV 
(Y) (l'Crenigbt!tlr Jllet de opdrtltbltfl /'(/1/ de bedrijfsrtl'isor) w dtlll ook I'f.'r<llll-

1I"00rdm dal bem ten lIftbISImf wordl opgelegd IIItl toepmJll/g /'(/11 "rlikel 
19bi$. 1° I'tlll de wet 1'({u22 jllli 1953: 

0111 bet in CtlSll I'rijl/'illige ukorlkoll/iugm befl'Cft. die tlbsollllf( til op elkaar 
I'olgmd zijn. zonder onderbrekillg. gedllrmde negm jaar: 

Dtll, (lJIderzijds. de door de beer (X) illgerOfpelf olllsltwdigbet!m 0'" Ie Imrhtel! 
de beU"emle olllllogelijkheid Ie l'Cr(""II'OOrrlel/ 11'(/(11";11 bij zich ZOII bebbe" bet'OlI
dm 0111 de bij wet l'OOrgescbrtl't?lI jt!lIrrekenillg 0/1 Ie slellel!. 11'(1(1/"/(;1 blijkl dal 
hij lIiet i1/ bet mil/sI rekming heeft gehol/det! met elelllellltlire regels op hel t'lak 
/'tI1/ bofkbolldil/g m jt!tI,.,.ekel/illg l'tlll ol/deflJelllillget!. of zelfs illzake !'ereffe
/lil/g. op zijll g()(!de IrOl/1I1 ew twijfel 1"lw lI'egw die des Ie groter is dlll hij gem 
!/"ppm beeft gezet 0111 (/(11/ deze lekortkolllillgetl te l'er/xlf'ell I/a hel I'ertlll'ijllm 
1'(1// de a(lIIgebaa/de ol/lSftllu/ig/xdm. I/'{wrbij blijkbaar hel reè/e /Ilotief Iwr 
deze ukorlko/llillgm /'tl/l geldelijke (/(ml is" (I"erftdil/g). 

Ol47/98/N 

Een bedrijfsrevisor rekent beroep aan [e.gen de beslissing van de Tucht

commissie, die hem een schorsin.g van 15 da.gen heefr opgele.gd. Betrok

kene had immers als commissaris-revisor een versla.g zonder voorbehoud 

afge.geven in een vennootschap die kort nadien fallier wordt verklaard. 
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Vo]g~ns d~ Tuchtcommissie blijkt uit zijn werkdossi~rs dat hij een aama] 
continuïteitsrisico's niet degelijk, noch grondig heeft geëvalueerd. 

De Commissie van Berocp verk laart hee hoger berocp regen de beslis
sing van de Tuchtcommissi e ontvan kel ijk doch olJgtgrolld om volgende 
redenen: 

"2. - O/'trutgmdi dlll /xl jtlffrt'N'Jltlg /'(111 dt MOl/lrJerJ Ol'tr btl ~kjllllr 

01.0 J. 96-30.06.96 /(11/ (de l'rllflooIJr!)ap Xl lIIeldÎllg IIII1f1kl l'flN dt fluit I'Îa 

opJlorpilig l'flll (X door 1'l:llIIoolJclklP )' l. IIItt illgllllg 1'(111 0/ ,07, 96: 

dlll bel door de IxlwHel1 bednjfirtl'iJor per 30 jllNi /996 opgeslelde tmlag 

l'tIIl di colIJllliUt/risseli Ol," dl' l 'fm/elde periode bijgtf'Olg dllidt/ijk helI'frslag iJ 

dtll bedoeld u'fJI"rll illllrl, /74//3 Vel/II. w,o; el/lliet bet INdfjllt/riijkJ l'trIlag. 

1I 't/(II'I'al/ sprake ill arl. 64srxies Vmll. \\%: 

dal arl, 174/ 13 Vnw, \I'~ bepaalt: 

"Arl. 174//3. (lNgel'oegd bij \1'1 /993-06-29/30. art, 1,009: ED: 
01-10- 1993) De jtllirrekflllllg I'tlll de OI'ffgfllOl/lfll l'rI/l/oo/Jclklp 0I'tf hel 

lijd/wk begrepelI 11IS1fI1 de dal/llll 1'1111 de jaarafslltiling /'tl/l heIIaaIJlt 

boekjlllir Ilwan'OOr de rekellillgell zijll goedgekeltrd eli de ilJ Ilrlikel 174/2. 
§ 2, e. bedOl/de dallllll. I/ 'Ordl door lxI btJllllII'Jorgtlllll /'tI1I die Irlll/oo/Scluip 

Opgtllllllikl overeellkolll/lig de bepldillgm I'dll deze gtcoördll/urJe 1I"/!lIell die 

op btlt/r IfJfp#Jsdijk zijll. 

Zij u'Ordl OIulefll'Orptll allll de goedkiltrillg I'tlll de atllldtelboltde/'J of l'fmIO

Im "tIIl de OI'tfllellltllf/e 1'I'llIloolSdJclp 1'fJlgfllS dl' regd/ dil' lOOI' deze I,/(I/J/t 

meI belrtkkiug 101 di Jaarrekmillg geldm. 

Olll'tflllilldn"(/ tIrlikt! 174115. beJlium dt lIt11ulttll)()IIdm of 1"t'I/I/Oftll 1'(/11 

dt Ol'trlUllltlUIt n:lII/oo/JcbllP Ol 'er bel t'er/fIlell l 'tlll ktáJlIlIg (ltIIl de 

beslI(I(fj- e1/ {Ot'Zicblsorglllltfll'tlll de OI'trgtl101I/tIl n:lllloolSl'hdP . .. 

d"l bier 11101.'1 om/edijlltl U'OI~/CII d", de ja(/rrekmillg I'ml de O/'1:/"gel/01II1'1I 11:11 -

1I()(Jlschop ()t'I!1' bel lijflt'tlk begrepel/ "mell de dtlflllil 1'11/1 df jlltl/'tJjslllifilig 1'flI1 

bel Ifltllste boekjtuIl' 1I'(ItII"/'OO/" de rekmillgm zijn gOl.'dgektlm/ til de 111 a rlikel 

17412, § 2. e, bttlOl.'Mt d,,11II1I teil jtUlrrekellil/8 is dit IIIrJtI //'ore/tll opgclilatlkt 

OI''I'I"ff1lkol/lSlig de Ixptllillgm I 'rlll de l'tIlI/OOlSdklp~I/IH': 

J, - Ol"trlt'tgmdt dal blijkt /lit eell IItI=ifh, 1'<111 de ll"trkdoJSirrs. morge/rgd 

door de belrokktfJt dal gefit mkel d()(llIIlelll l'tf//'ijst Ilatlr mig olldrrzotk Ol'tr de 

COIllIllIIi~til mil Jxl bedrlJfsgeb/!/lrt!ll WIl di beIrokkeIl /l'IIIIOOISclklp: 
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dal eel/ doelgerirbl, /I/1II1I'gezel fII getJ/'gllmellleerd col/lÎllllileitsO/lderzoek Jl(xb
/al/S !l()()(lwke/ijk I/'(/S, gelet op de /'I)()rgellO/Ilm fflSieler";rbl ing: 

dal de belrakkme lIiet Vtfll'isl dal bij gem tUlIId{lCbt bad /-'I)()r bet ill/II/aterieel 
rast daief UktlS l'tlJlgesteld door de "I/Irblrolllmissie; 

dal bij bijget'Olg, in o/'errredillg lIIel arl, 15 l'IJIl bel reglelllfllllllJll plirlJlmleel; 
eel/ certificerillg beeft geget'tll die SI(11111 op eell //Iel/illg dil! bij zifb lIief gel 1ol"/Ild 
bad op bmis /'tI1I doelgericbte eli 1l(fIlIl'gezeIIlÎlgel'oerde roflfrolell'erkwlJlIlbedm: 

Orerll'egende (htf moel opgemerkt lI'ordell dIJI bel krediel IWII de (bIJlIk Zl 
d(lfeer! //(III 21 seplelllVtr 1995, bijllIJ ééll jatll"/'oor hel opstel/erJlml bell'er
slag: 

da! 110(/) de lezillg 1'tJ1I de brief d.d. 17 IlOf't!IIlf;e,' 1997, als eell lIit/eg ({fbtertlf 

/1(/// bet jrtil/iJselllem IWIl de N, V. (Xl, II()('!J de lIiter.mrd ollVtkewle gebellrle
lIiSSerJl'tI/1 /lIl 20 (I/(gm/lls 1996 iels tlfdom tlml de OIlgejimdeerde ((rfijiferillg, 

zOt/is bierbol't/I lI'trd lw/gesteld: 

.j, - Ot'erll'egende dfll dt (true ree/Her terecbl beeft geoorduld dfl! de Wllslmrlie 

lIIel be"ekkillg 101 de kmisparfiripatie !lISsm de t'i!rllloolSCbapptll (Xl til {Yl 
tltll/leidillg gaf tOl eell sÎlflatÎe 1'(111 ol'tflredillg /'{lil flrl, 52JexÎes, § 2, Vt/lII, \\'~; 

dal deze sill/at;e dllll ook bad llloelell l-et'/lleld lI'Oldm ill de toe/i(htillg bi; de 
j(/ar/'ekmlllg per 30 jlllli 1996 zodal dt l'er/lle/dillg inlJet l'en/ag I'al/ de (0111-
missarissell dtll ti' gem illbrellkell zijll op de l'Îgewule l/'elgel'Îl/g, arl, 3,8 /-'(1/1 
de fOlllfolmorll/tII srhelldt: 

5. - Ol'efll'tgende dal hel geheell'fm de houdillg 1'((1/ de Vtfrokkene ge!lIlgl l'tl/I 
el!ll OIl1'O/doellde zorg, ja ze/fr l'flll eell gebrek ({tlll oNafhtlnkelijkheid. z()(/Is de 
eersle redJfer el'f!lletl/J terl!flJl l,tlslste/de: 

6. - OI'f!I'I/'egellde. omlrml de Jlrtlftoemelillg, dtll //loet 1:<lstgfJleld wordeli daf 
de befrokkme i/l de lIi!oefmiNg I'tlll zijN opdf(/fbl als bedrijfrrel'isO/' el! lil de 

u'trkzr/{/lIllxdell die dtl{//'/IIi!t Stllllellballgen, tekorl is geko/liel/ (fall zijn beroeps

Ilfr"llth, ÎI/gm; 

d"l bet dllidelijk is dtlt bij niet Ixll/{)(Iige heeft gedmlll; 

d"l daarbij /'{)(lfa/ Op/'tllt dflt hij bij zijll l'lrdedigillg 1'001' de tllfbuolI/lllissies 
1I0g steeds o/ljuiste sle/lil/gm i/llleellll; 

dal in deze olllsl({luligbedm teil II,{/({/'Jdmll'ing en ze/ft ee/l berispillg /liel uillen 
1'Olsl(/(//1 0/11 de betrokkl!lle Vtll'lISf Ie /IIakelJ I'flll zljll beroepsplichten ell I'O()YtJ/ 
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/'(11/ Im jeit dat zijll I/'ijze 0111 IIQgallichrzitl11ig 011/ te Jprillgell IIItl em IIY!I/e
lijk l'trIlag. Iwral de derdtll. leztn 1'1111 zijll IlfrJ!ag. olll'oldomde illlic!J1 til 
zelfs kali lIIisleiden: 

dal Iwderzijds de I'(lJtge5le/de inbrtllken op zirhzelf ook niet de oorzaak blijkm 
gell'etsl zijll 1'(/11 hel fr/illiHelilell! 0/ /'(111 erge I/ade/en I'()()r derdtll. zodaf etll 
kleine Jc!xJ/"Jilig. ged"rtllde I-ijftiell dageli, ZMIJ door de eerste rerhler opgelegd. 
/'olUaal ( ... )'". 

De Commissie van Beroep b<-vestigt dan ook de bestreden b<-slissing en 
handhaaft de schorsing van 15 dagen. 

o I 49/99/F 

De bed rijfsrevisor die door de Tuchtcommissie werd geschrapt omdat hij 
niet was ingegaan op verschillende uimodigin,gen van de Tuchtcommissie 
in verband met b<-Iangrijke vertragingen in de becaling van de bijdragen 
aan het Inst ituut, niet-gedekre cheques en becaling middels vennootschap
pen die geen revisoren vennootschappen zijn, heeft zich tot de Commissie 
van beroep gewend, 

De Commissie van Beroep vervangt de sanctie van schrapping door een 
schorsing voor de duur van één maand om volgende redenen: 

"Ol'erll'egellde dat de heer (Xl de besliJsillg /'(/11 de Tlffh/(oll/lIlissie a&/lII'f(h, die 
helll de lal/crie 11(111 schraPPing oplegf 0111 redelI Wil fekortkomil/g (/(11/ de bepa
lillgen I'rlll artikel 3 /'a ll hef kOl/inklijk beII"" l'a1/ 10 jrllllltll'i 1994. dal 
kpfMI! d(/I de bedrijjsrel'ilor IIlfJiI l'trlllijdm teil bOl/dillg a(f/J Ie /Iemen 0/ etll 
bOI/(MiIJg te mI/eli die strijdig is //let de lI'atJI"t/igbeid. de rerbtschapmbeid 0/ 
de kieJheid o/mer de (/Cblillg die bij (/(11/ zijll cOIl/mlers is /'erJCb/lldigd. o/lIIel 
de ollaJb(l11kelijkheid die de wije beroepelI kmmerkt; 

D'lt illlwdiggelld gtlwl (/(1/1 de beer (Xl lI'ordll'erwettll: 

f. Geen gtl'Olg Ie hebben geget't!fl 

a. aOIl de brie/ ( .. .) 1/(111 de VoorzÎller /W!J bel I mlitmll kM/jemie de lIilgifie 
IWII fIl'et dJtq/leJ zQllder dekkillg bij wijze 1'(111 be/alillg I'a /l de bijdrage/! 
1'001' hel jaar 1998 door teil llfl/llOOfJrbap ()') die lIiet O/'er de boedalligbeid 
IWII kdrijjsret1isQr bescbikf: 
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b. (UIII de b,;ej ( ... ) l'tllI de Voorziner /"(11/ bel IlISliwlIl u'aar;1I bij werd lIif~ 
gwodigd om zich te melden 1'00r de COII/II/iJsie I'a" Toezicht op de Uiloefe
/I;'lg l'tII/ hef Beroef! op ( ... ) om geboord Ie 1I'0rdm Ol'fr hel dossier (Zl, lIoch 
atlll de brief /'(/11 de adjm/(/ direcfellr~gme/"tltll /'(11/ (. . .) II'(JtJri" helll eell 
dafmll fer len'tmgillg werd 1'OO/geJfeld op ( ... ). U'aarop de beel' {Xl telefo
/liJch of! ( ... ) hel lI'etel/ da! IJlj iJl Frankrijk rerb/eef en hij zich lIief kOIl 
me/del/ [oor de COlIIl/lissie mil Toezichlop de oorspronkelijk bepaalde dtlllllll 
I'(m ( ... ): 

2. Door zijll hOl/dillg de Ifwk 1'tI1I toezicht. II'({(/rmu de boger I'erme/de 

Commissie ill IItUlI1I ['tm bu 1/IS!illlllt der IJedrljfsrel'isorel/ is InlaS!. Ie bebbe" 
bemoeilijkt of zelfs ol/moge/ijk te beMen gelllaakt: 

Ol'fr/l'egmde dal de beer {Xl. die lIief 1(lIIger de lm'Oegdbeid I'tm de TII(b/~ 

ills/anties mil bet Imtil/llll beW ·isI. l"Oor de COllllllissie 1'(111 Beroep de helll l'er

lI'ettll fti /ell erkent (. .. ): 

Dal de heer {Xl el'flll/oef l'fl1l oordeel iJ dal de s/mf die de Tuchuol/Il/I;ssie bel/l 
heeft opgelegd. flbl/onl/dal ZIMar is m bij de COIIIII/issie 1'(111 IJeroep 1'/"tIagt "de 
Stmetie a(m de erllSt ['al/ de teil /((Jle ge/egde feitelI (um fe passelI". feilelI Im 
(ulI/::.ien I/"t/(/I"I'tll/ bij !'()/gel/{Ie oli/stfllldighedm inroept ell (til dllide/ijke wi/le 
kmnen geeft 011/ zich Ie I'(:rbereren: 

O/"erll'fgultle d(lf lIil IJeI dossier I'tll/ de beer (Xl blijkl: 

( .. .) 

Dflf di! I'ers/tlg ollder Illeer ['erme/dl dal de bee,. {Xl zijll ([(/ivitei! tllleell ttit
oefem til d(II de secreltlril/(/!JI'I!rstrekkillgtll wordm l'frricht door personeel l'tllJ 
P~l. eell l'f/ll/()(}/jrhtlp l"OOr dell"tlke hij be/allgrijke diemtelll'l!l"strekf til die een 

"!J(wg gespeci,tliseerde fidllri/lire is in hel i'Oeren "(/11 de boeklw"dillg eu full'ieztll 
f/(J/II(1I,'t1ll NOTARISSTUDIES ill heI/til/tt": 

Dat de beer (X) a((/II'Ol'rI dat de (/(II/dl!f/bollden I'all de l'tfillootsc!Jap {YJ. die 

de betwiste c!Jeqtw lIitgtJ! zijll twee Z01lC1I zijn: 

( ... ) 

3. Dtlt de heer {Xl tIllIl de Voorûller !'tIn hn Illslif""f lief weten dtlt. 
oll/wille ["11/ ::.ijll m-btemitgtltlllde gezondbeidstoestalld. zijll beroepJtlaÎl'iteif 
"1'riJ beperk'" is en bij geell bOtuier Illeer is [',,,, eell IIItll/dtlt/t: 

( ... ) 
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Ol!erwegmde dta de heer (X l aall het Imtitlllll eell cheqfle UI' ll'tUlrde l'tl11 
/2.000 frank h el geworden UI' l'frl'tmgil/gf'{l fj de Iwet bel wiJle cbeql/e1. lol 
beMling 1'1111 de bijdrlJgfll wet' het eerJfe semester 1998 (l'tIste bijdmge 10.000 
frt/lIk, I'ertwderlijke bijdmge. l'oorsrwl 2.000 fm/lk): dal er geen IUII/wijzillg 
iJ dlJI deze rheqlfe ter 1,et'1'1l1lging lIiet ZOII zijll gedekt: 

Ot/I, U'tldr de belu.iJfe cheqlli!1 /lilgegef'/?II lI'erdfll door I'w!/Oolsrhtlp ( Yl W 
gerirhl tlrll/ het ft/sliluut ( ... ) lIIet de ha!/{ilekenilig I'tIII de Z001l I'tl ll de heer 

(Xl . bet MII/le/llelijk lijkt dal deze op eigen illitilllief beeft gebtlluleld ill afll'/?
zigheid I'iIII zij/l I'tIder. de heer {Xl . W /lage/tam heeftlltl Ie Irekkm of er II'/?/ 

dekkiug U'llS: 

Ol.'ft'u't?gwde dil!. /('(I(1r de l'ertl'ijffll atl1/ bel (u/res 1'(111 de heer {Xl L.grolld 
zijn en Ilfrdienen Ie wordelI geJtl11cfi01leerd. de tIIJ/lgehaalde olllsltlndigbedm 
dom blijken d(lf de door de T!lrhlrOllllllissie opgelegde stmf lIiel ill I't?rbol/(t;ug 
Sl(/(It IQf de erm! l'IlU de feitelI, fe meer dat de heer {Xl zich noo;1 heefl 1II000tw 
I'emlllu'oordfll t'(}()l' el/ige /lic/Jf(lllllgelegmheid fIl dal hij zijll eXC/ISN (/tll/biedl 
fIl bereid is te {I/Jtu.'oordell op elk onderzoek dril het InSlillIlIl Z.01l lI.'i/lw illstel
lell 0111 !/tl Ie gaall Qf de !;t/!/(Iell die besltltlll umen de I'el/l/oo!schap {Y 1 en heli/
zelf l'ere/ligbaar zijn meI de hoedalligheid I'tlll bedrijfsrevisor: ( .. . )". (I'erla
lillg) 

o 1 53/99/F 

De Raad heeft het dossier van een bedrijfsrevisor die had nagelaten de jaar
rekening van zijn conrrolevennoorschap voor re leggen aan de algemene 
vergadering (schending van artikel 20 I, 3qllilfel' Venn. W.) doorverwezen 
naar de Tuchtcommissie. 

Bovendien ga[l[ de genoemde vennootschap gebukt onder een zware 
schuldenlast, wat de eerbaarheid zou aantasten van een lid van her Insri
tuut en ook de waarborgen inzake onafhankel ijkheid. De jaarrekening van 
de vennoorschap voor de boekjaren per 30 juni 1995 , J 996 en 1997 gerui
gen van deze overmatige schuldenlast, maar zij werden pas gezamenlijk 
neergelegd op 8 juli 1998 (ook hier weef een schending van artikel 20 1, 
3°q!ltller Venn. W.). 

De Tuchtcommissie leg r aan de berrokken revisor een schrapping op . 
De revisor heefr beroep aange tekend; er is nog gee n uitspraak door de 
Commissie van Beroep. 
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0154/00/N 
o 1 54 bi s/OO/N 

Op basis van een offerte wordt een revisor benoemd Wt commissaris-revi
sor in een onderneming. De Ra.1d heeft op basis van een onderzoek ver
riche naar de diverse ingediende offertes, vastgesteld dat de globale jaar
lijkse vergoeding d ie werd voorgesteld door de benoemde revisor, ongeveer 
20 % bedraagt van het gemiddelde van alle ingediende offertes, hetgeen 

abnorma.11laag en in realiteit totaal onvoldoende leek. 

De revisorenvennootschap waartoe de betrokken revisor behoort, en de 
entiteiten waarmee de vennootschap een samenwerkin8sverband heeft, 
blijken daarenboven zeN belangrijke diensten re f.1cture ren aan dezelfde 

onderneming. 

Volgens de lb:ld zijn er door zowel de betrokken revisor als de reviso
renvennootschap wa:lrvan hij deeluirm:lakt, drie inbreuken gepleegd: 

1° miskenning van artikel 23 van her K.B. v:ln LO januari 1994 betref

fende de plichten van de bedrijfsrevisoren; 

2° miskenning van de verplichting vervat in :lrtikel 18w·, § 1, 4 ° v:ln 
\'{tet van 22 juli 195 3 houdende opri chting van een Jnstituur der 
Bedrijfsrevisoren, mede gelet op de voorschriften vervat in de artikelen 
11 en 26 v:ln her K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van 

de bedrijfsrevisoren; 

3° miskenning v:ln de artikelen S, 11 , 12 § 3 en 14 van het K.B. van 
10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren. 

Het dossier is voorgelegd aan de Tuchtcommissie. 

Ol 55fOO/N 
o 1 55bislOO/N 

Naar aanleiding van een klacht, ingediend door een klam van de revisor, is 
de Raad een onderzoek gestart naar de uitoefening door de revisor van de 
commissarisopdmcht in de bewuste onderneming. Bij dit onderlock heeft 

de Raad vastgesteld dat er in hoofde van de bedrijfsrevisor ernstige profes
sionele tekortkomingen waren (niet-gepaste verslaggeving, problemen 
met de werkdossiers, ... ). Tegelijk is de Raad van mening dar de revisor 
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een gebrek aan onafhankelijkheid kan ten laste ,gelegd worden, in di/." mate 
dar vennoorschapp/."n uit de onmiddellijke omgeving van de bt"trokken 
bedrijfsrevisor tussenkomen en diensten verlenen daar waar hij achteraf 
zelf het commissarisverslag dient op te maken. 

De Raad heeft dit dossier nnn de Tuchtcommissie overgemaakr. 
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E. STAGECOMMISSIE 

I. SAMENSTELLING 

De Sm8ccommissie is samcl1!:csccld als volgt: 

• de Voorzitter van het lnsriruur der Bedrijfsrc·visoren. de heer Jean
François C"TS, bedrijfsrevisor; 

• de plaatsvervangende Voorzitter, de heer André KII.ESSE. bedrijfsrevi-

sor; 

• twee- leden van de Raad, de heren Boudewijn CALLENS en Georges 

I-IEPNER, bedrijfsrevisoren; 

• t'en plaatsvervangend lid van dc Raad, de heer PieTre Sn:ENACKERS, 

bedrijfsrevisor 

• drie externe leden, mevrouw Vinciane MAR1CQ, de heren Daniel VAN 

CUTSEM en René VAN ASIlROECK, bedrijfsrevisoren; 

• een plaatsvervangend lid. de heer Parriek VAN IMPE, bedrijfsrevisor; 

• een technisch deskundige, de heer Jacques TISON, Ix-drijfsTc-visor. 

Zij heeft in 2000 elfmaal vergaderd. 

2. HERVORM ING VAN DE STAGE 

In de loop van 2000 werden de beslissingen mer hel oog op de hervor
ming van her verloop van de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren uit
gevoerd. Eén van de beoogde doelstellingen is de stagiairs meer te respon
s..1biliseren (zie ) aarversla};:; 1999, pp. 49-52). 
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Teneinde de kandidaat-stagiair een kwalitatieve smge aan te bieden, 
wordt door de Smgecommissie het profld van de stagemeesters nauwkeu
rig geanalyseerd . 

Her begin van de stage werd op I juli vastgesteld. 

De seminaries zIJn faculcarief tenzij de Smgecommissie het nuttig oor
deek dat de stagiair die niet geslaagd is voor een examen her desbetref
fende seminarie bijwoont. 

De stageseminaries worden in de loop van de maanden mei en juni 
georganiseerd. 

De examens kunnen jaarlijks in september of oktober worden afgelegd. 
De stagiair beslist wanneer en welke examens hij wenst af re leggen. 

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijke en mondelinge 
proef, evenals uit het opsrelJen van een kritische studie waarvan het thema 
door de stagiair wordt gekozen uit de onderwerpen voorgesteld door de 
Stagecommissie. 

De stagiair dient een scagedagboek bij te houden volgens het model 
dat beschikbaar is op de InrernNsite van het Instituut. 

3. CONTACTEN MET HET l AB 

De Sragecommissie heeft diverse contacten gehad mer het Jnstitlluc van de 
Accountants (>n de Belastingconsulenten mer betrekking tot d(> mogelijk
heid om het toegangsexamen en een deel van de stage gezamenlijk te orga
niseren. De contacten lUllen worden voorr;;;ezer. 

4. WERKZAAMHEDEN VAN DE "SUBCOMMISSIE 
EX AMENS" 

De subcommissie Examens heeft in de loop van her voorbije jaar haar 
werbaamheden voortgez(>t. Zij kwam eenmaal samen in 2000 teneinde de 
examenvragen te bt'spreken. De subcommissie Examens is een permanente 
commissie binnen de Smg(>commissie. 
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5, GOEDKEUR ING VAN DE STAGEOVEREENKOM
STEN 

Jn 2000 k{-urde de: Sragecommissie 158 overeenkomsten goed (123 Neder

landstalige en 3S Franstalige), 

Per 31 december 2000 waren er 341 stagiairs bij her Instituut inge
schreven. 

6. WE IGERING TOT GOEDKEUIU NG VAN EEN STAGE
MEESTER 

De Voorziner van het Instituut heeft op 15 okwocr 1999 {-en omzendbrief 

gestuurd om de confraters in re lichten met betrekking tot de procedure 
van de analyse van hel profiel van de sragemeesr('r. 

Zoals vermeld in hN Jaarverslag 1999 (pagina 50) 2al her profiel van 

de stagemet'ster nauwkeurig worden geanalyst'Nd wanneer he.-[ kamoor, op 

basis van de laatste jaarlijkse mededeli ng, niet beschikt over 5000 uren 
voor revisorale opdrachten. In dir geval zal her principe zijn dut het kan

[(lor ren minste 1500 uren revisorale opdrachten per revisor (vennoot of 

medewerker) zal moeten hebben en waarvan ren minste 50 % dient re 

beStaan uit permanente opdrachten. Voor df" kantorf"n die over mf"er dan 

5000 uren beschikkf"n, zal de Stagecom missie een analyse geval per geval 

doorvOt'ren. 

Deze maatregelen zijn ingegeven door het feit dat bep.1alde kantoren 
onvoldoende revisorale activiteiten hebben of revisorale opdrachten die 

onvoldoende gediversifieerd zijn om een stagiair correct op te leiden. 

De $tagecommissif" biedt de mogelijkheid aan de stagemeester, wiens 

profiel bf."paaldf." m()(-ilijkheden zou kunnen vertonen, om op voorhand het 
advies van de Srngecommissie in te winnen. De mogelijkheid bestaat ook 

dat de desbetreffend e sragemeestt:r dOOf de Sragecommissie gehoord 

wordt. De Stagecommissie zal bijvoorbeeld kunnen aanvaarden dar de 

stage onder begeleiding van twee sragemeesrers verloopt. 

Tegen de weigering om een confrater als stagemeester roe re laren, kan 
bij de Commissie van Beroep beroep aangetekend worden en dit binnen 
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een termijn van dertig dagen (arrikelI8 , 2de lid en artikel 21, § 2 van de 
wet van 1953 houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevi
soren). 

In de loop van 2000 werden twee dossiers voor de roelating [Ot de 
stage geweigerd omdat cr Ct" weinig revisorale opdrachten konden worden 
geboden aan de stag;:,ir. De Stagecommissie oordeelde dat een kantoor dat 
over minder dan 1500 uren voor revisorale opdrachten beschikre, nier 
beantwoordde aan de vastgestelde criteria. 

De betrokken stagemeesrers werden door de Stagecommissie gecon
tacteerd voor een Ix-spreking van de degelijke begeleiding van de stagiai r. 

De jaarlijkse verklaring die elke confrater moet indienen bij her Insti
tuut, helpt de Sragecommissie bij de analyse van her profiel van de srage
meester op basis van de hierboven vastgestelde criteria. Een aantal confra
ters die hun jaarlijkse verklaring niet hadden ingediend, werden verzocht 
deze in te dienen teneinde de Sragecommissie toe tel:lten een standpunt in 
te nemen inzake de toelating rot de stage van een aantal kandidaten. 

7. VERMINDERING EN VERLENGING 
VAN DE STAGEDUUR 

7. 1. Vermindering van de stageduur 

In 2000 werd geen vermindering van de sragedllur toegeStaan. 

7.2. Verlenging van de scagcduur 

73 stagiairs kregen een slilgeverlenging van zes maand op grond van het 
laattijdig indienen van hun sragedagboek. 

8. WIJZIGINGEN T IJDENS DE STAGE 

8.1. Schrapping 

Artikel 25, vierde lid van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 
luidt als volgt: 
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"DI opu/x)rti"g of dl opn"l'olgmdl 0pJc/x)rti"gtll "(/11 dl Jttlge lfI Ixt gthetl 
gmollle" lIIogm "iet II/etr dali lijf FW/' bedmgm, Illdim dnl termijll ol'rrJchrt~ 
dm wordt, be!'ttlt dl l?fI(ul, op I'oorstel /'(11/ de Sttlgll:OI/III1ÎJJit, dl JchmfJfJilig 
/'(111 dl stagi(/ir," 

Overeenkomstig dir voorschrift, werden 75 Stagiai rs die sinds meer 
dan vi jf jaar hun stage hadden opgeschort, geschrapt nadat zij ten minste 
een maand op voorhand van deze schrapping op de hoogte werden gesreld. 

8.2 , Verandering van scagemeester 

In 2000 werden 15 aanvr~lgen van verandering van stagemeester ,goedge~ 
keurd. 

8 .3, Opschorting van de stage of scopzetcing 

In de [001' van het voorbije jaar hebben 100 smg iairs hun stage onderbro~ 

ken of stopgezet. 

8..1, Stage in het buitenland 

[n de [001' van het voorbije jaar werd aan een kandidaat, mer toep.1ssing 
van artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 okrober [987, toelating 

gt'geven om een deel van zijn stage in het buitenland rI:' lopen. 

Ilij werd op de hoogte gebracht dat de stage in her buitenland door de 
Stagecommissie wordr aanvaard nadat deze daarover wordt ingel icht, op 
voorwaarde dar: 

twee derde van de stage in België wordt volbmcJH; 
een beroepsheoefenaar mer een aan d ie van bedrijfsrevisor gelij k

waardige hoedanigheid toezicht heeft op ziJn activi teiten; 
de Belgische stagemeesrer verantwoordelijk blijft voor zijn sta,ge, 

De Stagecommissie moet zes weken vóór de aanvang van de stage in het 
buitenland ingelichl worden over de wens om een deel van de sta,g(' in het 
buitenland te verrichten en dit zowel door de confrater in het buitenland , 
de smgemeester in België als door de stagiair. De Belgische confrater dient 
de nod ige waarborgen te bieden met betrekking tot de bevoegdheden van 
de buiten landse confmter. De buitenlandse confrater zal evenft'ns binnen de 
hierboven vermelde termijn een "comfort Ittter" moeten opsturen. 
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8.5. HervanÎng van de stage 

Dertien stagiairs werden opnieuw fOt de sta8e toegelaren na een opschor
rin8 van minder dan vijf janr. 

9. UITREIKING VAN DE GETUIGSCHR IFTEN 
EINDE STAGE 

In 2000 werden op her Instiruut twee plechtigheden georganiseerd voor 
de uitreiking van de einde stage getuigschriften einde stage werden uitge

reikt. 

De eerste plechtigheid vond plaats op 7 januari 2000, de tweede op 

6 oktober 2000. 

In aanwezigheid van de leden van de Raad en van de Stagecommissie 
en ook van de gewezen stagemet'Sters, heeft de Vooïlircer het einde stage 
getuigschrift aan de nieuwe confraters overhandigd. 

Er werden 74 getuigschriften uitgereikt. 

ID. TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE 

Overetonkomstig de procedu re bepaald in artikel 15 van her koninklijk 
bes luit van 13 oktober 1987 beueffende de stage van de kandidaat
bedrijfsrevisoren werd het toelat ingsexamen in de loop van het tweede 
semester van 2000 ingericht. 

De examens vonden plaars op zat(-rda8 7 oktober, maandag 9 oktober 
en zaterdag 14 oktober 2000 te Brussel. 

190 kandidaten hebben zich voor hf.>t ingangsexamen ingeschreven. 

2000 

N 
F 
Totaal 

Deelnemers 

136 
54 

190 

Geslaagd 

83 (61 <'f ) 

22 (41 % ) 

105 (55 %) 
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Behalve de 105 personen die geslaagd zijn voor het ingangsexamen, 
hebben 37 kandidaten een rotale vrijstelling van her ingangsc:xamen beko
men op basis van hun universitair diploma. 

11. STAG E-EXAMENS 

De stage-examens vonden plaats op maandag 25 (uitgebreide kennis van 
de basisvakken), woensdag 27 (conrrole) en vrijdag 29 (het beroep) sep
tember 2000. 

De resultaten van de stage-examens worden hierna weergegeven: 

2000 Deelnemers Geslaagd 

T I (Basisvakken) F 36 16 (44 %) 

N 121 S8 (48 %) 

Totaal 157 74 (47 %) 

T 2 (Comrole) F 28 19 (68 %) 

N S7 33 (S8 %) 

Totaal 8; 52 (6 1 % ) 

T 3 (Beroep) F 12 6 (jO %) 

N IS 13 (80 %) 

Totaal 27 20 (74 %) 

12 . BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2000 (2 Z ITTIJDEN) 

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit Ct'n schriftelijke proef, Ct'n monde
linge proef en een praktische studie. 

Vanaf 2000 moeten de stagiairs (-en praktische studie voorbereiden (zie 

J aarverslag 1999, p. 215) die op her ogenblik van het schriftelijk examen 
mOt'"t worden ingeleverd. 

Het gaat om (-en kritische srudie van een opgelegd onderwijs. Om te 
slagen moet de stagiair een score van 10/20 behalen voor de praktische 
srudie. Ingeval van een rorale mislukking op het bekwaamheidsexamen, 
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zal de kandidaat die voor de pmktische studie et'n score h(-eft behaa ld van 
minder dan 10/20 verpliclu zijn deze re herbeginnen. Degene die et"n 
score heeft behaald van ten minsre of meer dan 10/20 heeft de mogelijk
heid om de behaakle score re behouden of de praktische studie te herbe
ginnen. 

Voor elke zittijd van her bckwaamheidsexamen worden verschillende 
onderwerpen voor de praktische studie voorgesteld. De stagiair dienr 
één van de voorgestelde onderwerpen naar keuze kritisch te analyseren. 
Nieuwe onderwerpen zullen worden voorzien voor elke zinijd van her 
bekwaamheidsexamen. De voorstellen zu llen vooraf beschik baar zijn op de 
\'{febsite van her Institum onder de rubriek srage. 

In 2000 werden vol,!;ende onderwerpen voorgesreld: 

• De boekhoudkundi,!;e verwerkin,!; van consolidatieverschillen - Verge

lijkin,!; tllssen het Belgisch boekhoudrechr en de lAS. 
• De standaard van de SEC inzake "F"ÎrlltJJ Opinio,,". 

12. 1. Resultate n 

12. 1.1. Eers te zini jd 

De schriftelijke proef vond plaats re Brussel op zaterdag 6 mei 2000. 

De mondelin,!;e proef vond plaats wn 6 cor 10 juni 2000. 

25 kandidaten waren ingeschreven; 8 kandidaten slaagden voor de 
proef. 

12. 1.2. Tweed e zitt ijd 

De schriftelijke proef vond plaats op zaterda,!; 4 november 2000. 
De mondelinge proef vond pl:l:m van 4 tot 12 december 2000. 

38 kandidaten waren in,!;eschreven; 19 kandidaten zijn voor de proef 
geslaa,!;d. 

De resultaten van her bckwaamheidsexamen zijn hierna samengevat: 
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2000 

mei/ juni 

okddec. 

TmaaJ van de 
{wee zÎrrijden 

F 

N 
Totaal 

F 

N 

Totaal 

F 

N 

lomal 

Deelnemers 

7 
18 
25 

12 
26 
38 

19 
44 
63 

12.2. Sam enstell ing van d e jury's van het 
bek w aamheidsexamen 

Geslaagd 

3 (43 %) 

5 (28 %) 

8 (32 % ) 

4 (33 %) 

IS (58 %) 

19 (50 % ) 

7 (37 %) 

20 (45 %) 

27 <43 %) 

De samenstelling van de jury's van her bekwaarnheidsexamen werd doof 
de Sragecommissie herzien. 

De volgende aanpassingen werden voorgesteld aan de Raad: 

• er werd een beurtrol georganiseerd voor de besmancle de jury's teneinde 
de jury's meer homogeen te maken; 

• een aanvullende Franstalige jury werd aangesteld; 
• nieuwe confmrers hebben zich aangeboden om te zetelen In een eX:1-

menjury als effectief of plaatsvervangend lid. 

De jury's zijn als volgt samengesteld: 

A. Ned crlands raJige jury's 

Nt I: De heren K.M . VAN ÛOS1VEU)T, Voonirrer, R. ADRI AE:NSSENS, S. 

RAIlAEY, D. VAN CUTSEM, 1x1:lrijfsrevisoren; 
mevrouw B. VAN D EN BO&;CIl f:, ex rern lid. 

NL 2: De heren J. BRANSON, Voorziner, A. CI.YHOUW, F. MAS en J. RAMIJ

:'EN, bed rij fsreviso ren; 
de heer J. GEYSEN, extern lid . 
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NL 3: De heren B. CIII.U:NS, VoorZÎHer, M. BOONE, P. Ron.IINTS en L 
HELLEBA UT, bNIrijfsrevisoren; 

de heer F VIIN THIU.O, extern lid. 

NL 4: De heren R. TI EST, Voorziner, G. H ERREWIJN, G. \XlVGIIE RTS en L 

VIIN G UI.CK, bedrijfsrevisoren; 

de heer R. D E LI:EUW, extern lid . 

B. Frans talige jury's 

FR 1: D e heren D . LE8RUN, Voorzitter, J. LENOIR , E. M A"I"I1AY en M. 
DENAYER , bNIrijfsrevisoren: 

de heer J. ~M. VAN DI:NBERG H of M.A. VERB EURE, extern lid. 

FR 2: De heren M . MASSART, Voorziner, G . H EI'N ER, D. Llmoul"l'J; en A. 

DESCI1 AMPS, bedrijfsrevisoren; 

d e heer J.-I\'1. VANDENIlERGIl , extern lid, 

FR 3: Ot> heren M. D E WOI.F, VoorûHer, M . GRIGNARD, G. DElVIIUX en 

M. VAN DoRION, bedrijfsrevisoren; 

de heer M.A. VER BEU RIO, extern lid. 

Omdat een aamal effectieve leden nier aan de eerste of (weede zittijd 

konden d eelnemen, werd beroep gedaan op de door de Raad aangesteld e 

plaatsvervangende leden: 

P. BI:RGER, L DISCRY, M. SMET, P. D E WHRDT, B .• \-II:YNI:NDONCKX. 

L D ELTOUR, J. Ü1R ISTIAENS, H. VAN IMI'[, J. D E LIINI>SHt:ER, D. VER

MUS.<;CIII:, J. BEDDEGI: NOODT, J. DE BoM VIIN DR IESSCIIE, L VAN STEI:N

IlI:RGt: , L. DE KEUI.ENIIER, G. BATS, Ph. DESOMB ERI:, \XI. GROFFILS, G. 

H OF, G . SPAENIIOVI:N, F DEGHST, V. SPll.lIAERT, R. PEIReF., R. VAN 

CUl'SU.I, H. FRONVlll.l:, P. T YTGAT, Ph. PIRE, H. LAFOSS[,J. VANDERNOOT, 

J. TISON. 
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13. TOEGANG TOT DE STAGE EN VERSCH UIVINGEN 

Aantal stagiai rs bi j het begin van het jaar 

I ngan,g (+) 

Hervatting van de stage (+) 

Stopzetring en schorsing (-) 

Geslaagd bekwaamheidSt'xamen (-) 
Aanwl stagiaÎ rs bij her einde van hc[ ja.1r 

14. DAN KBETU IGINGEN 

2000 

297 
158 

13 
100 
27 

341 

De Raad dankt alle personen die hun medewerking hebben verlecnd aan 

de voorbereiding van de examens. 

Zoals bepaald in an ikei 1 S, § 3 van het K. B. van 13 oktober 1987, 
worden de voorbereiding en dt' verbetering van de proeven tOt'verrrouwd 

aan professoren of universitai re docenten van het universitair onderw ijs of 
van het hoger onderwijs op universirair niveau. 

14 .1 . Toelat ingsexamen 

• AlgFlllfllt boekholldillg: 

• 

• 

• 

• 

• 

de heren professoren J. ANTOINI; en Ch. LEFEIIVRE 

6t1lul/klllIll)"Jt: 

de heren professoren M. RENOUPREZ: en Ch. LEfEBVRE 
AIIIIIJfisdJt boekholldillg: 
mevrouw H. T llHJNtSSE en de hec.- r D. H ELBOlS, professoren 
Vtlll/oo/Sch(/psrecht: 
de heren professoren 1-1 . O l.t VJER c.-n J. LIEVENS 
Pi!ma/ mhl: 
de heer professor P. MINNE 
Burger/ijk mhr: 
de heren professoren H. ÛUVJt:R en J. Ll EVENS 

• fI(lfuMJmhl: 
de heren professoren H. OUVU;R en J. Lt EVENS 
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• Sociaal recbt: 
de heer professor P. MINNE 

• II/jofllllllim: 
de heren professoren L GOLVEl\S en R. PAEMEU,Il\E 

• Bedrijfsecol/omie: 
de heren professoren Ch. VAN WYMEERSCH en L K EUI.ENEEl\ 

• Statistiek: 
de heren professoren D. JUSTENS en R. PAEMEI.E1RE 

• Fi/MI/rieel beheer: 
de heren professoren Ch. VAN WW,IEEl\SCfl en L KEUI.ENEER 

• Exteme COIJ/role: 
mevrouw C. DENDAUW en de heer I. DE BEELDE, professoren 

• COl/Solidal;e: 
mevrouw M.-L. JACQUES en de heer K.M. VAN OoSTVEI.DT, professoren 

• IIIJerne (omrole: 
mevrouw M.-L. J ACQUES en de heer I. DE BEELDE, professoren 

• Boekholfdrer:bJ: 
de heren p rofessoren 1-1. OUVIEl\ en K. VAN H ULLE 

• Deol/lologie: 
mevrouw O. I-IEl\MANS en de heer M . D E SAMBI.ANX, professoren 

14 .2. Inleid ingsz itting voor de tOegang tOt de s tage 

De inrroductievoormiddag heeft tot doel de kandidaten, die geslaagd zijn 

voor het toelatingsexamen, vertrouwd te maken met de srrucruren en mer 

de institut ionele en deomologische aspecten van het revisoraat. Tevens 

bil'dr deze voormiddag de gelegenheid voor een eerste contact tussen de 

nieuwe stagiairs en de verantwoordelijken van her IBR . 

Volgende personen hebben hun medewerking verleend aan deze halve 

dag op 8 mei 2000: 

• de heer J. -rr. CA1"S, Voorzitter van her IB R 

• de heer O. COSTA, adviseur Srage van het IBR 

• de heer M.). O t: SAMULANX, Adjunct-directeur-generaal van her [BR 

• de heer 1-1. OUV1ER, Secretaris-generaal van de FEE 
• de heer S. ROOIER, lid van de Vereniging der Stagiairs 

• mevrouw \VI. SAMAN, lid van de Vereniging der Stagiairs 

• de heer L. 5\'(101.1'5, Ondervoorzitter van her IBR 
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• de heer L. VAN DEN AnnEEI.I:, lid van de Verenig ing der Stagiairs 

• mevrouw V. VAN DE \XfAI.LI:, ju ridisch adviseur van het IB R 

• de heer P. VAN IMPE, bedrijfsrevisor, lid van de Sragecommissie 

14.3. Uird iepingssemi narie 

De uirdiepingsseminaries over boekhoudrechnieken, financiële analyse, 

vennoorschapsrech t , consolidatie en boekhoudn:chr, hebben rot doel de 
belangstellenden de mogelijkheid te bieden hun persoonlijk werk aan re 

vullen mer besprekingen in deze belangrijke vakgebieden mer specialisten 

en ror een begeleide analyse van praktijkgevallen over re gaan. 

• Boekhoudrechr: 
de heren J- L. SmWAJS en Ph. J\'IENEVE 

• Boekhoudrechnieken: 
mevrouwen M.- L. JACQUJ;S en S. PODEV IJ N 

• Consolidatie: 
de heren B. DUFOURNY en P. VAN DEN EYNDE 

• Vennootschapsrecht: 
de heren H . OI.lVIER en J-Ph. BONTE 

• Financiële analyse: 
de heer D. SMETS 

14.4. Semi narie "Controle" 

Het seminarie "Controle" werd vanaf 2000 gereorganiseerd. Het spitste 

zich toe op de 3 volgende thema's: 

• de externe controle; 

• de interne controle; 
• de externe controle van de geconsolideerde rekeningen. 

Deze seminaries hebben plaarsgevonden in de maand mei 2000. 

• exrerne controle: 
de heren J -L. SERVAlS en H . WILMOTS 

• interne con t role: 
mevrouw S. GOETHALS en de heren B. RAPPAPORT, M. VERCRUYSSE, 

B. MEYER en K. LEYSSEN 
• externe controle vun de geconsolideerde rekeningen: 

de heren P.- H , BONNEfOY-CUDRAZ en L. MARTENS 
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14.5. Seminarie "Het beroep" 

Het seminarie "' Her beroep" handelt hoofdzakelijk over een meer diep

gaande analyse van de bijzondere revisorale opdrachten, van de onderne

mingsraad en het opmaken van het verslag. Dir seminarie behandelt ook 

een reeks problemen die de stagiairs moeten toelaren hun kennis bij re 

schaven in de domeinen die de bedrijfsrevisor rechtstreeks aanbelangen. 

Dir seminarie dat plaats vond in mei 2000 spitste zich roe op de 3 vol
gende onderwerpen: 

• her verslag van de revisor; 

• de bijzondere opdrachten; 

• de ondernemingsraden. 

• Het verslag van de revisor: 
de heren B. WETS en H. SALAETS 

• Bijzondere opdrachten: 

de heren M. TEFNIN, G. BATS en Ph . DESOMBER E 

• De ondernemingsraden: 

de heren H. FRISQUE, W. LEPOUR, P. DEM EESTER en L. VAN HOY
WEGHEN 

14 .6. Seminarie "special copics" 

De stagiairs werden twee bijkomende srudiedagen aangeboden: 

• een studiedag betreffende de plichtenleer, die plaats vond op 16 juni 

2000 en geleid werd door mevrouw V. VAN O r: W AU.E en de heren 

H . OUVIER, M.J. DE SAMBLANX en L. $WOLI'S. 

• een studiedag betreffende de Internationale Srandaarden voor de Jaar

rekeningen, die plaats vond op 16 juni 2000 en geleid werd door de 
heer E. GOLENVAUX. 

15 . VERENIGING DER STAGIAIRS 

Sinds de algemene vergadering van april 2000 is de Vereniging der Sta

giairs samengesteld uit volgende leden: 
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de heer 5. ROSIER, Voorliner; mevrouw C. Kos; de heer D. GOII.TH,IAN, 

Fransralige leden: 
mevrouw \VI. 5AMAN, V. GWOSDZ; de heer L. VAN DEN ABBEELE, Neder
landstalige leden. 

In de loop van het jaar 2000 vergaderde de Vereniging viermaal. 

De inlichtingen van de Vereniging der Stagiairs worden medegedeeld 
via de website. 

Een informatieavond gew ijd aan het bekwaamheidsexamen werd op 
donderdag:> oktOber 2000 ingericht. 

16. VERGADERING MET DE STAGEPROFESSOREN 
DIE DE TOELATINGSEXAMENS TOT DE STAGE 
OPSTELLEN EN VERBETEREN 

Oe leden van de $tagecommissie hebben in de loop van het voorbije jaar 
een onderhoud gehad met de universiteitsprofessoren en docenten van het 
hoger onderwijs die de vl1lgen voor de toelatingsexamens opstellen en ver

beteren. 

De gedachtenwisseling bood de gelegenheid om de doelsrellingen en 
de inhoud van de 17 vakgebieden van her toelaringsexamen re herprecise
ren, alsook een aantal praktische aspecten wals de arHwoordtijd waarover 
de kandidaten beschikken en de samenhang russen de Nederlandstalige en 

Franstalige examens te bespreken. 

I-Iet toelatingsexamen heeft lOt doel de kandidaten die geen opleiding 
mer een voldoende aantal lesuren in de vakgebie<len tijdens hun academi
sche vorming hebben genoten, op niveau te brengen. 

Teneinde de kandidaren de mogelijkheid re bit'den om mer succes aan 
de proeven dt-el re nemen, werd een literaruurli jsr opgesreld in samenwer
king met de professoren die de vragen voor her toelat ingsexamen opstel
len. 

Ook de verberering en de slaagpercenrages voor de proeven werden 
besproken. 

IBR - j AARVlKSI.A(, 2000 



17. BEZINNING OMTRENT HET 
BEKWAAMHEIDSEXAMEN 

De SragecommissÎe hct:(r haar bezinning rond het bckwaamheiclscxamen 

voorrgezet, naar aanleiding van een onderhoud van de Comm issie met de 

Voorzitters van de examenjury's in Je loop van hN jaar 1999. 

Er werd nagedacht over het opstellen van een prahische swdie, de 
eventuele aanwezigheid van de sragem{'cstcr tijdens de mondelinge proef, 
de inhoud van her examen. de resultaten, df.' So1menstelling van de jury's en 

de duur van het examen. 

NaaST de praktische studie die sinds juni 2000 integraal dt'eI uitmaakt 

van her bekwaarnheidsexmnen, h('cft de Stagecommissie bes)uccn de sta,ge

meester vanaf de volgemle zinijd in Ol"i 2001 toe te laten urn het monde

ling examen bij re wonen indien hijzelf en zijn stagiair zulks wensen en 

daarom verzoeken. 

De stagemeester die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, 

zal discreet in de examt'nzaal plaatsnemen en verbindt er zich toe om 
gedurende de duur van het examen nier russen u' komen. 

De samenstelling van de examenju ry's werd herzien. De nieuwe samen
stelling van de jury's wordt onder punt 8.2. tocgdicht. 

Er werd een beroep ge<laan op nieuwe kandidaten om in de jury's te 
zetden in de hoedanigheid van effectief of van plaatsvervan,gend lid. Om 
zitting te kunnen hebben in een jury voor het bekwaamheidsexamen moet 
een bedrijfsrevisor sedert ten minste vijf jaar ingeschreven zijn op de 
ledenlijst van het Insrituut. 

18. RECHTSPRAAK VAN DE STAGECOMMISSIE 

18. 1. Hoedanighe id va n seagem eester - 1000 uren 
te verrichee n b ij een bedrijfsrev isor 

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 oktOber 1987 
betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren, moer de stage
m(-{'Ster over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor beschikken en vijf jaar 
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inge~hreven zijn op de ledenlijst van het Instituut. De stage moet ten 
minste 1000 uur per ja:lr bij een bedrijfsrevisor omvauen. 

Dé 1000 uren die voor de stage als bedrijfsrevisor in rekening worden 
gebracht, moeren uitsluitend bij de stagemeesrer worden verricht. 

De uren verricht bij een accountant kunnen niet worden meegerekend 
voor de stage van bed rijfsrevisor. 

18.2 . Hoedan igheid van sragemeester - het geval van de 
concro)even noocschap 

Overeenkomstig arrikct 18, § 2 van het koninklijk besluit van 13 oktober 
1987 heeft de Smgecornrnissie annvaurd dat een conrrolevennootschap als 
sragemeesrer kan opueden, op voorw(lt\rde dur de na ruurlijke persoon
bedrijfsrevisor die de vennootschap vertegenwoordigt aan de voorwaarden 

om als sragemet>ste r re kunnen optrc<len, beamwoordt. 

Aangezien l'en stagemeester met toepassing van artikel 33 van het 
koninklijk besluit van 13 oktober 1987 ni l't meer dan drie srag i:lirs tege
lijk mag opleiden en ttn comrolevennootschup een natuurlijke persoon 
dient aan te wijzen in de hoedanigheid van sragemeester, vloeit hieruit 
VOOrt dat het optreden V:IO een comrolevennoorschap her mogelijke aantal 

stagiairs niet verhoogt. 

18.3. Contacten tussen de stagerneester en d c stagiair 

De Sragemmmissie dring t er bij de bedrijfsrevisoren op aan dat de oplei
ding van de stagiairs verzekerd wordr door een sragemeesrer die daadwer

kelijk Ol> dezelfde dossiers werkt en dat de stagiair aan herzelfde kantoor 
als dat van de stagerneester wordt verbonden. 

l iet betreft el'n verplichting waaraan herinnerd worde in de "comfort 
letter' die ondertekend wordt door elke stagiair én sta,gemeester. 

18.4. Aancal stagiai rs per s ragemeesrcr 

Overeenkomsrig artikel 33 vun hét koninklijk besluit van 13 okwber 
1987 kan de sragemeesrer maximum 3 stagiairs tegelijk opleiden. Het is 
dan ook voor een bedrijfsrevisor onmogelijk de opleiding ce venekeren 
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van l'en bijkomende sm,giair zolan,g de sta,giai rs (maximum 3) waarvan hij 
de opleidin,g verzekerr de hoedani,gheid van sra,giair behouden. 

Een srasiair verliest de hoedam,gheid van scagiair l"lS na de uirreikin,g 
van het ceniflcaat van einde sra,ge door de Scagecommissie (anikei 27 van 
het konink lijk besluit van 13 okwber 1987). In dir verband diene tC wor
den onderscreept dar een stagiair die zich in de cyclus van het bekwaam
heidexamen bevindt de hoedani,gheid heeft van scagiair en zijn scage
meester hem derhalve niet door een andere sra,giair kan vervangen. 

18.;. Minimumvergoed ing 

De Sm,gecommiss ie heeft dl' bedragen opgetrokken van de minimale ver
,goedingen en honoraria van de stagiairs. Mer ingang van de maand juli 
200 I, aanvang van de nieuwe toelating Wt de stage. werden die vastge
legd als volgt: 

• loontrekkenden: BEF 62.123 of EUR 1540 per maand üer vervanging 
van het bedrag van BEF 58.000 per maand); 

• zelfstandigen: BEF 75.032 of EU It l860 per maand (rer vervanging 

van her bedrag van BEF 72.000 per maand) of BE F 532 of EU R 13,10 
per uu r (ter vervanging van bet bedrag van BEF 500 per uur). 

18.6. Sragedagboeken - laatt ijdige indiening 

De Stagecommissie heefr vasrgesteld dar 73 sta,giairs hebben nagelaten 
hun stagedngboek over de periode I januari 2000-30 juni 2000 op de 
vastgesrelde datum (uiterlijk 15 augusnJS 2000) in re dienen. 

Deze darum werd me<le,gedeeld in een rondschrijven vun 15 oktober 
1999 en via de website van het InstitulJ[. De sanctie werd bepaald op 
pagina 216 van het Jaarverslag 1999. 

De stagiairs die hun srageda,gboek laattijdig hebben ing('diend, hebben 
een stageverlenging wn 6 maanden gekregen. 

De Stagccommissie dringt erop aan dat zowel de stagiai rs als de stage
meesters ervoor m~ten zorgen dar de uiterste datum voor het indienen 
van het stagedagboek wordt nageleefd. 
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Her eersrkomende stagedagboek heeft bétrekking op de periode I juli 
2000-30 juni 2001. Het naar behoren ingevulde Stage<la8boek mocr uiter
lijk op 16 augustus 2001 worden ingediend. De datum waarmee bij het 
indienen van het srage<lagboek rekening wordt gehouden, is de datum van 
olHvangsr op het Instituut tijdens de kamooruren. 

18.7. 5cagedagboeken - Inhoud 

Op 21 dt"Cember 2000 werd een brief versruurd aan alle stagiairs waarin 
de inhoud van het stagedagboek nader wordt toegelicht. 

Naast de voorsdlfi(ten vermeld op de eerste bladzijden van het stage
dagboek, legt de Sragecommissie op volgende pumen de nadruk: 

Wat de voorstelling I)(:tre(t: 

• her formaat van de tabellen m<X't worden in acht genomen; 
• de rabéllen mogen niet worden verkleind en er m<X't van lettertype 12 

,gebruik worden gemaakt; 
• de linker- en de rechterpagina worden tegenover elkaar in volledig 

gebruik A3-formaat voorgesteld; 
• het sragedagboek m<X'[ worden gebundeld; 
• de verrichtingen moeten voor elk van de uitgevocrde opdrachten in 

detail worden uireengezet. I-Ier sragedagboek mag niet aan de hand van 
nummers of codes worden ingevuld die met de uitgevoerde opdr-J.chten 
overeenstemmen. 

Wat de inhoud bérreft: 

• op de titelpagina wordt her aantal jaren ervarin,g in het revisomat ver
meld (zowel vóór als rijdens de stage); 

• op de samenvattende bl:ldzijde in her be,gin van het dagboek worden in 
(~n bijkomende kolom de uren V;l!l her vorige jaar vermeld; 

• de olxlmchten die voor eenzelfde cliënr werden uitgevocrd, worden op 
dezelfde bl:ldzijde(n) vermeld; 

• wat de uren opleiding betreft moet een detailoverzichr worden gegeven 
naargelang het type van gevolgde opleiding (lBR. intern, overige (in 
detail». 

Ingeval bovenstaande instructies niet worden nageleefd wordt het sta
gedag boek automatisch rerug,gesruurd wegens niet onrvankdijkheid. 
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HN model van sca,geda,gboek is beschikbaar op de website van het 
Instituut www.accouncancy.bc 

18.8 . Daadwerkelijke toepassing van de adminis tratieve 
sanc ti e va n verleng ing van de stageduur 

Aan de stagiairs, zowel van het eers te als het tweede of derde stagejaar, die 
hun stagedagboek laattijdig indienen, wordt een verl<-nging van de stage

duur opgel<-gd (met minimum 6 maanden). 

De verlenging van de stagedutlr wordt toegepast op het moment dat de 
Scagecommissie beraadshwgt ove r de toelating van de stag ia ir tor her 
bekwaamheidsexamen . 

In de mate wa.lrin de srngiair een verlenging van de scageduur wordt 

opgelegd (bîjvoorb~ld omwille van laattijdige indiening van het stage
dagboek) kan de Stagecomm issie b<-slissen de stagiair nier rot het 
bekwaamheidsexamen roe tC laten. De sanctie wordt op datzelfde ogenblik 
toegepast. Er zal dan op de eersf'mlgende deliberatie die over de toelating 
ror her bekwaamheidsexamen beslist, worden beraadslaagd (namelijk zes 
maand later indien een verlenging van de sragedullt werd opgelegd). 

De scagecommissie beslist de eventuele sancrie van verlenging van de 
stagedllur toe ce passen tijdens de beraadslaging berreffende de toelating 
tot het bekwaamheidsexamen met het oog op her nier versroren van het 
ritme van de bekwaamheidsexamens zools bepaald in arr ikel 32, § 2 van 
het koninkli jk besluit van 13 oktober 1987. 

De stagiair die mee een verlenging van de stagedUllr worde gestraft, 
blijft aan de stageverplicheingen onderworpen. 

18.9. Stage-examens - Besch ikbare documentatie 

• tijdens de proef ··ui tdieping basiskennissen··, kunnen de stagiairs 
gebruik maken van het \XI"etboek van vennootschappen, de wet van 
17 juli 1975 bet reffende de boekhouding van de ondernemingen als
ook van de uitvoeringsbesluiten daarvan; 

• tijdens de conrroleproef mag geen geschreven document worden 
gebruikr; 
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• tijdens het beroepsexamen mag van elke geschreven documentatie 
gebruik worden gemaakr. 

Het gebruik van een draagbare computer of draagbare telefoon is 
uiteraard verboden. 

18. 10. Stage-exam ens - hoedanighe id vereis t 
voor het afleggen 

Om aan een srageproef te kunnen deelnemen, moet de betrokkene op het 
moment van deze proef over de boedanigheid van stagiair beschikken. Een 
kandidaat waarvan de stage werd opgeschort, mag niet aan de stageproe
ven deelnemen. 

Oe stagiair beschikr over de mogelijkheid om de stageproeven af te 
leggen gedu rende et'n onbeperkt a~lntal zittijden, op voorwaarde dat hij de 

hoedanigheid van stagiair heeft. 

L8 . ll . Praktisc he s tudie naar aan le idi ng van het 
bekwaam he id sexamen 

l\'let ingang van her jaar 2000 wNd aan de stagitJirs gevrangd een pmkri
sche srudie op te srellen (zie IBR-Jaarverslag 1999, pp. 215) die zij op de 
schriftelijke proef van het bekwaamh(·idsexamen moeren overhandigen. 

Het gant om een kritisch werkstuk. Om te slagen, moet de stagiair 
10/ 20 voor de praktische swdie scoren. Ingeval hij nier voor het 
bekwaamheidsexamen slaagr, is de kandidaat die minder dan 10/20 htJalde 
voor zijn praktische studie verplicht deze proef opnieuw af te leggen. Oe 
stagiair die 10120 of meer scoorde kan ofwel de bekomen quotering 
behouden. of een nieuwe pmkrische swdie indienen om een hogere quote

ring te bekomen. 

Tijdens l·lkc zittijd voor het bckwaamheidsexamen worden verschil
lende onderwerpen van praktische studie voorgesTeld. De sra,giair kiese 
voor een kritische behandeling van één van de voorgestelde onderwerpen. 
Voor elke zittijd van her bekwanmheidsexamen worden nieuwe onderwer
pen voorgesteld. De voorstellen van onderwerpen voor de praktische studie 
zullen tijdig op de website van het Instituut. onder de rubriek stage, 
beschikbaar zijn. 
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18.12. Aanwezigheid van de smgemecsrcr op her bekwaam. 
heidsexamen 

Op verzoek van verschillende confraters n(lar aanleiding v(ln een onder
houd met de Voorzitters van de jury's voor het bekwaamheidsexamen, 
besprak de Sra,gecommissie de mogelijkheid een openbaar karakter te ver
lenen aan de mondelinge proef van het bekwaamheidsexamen. 

De Sra,gecommissie heeft besloten dar vanaf de zirtijd van mei 2001 

aan de sra,gemeester de mogelljkheid geboden wordt aanwezi,g re zijn op 
de mondelin,ge proef van het bekwaamheidsexamen van zIjn stagiair 

indien hijzelf en zijn srag iair dit wensen. Deze mogelijkheid zal worden 
roe,gek{-nd op voorwaarde dat de stagemeest{-r {-r zich toe verbindt om tij

dens de duur van het examen niet tussen te komen en hij ten minste acht 
dagen 'lOOT de datum van de proef een schriftelijk verzoek gericht heeft 
aan de stagediensr. 

18.13. Aantal mogelijke meldingen voor her bekwaamheids
exanlen 

Uit artikel 30, § 2 van het konin kli jk besluit van 13 okrober 1987 vloeit 
voort dat de stagiair zich rot vijfmaal kan melden voor het bekwaamheids
{-xamen. 

Artikel 39, § 2 bepaalt: "Indien de kandidaat niet is geslaagd, kan hij 
zich lI3nbicden bij de vol,gende proef {-n bij N'n proef ingericht t ijdens 
ieder van de drie volgende jaren". 

De stagiair heeft de mogelijkheid een bekwaamheidsexamen voor de 
eerste maal afte leggen, en v{- Tvolgens een tweede mogehjkheid bij de vol
gende proef die binnen zes maanden plaatsvindt (artikel 36, derde lid 
koninklijk besluit van 13 okrober 1987 VOOrLiet in de Lllrichting van (wee 
sessies per jaar). Vervolgens heeft de kandidaat de mogelijkheid om aan 
het examen deel re nemen bij één sessie per kalenderjaar gedurende de drie 
jaren die vol,gen op de eerste twee mogelijkheden. 

\Xfanneer de kandidaat her bij arti kel 39, § 2 opgelegde ritme niet 
naleeft, verliest hij een mogelijkheid zich voor het bekwaamheidsexamen 
te melden. 

Wel kan de stagiair, die nier in staat zou zijn om de proef af te leggen, 
bij voorbaat bij de Stagecommissie om een opschorting van de srage ver-
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zoek~n. Indien her met r~denen omklede verzoek tot opschorting van de 
smge door de Sragecommissie wordt ingewilligd, verliest de smgiai r zijn 
exam~nsess i e niet. Zo heeft de Stagecommissie bijvoorbeeld aanvaard 
dat een dame in bevallingsverlof geen kans verliest om zich voor het 
bekwaamh~idsexamen ce melden op voorwaarde dat zij t ijdig de Stage
commissie verwittigt dac zij niet aan het bekwaamheids~xamen zal deel

nemen. 

Onder voorbehoud van beoordeling door de Sragecommissie heeft de 
overhandiging van een medisch getuigschrift ofhet inroepen van f.1.miliale 
omstandigheden in principe niel hec verlies van een sessie van het 
bekwaamheidsexamen tot gevolg. 

18.14. Opschorting van de stage - Te versturen type-brief 

I-Ier verzotk tot schorsing van de stage diem verplicht schriftelijk te wor
den overgemaakt aan de h(lnd van de model brief van schorsing. 
Modelbrieven zijn op de website van het Insticuut beschikbaar. 

Een modelbrief heeft betr~kking op de schorsing omwille van beëindi

ging van de scageovereenkomsc. 

Een ander model heeft betrekking op de schorsing van de srage om 

wettige rf."dcnen. 

De documenten worden onderrekend, naargelang van het geval door de 
stagemeester en/of de stagiair (overeenkomstig artikel 20 van her konink
lijk besluit van 13 oktober 1987) met vermelding van een datum vanaf 
wanneer de schorsing wordt aang~vraagd. 

De aanvragen tot schorsing van de smge die niee aan de hoger vermelde 

voorwaarden beantwoorden, zijn onontvankelijk. 

De Scagecommissie moet schriftelijk worden verwircigd , op voorhand 
en tijdig, van het verzotk tot opschorting van de srage. De Sragecommis
sic kent geen schorsing van stage met terugwerkende kracht toe, tenzij cr 
verbreking is van de srageovereenkomst en het derhalve een ambtshalve 
opschorting berreft (artikel IS, derde lid, koninklijk Ix.'sluit van 13 okto

ber 1987). 
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18. 15 . Opschoning van de stage - Indiening van een stage
dagboek 

Het verdiem aanbeveling dat de stagiair die om een opschorring van de 
stage verzoekt een stagedagbock indienc dat is ingevuld tOt op de datum 
van schorsing zodat de verrichte prestaties in rekenin,g kunnen worden 
gebracht bij een evenweJe herva[[ing van de stage. 

18. 16. Stelsel van onverenigbaarheden voor de stagiairs 

De Stagecommissie is de mening toegedaan dat het stelsel van onverenig
baa rheden van toepassing is op het geheel van de activ iteiten van de stagi 
air, ook buiten het vervullen van de stage zelf (I 000 uur). Artikel 31 van 
het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 bepaalt inderdaad dat de Sta
giair de regelen inzake tucht en plichtenleer van de bedrijfsrevisor moet 

naleven. 

In de veronderstelling dat een persoon 1600 uur per jaar zou verrich

ten, waaronder 1000 stage-uren als revisor, oordeelt de Commissie dat hij 
gedurende de ··resterende·· 600 uren geen onverenigbare acti viteit mag 

uitoefenen (bijvoorbeeld bestuurder van een commerciële vennootschap). 

Behoudens afwijking bepaald in artikel 31, tweede lid van het konink

lijk besluit van 13 oktober 1987, heeft de onverenigbaarheid van doen 
met de hoedanigheid van de persoon in het algemeen en is die niet 
beperh rot de periode die aan de uitoefenin};; van het beroep wordt 
besteed. 

18.17. Bevoegdheid van de Stagecommissie in tlIchtaangele
gen heden 

In ha:lr hoedanigheid van tuchrinsranrie is de Sragecommissie bevoegd om 

uitspraak te doen over een stagiair die omwille van feiten die zich voor de 
opschoning hebben voorgedaan, te schorsen. 
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19. TUCHT 

Jn de loop van het jaar 2000 wf."rden 12 stagiairs door de Sragt'commissie, 

zetelend als ruchtinstantie, opgf."roepen. 

Overeenkomstig art ike l 32, § L van het koninkli jk besluit van 

13 oktober 1987, IH~bben de stage meesters de mogelijkheid gehad om 
gehoord te worden door de Stagecommissie. 

De Sragecommissie heeft tucluvorderingen in,gesn~ld ten laste van sta
g iai rs die in de m,13nd Juli 2000 hun stagedagboek met betrekking rOt de 

periode van 1 januari 1999 tot 31 december 1999 nog steeds niet hadden 
ingediend. 

Volgende overrredingen werden vastgesteld: 

I. De nier-indieni ng van het stagedu8boek binnen de vastgestelde termij 

nen is een overtreding van d f.> bepalingen van uni kei 20 en arrikf..1 30 

van hN koninklijk besluit van 13 okwber 1987 betreffende de ver

plichring een scagedagboek bij re houden en het overhandigen van 

srukken aan de Seagecommissie. 

2. De nier-naleving van arcikel 3 van de smgeovereenkomsl dar het hou

den van een smgedagboek voorschriifr, de nice-indiening van hee srage

dagboek verhinden dat de Smgecommissie dir dagboek kan cont role

ren. 

3. De niet-naleving van de onderrich t ingen van het Instituut inzake de 

termijn voor de indiening van het sragedagboek, onder meer: 

• omzendbrief van IS oktober 1999; 

• informatie via de website van het InSti tuut verspreid; 

• punt 10.7 betreffende de laanijdige indiening van het scagedag 

boek uit her Jaarverslag 1999, p. 216. 

Disciplinaire sanct ies ror schorsing van stage werden uitgesproken in 
de meest ernstige gevallen van nalatigheid (6). Verder waren er drie sanc

ties van berisping en één straf van verwiniging. Eén dossier gaf geen aan

leiding ror een tuchrsanctie. 
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Ir. COMMISSIE CONTROLENORMEN 

I. Commiss ie controle normen 
l.I. Asprt:t .... n van controle tijdens het t-.:rste jaar v:m de OlxJr:lc!U en comrole 

van de ver~elijkcndt· cijfers 

1.2. 13eoordt-lint; door dl- r<"visor van de versrrekkingen v~n een diensrvcrlenc;nd 

lx-drijf 

1.3. MededelIngen van vasrsrellingtn in vnband met forpar<lfr g",,-m{ll/f< 

l.-i. Vonr 200 I geplande werkzaamhl-tlen van de Commissie CnntroJenormtn 

2. Bijzondere opdrachten 
2.1. Nurmen bctrcffcmll' de om~cHlng van vennootschappen 

2.2. Erktnnin!j: v:In Je aarmcmers 

De uilwerking van contro!f.> normen en -aanbevelinge n behoort Wt de 

bevoegdheid van de Raad van het Instituut. Met het oog daMop, heeft de 
Raad een Comm issie Controlenormen ingesteld , die momenteel door con

frater Hugo VAN PASSEL wordt voorgezeten. Een gemengde commissie 

IBR/IAB wefd eveneens in het leven .geroepen met het oo.g op het uitwer

ken van gemeenschappelijke nOfmerende teksten op het vlak van de aan 

de beroepen van revi so r en accountant gemeenschappelijke bij zondere 
opdrachten. Deze Commissie wordt mom enteel voor.gezeten door conf["""olter 

Andre: KII.ESSE. 

Op zijn vergaderin.g van 9 jUI1I 2000 , wenste de Raad de rol en de ver

antwoordelijkheden van be ide normerin.gscommissies van het Instiruut 

opnieuw te bekli'mtoncn. H ieruit volgr dat: 

• De Commissie Controlenormen zal vanaf nu de ontwerpen van normen 

en aanbevelin.gen, d ie worden uitgewerkt in de schoot van de Commis

sie Bijzondere Opd rachren. vóór di e aan de Raad rer .goedkeuring en 

voor verspreid ing onder de leden worden voor.gelegd (eerste voorl eg

,g ing aan de Raad ) of overgezond en aan de H oge Raad voor de 
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• 

• 

Economische Beroepen (nveede voorlegging aan de Raad), onderzoe

k("n. D("ze maatregel beoogt een samenhang te verzekeren tussen de 

teksten die in beide Commissies worden uitgewerkt. 

De Commissie Conrrolenormen wordt belast met het bespreken van de 

vraagsrukken inzake audit die door de internationale beroepsorganisa

ties worden opgeworpen (FEE, IFAC, lOSCO, enz.). 

De Raad is de mening coegeda.1n dat het verkieslijk zou zijn dat één of 

meer bedrijfsrevisoren, led("n van de Commissie Bijzondere Opdrach

ten, ook lid zouden zijn van de Commissie Comrolenormen om te kun

nen zorgen voor een gepaste verslaglegging over de debatten in de 

schoot van de Commissie Bijzondere Opdrachten, 

1. COMMISSIE CONTROLENORMEN 

Voorzi!ler: de heer H ugo VAN PASSE!. 

uden: de heren Eddy DAi\IS, Pol FIVEZ, Pitrre LERUSSE, Paul PAUWELS, 

Jacques VANDERNOOT, Michel VAN DoREN en Frans \XlILMOT$ 

ExfC'/"!/ Iit/:de heer Henri OI.lVII:R 

Sefrt'ftlritlal: mevrouw Catherine DENDAUW en de heer David SZAFRAN 

De Raad besloot in 2000 de samenstelling van de Commissie Comrole

normen uit t(' breiden teneinde een beroep te kunnen doen op de confrater 

die belast is m("[ de vertegenwoordiging van het Insticuut in de Am/i/ing 
\VarkÎlIg Ptlrl) van d(" FEE, cl(" heer Pol Flv.,z. De Raad h("("fr ("v("n("("ns d(" 

Commissie aangevuld met de benoeming van de heer Henri OLJVIER, 

Secretaris-gen("raal van de FEE, als ("xtern lid van de Commissie. 

De Commissi(" Comrolenormen is belast met het coördin("r("n van de 

werkzaamhed("n met betrekking rot de uitwerking van de beroepsnormen 

en -aanbevelingen betreffende de controleolxlrachren. 

De Commissie Controlenormen heeft h:wr werkzaamheden prioritair 

afg("steld op de internationale audirnormen van de JFAC die nog niet in Je 

Belgische context werden overgeschreven. 

In (ht kader werden verschillende conrroleaanbeveling(,,11 door de Com

missie in de loop van het jaar 2000 besproken: 

IBR - JMRVERSLAG 2000 



l.I. Aspecten van controle tijdens het eerSte jaar van de 
opdrache en controle van de vergelijkende cijfers 

Deze olHwerp-contfoleaanbeveling heeft tot doel in de Belgische- norme-n
comen over re schrijven, enerzijds de I$A 510 betreffende het eerste con
rrolejaar in de oorspronkelijke opdrachten, openingssaldi, en, anderzijds, 
de JSA 710 betreffende de vergelijkende gegevens. De Commissie heefr 
geoordeeld dat beide aanbevelingen voldoende nauw op elkaar aansluiten 
qua voorwerp om in één enkele comroleaanbeveling te worden opgeno
men. Wij vermelden ook dat beide J$A's nier in België kunnen worden 
toegepast, zonder rekening te houden met de Belgische wergeving op het 
vlak van boekhouding en vennootschapsrecht. 

Zoals vermeld in het Jaarverslag 1999 van her IBR (p. 220), werd de 
Commissie gecon fromeerd mee de verwerking van de boekhoudkundige 
aspecren wat betrefr de gebeurlijke aanpnssing van de vergelijkende cijfers 
(art ikel 83, tweede lid, van her koninklijk besluit van 30 januari 2001, 
genomen ter uitvoering van het \'(fetboek van vennootschappen - vroeger 
anikei 11, derde lid. van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976). In 
dit verbMd werd op 8 juni 1999 een vraag gesteld aan de Voorzitter van 
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. 

In afwachting van her advies \'an de CBN, heeft de Raad in januari 
2000 het voorontwerp van aanbeveling voor adviesinwinning voorgelegd 
om het advies van de k·den te kennen. 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bereidt een antwoord 
voor op de vraag geswld nopens de vergelijkende cijfers. De Commissie 
Controlenormen heeft besloten de tekst te herwerken die voor advies aan 
de leden werd voorgelegd teneinde: 

• 
• 

rekening te houden met de vao de leden omvangen commentaar; 
het advies van de CBN te verwerken . 

Deze aanpassing van de tekst moer het de Raad van het Instituut moge
lijk maken om in 2001 het ontwerp van a.1nbeveling voor advies aan de 

Hoge Raad voor de Economische beroepen over te maken. 
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1.2 , Beoordeling door de revisor van de verstrekkingen 
van een dienstverlenend bedrijf 

De Commissie Comrolenormen h(-(-fc de draagwijdte onderzocht van de 
ISA 402 die de audit behandelt van entiteiten die op een diensrenverle
nend bedrijf berQ{-p dQ{-n C'Sm';ce orgrllliStlliol/S') met her oog op de omzet

ring daarvan in de Bdgische normenCOntexL 

In zoverre er geen specifieke eig(-n Belgische kenmerken bestaan inzake 
het verrek(-n{on van het beroep dat de vennootschap, waarbij de commissa
ris belaSt is m{ot {oen opdracht van wettelijke controle van de jaarrekening, 
doet op dienstenondernemingen (uitgeven van bepaalde taken), heeft de 
Commissie geoordeeld dat het verkieslijk was de internmionale audimorm 
gewoonweg te verwlen, en aan deze aanbeveling drie inleidende paragrafen 

tOC re voegen met als doel: 

• aan de hand van een paar voorbeelden re omschrijven wat wordt ver

staan onder "diensten verlenend bedrijf'; 

• het onderscheid aan te geven russen de draagwijdte van de conrroleaan
beveling van 6 s(-ptember 1996 beneffende de gebruikmaking van de 
werkzaamheden van een deskundige en deze nieuwe controleaanbeve

ling; 

• de factoren re identificeren die in rekening moeten worden gebraclH 
om de Impact af te wegen van het optreden van diensrenondernemin
gen op her inherente risico voor de interne controle en de comrole, 

Het voorontwerp van conrroleaanbeveling zou in 2001 aan de Raad 
moetcn worden voorgelegd, 

1.3, Mededelingen van vaststell ingen In verband 
met c011Jor.,te governauce 

In 1999 heeft de II?AC een ISA got'dgekeurd die handelt over de inlichrin
gen die door de commissaris moeten worden meegedeeld aan het auditco
mitt': van de vennootschap waarin hIj mer de wettelijke controle van de 
rekeningen is belast. 

Deze internationale auditnorm heeft niet tot doel de werkzaamheden 
van de commissaris uit te breiden, maar eerder re omschrijven welke infor-
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matie die werd ingezameld in her kader van de conrrolewerkzaamheden, 

nuuig kan worden overgemaakt aan het auditcomicé en volgens welke 

nadere regels (frequentie, mondeling of schriftelijk, em.) deze informatie 

moer worden overgemaakt. 

In de mare dar de problematiek van de allditcomités in België vf.'rschilt 
van dif.' van de Angelsaksische landf.'n, gaf de Commissie Controlenormen 

er de voorkeur aan te opteren voor het uitwerken van een voor de Belgi

sche toestand specifieke controleaanbcveling, zich f.'venwel richtend naar 

de bepalingen opgenomen in de internationale audimorm. 

De uitwerking van het vooronrwerp van conrroleaanbeve!ing, die werd 

aangevat in 2000, zou in 2001 moeten zjjn afgerond. De Commissie Con

trolenormen zal eveneens onderz(){'ken in welkt' mare het omwerp van wet 

over de transparamie een weerslag kan hebben voor dit voorontwerp van 

aanbeveling. 

IA . Voor 200 I gep lande werkzaamheden van de 
Commissie Controlenormen 

De Commissie Comrolenormen heeft zich gebogen over de planning 

van de in de loop van her jaar 2001 uit re voeren werkzaamheden. Naasr 

het afronden van de in uitvoering zijnde werkzaamheden, werden verschil

lende pumen op de agenda ingeschreven: 

• Ingaande op een verzoek van de Raad, zal de Commissie Controle

normen een (louter formeel) amendement voorstellen dar moet worden 

aangebracht aan de Algemenf.' Conrrolenormen teneinde deze volledig 

conform te maken met de ISA 700. Er dient op meer expliciete wijze 

te worden bepaald dat de auditor df.' conclusies, die hij trekr uit het 

bewijskrachtigmateriaal dat dient voor de onderbouwing van zijn oor

deel over de financiële staten, moet herzien en evalueren. 

• Zodra het Comité ad h()( klaar zal zijn met zijn werkzaamheden, zal 

de Commissie wordf.'n belasr mer her onderzoek van de aanpassingen 

die worden voorgesteld voor de normen betreffende de inbrengen in 

natura. 

• Zodra her advies beschikbaar is van de Commissie voor Boekhoudkun

dige Normen met betrekking tot de eventuele aanpassing van de ver-
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gelijkende cijfers, kan het advies betreffende de vergelijkende cijfers 
worden aangevuld. 

• De Commissie Controlenormen zal zich eveneens buigen over de pro
blemariek van de toekomstige cijfers. 

Tegelijkertijd zal de Commissie ook verschillende belang rijke werk
zaamheden op korre termijn moeten aanvangen: 

• 

• 

de norm ··kl/owfedge of Ibe bmil/w·· onderzoeken en i n leiden; 

her geheel van de controlenormen en -aanbevelingen onderzoeken In 

her licht van het nieuw \'Vetboek van vennootschappen, teneinde de 

nodige aanpassingen ten gronde op te sporen en de verwijzingen mlar 
de wetteksten aan te passen. In de mate dat in 2001 een nieuwe uit
gave van het Vademecum van de bedrijfsrevisor moet worden gepubli

ceerd, zal de Commissie in de loop van 2001 moeten onderzoeken in 
hO{·verre de controlenormen en -aanbevelingen in deze nieuwe wette

lijke contex t moeten worden aangepasr. 

• het geheel van de aanbevelingen onderzoeken in vergelijking met de 
ISA teneinde eventuele verschillen re achterhalen en een lijsr daarvan 

op re stellen. 

Op basis van dir onderzoek, zal her de raak van de Commissie zijn de 
nodige aan passingen voor re stellen met een voorkeur voor her invoeren 
V:ln een ISA in de Belgische verordenende context, gepaard gaande met 
een toelichtende tekst die nodig is om de normen in het Belgische wette

lijke kader te situeren. 

Tenslotte wenst de Commissie de werkzaamheden van de IAPC op re 
volgen teneinde commentaar re kunnen geven ren behoeve van de Raad 
van het Instituut en aan her adres van de Belgische vertegenwoordigers op 
internationaal niveau. 
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2. BIJZONDERE OPDRACHTEN 

Voorz;lftr: de heer A. KJLESSE 

Ledm die bet !BI? 1'e/"legeuu'OOldig(ll: de heren G . BATS, D. LEBOU1TI:, ).1\1. 

VI NCENT en P. \'V' EYERS 

LedelI die IJflIAB l'el'ugellll'oordigen: mevrouw M. CLAES, de hf.'ren P. JA!LLOT, 

C. JANSSENS, Ph. VAN EECKIIOUTE, J. VAN WEMMH en M. VER

SCIIEI.DEN 

Er dient in herinncrin8 re worden gebracht dar her doel van deze gemeng

de Commissie van het Insricuur der Bedrijfsrevisoren en her Instituue van 

de Accountants en de Belastingconsulenten beStaat In het nadenken over 
het normaliseren van de opdracJucn die aan de leden van beide InsrÎrurcn 

gelijktijdig worden toevenrouwd in het Wetboek van vennootschappen of 

in andere wetgevin,gen. 

2. 1. Normen betreffende de omzetting 
van vennootschappen 

[n de loop van het werk jaar hebben de voornaamste werkzaamheden van 

deze Commissie betrekking gehad op een nieuw onderzoek van de normen 
betreffende de verandering van r~htsvorm. Zoals in het eerste deel van dit 

verslag wordt uiteengezet, heeft de Commissie vastgesteld dat wijziging!'n 

werden aangebr.lClu aan het voorwerp van de opdracht in de wet die het 

Wetboek van vennootschappen inst!'lr. Het was dan ook nOtlig de gevol
gen van deze wetswijziging in de tekst zelf van de norm door te rrekken. 

De draagwijdte van de wijzigingen wordt in her eerst!' deel van dir verslag 

toegelicht. 

2.2. Erkenning van de aan nemers 

In de loop van het vorige werkjaar heeft de Raad de Commissie Bijzondere 

0lxlrachten gevraagd de opdracht te onderzoeken van de bedrijf~revisor of 

accountant in het kader van het adviE.-s dat hij moer uitbrengen wanneer 
een onderneming om de (·rkenning als aannemN van openbare werken ver

zoekt (Jaarverslag 1999, p. 222). 

[n 1984 had de Raad een aanbeveling goedgekeurd in her verlengde 

van het ministerieel besluit van I april 1983 berreffende de aan de aan-
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vraag tot erkenning van de aannemers we re voegen documenten. Er was 

voorzien in een controle van de tussentijdse balans door een erkend boek

houder voor de erkenningen tor en met klasse 5 en doof een bedrijfsrevisor 

vanaf klasse 6 (janrverslag 1984, p. 88 en pp. 186-194). 

In 1991 werd de wetgeving gewijzigd ingevolge de openbaarmaking 

van de wet van 20 maart 1991, het koninkbjk besluit van 26 september 

1991 en twee ministeriële besluiten van 27 september 1991. Het voor

werp van de aan de beroepsbeoefenaar toevertrouwde 0lxlracht werd ten 

gronde gewijzigd. 

Artikel 10, § 2, 2° , van het koninklijk besluit van 26 september 199 [ 

tot vaststelling van de coepassingsmaatregelen van de wet van 20 maat[ 

1991 bepaalt dat in het geval de solvabiliteirsrario met meer dan 20 % is 

gedaald , de }'-J:inister kan vragen dat een onderzoek wordr ingesteld naar 

de financiële draagkracht van de aannemer, door middel van een advies 

door een accountant of een bedrijfsrevisor. 

Artikel I, § 1,7° , van hee ministerieel besluit van 27 september 1991 

berreffende de voor re leggen documenren, schrij ft van zijn kam een 

opdracht door een beroepsbeoefenaar voor in het geval van aannemers die 

niet over een regelmatige boekhouding beschikken en geen jaarrekening 

bekendmaken. In (he geval moel de aannemer, om zijn financiële en eco

nomische draagkracht aan re ronen, bij zijn aanvraag een staat voegen met 

her geheel van de goederen van de onderneming die door een accounram 

of een bedrijfsrevisor voor echt werd verklaard. 

De Commissie Bijzondere Opdrachten heeft verschillende vergaderin

gen aan beide onderwerpen gewijd en houdt contact met de Commissie 

voor de Erkenning van Aannemers teneinde een aantal punten in de 

opdracht van de beroepsbeoefenaar re verduidelijken. De Commissie zal 

haar w(·rkzaam h('(len in 200 I voorr;~erren. 
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lIL JURIDISCHE COMMISSIE 

Samenste ll ing 

VoorzÎlfer: de heer PierTe p, BERGER (bedrijfsrevisor) 

udl!!l: mevrouwen Ann DIRKX (Commissie voor het Bank- en Financie

wezen) en Gilberte RA UCQ (notaris), de heren Jean-Philippe BONTE 
(bedrij fsjurisr), H t-rman BRAECKMANS (advocaat, professor), Lieven ACKE 

(bedrijfsrevisor), MiclH.·l DE WOLF (bedrijfsrevisor), Pa ul-Alain FORIERS 

(advocnat, docent), Hugues FRONVllLE (bedrijfsrev isor), Jean-Paul KOE

vons (bedrijfsrevisor), H enri ÛUVIER, (S,-"creta ris-generaaJ FEE), Francis 

\'V'ALSCHOT (bedrijfsjurist), Yvan STEMPNIERWSKY (Commissie voor her 

Bank- en Financiewezen) 

lVele/lJd}(/ppe/ijk SecrehlritltJ/: mevrouw Veerle VAN DE WAU.I! en de heer 

David S7.AFRAN 

War de samenHclling van de Juridische Commissie berrefr, is het 
Instituut verheugd re kunnen blijven rekenen op de gewaardeerde deel
name aan de J uridische Commissie van de heer Henri OUVIER, sinds 
I januari 2000 Secreraris-generaal van de rEE . Verder heeft de Juridische 
Commissie een nieuw lid mogen verwelkomen, mt'r name de heer Yvan 
STEMPNII:RWSKY, bij de Commissie voor her Bank- en rinanciewezen en 

wetenschappelijk Secretaris bij de Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen. 

In de loop van 2000 is de Juridische Commissie driemaal bijeengekomen, 
teneinde een a:lnca! juridische problemen die de bedrijfsrevisor aanbelan

gen, re bespreken. 

Zo..1JS reeds vorig jaar aangekondigd, zal de Jlifidische Commissie in de 
toekomst op meer regelmatige basis bijeenkomen. [n pnnclpe wordt een 
rweemaandelijkse vergadering vooropgesteld. hetgeen moer toelaten de 
termijn voor het bcanrwoorden van de vragen aanzienlijk in te korren. 
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De Juridische Commissie h("(>(r bijzondere aandacht besteed aan de evolu
tie op her vlak van het vennomschapsrecht. Er is nagegaan in welke mate 
hct nieuw \Xh:eboek van vennoorsch:1ppen, zoals ingevoerd door de wet van 
7 mei 1999 (8.5., 6 :1uguStuS 1999) en in werking op 6 (ebruari 200 I, 
inhoudelijke wijzigingen hee(t aangebracht aan de opdracht van de 
bec:lrijfsrevisor. Een w{'érslag van een eerste analyse van de nieuwe bep .. 1Iin
gen is opgenomen in ded I van onderhavig Jaarverslag. 

Da:lrnaast heeft de Juridische Commissie in de lOOI> van het jaM een 
aantal adviezen geformuleerd als antwoord op concrcte Vf1Lugstellingen. 
Een selectie volgt hierna. 

Vermelding van bijkomende honoraria in het jaarverslag 

Naar aanleiding van de studie van de IBR-Studiedienst inz:1ke de vermel
ding van de bijkomende honOf1Lria in de jaarverslagen van Belgische geno
teerde vennootschappen (zie ook deel I van onderhavig Jaarverslag), wenste 
de Juridische Commissie duidelijkheid omerem de dr.mgwijdte van artikel 
134 W. Venn. (vroeger :mikel 6<1ltr Venn. W.). Dir arrikelluidt als volgt: 

,,§ /. lJij de a{llll'Img I'fIII de opdmcbl l'Im de fOllIIl/isst/rissel' I/'ordt eell /;no/

rligillg l'flSlpplt/d door rle tI/gell/tlle I,"garlering. Deze bezoldigillg !Jesltwt ill 
teil /'tIst bedmg dal rle IIIdel'jug mIl de cOI/lrQ/morlllell I/ilgel",,,,'{/igd door bil 

/lmÎIIIIII der Bedrijfsr~lisor<'ll u'I",rborg/. De bno/djgillg kmI uiel wordm 

gtllij:igd dOllmet Iw/tlllI/lillK 1<111 pflrlijm. 

§ 2. De l'ml/llillg door de (Olll/uiUl/rÎJ /'011 lfit;;'J1fderlfjk~ /l'I'rkzoalllbedt/1 of 

/'{lIl bijzolldfft opdrt/fhtm kfm JI«htJ op bijzol/dtrt I/'Iju wordm bao/digd 

/'oorzo/'er bet jflart'trs/flg ''frtllltll'oordillg l'en/rekt ot'tr IJ/lil l'OOrwerp til d~ 

"lUIII 'rrbom/tII bezoldigillg. 

§ 3, [Jl/iUII deze bezoldigillgel! //Ioge/l de COl/Jl/JissmiSJtII geell cllke/ l'OOrdee/. 1/1 

welke 1'01'''' ook. 111111 de 1'tIlllootJC/),lp Ollflmlgel'. De 1'f!/lIIOOlJf&/P tIltIg bmI geeu 

/mlllgell of /'oofSebolle/l '~SIt/(III. IIfxh Ie hll/well behoel'tll wtUlrborgtll slelltll of 
gl/'tll, 

§ -I. De l'trllllllllg door NII /It.'rsooll lIIer wie de "OfllIl/ISkIrÎJ NII /lrwidSOI'tIWII

kolltsllxtf/ afges/o/tII of IIItt ll'/t bij beroepshflll't ill «/I Irr/kllld 1'lII1 SflllltiJ/l'tr

kmg Iltllll. 1'1111 ttll Il/"k. IIflllld"", of opdrllcbl. klll/ slechts door de l'f!III100I-
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I 
Jchap wort/eli bezoldigd /'OOr201'tr hel jtUl/'I'I!rs/(lg I'CYrlmll'(xmling l'trI/rekt QI'er 

bet l'OOrwerp I'flll deze /(I(lk. 1I/(111r!(/(lf of opdmrh! ('11 de e/'(l((1/ I'trbolldm bezol
digil/g . .. 

Vanuit juridisch ooBpum kunnen volgende vragen gesteld worden In 

verband mer de draagwijdte van het artikel 134 van het \X<'. Venn.: 

I) :t.. Is her arrikel 134 van het W. Vcnn. enkel toepasselijk op de janrver

slagen Inzake de statutaire rekeningen of is dit artikel eveneens van 

wcpassing op de jaarverslagen met betrekking tot de geconsoli
deerde rekenin,gen? 

b. In de mare dur her artikel 134 van her W. Venn. roepassdijk is op 

de geconsolideerde jaarrekenin8. war was dan de doelstelling die de 

wetgever in 1985 heeft vooropgesteld inzake de inlichtingen die 

medegedeeld worden via her geconsolideerd jaarverslag? 

c. In de mate dat het anikei 134 van her W. Venn. t(){-passelijk is op 

de geconsolideerde rekeningen, welke zijn dan de bijkomende 

honoraria die in her geconsolideerd jaarverslag moeten vermdd 
worden? 

I-Ieef[ de verplichring betrekking op de vermelding vnn bijkomende 

honoraria voor de prestaties die gevraagd zijn door de consoliderende ven

noo[schap of heefr zij betrekking op de vermelding van alle bijkomende 
honoraria die ontvangen worden door: 

• de commissarissen van de dIverse entiteiten, begrepen in de consolida

cie, die een link hebben mer de commissaris van de consoliderende 

vennootschap in de zin van § 4 van het artikel 134 van her W/. Venn.? 

• de personen mer wie de verschillende commissarissen van het geconso

lideerd geheel, zoals hierboven bedoeld, een arbeidsovereenkomst heb

ben gesloten of met wie zij zich beroepshalve in een ve rband van 

samenwerking bevinden (in de zin van artikel 134, § 4, van het \VI. 
Venn.)? 

2) Sinds de wer van 13 apri1 1995, zijn bepaalde vennootschapl){-n er niet 

met'T toe gehouden om hun jaarverslag bekend re maken. Moecen deze 

vennootschappen de bijkomende honoraria, zoals bedoeld in artikel 

134, §§ 2 en 4, vermelden? Zo ja, in welk document? 
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3) Ovtr htl algemeen kan men zich de vraag nellen wat de effectieve 
draagwi jdte is van het artikel 1.)4 van hec \VI. Venn. in verband met de 

ontvangcn bijkomende honomria. 

Rekening houdend met het feic dat de opdrachc van de wenelijke reke
ningencomrole een overeenkomst is die a.'lngegaan wordt door de alge
mene vergadering van de aand(~lhouders en de be<lrijfsrevisor, moeren 
de bijkomende honoraria dan beschouwd worden als zijnde her verschil 
tussen de omvangen honor'Jfia en de honoraria die vascgt:Su:ld worden 
door de algemene verg(ldering~ 

1) Kan men ervan uicgaan dac er een macerialiteirsgrens besmat inzake de 
wrmelding V(ln bijkomende honomria in her jaarverslag of moeten de 
bijkomende honoraria , zoals bedoeld in arrikel 134, in alle omstandig
heden vermeld worden! 

Er wordt soms geargumeneeerd dar in bepaalde gcvallen dc bijko
mende honoraria die ontvangen zijn, maar niet het voorwerp hebben uit
gemaakt van een vermelding in her jaarverslag, weinig betekenisvol zijn. 
I-I er meest frequente voorbeeld is het onevangen van honora ria in her 

kader van de Val- I-Pack opdrachten. 

De J uridische Commissie is rof het volgend standpunt gekomen. 

I) Artikel 134 \V Venn. is van toepassing zowel op de jaarverslagen mcr 

betrek king rot de statutaire jaarrekening. als op het geconsol ideerd 
ja.'lrverslag. 

Artikel 134 is immers opgenomen in hoofdstuk I "Algemene bepalin
gen inzake conerole" van Titel VII "Oe comrole van de jaarrekening en 
van de g(:consolideerde jaarrekening". Dit algemeen hoofdstuk I geldt 
duidelijk zowel voor de jaarrckt-ning als voor de geconsolidtt:rde jaarre
kening. Met andere woorden, inditn er bijkomende honoraria zijn, 
moeten zij in beide jaarvers la!;:en vtrmeld worden. De inlichtingen 
omtrent de bijkomende honoraria :t.'ln de commissaris zullen dus op 
dezelfde wijze worden opgenomen in het geconsolideerde jaarversla!;: 
en lil het jaarverslag over de statutai re jaarrekening. Enkel in her geval 
waarin de controle van de geconsol ideerde jaarrekening wordt uirge
voerd door een bedrijfsrevisor die niet de funC[Îe van commissaris in de 
consol iderende vennootschap bekleedt, zal de informatie in verband 
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mer de honoraria in de jaarverslagen nier idemiek zijn (zie arrikel 146, 
laatste lid, W. Venn.). 

Volgens de J uridische Commissie is dergelijke "geconsolideerde" bena
dering van de honoraria ingegeven dOOf rransparamie-motieven. \'(fel 
diem dc aandacht gevestigd op het feit dat in her geconsolideerde jaar
verslag enkel de bijkomende honoraria moeten vermeld worden die 
betaald worden door de consoliderende entiteit, die de commissaris 
heeft aangesteld en voor zover deze consoliderende vennootschap vair 
onder her Belgisch Wetboek van Vennootschappen. 

Dit kan aan de hand van de volgende twee voorbedden worden geïl 
lusrreerd: 

• Zo is de meldplicht in het geconsolideerd jaarverslag niet van toe

passing op een Amerikaanse moedermaatschappij, die consolideert 
en bijkomende honoraria beraalt aan de commissaris, aangezien 
deze emiteit buiten het toepassingsgebied van de Belgische ven
noorschappenwet valt. 

• Zo ook, in het geval van consolidatie, betreft de verplichting rot 

melding van bijkomende honoraria in het jaarverslag enkel die 
honoraria die door de moeder worden betaald, en nier de bijko
mende honoraria die de dochter betaalt. 

De verplichting om melding te maken van bijkomende honoraria in 
het jaarverslag vervalt voor de zogenaamde kleine vennootsdwppen, 
aangezien zij er niet coe gehouden zijn een jaarverslag op ce maken. 
Volgens de Juridische Commissie is niet vereist dat de bijkomende 
honoraria in dergelijk geval in een ander document, zoals bijvoorbedd 

in de roelichting bij de jaarrekening, worden vermeld, en dit bij 
gebrek aan een uitdrukkelijke verwijzing in artikel 134. Dir is daaren
regen bijvoorbeeld wél het geval voor de verplichring van het bestLlLlrs

orgaan om een veramwoordlng te geven van de roepassing van de 
waarderingsregels ingeval er verliezen zijn (zie arrikel 96, 6°, \VI. 

Venn.): hier wordt Llitdrukkelijk in artikel 94 WI. Venn. gesteld dat de 
kleine vennootschappen deze verantwoording moeren opnemen in de 

toelichting bij de jaarrekening, 

2) Verder onderstreept de Juridische Commissie no,gmaals het belang om 
de voorschriften van artikel 134 W/. Venn. strikt na re leven, nangezien 
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her bestuursorgaan én de commissarissen die dit artikel overtreden, 
zich blootsrellen aan strafrechtelijke sannies (zie artikel 170, 1°, w. 
Venn.). 

3) De bezoldiging van de commissaris dient door de algemene vergade
ring te worden vastgesteld. Concreet volgt hieruit dat in hN jaarver
sl:lg alle bijkomende honoraria moeten vermeld worden die door de 
vennootschap zouden betaald zijn aan de commissaris (rot op het ogen
blik van het opstellen van her jaarverslag) maar die niet doof de alge
mene vergadering zijn vastgesreld. 

4) Volledigheidshalve wenst de Juridische Comm issie hieraan nog toe 
te voegen dat er in artikel 134 W. Venn. geen materialiteitsbegrip is 
ingeschreven: alle bijkomende honoraria, zel fs de meest geringe, vallen 
onder de verplichting van artikel 134 W. Venn. 

Ve rgoed ing va n de commissa ris door de moederve nnootschap 

Het Instituut heeft de vraag gekregen te weten in welke mate het in over
eenstemming is met de wet dat de vergoeding van de commissaris gedra
gen wordt door de moedervennootschap van een gecontroleerde vennoot

schap. 

De Juridische Commissie heeft in principe geoordeeld dat deze tt'Ch
nick aanvaardbaar is voor zover alle elementen met betrekking tot het sta
tuur van de commissaris, zoals voorzien in de wet, behoorlijk worden 
nageleefd: aanstelling door de algemene vergadering, vaststellen van de 
bezoldiging door voornoemde algemene vergadering. 

De Juridische Commissit· herinnert aan hN feit dat artikel 134 W. 
Venn. inderdaad duidel ijk voorschrijft dat de algemene vergadering van de 
gecontroleerde vennootschap het bedrag van de honol'".lria moet vastleg
gen; dit bedrag moer bovendien toelaten om de conrrolenormen na te 
leven. De overeenkomst die de vennootschap en de commissaris bindt, 
behoort [Or de bevoegdheid van de algem/:ne vergadering van de dochter

vennootschap en kan de moedervennoorschap niet engageren. De Com
missie oordeelt evenwel dat dit comract bep."13lde facruratie- en bera1 ings-
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modaliu.'iren van de honoraria kan bepalen. In deze comen lijkt hel dan 
ook niet uitgesloten dat de p:mijen bepaalde modaliteiten overeenkomen, 
onder voorbehoud van dt.-omolo~ische vereisten. 

Vanuit juridisch oo,gpurlt lijken drie voorwaarden in elk ,geval vereist: 

• de algemene vergadering van de gecontroleerde vennootschap moet 
expliciet de factu rariemodal iteiren hebben aanva:lf(I; 

• her bedrag van de honomria van de commissaris is vastgelegd door deze 
zelfde algemene ver,gadering en laat de naleving van de normen [Oe; 

• het is de cOmmiSs.1ris (mer name her lid ingeschreven op de IBR-let.!en
lijst) die effectief de toralireit van de door de algemene vergadering 
vasrgelegde honoraria in ontvangst neemt; deze honoraria moc(('n hem 
toelaten om her conrroleprogrnmma t('n uitvoer te le~,gen met naleving 
van de normen. 

Toepassing van de alarmbel p rocedure 

Aan d(' Juridische Commissie werd volgende vraagsn'lIing voorgelegd. 
Een vennootschap verkc("f[ in d(' situatie wa ls bedoeld door artikel 633 
van h(>[ \VI. Venn. (vroeger artikel 103 van de Venn. \'(f.). Overeenkomstig 

de wenelijke bepalingen werd de algemene vergadering door het beStuurs
orgaan tijdig bijeengeroepen om te beraadslagen over de nieuwe ma.1rrege
[en, zoals toegelicht in het wettelijk voorgeschreven bijzonder verslag, 

Hypo/hese 1 

Hoewel de financiële situati(" g{."(lurende her daaropvolgende jaar verbeterr, 
blijft de vennootschap in de rocsra nd van artikel 103 V("nn. \'(f. (nieuw 
artikel 633 W. Venn.) verkeren. Er is evenwel duidel ijk Ix-rerschap merk
baar. 

Hypo/hese 2 

De financiële situatie blijft nagenoeg stabiel. Er is niet ("(ht beterschap 
merkbaar, doch de financii:le toestand gaat niet achteruit. 
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Vraag 

Diem de raad van bestuur de algemene vergadering telkenmale bijeen [(' 

roepen, bij elke nieuwe vaststelling van (tussentijdse) resultaten, of vol
sraar het om dir agendapunt slt-ehts opnieuw te behandelen op de jaarver
gadering? Dient in voorgaande hypothesen de procedure van artikel 10} 
van de Venn. W. (nieuw artikel 633 W. Venn.) opnieuw volledig gevolgd 
te worden en dient er ook een nieuw verslag opgesteld re worden, of vol
staar her dat de raad van besruur de algemene vergadering inlicht over de 
srand van zaken mer verwijzing naar her bijzonder verslag dat aanvanke
lijk werd opgesteld? 

De Juridische Commissie verwijst in eerste instantie naar de weuekst 
van anikeI 633 van het W. Venn. (artikel 10} van de Venn. W.). Dir arri
kel bepaalr in lid I: "\'(Ial/1uer lell ge/'Olge t'all geledtll l'triieI hel Ilelfo-(./(/ief 
gdf/ald iJ 101 mil/der dali de helfi 1',11/ bet IIItltllJcbapptlijk kapitaal. moet de alge
IIIt'IIe l'trgadtrllfg, behoffdt'llJ Jlrt'llgere btpalingm ill de J/tlll//m, bijtenkolllt'll 
bilI/lm te/I Ilrll/ijll /"{lil Iell hoogJIl 111'« mafl/ultll /lfIt!fll!x1 ,,"Iia iJ /"{IJ/geIll/d of 

kr(lchlms Il"tlltlijlu of JM/lIlaire btpfJ!i//gell had moe/eli /I'Ordeli I,(IJ/gauld 0111, i" 
l'oorkOllle"d ge/"{JI. I'O/gells de regels die /"Oor mI S!allltellu,jjûg;lIg zijll gateM. Ie 
beI·"tldsltl8t11 ell tf besllli/tIl Ol 'er de ol/Ibimlil/g /-,(1// de l'tlllloolschap en er'tlllllul 
or," tll/dere il/ de agel/dtl tltIl/gekolidigde II/lUI/rege/tII·'. 

Artikel 633, lid 4, van het W. Venn. stek "Op dezelfde lriju wordt 
gehal/deld 1I,(II/11ter Ix, I/elfo-af/ief Uil gervlge /'(11/ geIn/eI/ I,"/ia gedtlaM iJ tOl 
//lil/der dtlll UI/ l"imle /'(11/ hel/!/atl/Jch(lppelijk kapilt/fll. lIIel diell l'trs/tll/de dal de 
oll/bil/(hllg p/({(rfShetft. I/'(I/I/leer zij lI'Or"l goedgekeurd door et// rielde gedulte /'(111 
dt Ier l'trgflderiflg lIitgebracbte Stel/lil/til." 

De Juridische Commissie maakt een onderscheid russen twee hypothesen: 

• Indien ren gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald rat 
een bedrag, minder dan de helft van het maatschappelijk kapiraal, en 

vervolgens verhoogd wordr tot een bedrag dar hoger is dan de helft van 
het maatschappelijk kapiraal, om ten slorre opnieuw beneden her 
bedrag van de helfr van het m:mrschappelijk kapitaal te komen, dan is 
het aangewezen om opnieuw de bepalingen van her artikel 633 van her 
W. Venn. (De te passen, 

• Indien len gevolge van geleden verlies her netto-licrief is ge<lanld tot 
een bedrag, minder dan de helft van her mamschappelijk kapitaal en 
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onder die bedrag blijft, lcJfs gedurende verschillende boekjaren, dan is 
het aangewezen om sleclHs (-énmaal de procedure van artikel 103 van 
de Venrl. W. (nieuw arr ike l 633 van het \V/. Venn.) toe- te passen. 
Uice-rnard mag hierbij geen afureuk gedaan worden aan het vierde lid 
van hetze-Ifde artikel. 

In elk geval is her aangewezen om deze informatie s)'stemarisch in het 
jaarverslag ofin de toelichting bij de jaarrekening te vermelden. 

Statuut van de persoon toegelaten tot de ecd van 
bedrijfsrevisor 

De Stagecommissie heeft zich gebogen over de hoedanigheid die wordt 
toegekend aan de stagiair die geslaagd is voor het bekwaamhe-idsexamen 
en die, op voorste! van de Stag("(ommissie-, door de Raad van hl'( Instituut 
toegelaten is (Ot de eedanegging. De Stagecommissie legt de vmag voor 
aan de J uridische Commissie te weten wat her statuut is van de persoon 
d ie toegelaten is (Ot de eed ror op het moment dat hij daadwerkelijk de

eed heeft afgelegd. 

Overeenkomstig de beslissing van de Raad , zoals opgenomen in het 
Jaarvers lag [994, kan deze periode vijf jaar duren. 

De vmag van de Stag("(ommissie is ingegeven door de onduideli jkheid 
inzake het fei r of dergelijke persoon al dan niet onderworpen is aan de 
deontologie van her Instituut. 

De Juridische Commissie is van oordeel dat in dergelijke omstandighe
den de betrokken persoon noch de hOt'<lanigheid heeft van stagiair, noch 
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. 

Artikel 4, 6°, van de wer van 22 juli 1953 houdende opricht ing van 
her Instituut der Bedrijfsrevisoren, kent de hoedanigheid van lid van het 
Institllllt inderdaad p.'lS toe indien de persoon de ccd heeft afgelegd voor 
de reclubank van koophandel van zijn woonplaats. 

Artikel 27, 1°, van het koninklijk besluit van 13 okwber 1987 betref
fe nde de stage van de kandidaar-lx'<lrijfsrevisoren, bep.,alt dat de stage ein
di,gt door de aneverin,g van her getu igschrift van einde-sra,ge. 
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De Stagecommissie stelt zich vragen om u em de anevering van het 
getuigschri ft. Heeft dit plaats wanneer de Sragecommissie de beslissing 
nt.'tmt om aan de Raad voor te stellen de stagiai rs roe re laten tOr de eed? 

Arrikf.'l 9 v:m her koninklijk besluit van 13 okrober 1987 bepaalt 
inderdaad dat df.' Stagecomrnissie aan de Raad voorStelt om het getuig
schrift uir te reiken. Df.' J uridische Commissie is van oordt-el dar het einde 
van de sragf.' op die manier 5.1menvalr met de beslissi ng van de Raad om 
her gf.'wigschrifr uir rf.' reiken, en nier door de beslissing van de Srage
commissie om aan de Raad voor te stellen de sragiair tOr de eed roe laren. 

Uit hergf.'t'n voorafgaat, kan worden afgeleid dar de persoon in kwesrie 
noch de hoedanigheid van stagiai r, noch de hoedanigheid van bedrijfs
revisor hef.'ft, en bijgevolg niet onderworpen is a:m de deontologische 
regels, behoudens in voorkomend geval war de voorschriften betreft in 
verband met her beroepsgeheim die voortvloeien uir artikel 458 van her 
Strafwetboek. 
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IV. SECTORALE COMMISSIES 

I. Controle van de ziekenfondsen 

2. Controle van de vcrzckcringsondcrnemingcn 

3. Politieke partijen 

4. Hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap 

5. Controle van de NGO's 

L CONTROLE VAN DE ZIEKENFONDSEN 

Voorzifler: de heer B. CALLENS 

Lede"; de heren P. ANCIAUX, P. DEMEE~~rER, V. DE WULF, JP. LAB!!.l!: 

en ). VERHAEG IIN 

Plaafsl-erl'tlllgende /eden: mevrouw R. VAN l\-I AElE; de heren B. THEUNJSSEN 

en W. VAN AERDE 

Secrelflr;(/(/I: de heer D. SZAFRAN 

De Commissie Controle van Ziekenfondsen heeft zijn werkzaamheden ver
dergezer in verband mer volgende onderwerpen: 

• Uitbrengen v:tn een advies in verband met het reglement tot vaststel

ling van de principes waaraan de interne controle en de interne audit 
moeten beantwoorden. 

• Voorstel len met het oog op het opstellen van een koninklijk beslllit 
berreffende de waarderingsre,gels (o.a. reservefondsen). 
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• Advies o\'er de aanpassing en uitbreiding van de schema's van dc jaar
rekening van de verplichre verzekeringen. 

• Ondcrwek en advies over de problematiek van de samenwerkings

akkoorden, wals bepaald door artikel 43 van de wet van 6 augusrus 
1990. 

In dc loop van het jaar werdcn evencens twce bijwndere vergaderingen 

gehouden samcn met de Controledienst der Ziekenfondsen. 

De werkzaamheden zullen in de loop van 2001 worden verdf.'rgezer. 

2. CONTROLE VAN DE VERZEKERINGS
ONDERNEMINGEN 

Voorz;lfer: dc htXr R. VANDER STICliELE 
Ollder/1oorz;lfer: mevrouw I. BOETS 

Ledm: de heren R. ADRIAENSSENS, L. CARIS. J. FOSSION, G. HOI' en M. 

LANGE 
Seor!lar;aal: de heer D. SZA~RAN 

De Conrroledienst df.'r Verzekeringen (CDV) richt examens in mer her oog 

op de erkenning van de bedrijfsrevisorcn dic benoemd kunnen worden als 
commissaris in een verzekcringsonderneming. Hcr laarste examen inge

richt door de CDV dateert van 1997. 

[n de loop van het jaar 2000 werd de hervorming van het erkennings
rcglement voor de erkende commissarissen voor de controle in de verzeke
ringsondernemingen ren uitvoer gelegd. 

De geldende regels lx-palen dat een door de CDV erkend revisoren kan
roor uit ten minste twee bcdrijfsrcvisorcn moet zijn samengesteld. De 
Raad is van oordtXl dat deze nieuwe regel inhoudt dat een revisoren kan
roor zijn CDV-erkenning zou kunnen verliezen alltXn maar omdat één van 
de rwee revisoren het kantoor, dar door de CDV werd erkend, verlaat. 

Aansluitend op de tenuitvoerlegging van her nieuwe erkenningsregJe
ment voor de commissarissen die voor de comrole van de verzekerings
ondernemingen zijn erkend, verkhtarde de CDV dar het eerstkomende exa
men, dar voor 2002 was gepland , al in 200 I wu kunnen plaatsvinden. 
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3. POLITIEKE PARTIJEN 

CoOidillt(/ie I'(JII de werkzaal/lheden: de heer H . VAN lMPE 

Let/til "(lIJ de COllImissie: alle confraters die een mandaat uitoefenen in de 
politieke partijen, worden uitgenodigd om det! te nemen aan de 
werkzaamheden van deze Commissie. 

Secreftlr;dtll: de hee r D. SZAI'RAN 

Per 30 april 2000 hebben de politieke partijen verslag uitgebracht over 
hun geconsolideerde ja(trrekenin,g over her boekjaM 1999 en dit conform 

de WCt van 23 juni 1999 (Belgisch S/(mlsb/"d, I 0 augustus 1999). Sindsdien 
behoort her tor de bevoegdheid van de beheerraad van de VZW (artikel 22 
van de wee) om her financ ieel verslag op re stellen over de jaarrekening 
van de politieke panij en haar componenten, en dir met inachcname van 
de wer van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de 
ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten. De algemene vergadering 
van diezelfde VZW Stelt een bedrijfsrevisor aan die verslag uitbrengt over 
voornoemd financieel verslag van de beheerraad . 

De werkgroep heeft de Parlemenraire Controlecommissie actief geadvi
seerd met betrekking (Or de invoering van een srandaardschema van 
geconsolideerde jaarrekening, de exacte definii.;ring van de componenten 
welke in de consolidariekring moeten worden opgenomen e.-n he.-e.-ft de.
Conrrolecommissie een modelverslag neergelegd in v(:fband met zijn ver
klaring over de geconsolideerde rekening van de politieke partij en haar 
componenten. 

De financiële verslaggeving per 3 1 december 2000 zal de vergelijkende 
cijfers met het boekjaar 1999 bevarren. Zij zullen nog in Belgische frank 
worden opgesteld. 

4. HOGESCHOLEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Coördill({!ir /'tIll de lI"erkUl(lIIlheden: de heer H. VAN IMPE 
Ledell ,'({ll de lI'erkgr()('p: alle confraters die een OpdfllCht uitoefenen in de 

hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, worden uitgenodigd 
om deel re nemen aan de werkzaamheden van de werkgroep; 
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worden ewneens uitgenodigd de regeringscommissarissen voor 

de hogescholen. 
Coiil·di,ltllie I 'tl/l de slfbll'erkgroep "Boekholfdklllu/;ge ({(1r 'iacl/ !'OOr hogesrlw/ell"; de 

heN G. VAN DE VELDE 

De werkgroep "boekhoudkundige adviezen voor hogescholen" wordt 
geleid door confrmer G. VAN D E VELDE en is saml'ngesteld uit een aantal 
bedrijfsrevisoren die hogescholen auditeren, de regeringscommissarissen 
bij de hogescholen, een aantal financiële vl'rantwoordelijken van hogescho~ 
len, alsook een vertegenwoordiging van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, departement Onderwijs - afdeling hogescholen en de 
Vlaamsf' Hogescholf'nraad (VLHORA). 

Deze werkgroep heefr een achtcal vergaderingen gehad in de loop van 
2000 waarbij ondermeer de volgende ropics aan bod zijn gekomf'n. 

De bespreking van een aantal voorstellen rot wijziging van het besluit 
van df' Vlaamse regering van 15 november 1995 mer beuekking rot de 

hogeschoolboekhouding werd vervolgd en mondde uit in een onrwerp
voorstel van aanpassingen dat werd gericht aan de beleidsveranrwoordelij
ken van hogeschoolsecror. 

Wat de analytische boekhouding betreft, werd binnen de werkgroep 
consensus bereikt om de hogescholen de verplichting op te leggen om een 
minimum aan relevante analytische inforrnmie re rapporteren, doch werd 
aan de hogescholen nexibiliteit gelaten wat de wijze betreft waa.rop de 
analytische dimensie wordt geconcipieerd. 

Verder werden een tiental advil'zen gefinal iseerd die via de communi
c:uiekanalen van het regeringscommissariaat aan de hogescholen zullen 
worden bekend gemaakt. Het betrof ondermeer: de lange termijnvorde
ring ml't betrekking tot de werkingsmiddelen !995, de salarisachrerstal
len, de TBS~vergoedingen uit de enveloppe gehaald, herschikkingen 
binnen het eigen vermogen, reserverekeningen, de semesrersraat, en het 
onderscheid [lissen investeringen en kosten. Ook in het werk jaar 200! 

staan heel wat adviezen ter behandeling op het programma. 

De werkgroep heeft ook kennis genomen van de verslaggeving van
wege het Rekenhof betreffende hun onderzoek uitgevoerd bij een aamal 
hogescholen. Hierop zal in de loop van 2001 meer in detail teru.ggekomen 
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worden en zullen een aamal onderwerpen in decail geanalyseerd worden, 

evenrueel ,gevol,gd door eni,ge aanbevclin,gen naar de ho,gescholen roe. 

Op vr:aag van het regeringscommissariaat werd de sociale balans van 

coepassin,g op de ondernemingen besproken en werd onderzocht in welke 

mate de ho,gescholen reeds aan deze informatieverplichting voldoen via de 

,g<:,gevens die worden gempporreerd in her jaarversla,g en in de jaarreke. 

ning. H ieromtrent z:ll een schriftelijke ft-edback vol,gen aan de re,gerin,gs· 
commissaris·(Oördinator bij de hogescholen. 

Binnen de werk,groep zijn een aamal interessante thema's naar voor 

,geschoven die het voorwerp hebben uir,gemaakt van een scudieda,g die 

werd georganiseerd door het IBR op 8 juni 2000 te Sint-Niklaas. Deze 

druk bijgewoonde studiedag werd ingeleid door IBR-ondervoorziner 

Ludo SWOLFS. Er kon gerekend worden op de aanwezigheid van zowel 

bedrijfsrevisoren als van een aanzienlijk aantal vertegenwoordigers van de 

hogescholen en universiteiten. [n het programma kon een onderscheid 

gemaakt worden [lissen de eerder technische inrervenries van een aanral in 
de sector actieve Ix-drijfsrevisoren (I-I. VAN [MPE, E. BERTEI.S, K. V(RIIEY

DEN). Zij behandelden een aantal fiscale aandachtspunten inzake het fiscaal 

statuut van onderwijsinstellingen, de schaalvergroting in hee onderwijs 

met nadruk op de vzw, alsook werd een overzicht gegeven van de werking 

van IBR-werkgroep met belichting van een aantal actuele en financiële 

topics. j\'leesrer H. VAN J-100GENBEMT gaf de krachtlijnen weer vall enkele 

acrucJe socia.1lrechrelijke knelpunten in het onderwijs en ging dieper in op 

het sraruut van de gastdocenten en de cerbeschikkingsstellingsproblema

riek. De cOépassing van de wet op de overheidsopdrachten wf.'rd uitef.'nge

z<:r door M<:f.'stf.'r D. D'II00GHE. 

Naast voornOémde technische toespraken waren cr ook een aantal meer 

beleidsmatige voordrachten. H ierbij vcrmf.'ldf.'n we de tussenkomst van de 
afgevaardigde van de VI:I:lmse Minister van Onderwij s en Vorming, 

M. VANOI:RPOO RTEN , waarbij de vruchtbarf.' samenw<:rking tuss<:n de 

administratie en de werksroep van het IBR in de schijnw<:rper werd 

,gesteld. Vermeldenswaardig is tevens dat een korte beschouwing werd 

gegeven omtrent de berrachting van d<: overheid om de regelgeving van de 

universiteiten en de hogescholen beter op elkaar af te stemmen, zonder dm 

beiden hun specifieke identiteit verliezen. Dit dient te resulteren in een 

gemf.'enschappelijk Besluit van de Vlaamse Regering op de boekhouding 
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voor hogescholen en universiteiten. Bij de totscandkoming en omwikke
ling van deze nieuwe boekhoudwergeving zal zeker een belangrijke rol 

weggelegd zijn voor de IBR-werkgroep hogescholen, dewelke hiercoe zal 
dienen uitgebreid te worden met een aantal vertegenwoordigers van de 

un i versi tei tssecror. 

Ten slotte gaf de heer D. DE CEUlAER, ondervoorzirrer van de Vlaamse 
Hogescholenrnad (VLH O RA), een kritische toespraak met berrekking Wt 

de thema's benchmarking, budgettering en betaalbare kwaliteic. 

Ook voor het werk jaar 2001 staan heel wat werkzaamheden op de dag
orde van de agenda. Er zijn een zescal werkgroepvergaderingen gepland en 
de bespreking en finalisatie van een tiental nieuwe ontwerpadviezen zijn 
in het vooruitzicht gescelel. 

5. CONTROLE VAN DE NGO'S 

Vool"Z;ner: de heer André CiXBOU\'(' 

Let/til: mevrouw Chamal Joos, de heren Steve BALCAEN, Michel DE 
\'V'OLI' , J an MAS, Alain CIlAERELS, Jean- Marie DEREMINCE en 
Luk OSTYN. 

Setrt!ar;a(/I: de heer Eric VAN MEENSEL 

In de loop van het jaar 2000 werden in de werkgroep de werkzaamheden 
van de bedrijfsrevisor geëvalueerd, uitgevoerd in her kader van her 
"j\lemornndum van 1998 inzake de controle van NGO's". 

Teneinde een beter inzicht te verwerven, werd een enquête uitgevoerd 
bij de bedrijfsrevisoren die een mandaat bekleden bij door DG1S gesubsi
dieerde NGO 's. De werkgroep heeFt na analyse van de reslll[;lten van deze 
enquête in haar vergadering van 10 juli 2000 de volgende aanbevelingen 

geformuleerd: 

• Ten aanzien van de revisoren: 

Om een sensibiliseringsacrie te voeren om meer gebruik te maken 
van een gedegen risico-analyse bij de controle van NGO's, waf aan 
bod zou kunnen komen tijdens een seminarie gericht roe de reviso
ren van NGO's. 
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I 
Om her gebruik van dL' "bevestiging van de leidin.!::" van de NGO's 

(cn aanzien van de aanwending van de subsidil:s algemeen ingang re 

doen vinden . 

• Ten aanzien van DG IS: 

Om de NGO's financieel aan te mCK'digen om een gedegen financi

i2 le boekhouding te voeren, alsook tot de vorming van her nodige 

personeel daartoe; 

Om [ot' tC staan dar het deel (I erf) van de verstrekte subsidie dar 
mag uitgegeven worden voor eval uatie van de activiteiten, ZOli aan
gewend word!:'n voor de evaluat ie van de interne comrole en con

trole van de uitgaven in het buitenland. 

Ten einde de audirwcrkzaamheclen in een ruimer kader re kunnen si ru

e ren, werd een s tud ie ,gemaak t inzake de COlHrolefi losorie van niet

Ddgische subsidiërende overheden. Verder werd een studie uitgewerkt 
:trmga.1nde de te realiseren audi rwerkO!a.'lmheden inzake de evaluatie van de 

buirenlandse activiteiten van een NGO. 

In hct jaar 2000 werden belangrijke en veelvuldige conracten onder

houd<:n m(-( de verantwoordelijken van de subsidiërende overheid, met 

name met de adviseur-,gcneraal van het DGIS en mer zijn medewerkers. 

Deze sl.:hriftdijke cn mondelinge conmcten waren een uitstekende ,gele

genheid om een wisselwerkin,g te Ix·werkstelligen tussen de a.'lndachtspun

ten binnen de werk,groep en de bekommernissen van de overheid. 

Een belangrijke problematiek waarover de Adviseur-Gener.wl van her 

DG IS de werk,groep consulreerde, beuof de renuirvoerle,gging van her 

auikel 3 1 van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de 
erkenning en subsidiëring van niet-gouvernemenrele omwikkel ingsorga

nis:uies en van hun fl-der:tries. Dir arrikel voorziet in een jaarlijkse punctu

ele en financiële controle van de NGO's aangeduid door de overheid . Na 

behandeling binnen de werkgroep en na verschillende besprekingen mer 

de Adviseur-Genewal en zi jn medewerkers werd op 20 november 2000 

een schrijven gericht aan de adviseur-generaal, waarin de krachtlijnen van 

de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor binnen de GO's werden roege

lichr. Her schrijven conclud<."t:Tt dar de revisomIe conrrolewerkzaam heden 

voldoen aan de eisen geHeld door her artikel 31, zodat de overheid de uit

voering van dir artikel kan toevertrouwen aan de Ix-drijfsrevisor. 
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In december 2000 heeft de werkgroep naar dé overheid toe een a:mral 
voorstellen geformuleerd en besproken om de regelgeving te laten evolue
ren voor het volgende vijfjarenplan. Deze voorstellen heblx·n betrekking 
op een nauwere aanslui t ing van de boekhouding. jaarrekening en andere 
rapporreringen vanwege de NGO's met de algf.>meen aanvaarde principes. 
De werkgroep heeft de indruk dat deze voorstellen positief werden Ont
haald. De evenruele uitwerking ervan zou ontegensprekelijk kunnen lei
den rot revisorale werkprogramma's en revisorale verslagen welke beter 
beantwoorden aan de verwachtingen van het maarschappelijk verkeer en 
de subsidiërende overheid in her bijzonder. 

De contacten zullen in 2001 worden verder.gezet. 
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A. INTERINSTITUTENCOMITE 

Venegtllll'ooH/igrrs 1'(111 he! IBR: de heren Jean-François e."TS, Voorzitter, 

Luda $\XIOLI'S, Onclervoorzincr en David $ZAI'RAN, Secretaris

generaal. 

Ver,egfllU'oordiger5 /'{JI! het lAB: de heren Johan DE LEENHEER, VoorzjHcr, 

Gémrd D ElVAUX, Ondervoorzitter en Philip VAN EECK I IOUTE, 

Secremris-genemal. 

Vertrgl'llll 'oordign, I'fIII hel BIHF: de heren Pau! LEDENT, VoorÛHcr, me

vrouw Françoise PIIJLlI'I'E, Ondervoorziucr en Geerr LENAERTS, 

Di recreur-generaal. 

Het Interinstitutencomité dar bij de wet van 22 april 1999 werd in,ge

sreld, vergaderde op 17 januari, 24 maart en 6 sep[f~mber 2000, onder het 

voorzitterschap van de heer J ean-François CATS, voorzitter van het IBR. 

Overeenkomstig de vastgelegde procedure, gaf de Voorzitter van het IB R, 

op II december 2000, hel voorzi[[erschap van her lnterinstitutencomitt: 

door aan de Voorzirter van het lAB, de heer Johan DE LEENHEER. 

I. GEDRAGSLIJNEN MET BETREKKING TOT 
RECLAME 

Er bestaan twee re8elingen: een eerste verbiedt reclame, mnrtr laar wel 
afwijkin8en tOt'. Een twee<le regeling laat reclame toe, maar lege beperkin

gen vast. Er dienr duidelijk aan de leden van her beroep re worden mede

ge<leeld dat, ongeacht het lnsriwllt waarvan ze lid zijn, reclame in België 

worde toegelaten. De toestand is vandaag nog duidelijker na de gereclue

lijke uitspraken in verband met her mededingingsrecht. 

Evenwel werden op deze toelating van reclame beperkingen toege

voegd. De reksr van de IFAC lijkt in die verband volkomen aanvanrdbaar. 

lier leek de drie InstîW[f~n nuttig een gemeenschappelijke circulaire 

v;n plichtenleer op re stellen op basis van de Code of E!bifS van de IFAC 
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Met het oog op voorlegging aan de r('sp('cci('ve Raden van de drie Insti
tu ten heeft het InrerinstitLlfencomité ge me(, t1schappelijke gedragslijnen 
vastgelegd inzake "her verspreiden van in formatie door d(' economische 
beroepen", Het omwerp zal later overgezonden worden naar d(' Hog(' Raad 
voor de Economische Beroepen, 

2. OVERSTAPPROCEDURE T USSEN DE INSTITUTEN 

Het Inrerinst itutencomité heeft vastgestdd dat de ten uitvoerlegging van 
de overeenkomst gesloten russen beide Jnsri tucen op 30 maart 1998 ef(ec
tief is en dat er geen toep;Lssingsmoeilijkheden zijn, De vnJag van de over
smp tussen het lAB en BIB F wordt voorbeteid en zal latet word('11 bespro
ken, 

3. REGELS TOT INRJCHTING EN WERKING VAN HET 
INTEIUNSTITUTENCOMITÉ 

In 2000 heeft hec Jnterinstitutencomité eveneens de regels COt inrichting 
en werking gOl.'dgekeurd. 

4. BETREKKINGEN MET DE HOGE RAAD VOOR DE 
ECONOMISCHE BEROEPEN 

Het InrerinsritutencomitC: heeft de wens uitgedru kt dat de leden van de 
"Ioge Raad voor de Economische BerOl.'pen binn(' ll de bij wet bepaalde t(' r
mijnen zouden worden benoemd, 
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B. INTERNATIONALE RELATIES 

I. COMM ISSI E INTERNATIONALE RELATIES 

Op de vergadering van 9 juni 2000, heeft de Raad beslist d<.' samensrdling 

te herzien van de Commissie IncernucionaJe relaties. Oe Raad besliste dar 

ook de verschillende vertegenwoordigers van het IBR in de schoor van de 

Europese en internationale instanties eveneens lid zullen zijn van de 

Commissie Internationale relaties. 

Volgende leden hebben ZItting in de schoot van de Commissie Inter

nationale rdaties: 

• J. E CATS, Voorzi [(er; 

• L SWOI.FS, P. FIVEZ, K. VAN OOSTVELDT, E VERIlAEGEN, R. VAN DER 

STICHELEN, L. H ELLEBAUT, F. CALUWAERTS, M. DE WOl.F, 1-1. VAN lMPE, 

LJoos, R. ADRIAENSSENS,). VANDERIlOEGIiT, bedrijfsrevisoren ; 

• D. SZAFRAN, Secreraris-generaal van het [nsrÎwur ; 

De Groep Audit zal worden opgevolgd doof J. FULTON, P. FrvEz en J. P. 
VrNcKE, bedrijfsrevisoren. De opvolging van de Groep Boekhouding 
wordt verzekerd door L. DrscRY, T. VAN LOOCKE, K. VAN OoSTVELDT, F. 
FANK, J. VANDf:RNOOT, bedrijfsrt·visoren en de het·r COLUNET, lid van de 

Commissie voor her Bank- en Financiewezen. 

De voornaamste olxlrachr van de Commissie Internarionale Relat ies is: 

• verslag uit te brengen over de besprekingen in de werkgroepen die ver

gaderen binnen de Europese en imernacionale inscanties; 

• de opvolging verdelen en verzekeren van de internationale vraagstuk

ken die specifiek ressorteren onder de becrokken commissies en werk

groepen van het [nst icuur. 
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2. I NTERNATI ONAL FEDERATI ON OF 
ACCOUNTANTS (IFAC) 

2.l. IlI terllatiO/NlI Pee/eration of ACCOJl ll fclllts 

De Illfenlllf;olla/ Pet/eration of AaOll11ltmfs (IFAC), een wereldwi jde beroeps
organisatie, veren igt tWfe miljoen accountants over de wereld en brengt 

rot op heden 154 ledenorganisaties samen in I J 3 verschillende landen. 

De voornaamsre opdracht bestaat uit het bijdragen aan de onrwikkt·· 
[ing van het beroep en df." harmonisatie van de technische en ethischt.- stan

daarden teneinde hoogwaardige diensrenverscrekking Wt algemeen nut in 
de hand te werken. 

2.2. Bes taa nde strategieën e n nieu we ini t iatieven 

De IFA C heeft bespr('kingen aangevat over de wijze waarop zij in de 
komende jaren haar doel zou nastreven. Zij bracht in dir verband het 

belang van de bestaande- strategieën in herinnering en omschreef nieuwe 
srr.Hegieën. Deze nieuwe initiatieven werden besproken en goedgehurd 
door het Uitvoérend Comité ( Bo(lrd) van de lFAC op een vergadering 
gehouden te Mani!la van 6 tot 8 november 2000. 

2.2.1. Bestaande Strateg ieën 

De b<:sraande strategieën bestaan onder meer in het voorleggen aan de wr~ 

schillende comités van bet IFAC van vraagswkken die onder hun respec· 
tieve bevoegdheden ressorreren. 

Vooralsnog rel r her lFAC zeven comités die in haar schoot werkzaam 
zIjn: her com ité opleiding, het comité erhische vraagswkken, het comité 
financiële boekhouding en beheer, het /lIIemtlfiolltJl Allditillg Pl"t/aires COfl/

lIIil!ee (JA PC), her comiré openbare sector, her comité informarierechnolo
gieën en her nieuw opgerichte compliance ··ColllplitJ1JCf COlIIlJlittee ··. 

Het aamal vragen dat aan deze diverse comités wordt voorgelegd, is 
aanzienlijk toegenomen. Deze vragen worden behandeld door: 

• her /III('I"I/(llio//(li Alldilillg P/"(/ctim COIIl/llillee (JA PC) dat streeft naar dl' 
goedkeuri ng door her IOSCO van de JSA; 
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• het Pllblir Sec/Ol" Co/ml/iure dut s(feE'fr naar de algemene erkenning van 

haar internationale standaarden die op de openbare secror wepasselijk 
zijn (I PSA); 

• het EthmJfiOIi CO/l/ll/itfee dat staar voor de unieke kans om een leider
schapsrol te spelen in de globale coördinatie van de opleiding en vor
ming van accountants; 

• 

• 

• 

her ElbÎfs COlllllliuee dat ook een aanpassing uitwerkte inzake de onaf
han kelijkheid in de Code of E,hin for ProjfJsiollfl! AaWIII!tIllIJ; 

her Inforllltlli(JII Terhll%gy COIJ/mitfee dar b{'oogt de IT-onderlegdheid van 

de accountanrs te verhogen en deze laatsten anent re maken op de 
technologische toepassingen en ontwikhlingen; 

hlOr FilUlI/rüd (I//(/ Mtlllrlgt'lIItl/l A((Olllllillg COllllllillee. 

Deze besmande strategieën zijn ev('n('f.-ns gericht op een verdere Ont

wikkeling van de banden tussen de lFAC en andere instellingen en de 

leden-organ isaties. 

2.2.2 . N ieuwe ini tia tieven 

De voornaamSte voorgestelde initiatieven hebben betrekking op: 

(i) de o pricht ing van he t ;'Com /J/irfll ce Comm ;lIee" en de vastlegg ing 

van die ns werkprogram ma; 

De oprichting van dit nieuwe comité werd goedgekeurd op de vergndering 

van de COllllci/ van de IFAC in Edinburg in mei 2000. Het Comicé werd 

opgericht tegelijkertijd met de ombinding van het MelllberJhip COf/IIIf;t1ee, 

ingevolge de wens van de Board om opnieuw bevoegd te worden inzake de 

JIloverwegJllgnem!ng en aanvaarding van de kandidaturen tot aansluiting 

bij de IFAC. 

!-Iet COlJlpfj(lIlre COIJIIIIÎUee heeft als opdracht: 

• van nabij de relevantie, het voldoende karakter en de doeltreffendheid 
op te volgen van de verpl ichtingen van de IFAC1), alsook de naleving 
van die verplichtingen door de bij dl' IFAC aangesloten Insrirmen; 

• de procedures inzake tucht en toezicht van de aangesloten Instituten, 

hun aangepast karakter en hun doeltreffendheid te vergelijken mer her 

(I) Die verpliclu;ngcn omv"ntn dt naleving VJn d.· Inttrn:I!lonalc standaarden, Jt na
Itving van cic tlhische cooe van Je II'AC en cl., rtgc-Jmaligc kWJlilti!5COlllrolc. 
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• 

00,1; Op verslagleggin,l; aan het Uitvoerend Comité en aan de Raad van 
de IrAC; 
na re denken over de manier waarop de aangesloten insricuren het best 
kunnen worden aan,l;e.wt om de verplichtingen na te leven en dus ook 
de doelsrellin,l;cn van de IrAC tot nllt van her algemeen te verwezenlij

ken; 
• ontwerpen uit te werken die erop zijn ,l;ericht de leden bij ce staan in 

de nalevin,l; van deze verplichtingen, ten einde na te ,l;Mln of bijko
mende bevoe,l;dheden zijn vereist om te zorgen voor de naleving van 
her IrAC-re,l;lement door de a.angesloren Instiruten; 

• het ,l;oedgekeurd beleid ter zake ten uitvoer te IC,I;gen; 
• de afwijkin,l;cn russen de plaatselijke en intérnationale standaarden te 

ondérzoekén en tC verkleinen. 

(ii) De oprichting vun een 51111111 (/1/(1 Aledifllll Elllerprise Ttlsk Force 

me t he t oog op d e erke nning van de bcJa ng ri jke plaats d ie 
KMO 's innemen in de meeste geïndustrialiseerde economieën en 
een oploss ing te vinden voor hun noden. 

Dit initiatief sluit aan op het werk van de insrellin,l;en die lid zijn van de 
IrA C en van de gewestelijke organisaries. De met her 00,1; daarop 0p,l;e
richté Tmk Fora werkt verder aan de omschrijving van de ,l;ebieden waarin 
de aangesloten instellingen ter zake actief zi jn. 

(iii) he t uitwerken en beheren van een nieuw stelsel tot zelfregule
ring, samen met her IFA C FomlIl of Firlm (FOF), en d e Pub/ir 

Ol'erûgbl 8 01.fl'(1 van de IFAC; 

Het nagestreefde doel besm<lt in het verstrekken van de mogelijkheid tot 
zelfregulering van het beroep en van het financiële stelsel waarin her 
beroep werkzaam is. Deze doelstelling speelt met name in op het voorbe

houd dar door de SEC werd gemaakt wat berreft het gepaSte karakter van 
de zelfreguleringsprocessen van hel beroep. 

Voorbereidende plannen worden uitgewerkt war betreft de ontwikké
ling van de oprichring van hel ForllliJ of Firl/JJ en de verrichtingsprocedll
res. Di t ronlm srreefr ernaar de kantoren die betrokken zijn in de interna
tionale alldits nauw met de IrAC te laren samenwerken en meteen ook de 
kwalireit van de aLld;r en van de financ iële verslaglegging tt' vt'rbetcren. 
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Dit initiatief is ,gericht op het in de hand werken van de groei van 
wereldwijd(- kapit:dmarkten, rekening houdend met de expansie van de 
wereldhandel, de globalisering van de economie en de kapiranlmnrhen, de 
omwenrelin,g op het vlak van communicatie en de toenemende nanwen
ding vnn nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. De groei van 
d(- kapiraalstromen gaat ,gepaard met toegenomen behoeften aan infor
matie met het oog op de besluitvorming. Deze informatie moet gcloof
waardi,g, transparant en uitermate vergeJijkbanf zijn omwille van de glo
balisering van de markten. Deze crireria zijn onontbeerlijk voor het in de 
hand werken van de stabiliteit van de globale economie en de groei van de 

kapitaalstromen. 

2.3 . Onnverp [Ot w ijzig ing van de Code of Ethics 
(jun; 2000) 

Tijdens de bijeenkomst in Edinburg in mei 2000 heeft de Council van de 
IFAC de idc-t! ,goedgekeurd ter openbare raadple,gin,g een discussiedocu
ment vrij re ,geven dat beoogde de ethische code van de IFAC te wijzigen. 
Dit discussiedocumenr werd in juni 2000 openbaar ,gemaah met de aan
kondiging dar commentaar wt 15 september 2000 kon worden inge

stuurd. 

Rekening houdend mer de diverse reacties wenst het Ethics Comminee 
In het h(-rwerkt(- document een aamal nieuwe elementen op te nemen, die 
onder m(-(-r volgende [lumen aanbelan,gen: 

• 

• 

• 

harmonisatie, indien mogelijk, met d(- richtsnoeren die in Europa en in 
de V(-f(-nigde Staren worden uitgewerkt; 

de verbetering vnn d(' richtsnoeren middels de coevoe,ging van v('rschil
lende voorbeelden die de wijze illuscreren waarop d(- verschillende 
maatregelen [er vrijwaring van de onaOlankelijkheid, andert' dan de 
weigering om een opdraclu uit re voeren, kunnen worden toegepasr; 

d" inv(){',ging van andere vrijwarin,gsmaarrgelen die worden voorgesteld 
in her kader van de openbare adviesinwinning, mer het oog op een ver
beterd nut van de Code en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijvin8 
van de verplichtingen van het beroep [en overstaan van d(- bescherming 
van he[ openbaar belan8; 
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• de verbetering van de duidelijkheid van het stuk middels het aanbren
~en van een aantal vorm verbeteringen. 

De nieuwe versie van het discussiedocumenr wordt in principe in de 
loop van de maand januari 2001 vrijgegeven (er goedkeuring door hN 
Erhin COfllflliuee. 

Het ErhifI COllffllitfee erkenr verder de noodzaak de richtsnoeren vast re 
leg~en meer in het bijzonder wat de niet auditdiensten betreft. Een aan 
vraag ror behandeling van deze aangelegenheden onder zijn gezag werd 
aan de Br.;nrd van de IFAC overgemaakt. 

2.4. JSA 100 'lAsSIIranee Engagements" 

Naast de wettelijke opdrachten van audit omvarten de activireiten van de 
bedrijfsrevisor ook een reeks nieuwe g{-specialiseerde raken op een groot 
aanral vlakken, zoals de inschatting van risico's (risk assessmenr), compli
ance diensten, de beoordeling van het globale systeem van inrerne con
trole, elektronische handel, enz. 

In juni 2000 heeft de IFAC een nieuwe norm aan~enomen inzake 
"(/JJI(f(lI/(e mgagemeJl/", rekenin~ houdend met de diverse commenraren die 

door de betrokken partijen rond het werkdocumenr met als titel "Reporril/g 
ou/he Credibilily of 11lfonlllltion'· werden ingezonden. 

De norm laat toe dl' nieuwe beroepsmatige diensten mer toegevoegde 
waarde te situeren in een globaal kader van opdrachten die door audirors 
op inrernarionaal niveau worden uitgeoefend. Zij b{-vat basisprincipes die 
erop zijn gerich t de beroepsbeoefenaars in staat te stellen om aan de ge
bruikers en de beslissingnemers een hoog niveau van '"zekerheidsscclling'" 
aan te reiken war betreft de informatie betreffende de meting of de in
schatti ng van gegevens die onder de veranrwoordelijkheid van een andere 
partij ressorteren. 

2.;. ISA 240 "Frtl Jlds & Errors" 

Her Intematio /u" COl/ul/;uee ()fI Iwdi/ing Praetius (J APC) heeft in maart 
2000 de bekendmaking goedgekeurd van een discussiedocumenr(l) gericht 

(I) Het werkdocument is beschikba3T op de internetsite van de II:AC: www.ifilC.ors 
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op het herwerken, actualiseren en verruimen van de vereisten van de ISA 
240 "Fram; tmd [rmr". Een nieuwe standaard ··Frfllld alld Error· zou dus na 

de commemaarperiode, die liep rot 30 juni 2000, moeten worden bekend
gemaakt. 

I-Iet IAPC erkent dat JSA 240 in haar huidige vorm, op gepaste wijze 

de aansprakelijkheid van de auditors met betrekking tot fraude en vergis
singen in de auditprocedures omschrijft. Maar het JAPC oordeelt eveneens 
dar de planning en de doeltreffendheid van de audit kan verbeterd worden. 
Het [APC wenste dan ook wezenlijk belangrijke nieuwe principes en pro

cedures ingang te doen vinden in de auditwerkzaamheden. 

Die principes omvauen onder meer de noodzaak voor de auditor om: 

• bij de planning van de audit een bevraging van de directie op re 
nemen, ten einde inlichtingen te bekomen betreffende het inzichr van 
de direnie wat de audit en de bestaande systemen van inrerne comrole 
betreft, ten einde fraude en vergissingen op te sporen, en dus ook her 

risico van een verkeerde voorstelling in de financiële sraten; 

• uit te maken of de directie weet heeft van fraude of potentiële fra ude of 
van belangrijke fouren. De auditor moet overwegen of het nunig is te 
peilen naar de visie van het personeel, dat bij het beheer van deze aan
gelegenheden is betrokken; 

• bij de bevraging van de direerie te overwegen of er aangelegl'nheden 
zijn die de directie kunnen aanbelangen besproken dienen te worden 
met de personen betrokken bij het beheer van de entiteit; 

• in het kader van de risicocontrole, zoals bepa.1ld bij de norm [SA 400, 
de aanwezigheid van facroren van frauduleus risico en de mogelijkheid 
af te wegen dar die een frauduleuze financiHe verslaglegging of afwen
reling van geld inhouden; 

• verslag uit te brengen aangaande de risicofactoren die tijdens de audit
procedures werden onderkend en zijn reanies [er zake over re maken; 

• af te wegen of her idenrificeren van el'n vergissing (lIIinftltelllwt) kan 
wijzen op een fraude. Ingeval het antwoord bevestigend is, moet de 
auditor rekening houden met de implicaties van deze vergissingen voor 
de overige aspecten van de audir, mer inbegrip van de geloofwaardig
heid van de verklaringen van de directie (lI/flJ/flgflllfm represellf(l/iom); 
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• schriftelijke verklaringen van de directie re bekomen wat de trans
parantie betreft ten aanzien van alle feiten die op fraude of potenrit:le 
fraude betrekking hebben; 

• de specifleke problemen aan het gepaste directieniveau mede te delen. 

Her werkdocument omvat eveneens richtsnoeren met bet rekking tot 
de aard en het type van vergissingen als gevolg van fraude (frauduleuze 
financit:le verslaglegging en verduistering van geld), de verantwoordelijk
heden van de directie, van de personen belast mer het beheer van de onder
neming op vlak van dc audit en de imerne controlesystemen en de mate
ries die de auditor alm de ondernemingsleiding moet melden. 

Her werkdocument somr eveneens voorbeelden op van risicofactoren 
betreffende vergissingen die her gevolg zijn fraude, voorbeelden van 
omstandigheden di e aanleiding geven tor vergissingen of potenrit:le fraude 
en voorbeelden van procedurewijziging in antwoord op deze risicofactoren. 

3. IN TERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
COM~llrrEE (I ASe) 

I-Iet /1I!erl/tl/iI)1Ilt! AccoIII//ing S!(/I/(/nrds COl/lIl/iUre (IASe) dar werd opgericht 
in 1973 is een privé instirum dat tot doel heeft de boekhoudkundige prin
cipes die bij de procedures van financit:le verslaglegging worden gehan
teerd internationaal op elkaar af te stemmen. 

Her IASe groepeert momenteel 153 beroepsinstituten in I 12 landen. 

3_1. N ieuwe struCtuur 

Een van de belangrijke gebeu rtenissen van het jaar was zonder nvijfel de 

goedkeu ring van beslissingen met het oog op een herstructurering van het 
IASe. De nieuwe basistekst werd eenparig door de Raad van hf."t IASe 
goedgekeurd t ijdens de vergadering in maart 2000 en door de organisaries 
die bij her lASe zijn aangesloten op df." algemf."ne vergadering dif." plaats
vond te Edinburg op 24 mei 2000. 

De nieuwe basistekst implemenreert de aanbevelingen die werden 
voorgesrdd door de S/ro/egy \'(Iorkillg PtlYly van her IASC in her verslag mer 
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als ritel l?erollllll(m/afiQ/IJ Ol/ Sbaplllg fASC JOl' !lJe F /I/Mr. I ) (Nov!'mber 1999). 
Die aanbevdingen hadden onder meer bet rekking op de doelstellingen en 
de strategie van het IASe, de implementatie en de naleving van de stan

daarden en de bijdrageregding. 

De voornaamst!' k!'nmerk!'n van de nieuwe structuur zIJn: 

• Het IAse wordt beschouwd als een onafllankelijke organisat ie; 

• Het IASe is sameng{'sreld uit [we{' hoofdorganen: The Tmsfm en de 
BOtl l'd. Twee andere organen werken in de marge van de eerste: de 
Sfmu/rlrds Adl'isory COl/1f(i/ en het 5lt11u/ard fmerpreftlfiol/ COIIIIII;flee; 

• De bestuurders rrr'lfJfm) zijn onder meer belast met de benoeming van 
de leden van de COIf//ril, van de Standard Advisory COllncil en van het 
Standard lnterpr('[ation Comminee. Zij zijn bovendien belast met het 
toezicht op en het beheer van dit Comité, het winnen van de nodige 
fondsen en het doorvoeren van de grondwettel ij ke amendementen. De 

niellwe basistekst zwakt dus de formele banden of russen het [ASC en 
de [FAC, aangezien de [FAC niet langer zal zijn belast met het aanwij
zen van de leden van de CO/meil van het IASC; 

• Ot: COlmeil van zijn kam brengt de technischt: {'xperrise in en is alleen 
verantwoordelijk voor her opStellen van de sland;tarden; 

• De 5((lIId(ll'(ls Ad/lisory COIII/eil is be1:!sr met het zorgen voor de mede
werking, in het proces van implementatie van de internationale nor
men, van de organisaties en de person!'n die belangstelling verconen 
voor internationale financit:le verslaglegging. Hij heeft daarnaast COt 
taak de Raad en eventUeel de Trustees te adviseren. 

• Het Slal/dillg II//erpre/atioll COl/lIl/iUee werkt verder in de vroegere vorm. 
Het is belast mer her aanreiken van de vereiste bi jstand wat betreft de 
toepassing en de interpretarie van de internationale boekhoudkundige 

normen. 

In de beginperiode van deze nieuwe basistekst werd in een Benoe
mingscomité (Nomil/rlfioll COlllllliflee) voorzien door de Counc il van het 
IASC om over te gaan tot de verkiezing van de oorspronkelijke groep 
beSCUllrders. Dezen werden in mei 2000 benoemd en vergaderden een eer-

(l) I-I<:r stuk is beschikbaar op de Internetsite van het IASe: http://www.I:l.Sc.org_uk 
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sre maal in juni 2000. Deze et'rsre vergadering had rot doel re voorzien in 
de Ix.'noeming van de subcommissies belast mer het coördineren van hN 
zoehn naar fondsen en leden van de nieuwe Counc il van het IASe. 
Rekening houdend met de adv iezen van de verschilltnde betrokken par
tijen hebbtn de bestuurders van hun kan aan Sir David TWEEDIE, 

Voorzitter van de UK Accolllllil/g S/(lIIdardJ Bfklrd voorgesteld het eersre 
voorzitterschap waar te nemen van de nieuwe Counól van het IASe. 

3.2. Erkenning voor de IOSCO 

Tijdens de vergadering die plaatsvond op 17 mei in Sydney, heeft de Jllter

/luf/Ol/u/ Orgtll/lztltiol/ of Srm,.;ties COlllllliSJiollI (l05CO) aan haar [(-den voor
gesteld de multinationale ondernemingen roe te laten van de srandaardtn 
van her IASe toe te passen voor her opstellen van hun financiële Staren. 

Dir besluir is her resulmat van een lange periode van samenwt"rking 
russen de I05eO en her IASe. Het besluit heeft tot gevolge de grensover
schrijdende offertes en noteringen van de multinationale ondernemingen 
te vergemakkelijken en hel ontwikkelt-n van internationale boekhoudkun
dige normen in de hand re werken in een context waarin de internationale 
kapiraaJstromen sterk toenemen. 

De aanbeveling van de 10SCO heeft prec ies op 30 normen van hN 
IASe betrekking omwille van hun gtpast karakter voor aanbod- en note
ri ngsverrich tingen. 

Daarnaast heeft de loseo (-en rtt'ks belangrijke problemen onderkend 
met betrekking rot de nandaarden van 2000 van de IASe, die rot dusver 
nog niet werden behandeld. De analyse van deze problemen is opgenomen 
in een evaluatieverslag(l) dat door het technisch comité van de 10SCO 

wordt uitgegeven. In het verslag zijn daarnaast bijkomende zaken opge
nomen, die mogelijks vereist zijn om deze problemen te verwerken op 
regionaal of nationaal niveau. 

De aanbeveling van de JOSCO staat borg voor haar betrokkenheid bij 
de werkzaamheden van het IASe. In dit verband heeft de 105eO er bij 
het IASe op aangooron,!len dat her in het kader van zij n toekomstig werk-

(I) Rl:"porl !O Thl:" Tl'Chmnl Comm'U(T 0)' \'\forkiflg Pari)' fl I RC'gardlng lhl:" lAS 
ScandarcJs. 
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programma de problemen zou opnemen die nog niet lIjn opgelost en die 
in het evaluatieverslag werden onderkend . Van zijn kam is de 10 SCO van 
plan een onderzoek uir re voeren om na te gaan welke inspanningen zIjn 
leden leverden om de toepassing van de internationale sCilndaarden voor de 
jaarrekeningen (lAS) mogelijk te maken . 

4. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES 
EUROPEENS 

4. l. Raad van de FEE 

In de loop van her werkjaar 2000, heeft de Raad van de FEE viermaal ver

gaderd. 

Op de vergadering van 5 december heeft de Raad de nieuwe regels 
goedgekeurd betreffende de interne werking. Procedures werden uitge
werkt met het oog op een verhoogde efficiëmie van de activiteiten van de 
FEE in tal van moeilijke domeinen, met inbegrip van her domein van pro
cedure van besluitvorming in de schoot van Raad zelf. 

Op extern vlak heeft de Raad zich vooral toegelegd op de opvolging 
van de dossiers in verband met de eenheidsmunr, de ethiek, de boekhou
ding {(/((wm/ing) en de audit (afldi/ÎlIg). Ter vergadering van juni 2000 in 
Straatsburg herinnerde de Raad onder meer aan de noodzaak voor de Euro
pese instellingen om een eenvormige benadering aan te hangen inzake 

audit- en boekhoudkundige normen. De Raad nam eveneens deel aan de 
besprekingen berreffende de voorstellen van kandidaatsrelling voor de 
ambten van beSTUurder (Truslees) van het InteriM/iol/tll Arro/{//fillg Slmulrm!s 
COI/III/ime (I ASC). 

De overige activireiten van de Raad hadden onder meer berrekking op 
de omwikkeling van de relrIties cussen de FEE en de landen van Oost
Europa, de bijstand aan de KMO's en fiscaliteit. 

Verder heeft de Raad van de FE E, na twee )a.u activiteit, een eindpunt 
gezet achter de sinds lang op het gerrouw sraande werkzaamheden in de 
verschdlende werkgroepen, mer de goedkeuring en de bekendmaking van 
de resu lcaten van hun respecrÎeve onden:oeken. \Xlij Stippen inzonderheid 
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volgende verslagen aan(l) omw ille van hun invloed op de toekomst van het 
beroep in de schoor van de Europese Unie: 

{I} Tbe diJa/SJi(J/1 P~/per 011 Ibe Libem/iJalioll of (be Arfo/lllf{l/J()' Profmioll ;/1 (be 

Ellropeall Ullioll (maart 1999); 
(2] The dismssioll !JtI/ltr 011 i\ F'lIIdal/Jtlila/ I?eporli/lg Strale}!,)' U';lhill E/trope 

(okrober 1999); 
(3} Tbe A/lditor's Nepo" 0/1 El(rope (juni 2000). 

Onlangs gin,g de aandacht van de Raad uit naar de bekendmaking van 
een mededelingm van de Commissie met betrekking tor de verplichring 

voor de Europese beursgenoteerde vennootschappen om hun geconsol i
deerde financiële staten op te stellen conform de internationale boekhoud
kundige normen (lAS), met ingang van het boekjaar 2005. Deze medede
lin,g past in het raam vall de ontwikkeling van een Europese strategie 
inzake financiële verslaglegging, strategie die gericht is op een integratie 
van de kapitaalmarkten die bestaat met de behoeften van de beleggers en 

de algemene onwikkelingsdoelstellingen in Europa. 

4 .2. Etbics U'7Qrkillg Party 

In de loop van het werk jaar 2000 kwam de ElbicJ \'(Iorkillg ParI)' van de 
FEE vijfmaal samen. 

Tijdens de jongste twee jaar heeft deze werkgroep zich voornamelijk 
toegespitst op de vra.'l,gstukken rond de onafhankelijkheid van de alldiror 
en op het promoten van de conceptuele lx-nadering van de FEE terzake. 

Verder heeft de FEE ook deel,genomen aan projecten die door andere 
instellingen werden gevoerd rond het thema van de onafhankelijkheid. 

4.2,1. Europese Commiss ie 

In het kader van haar initiatief ,gericht op het omwikkelen van een Euro
pese gedragscode, heeft de Europese Commissie op [5 december 2000 een 

(1) Ot' volledIge publiGL11elljs1 ,an de FEE IS beschikh,,,,r op volgende internt'tSIl<.': 
www.fce.he 

(2) Communic;ttion (rom tht Commission 10 the Council and ,he Europl":lll PM],aml'nl: 
"EU l'inancial HeporLlng Strmcgy: the way rOTWard" (1;) luni 20()O). 
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werkswk bekendgema.1kt waarin een aantal fundamentele beginselen met 
betrekking mt de onafhankelijkheid van de auditor worden vasrgelegd(l). 
De FEE heeft in het bijzonder van zeer nabij de omwikkelingen opge
volgd van het denkwerk terzake van de Europese Commissie en van her 

COllllllilfee 011 IIl1di!illg. Her door de FEE nagestreefde doel was erop gerichr 
te voorkomen dat her Europees smndpum zou afwijken van haM conceptu

ele benadering inzake onanl:lOkclijkheid. 

4.2.2. Im/epeurleuce Slam/arri Blklrd 

De FEE heeft meegewerkt aan ("t'n aamal werkzaamheden van de IlIdeptIJ

dClla S'tII/(l"rr! Bfkml (158). Ze heefr inderdaad tal van commentaren gele
verd betreffende de volgende onderwerpen die in de schoor V:IO de ver
schillende '((IJk Fonts van de lSB aan bod kwamen: 

• DUCliJsioll Mellloramllllll 011 ApraiJ,d oud V"blfl!llHl Sen·irtJ: 

• DUI"IlJsiou Melllorolldlflll 011 teglll Sen·ieeJ: 

• Dll(llJsiou }\fellloril/ull/l11 011 COllft·pulllllrt/llle/Ulrk for dudilor IIIdrptllriellee: 

• ExpoJllrf! Drnft 011 Elllplo)lIIelllu"ith (Illdi! dim/S. 

Dir laatste werkdocument zou uireindelijk In juli 2000 aan de bron 
li!(gen van een nieuwe standaard op grond van de bedreigingen en de 
maatreselen tef vrijwaring van de onafhankelijkheid. 

4.2.3. luterualiou,,1 Pedemlioll of AccoI",fnlllJ 

Dl"" FEE blijft met veel aandacht de werkzaamheden en besprekingen vol
sen van de IFAC in verband met de heniening van haar Code of EthiCi. 

Dankzij de bijzondere betrokkenheid van de FEE in deze, heeft het Ethia 

COl1ll/liuf!f! van de IFAC een benadering a.angehouden die vergelijkbaar is 
mer die van de FEE in haar documenr ··Stallltory Amlu IlItlepmtlNlct mul 

Objrr:r,t"itJ - COI/IIIIOII Core ol PrillclpItJ'·. Wij brengen in herinnerin,g dar dir 
stuk een geheel van wezenlijke princ ipes bundelr di e richri ng moeten 
,geven aan her beroep in Europa op her vlak van on:IOlan kel ijkheid en 
objectivireit van de wettelijke rekeningcontroleur. 

(I) SI;l.IUIOf)· Audimrs' lodcpendl·nce In Ihe EU: A sel on fundamemJI princ'ples (juh 
20(0). 
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4.2.4. U.S. SEC 

De Semrities ~II/d Exchal/ge CO/lllllissÎo1/ (SEC) heeft in jul i 2000 een nieuw 
voorstel bekendgemaakt betreffende de regels inzake onafhankelijkheid 
van de aud itor. De FEE is in de besprekingen tussengekomen via enerzijds 
een brief die aan de SEC werd gerichr mer haar opmerkingen over het 
onderwerp en, anderzijds, via haar deelneming aan de openbare hoorzit
ring die op 2 I september 2000 werd gehouden, ren einde haar conceptuele 
benadering van de onafhankelijkheid te verdedigen. 

4.3. Allditing W'orking PI/rty 

De Allditing lVorkillg Party van de FE E vergaderde viermaal in de loop van 
het voorbije jaar. De werkgroep was vooral werkzaam op het vlak van de 
aud!tnormen, de kwalireitscontrole en fraude. 

4.3.1. Aud irnormen 

In november 2000 heeft de AI/dilmg Wlorkillg Party de resultaren bekend
gemaakt van een onderl.oek gericht op een vergel ijking van de overeen
stemming van de auditvetslagen mer de ISA 700 in de versch illende Euro
pese landen . Dit onderzoek toonde mee name aan dat de beroepsorganisa
ties in Europa terdege de ISA 700 hebben opgenomen in hun respectieve 
nationale standaarden. De srudie vermeldt evenwel het bestaan van een 
aantal verschilpunten war de weerelij kt: rol en de veranrwoordelijkheden 
van de auditor betreft, wat de verschillen verklaart die in de audirversla
gen worden vasrgesceld. Dit onderzoek dar in 1999 werd opgestart was 
het groee projec t van de IVorking Parly rijdens het jaar 2000. 

Deze \Vorking Parly vertegenwoordigt de FEE in de schoor van het 
IlIIe/"llt1tiollal AI/di/inl!. Praclim COllllllit/et (J Ar C) COIlJIIltatÎl'e Allditory Grollp 
en dmagt bij tor her definiëren van het werkprogramma van de IAPC. H ij 
reikte onder meer stof aan voor de besprekingen van het IAPC rond vol
gende discussiepuntenO): 

• The special Comidera/ion in /he alldit of SlIM/! eIIli/ies; 
• Extet"J/t11 cOI/[if/ltlfiom: 

• The tll/ditor1j responsibi/ify 10 (o/lJider /rtl/IJ tll/d f!lTor 

(I) De discussiedoçumencen zijn ter beschikking op volgend imcrnetadrcs: www.ifac.org 
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Daarnaasr onderhoudr de werk8roep wlrijke conwcren mer de Euro
pese Commissie. 

4.3.2. Kwaliteitscontrole 

De Aflditing Workil/g pprt)' volgde van nabij de vooruÎtgang die werd 
geboekt door de leden van de FEE in de renuitvoerlegging en de verbete
ring van de systemen voor kwaliteÎtsconrrole. Bovendien stante hij een 
proces gericht op het vergemakkelijken van her uirwisselen van informatie 
[Ussen de nationale insteltingen die met her inrichren van deze systemen 
zijn belast. 

Daarnaasr heeft de werkgroep een actieve openbare dialoog voortgezet 
wat betn.fr de aanbevelingen die door de Commissie Kwa liteitscontrole 
worden voorgesreld . Deze voorstellen werden door de Europese Commissie 
gefinaliseerd op I') november 2000 en bekendgemaakt in een stuk onder 
de ri rel ··Ql(u/it)' UJSllf(lflft lor tlx !I(I""urJ (Illdit ill rIJt FEE: 1IIillillllllll rtqllirt-

1111111;'</,1). 

4,3,3, Fraude 

De Allt/itillg \'(Iorkillg Party ging een dialoog aan met de Europese Commis
sie en met de reguleringen van de lidstaten bet reffende her charter van de 
Europese beroepsverenisingen die de besrrijdins van de georganiseerde 
misdaad rot doel hebben(!). 

De FEE komr actief [Ussen bij her Europees Parlement, de Europese 
Ministerraad en de Commissie om re bekomen dar her accounrancyberoep 
op dezelfde wijze zou worden behandeld als het beroep van advocaat. De 
FEE noelisr verder de leden Instituten uit polirieke srappen re zeu en op 
Europees en nationaal vlak ren aanzien van de voorgesrelde richtlijn mer 
betrekking rot het witwassen van geld . 

( I) 1),[ stuk is IxKhikoo.ar op volg~nd~ !O[ernl' [SlIe: 
h[[p:I.'t'1.Jrop:t. in(lcomm/inl ern..:ll_m;l.rk e{l~n/wharsn~w.hlm 

(2) Chat{('f of (he Europc-an Professional AS!lociar ,ons in Supponmg [h~ Figh( Againrs 
Organ ,sed Crime. 
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4.4 . Liberalisering - Qmt/ificatioll \f/orkiug Party 

In de loop van het jaar 2000 vergaderde de \'(/orklllg Part)' vijfmaal. De 

activiteiten hadden voornamelijk betrekking op de problemmiek van de 
aandeelhoudersstructuur van de auditkancoren en de besprekingen die in 
de schoot van het WTO worden gevoerd betreffende beroepsmat ige 
di ensrversrrek kingen. 

De werkgroep neenl[ eveneens deel aan de discussies binnen de Euro
pese Commissie over elektronische handel en de besrrijding van de georga
niseerde misdaad. 

4.4. 1. Aandeelh oudersstruccuur van d e auclitkantoren 

De FEE zet de dialoog voort met de Europese Commissie met het oog op 
het promoten van een eenheidsmarkt voor accountancy- en auditingdien
sten (1\((0'''''111& sen-Im) . 

Reeds in maart van het vorige jaar heeft de FEE haar standpunt 
bekendgemaakr inzake de liberalisering van het accouncantsberoep(l). De 
Haad van de FE E oordeelde evenwel dat dir verslag bet reffende de liberali
sering van het beroep nog een aanral onduidelijke punten diende uit de 
diepen, inzonderheid war betreft: 

• de noodzaak om de meerderheid van de stemrechten in een kantoor toe 
te kennen aan in Europa erkende revisoren; 

• her verpJiclu maken van een aantal beperkingen voor de samenstelling 
van de minderheidsaandeel houders in een revisorenkancoor. 

De Raad van de FEE heeft in oktober 2000 zijn standpunt in beide 
aangelegenheden bepaald en de andere audirors, in casu zij die buiten 
Europa zijn erkend, en aan de werknemers van het audirkantoor de toela
ting te geven deel re hebben in de stemrechten ten belope van een percen
cage dat niet meer dan 25 % bedraagL 

4.4.2. WTO e n berocpscl ic ns rcn 

Dl" FEE heeft van nabij de vraag opgevolgd betrdfende het leveren van 
beroepsmatige diensten in her kader van de wereldhandelsorganisatie en 
de GATS 2000-onderhandelingen. 

( I) FEE position ]Y-lpe r on "Tlle libtr.di:;atlon of tht AeCQunt:lncy Profl"SSion··. maan 1 <)C)9. 
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I-Ier feir dat de conferentie van &atrIe met betrekking tot een mil/eli· 

lIillll/ rWlI/d niet geslaagd was, heeft geen afbreuk gedaan aan de verderzcr
(ing van de discussies op verschillende andere vlakken. De W'orkillg Party 
Libero/iUl/ioli heeft aan de Raad van de FEE twet' brieven ter goedkeuring 
voorgelegd betreffende de handelsb.1rrières in de sector van de beroepsma
tige dienstverstrekking en ten aanzien van de rransp.arantÎe vnn de binnen
landse ~gelgeving. 

De FEE is eveneens vertegenwoordigd in de schoot van het Europees 
Dienstenfomm. I-Iet Forum is een discussieplaars mer de Europese Com
missie betreffende de horizontale moei lijkheden in verband met de privé 
sector, zoals de vrijwaringsmaaue,gelen, de elektronische handel, de open
bare toelevering (pI/bbc Pr(J(III"tIllef/t) ... 

4.;_ Accounting \Vo,.kjng Partjes 

Bij de werkzaamheden rond boekhouding en financiële verslag lessing 
waren in de schoot van de FEE vier werkgroepen betrokken: de ArcOlllltilig 

Adl'isor") Gro"p. de Arrollll/lIIg \fforkillg Party, de Ballk W10rkillg Party en de 
II/Jlmmct \I'1o,.killg p(l/"ly. 

4.5.1. Fi//(I/I';"I Reportillg Slrtllegy 

Het voornaamste thema op het vlak van accounrin,g dar door de FEE werd 
opgevolgd was wnder twijfel het uitwerken wn een Europese Srrategie 
inzake financide versla,glegsing. De FEE heeft inderdaad een betekenis

vol le bijdra,ge geleverd in het debat ingezet door de Europese Commissie, 
met de openbaarmaking van een discLlssiedocurnenr over het onderwerp, 
waarbij alle bt:langhebbende partijen werden uitgenodi,gd om re reageren. 
De Arroll1l/11Ig Adl"isor") Grol/P en de ArrwlfltÎlIg W10rkillg Pany waren actief 

in de voorbereidi ng van het document betrokken. 

Na de verschillende gedachtenwisst'lingen heeft de Commissie in juni 
2000 een mededeling bekendgemaakt onder de ritel ·'EU FilulllrÎ(l1 Rt'por

IlIIg Strtlft'g;·; tbt \\'I(ly fO/"ll'tlrcr. Deze mededeling voorlÎet in de verplich
ting voor de Europese beursgenoteerde vennootschappen om vanaf 2005 
hun geconsolideerde jaarrekening conform de lAS op te stdlen en in de 
mogelijkheid voor de lidstaten om die verplichting uit te breiden rot 
andere vennootschappen en/of tor de statutaÎre jaarrekenin,g. Bovendien 
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voorziet zij in een mechanisme van communautaire goedkeuring middels 
een comité voor financië le verslaglegging en een technisch comité voor 
financiële verslaglegging. Dit mechanisme is gelast met de g(){-dkeuring 
van de lAS op wetgevend vlak en met hun interpretatie met het oog op de 
toepassing ervan in de schoot van de Europese Unie. De Commissie zal een 
for meel voorstel indienen a:l.ngaande het implementeren van deze medede
ling in de loop van 2001. 

In aansluiting op het verzoek van de Commissie heefr de FEE op 
31 juli 2000 aanvaard mee re werken aan de ondersrel.lOing van het tech
nisch comité. Dit comité heeft ror ra.1k de nodige bijstand en bevoegdhe
den te leveren om de lAS te beoordelen. Her zal eveneens zijn bijdrage 
leveren in alle stadia vlln her normalisatieproces inzake jallrrekeningen van 
de IASC, en inzonderheid bij de eerste stappen daarvan. 

Verder heeft de FEE ook commencaar gegeven in verband' mer de 
modernisering van de boekhoudrichd ijnen, die door de Commissie wordt 
voorgesteld, inzonderheid de vierde en de zevende richtlijn. Deze com
mentaar werd diepgaand met de Commissie. het Europees Parlement en 

de Ministerraad besproken. 

Ten slotte moet ook nog worden vermeld dar de FEE twee studies heeft 
bekendgema.1kt in verband met de financ iële reporring: 

• Sflldy 011 ACCOlOllillg S/fllu/rml Smillg iJl Elfrope 

• Stlldy 011 Eli/DrUil/eI/! M«htmiJIIIJ;1I EMOpe. 

4.5.2. AccolUlHug Advisory GrolfP 

Naast de betrokkenheid in de discussie betreffende de financiële verslag
leggi ng heeft de ddrlÎ!ory grollp ook actief medegewerkt a.1n de hersrrucru
rering van het IASC (benoeming van de bestuurders) en aan de opstelling 
van een document alln het ad res van de SEC rer verduidelijking vlln de 
Europese ondersteuning van dl: lAS. 

4.5.3. Accollllliug W'orkillg Pa rly 

NallSt de actieve medewerking aan de discussies betreffende de financiële 

verslaglegging was de \\'lorkillg Parly ook berrokken bij een groot aantal 
projecten van het IASC. De groep brachr inderdaad een groot aantal com
mentaren uit in verband mer volgende werkdocumemen vlln het IASe 

IBR - JAARVERSLAG 2000 



• ReporLÎlIg fbuwcial Ptrfor,,,,,,,ce. Pro/lOJals fur Chrurge 
• I?epor!ilfg ImeresIJ i,,)oi1ll VeII!ures (/1/(15illlilt'I" Arr(lIIgemCI/!S 

• An.WII/!il'g for COflfrib"tiOlls rt'CtÎ!'td 
• Lt(/Sts: Jlllp/tl/fClIIalÎOI/ of ti Ntw Approach 
• ACfOulllil/g for Share Bastt! Paymtl/! 

Daarnaast werden twee studies bekendgemaakt door de werkgroep. 
Het betreft volgende teksten: 

• COillpariJOII of EC Accoulltillg Direr!i,'tJ (11It! JA S 
• To \'(/h"l EX!eII! ra/I OptiOllJ il1 the lAS be lIJd for ,be COI/Jo/it!aut! ArrolIllIs 

lil/der ,IN EC A«Olll1!;lIg Dirertil"tJ? 

4.6 . f iscalite it 

Twee \'(/orkillg Parties zijn in de schoot van de FEE werkzaam op het vlak 
van fiscaliteit. Zij behandelen respectievelijk de directe belasting en de 
indirecte belasting. 

4.6.1. Direcl Tm.: U'i"o,.killg PlIrly 

In de loop van het voorbije jaar kwam de \Vorking Pllrty tweemaal bijeen. 

Vertegenwoordigers van de Commissie werden uitgenodigd om aan 
bepaalde werkzaamheden deel re nemen, (en einde te komen ror een uit
wisseling van informatie betreffende de respectieve activ iteiten van beide 
instellingen en rekening te houden met de rol van de FEE op her vlak van 
de fiscaliteil. 

De FEE ridlCre een groot ;lanral brieven a;ln em inente vertegenwoordi
gers van de Commissie om hun aandacht te vestigen op een aantal fiscale 
problematieken. De meeS[ belangrijke brief had betrekking op het onder
kennen van de fi scale hinderpalen voor de grensoverschrijdende economi
sche activ iteiten in de schoot van de Europese Unie. 

De FEE was eveneens vertegenwoordigd in de CEPS Task. Forct om dlocl 
te nemen aan de uitwerking en de opvolging van een studie met betrek
king rot het toekomstige fiscale beleid van de Europese Unie(l). 

(I) - Th!.' Fmure T"" Poliey In fb!.' EU - !'rom "harmfur· Tax Compemion fOt EU Corpo
nut' Tax Rl·form- (januari 2(00). 
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Daarnaast maakte de werkgroep ook een grom aantal stud ies bekend, 
waaronder wij verwijzen naar: 

• SIII"/'ey 011 Allomlioll of ExpmstJ relaled 10 Crou-DIl'hlmd IN fOlIIe forered b)' 
Ibt PartlIl SlIbisdiar)' DirlXl iI -e (jmlllari 2000) 

• SIII'/ry 0 11 Arh'alJft Tax RulilJgs (alIglIslIls 2000) 
• 2000 Updaliugfol'IIJt 1997 Edilioll of fIJt Sm',ry OllllJt Pisftil Tref/til/mlo/ 

IIN TraIIs!" of SM Es illlIJt EU (tllIglIJllfJ 2000). 

4.6.2. Jndirec/ Tax \f"m'k ;ng p"" /y 

In de loop van her jaar 2000 vergaderde deze \Vorkillg Pari)' driemaal. Ver
tcgcnwoordigers van de Commissie werden uitgenodigd om aan toen aantal 
vergaderingen deel te nemen reneinde de voorstellen van de FEE op her 
vlak van indirectc fiscnlin:il re leren kennen. 

Daarna.'lSt heeft de \Vorkins Pari)' van nabij volgende iniüaricvcn van 
de Europese Commissie opgevolgd, herwerkt en toegelic1u: 

• Ttl«Olllllllll/ir(/lioll Ser,irts (/'oorslellm lOl all/tnderillg ,'(UI dl' ziJde richtliju) 
• Tax r~preStlltflli, 't1 

• l-/arllJOIIIJalion 0/ dedllclloll nglJlI 
• I?rdl/rtd I?alu 011 SOII/t l(d)Olm ill/emil'f! Stn'iceJ 
• Cbrmgt il/ tbe Itg(J! ShllJlJ of de VAT COHJlllil/et 

De werkgroep neemr eveneens deel aan de fiscale projeCten die door 
andere Europese en internationale inStellingen worden omwikkeld. 

Ten slOfte kan de werkgroep ook op een groot aantal studies bogen, 
onder meer: 

• Stlldy Oll/he VAT TrM/lIJmt o/Ttl«Olllllllllli(Olioll Strl'ires 
• Problellls lil1ked 10 Ibe Pmml VAT S)Ilell/ 

De studies in voorbereiding hebben onder meer op volgende onderwer
pen betrekking: 

• COllllllmt Ol/ ti propostll/or ti COlli/ril DirtClÎl't Ol/ VAT ,(//(/ declrol/ir ((jIJ/l!ltrce 
• Follow-Up u·ilb Ibt Iml/siliOIl(d VAT regilllt ill EU COI/lIll"itJ. 

113ft - )MRVFRM.J\(; 2000 



5. COMMI7TEE ON AUDI T I NG VA N DE EUROPESE 
COMMISSIE 

In 2000 heeft her COlIl/llitlee 011 Alldilillg van de Europese Commissie drie

maal vergaderd. 

Op die vergaderingen heeft het COII/!lIiffee oll/\/I(lillllg zijn werb:aamhe

den onder meer toegespitst op volgende materies: 

• de onafhankelijkh{'id van de wettelijke rekeningcomroleurs; 

• de kwali[('Îtscontrole; 

• de liberalisering van het beroep van accmmrant binnen de Europese 

Unie; 

• de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de wettelijke r(·keningcon-

rro!eufs; 

• de srmregie van de financ iële versla,glegging; 

• de norm [SA 240 betreffende fraude en vergissingen; 

• verslaglegging ("reportillg"; via internet; 

• de amendering van de richtlijn inzake witwassen van geld; 

• de dOOf her/llferllaf;ollal Af/dil Pmake COlIIlIIÎltee (JAPe) opgezette aaie 
betreffende de tenuitvoerlegging van de audirsrandaarden. 

Aansluitend op deze werkzaamheden, heeft de Europese Commissie 

volgende stukken bekendgemaakt: 

• Annbeveling van de Europese Commissie van 21 november 2000: "De 
kwaliteitscontrole van de we[(elijke rekeningconrrole in de Europese 

Unie: minimumvereisten"; 

• Adviesdocument van 15 deccm!.x~r 2000 betreffende de onafhankelijk

heid van de personen belnst met de we((elijke rekeningconrrole in de 

Europese Unie en rot vastlegging van een gebeel van fundamentele 

principes Wllarnaar de wettelijke conr roleur zicb voor de uitoefening 

van zijn opdracht zou moeten richten: COIIJIIl!afil'f Paper 011 SlaINlo/)' 

Auditor!' IlIdfpflldl'llft ill Ibe EU: A Sel of Fl/lu/nll/fliln/ prilláples (15 de
cember 20(0). 
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6. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS
COMPTABLES FRANCOPHONES (F1DEF) 

De FM/ml/oll IlIfe,."af;Ol/ttle de; E>.;/JfrfS-COlllpltJbles FrallcophfJlleJ (FIDEF) die 
werd op!:crichr in ! 981, is een regionale organisatie die aangeslmcn is bij 

de lFAC. De FIDEF groepeert beroepsorganisaties en waarnemende leden 
die afkomstig zijn uit België, Benin, Canada, Kameroen, Ivoorkust, Frank

rijk, Gabon , Guinée, Libanon, Madagascar, Marokko, Mail , J\'I3.ureranië, de 
Democratische Republiek Kongo, Senegal, Syrië en Tunesië. 

Een comité werd belast na te denken over de hervorming v:ln de staw
ten. De tekst dje aan de algemene vergadering werd voorgelegd, werd te 

Hammamet vastgelegd. De modernisering van de staturen moet de FlDEF 
als internationale organisatie die nastreeft op efficiënte wijze de ethiek en 

de activiteit van de beroepsbeoefenaars van de aangesloten organisaties re 
onnvikkelen, consol ideren. 

I-Iet doel van de F1DE F is eveneens de opneming van de aangesloten 
organisaties in de internationale instellingen, zoals de JFAC en het IASC, 
in de hand re werken. 

De publicaties van werken in de Franse taal of in tweetalige uitgave is 
één van de middden waarover de FIDEF beschikt om haar doelstellingen 
te bereiken. In dit verband heeft de FIDEF samengewerkt met de Ecole 
Slfpéritllre de Commerce de Par;! (ESCP- EAP)(lj aan de verwezenlijking van 
een praktische gids van de internationale boekhoudkundige normen. Deze 

gids, waarvoor her project kon rekenen op de steun van de Wereldbank, 
vat elke internationale boekhoudkundige norm samen, ten einde de kader
leden en de veranrwoorddijken van de particuliere sector in staat te stellen 
snel inzicht te verwerven in de problemen die door de lAS worden opge
worpen. 

(I) N(,rmes ComprabJes Internationales, Guidc l'mtique, Hennie Van Greuning.l\13rius 
Koen. ESCP-EAP. Th!' World Bank, FIDEF, 2000. 
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7. BELGISCH-NEDERLANDSE GESPREKSGROEP 

Afvtlardiging van het IBR: de heren L. H . Joos, H . VAN ]MPE (delegarie

"ooTziHer), R . ADRIA ENSSENS, J. VANDERIiOEGJlT en E. VAN 

MEENSEL 

De Belgisch-Nedf'r1andse gespreksgroep vergaderde, zoals gebruikelijk, 

ook dit jaar tweemaal. 

Veel aandacht ging uit naar de invraagstelling vun de onafhankelijk

heid van de wf'nelijke rekeningcomrolcm zowel in Nederland, als in 

België. 

Na her afblazen van her fusievoorstel vun het Koninklijk NIV RA en 

het NOvA A hebben beide Nederlandse beroepsorganisaties een beleids
nota uÎrgewerkr. ]-Icr NOvAA deed dit als eerste in december 1999. Het 
NIVRA bracht zijn beleidsnota "Kwaliteit en Transparantie" lilt 10 mei 

2000, na daartoe zijn leden uitvoerig re hebben geconsulteerd. 

In de beleidsnota van het N IVRA komen uitvoerig een aantal voorstel

len en overwegingen, die terug te voeren zijn tot de uitgangspunten "kwa

liteit en rransp.1rantie" a:iIl bod. Onder het hoofdstuk "O ntwikkelingen in 

het beroep" wordt aandach t besteed aan internationaliserings- en globali

seringstendensen, de informatie- en communicatietechnologie, d e groei

ende vraag naar ';t1SSlIrtlllfe ser/'iees", de vraag naar gespe<:ialiseerde kenn is en 

toegevoegde waarde, de problematiek van de multidisciplinai re samenwer

king, de arbeidsmarkt van de registeraccountants. 

Onder het hoofdstuk " Kwaliteit van de beroepsuitoefening" wordt 

ingegaan op de opleiding, de voorwaarden om te kunnen optreden als 

"certificerend accountant" (wettelijke rekeningcomroleur), de permanente 

en voortgezette educatie, de kwaliteitsbeheersing, het tudnrecht en, ren 

slotte, de regelgeving en hand reikingen voor de beroepsuitoefening. 

Onder het hoofdsruk "Onafhankelijkheid'" wordt dieper ingegaan op 

de beginselen van de onafhankelijkheid , d e risico's en de bedreiging van 

de onafhankelij kheid, de waarborging van de onafhankelijkheid en de 

transparamie. Her N IVRA stelt hierbij uitdrukkel ijk dat de combinatie 

van controle- en adviesd iensten de onafhan kelijkheid in wezen noch in 

sch ijn in gevaar mag brengen en met het oog daarop haar regelgeving ver

der zal uitwerken. 
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Onder het hoordstuk "De toekomstige organisatie van het accoumants
beroep" bezint her NIVRA zich over zijn toekomstige structuur en een 
eHern onafhankelijk roezidHsorgaan dar zou toezichr houden op de uit
voering van de wetrelijke controle en op de uitvoering van de wendijke 
taken van de beroepsorganisat ie, 

In her vooruitzichr van her verschijnen van her rapport mer berrekking 
tor de evaluatie van de accoum:lIlcswergeving van de Nederlandse over
heid, heeft her NIVRA her ook nurrig geacht om een aamal polirici uit re 
nodigen voor een zomersrage om hen we te laten een kijkje te nemen in de 
keuken van de accountamskanroren, 

In okrober 2000 verscheen ren slorre her verwachte evaluariernpporc 
"Berenschor", uitgevoerd in opdrachr van het Nederlands Ministerie van 
Economische Zaken. In dir rnpporr worden geen kritische opmerkingen 
opgenomen ren aanzien van het functioneren van her Nederlands accoun
ramsberoep. De scheiding van c011frole en advies worde nier opgenomen in 
het rapport, wel worden drie aanbevelingen gedaan. Er zou een exrern 
orgaan moeren in her leven geroepen worden dat roezichr houdt op de 
beroepsorganisat ie. De "cerrificercndc accountant" . die zich bezig houdt 
met de wettelijke controle moet een aparte titel krijgen. Tevens moel er 
een bijzondere plaars worden gegeven aan collegiale toetsing en perma
nente educat ie. De beleidsnota van her Koninklijk N IVRA sluit hier dan 
ook bijzonder op aan. 

Tijdens de laatste vergadering van de gespreksgroep gaf de heer). VAN 
ERVEN van het Koninklijk NIVRA tev(,ns de voorzittershamer door aan de 
heer A. BEkT van her lAB. 

IBR - j Il.i\RVERSLA(; 2000 



V!. PERMANENTE VORMING 

PERMANENTE VORMING VOOR DE BEDR IJFS
REVISOR EN Z IJ N PROFESSIONELE MEDEWERKERS 

In 2000 heeft het Instituut ten volledig programma permanente vorming 

ingericht voor de 1x<lrijfsrevisorcll en hun professionele medewerkers. Hee 

programma kan ingedeeld worden in 3 grote categorieën: 

• (('n e<-rste zijn er de cycl i, die een modulaire uiteenzetting bieden van 
bep.1alde onderwerpen. Op deze wijze wordt het de deelnemers moge

lijk gemaakt ten gedetailleerde kijk te krijgen op de behandelde mare-

ne; 

• door de organisatie V;Ul s pcc ialis:uiesc minaries wordt f'en updating 

en uitdiepins nagestreefd van specifieke mpics binnen dc vakgebieden 

Control("- hcr beroep. Recht-fiscaliteit, Accowml1lcy, Financieel en 

Informmica; 

• u:nslotre wordt een progmmma van case-srudy's rHlIlgeboden via de 

praktijkseminaries. Deze intensieve vingeroefeningen I-ijn in principe 

bestemd voor laatstejaarssragiairs en jonge revisoren. In de praktijk 
bl ijkt dat er ook rtn sterke interesse is voor deze wijze van vormi ng 

vanuit de groep van m(-er ervaren revisoren. 

Ook in 2000 werd dit pro,gramma door de 1('(len zeer positief onthaald. 

Zowl"l hel kWlllitlitief niveau als de deelname was uiterst bevredigend. In 

2000 werden in roraal 81 seminaries ingericht (ten opzichte van 105 in 

1999) voor ongevf'er 3.225 deelnemers (ten opzichte van %2.750 in 1999). 
Dit jaar werd de deelname aangemoedigd door een surplus van 6 vor

mingscheques waarvan jonge revisoren konden gebruik maken. Deze 

jonge revisoren hebben deze vormingscheques aangewend voor in toraal 

600 halve dagen vorming. 
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Bovendien hebben alle revisoren, {en .gevol.ge van de algemene vergade
rin.g van 28 april 2000, .gebruik kunnen maken van 3 vormin.gscheques 
per revisor (van elk rer waarde van een halve dag), Deze cht"<lues waren 
geldig tot eind 2000, 

1998 1999 2000 

Aantal seminarie!> 104 105 Hl 

j\ anral d eelnem e r!> ,.500 :U50 .:).215 

Het verminderen van her aaneal seminaries past in de srrmegie van her 
Instituut om een voond urt'nde kwaliteitsverbetering van de aangeboden 
vormingen na te streven. li et aamal deelnemers bewijst dar dit niet ten 

koste gaat van de doelgroepen die we moeten bereiken. 

l ot onze spijt dienden enkele seminaries uit.gesreld te worden: 

• de cyclus "KMO en filmiliebedrijf'; 
• het specialisatieseminarie "Bedrijfsrevisor en auditcomité"; 
• het specialisatieseminarie "Re<:hten en plichten van de minderheids

aandeelhouders in de n.v,"; 
• her specialisatieseminarie "E-commerce'·. 

Her vormingsprogramma 2000 heeft de boot van de tocnemende ineer
nationalisering van het beroep nier gemisc. De nadruk op internationalise
ring zal zich in de toekomst overigens nog meer manifesteren in de vor

mingsprogramma's. 

Graag willen we hierbij onze hanelijke dank betuigen aan de diverse 
sprekers die door hun inzet deze special isatiedagen op een hoog kwalitatief 
nivC'olU hebben gebracht. 

In onderstaande tabel vindt u de diverse behandelde onderwerpen en 
de betreffende sprekers. 
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SPECIALISATIESEMIN ARI ES 

I. CONTROLE - HET BEROEP 

Inrerne comrole COSO 

Comrole interne C050 

De bedrijfsrevisor en het audircomiré 

De bedrijfsrevisor en de ondernf."mingsraad 

Le reviseur et Ie conseil d'enrreprise 

J. !-!AEI.TERM"N 

D. C"PRASSI: 

M . DE SAMULANX 

1-1 . VAN PASSE!. 

J. GEYSEN 

P. VAN GEYl' 

L. VAN I-IOYWI:G III:N 

P. COMHIIJR I: 

hL FLAGOTI I IëR 

JA-L VANDI:NIJERGII 

De revisor in de publieke sector J. ClIRISTIAENS 

t e reviseur dans Ie secrellr public Chr. VANDEN BOSCI I 

Gunningsprocedure van overheidsopdrachcen D. D'I-IOQc:! lI: 

B. ScIlUTYSER 

La procédure des marchés pubJics N. CAI [EN 

Ondernemingen in moei lijkheden L. ACKI: 

Enrrcprises en difficulré 

2. RECHT - FISCALITEIT 

H . BR AECKMAN!l 

D . LI:80UlTE 

).P. VINCKE 

Juridische aspecten in verband mer corruptie, P. Coox 
witwassen, witwasrechnieken 

Aspects juridiques de la corruprÎon et du Y. MERI.IN 

blanchimem. Techniques du blanchimem 

De revisor en de vennoorschapswctgevÎng: J.-P. Koevoets 

special topics Ph. MULIJEZ 
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Le reviseur et Ie droit des socitt~s: 

aspects paniculiers 

Sraruur en aansprakellJkheid van de 

besruurder 

Le stuWt et la responsabiljté de 

I'adrn inistrateur 

Droits (·t obli,gations des uctionnaires 

minoriraires dans unt' sociét~ anonyme 

Updating boekholldrecht 

Actualité du droit comptable 

Vereffening en ontbinding van 

vennomschappen 

Liquidarion et dissoJurion des socién:s 

Stock Option Plan 

Stock Option Plan 

Fiscale aspe'Cfen bij éénmalige opdrachten 

Fiscale aspecten bij éénmalige opdrachren 

(tweede sessie) 

M. DE Wou' 

Ph. TRAEST 

A. MASSET 

J-F. CMS 

H.OI.l VIER 

J VERIIOI;YE 

J .-L SERVAlS 

G. BATS 

J-M. VINCENT 

H . VANDENIlROECK 

A. SIMONT 

J H AUSTRAETE 

J H AUSTRAETE 

Aspens fiscaux re!arifs aux missions spéciales O. BERTIN 

UJxlating fiscaliteit J VI;RHOEYE 

Actualit~s en impörs Sllf les revenus M. DE \xrOI.~ 

Chr. ScHorrE 

3. ACCOUNTANCY 

Inleiding tot de US GAAP-normenl 

ImrodllCtion aux normes US GAAP 

FinanciC:le instrumenten (lAS 32 en 39)1 
Instrumenrs financiers ( lAS 32 er 39) 

Ph. LONGERSTAEY 

S. DI PAOLA 

P. ScHUMESCIl 
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4. FINANCIEEL 

Waarderin,g van de onderneming 
(financië!<:-, juridische en fiscale aspcC[{-n 

van een overname) 

L'évaluarion des cmrcprises (aspects 

financiers, jurid iqucs et fiscaux d'une 
reprise de sociécé) 

EVA-systeem als presratiemaarsraf en 

waarderingsinsrrument 

H . M AGNEY 

R. T rEST 

H. MAGNEY 

R. TIEST 

E. LAVEREN 

Ondernemingsinformarie J.-P. SERVAlS 

In formarions communiquées pa r les sociétés ).-P. SERVAlS 

5. I NFORMATICA 

Financiële audj t en interne (omrolt' K. CLAESSENS 

AudIt financ ier er (omrole interne V. K UNTZ 

De revisor en inrerner G. LlNART 

Le reviseur er internet G. LlNART 

Balanced scorecard (strJregische budgettering) W. VAN GREMIlERGEN 

Balanced scorecard (budgétistlrjon stratégique) Y. DE RONGrl 

E-Commerce P. H l NSSEN 

VORMI NGSCYCLI 

I. CONSOLIDATI E 

G rondig programma m.b.t. alle technische 
aspecten van consolidatie 

Programme approfondi concernant mus lt's 

aspecrs techniqlles de la consolidation 

Grondig progl'..lmma m.b.r. alle technische 
aspecten van consolidarie (bis) 
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Programme approfondi concernant rous les A. WHITE 
aspects techniqucs de la consolidation (bis) 

Grondig programma Ol.b.t. alle technische W.DEKEYSER 
aspecten van consolidatie (eer) 

Programme approfondi concernant touS les 
aspects techniques de la consolidarion (ter) 

Het begeleiden van de eerste consolidatie 

L'encadremenc de la première consol idation 

Het begeleiden van de eerste consolidatie 
(tweede sessie) 

De analyse van de eigen middelen binnen 

de consolidatie, veranderingen van 

groepssrructlzren en casestudy 

Controle des capimux propres consolidés, 

modification des structures de groupe 

et études de cas. 

A. WHITE 

s. CI.OET 

L. DE MEULEMEES"n,R 

A. WWTE 

L. MARTENS 

Y. THERMOTE 

T. VAN O.EEF 

W. DEKEYSER 

A. WHJTE 

Financiële analyse van geconsolideerde Ch. VAN \XfYMEERSCIl 

jaarrekeningen: ratio's en geconsolideerde 

vermogenssrromenrabel 

L'analyse financière des comptes consolidés: 

ratios et rableau de financement consolidé 
Ch. VAN WYMEERSCII 

De audit van de geconsolideerde jaarrekc.-ning L. MARTENS 

T. VAN CI.EEF 

L'audir des com pres consolidés L. DE MWLEMEESTER 

2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

Introductie tO[ de internationale 

boekhouclnormen 

La profession face aux normes comprables 
internationales 

E. DAMS 

R. VERMOESEN 
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\Xi'aardlOring van activa en passiva 

Evaluation des avoirs lOt des derres 

De resultatlOlHlOkening en een aanral 

speciale topics 

Comptabilisation au compte de résulrars 

Consolidatie en presematie van de 

fl nancide staten 

ConsoJidation et préslOmation des états 

flnanciers 

Verzoening van de lAS-normen met de 

Europese richtlijnen 

Réconciliation dlOs normes lAS avec les 

dirlOctives européennes 

3. DE REVISOR EN FRA UDE 

Forensic atcounting 

Expertise de fraude 

Juridische aspecten aangaande fraude. 

Pri vacywetgeving 

Aspects juridiques de la fraude. Lég islation 

SUf Ja protection de la vil' privée 

Fraudeprevenrie en beveiligingsbeleid 

Préventioll de la fraude et polirique de 

sécutité 

IT en fraude 

Information technoJo,gy et fraude 
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E.DAMS 

P. ScIlUMESCH 

H.OPSOMER 

J.- P. SERVI'.IS 

D. TIMM ER MAN 

E. GOLENVAUX 

K. VAN OOSTVEWT 

C. Dr,N[)AUW 

E.). L Ai\ IMERS 

Y. M ERUN 

H.M. G EVAERT 

D. M ERCKX 

H .M. GEVAERT 

Ch.-A. V AN OLDENI: EL 

M. COOlS 

Y. D E M r:.SMA EK ER 

P. BR UYNINCKX 

P. BRUYNINCKX 



PRAKTIJKSEMINARIES 

Analytische conrroleaanpak: caseswdy W. GROI'I'lLS 

handelsondernemingen M. NICOLAS 

Approche de controle analyrique: érude de W. GROFI'JLS 

cas dans unc ent reprise commerciale V. LEBR UN 

Fusies en spJirsin.gcn A.OI.AJ:RELS 
J. P. VINCKE 

I' usions et scissiolls A.OIAERELS 

J. P. V1NCKE 

Inbreng in nacura en quasi-inbreng G. BATS 

Apports en nature er <juasi-appofrs 1\11. THNJN 

Overige bijzondere éénmalige revisorole H .). VAN IMPE 

opdr;\chren 

Les aunes missions révisomles occasionneJles 1-1. FRONV II.LE 

STUDIEDAG 

Op 8 juni 2000: "/?«e1lfe el'Obl/ies in de olldenl'ÎjssfC!Or" 

Wij danken hiervoor: De heren J.-F CATS, L Swou's, H J . VAN IMPE , 
H. VAN H OOGENIlEMT, K. Vf:RIIEYOEN, G. VAN DE VELDE, E. BERTELS, B. 

SCIlUTYSER, D . DE CEUl ,o, I, R, mevrouwen M . VANDERPOORTEN, A. LAM

BRECHT en R. VAN M AE!.E. 
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VII. STUDIES EN PUBLICATIES 

1. Techn ische studiecolllm iss ies 
l.I. Forum lH{)O V:ln her bedrijfsrevisorn:u 

1.1.1. Academische zining 

a) lOcspraak van dl: heer J ohan D F LEENIIHR 

b) Discussicp.1nd onder voonilll'rschap vall de hl't:f 

l !enri OLlVI[R 

c) Conclusies van dl" hl~r Kl.re! V hN I l uu.F. 

d) Voors!,,11 In van Iwt Forum 2000 

1. [2. CommiSSICS van hel Forum 2000 ":ln het Lx .. lrijfs revisnra31 

a) Commissie lAS 

b) CommiSSie [SA 

c) Commissi(' Ethirs 

d) Commissie Ncwassurance St' rvict.':S 

l.I.,. Algcmclw besluiten 

1.2. Audit en milieu 

1. ,. Bockhouding tn comrole in de non-profirsl'Ctor 

2. Acti viteiten van de Stud iediensr 

3. Pu b licaties 
J.I. Periodieke Berichten 

3.1. Liber Amicorum Henri O l.lVlIoR 

.'1.3. \'(Ierbock Vim Vennootschappen 

3.-l. Forum lOOO 

I. TECHNISCHE STUDIECOMMISSI ES 

L I . Forum 2000 van hcc Bedrijfs rev isoraar 

Her Forum van Bedrijfsrevisoraar werd ,georganiseerd in Brussel op 5 en 
6 december 2000. 

I-Ier vijfde Forum innoveerde mer een academische openingszining in 
aanwezig heid van ral van vcn eJ::enwoordiJ::ers uit politieke, sociale maar 
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ook academische kringen. Een groot aantal buitenlandse benx·psorganisa
ties, die met het Instituut der Bedrijfsrevisoren kunnen worden vergele
ken, betoonde eveneens hun steun aan het Forum en nam aan het evene

mem deel. 

De Raad van h('[ Instiruut smat erop confrater André KILESSE van harte 
te danken, die als verslaggever instond voor de:- coördinatie:- van het Forum 
2000, en ook alle confraters die deelnamen aan de voorbereidende werk
zaamheden van de vier Commissies van her Forum 2000 . 

1.1.1. Acad emische Zining 

Voor de aanvang van Forum van het Bedrijfsrevisoraat werd een academi
sche zitting gehouden waaraan zo'n 400 personen deelnamen, vertegen
woordigers - zowel Belgische als buitenlandse - van de economische, so

ciale maar ook academische kringen. 

De Voorziner van het Instituut, de heer J ean- François CATS, heette de 
personen die op de academische zitting aanwezig waren welkom en herin
nerde aan het belang van de j\-lede<leling van 13 juni 2000 van de Euro
pese Commissie inzake inrernarionale boekhoud harmonisatie. De Voor

zitter onderstreepte verder nog dar deze vemnderingen op her vlak van het 

boekhoudkundig refenestelsel gepaard zullen moeren gaan mer de aan
vaarding van hoogwa~,rdige conrrolenormen en een geharmoniseerde pru
denriële conrrole op Europees vlak. 

Vervolgens verleende de heer Jean- François CATS her woord aan de heer 
Johan DE LEENHEER, Voorzitter van het In sriwut der Accounranrs en 
Belastingconsulen ten. 

a) Toespraak van de heer Johan Dil LEENHEER 

In zijn toespraak kondigde de heer Johan DE Lm:: NIIEER aan dat in her ver

lengde van de Mededeling van de Europese Commissie van 13 juni 2000, 
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, her Instiwllt der Bedrijfs
revisoren en het Instiruut der ACCOlHlmnrs en Belasringconsulenten con
[act hadden opgenomen mer het KOllillklijk NIVI?A en de Raad voor de 
Jaarverslaggeving ten einde binnen de korrsr mogelijke termijn re komen 
tOr een vertaling in her Nederlands van de Inrernarionale Standaarden voor 
de J aarrekening (lAS). 
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De Voorzirter van het lAB onderstreepte her belang van de naleving 
van de deonrologische regels die op de beroepsbeoefenaars toepasselijk 
zij n, wwel in Belgif als op internationaal niveau. Hi j legde eveneens de 
nadruk op de belangrijke veranderingen die onlangs in dit verband in 
België werden genoreerd. In dir kader vergaderden de Voorzitters van de 
drie Insrituten in de loop van het jaar 2000 mer her oog op her vastleggen 
van gemeenschappelijke richtsnoeren op het vlak van reclame. Deze richt· 
lijnen zullen eerlang onder de leden van de drie Instituten worden ver
spreid. 

Verder legde de heer J ohan DE LEENHEER nog de nadruk op her feit dar 
e1e toenadering tussen de Instiruten niet ror de materiële aspecten beperkt 
blijfr. Bij wijze van voorlx-eld verwees hij naar de initiatieven die in de 

loop van het jaar 2000 werden genomen door het IBR en het lAB op het 
vlak van de overstapmogeJijk heden en de sla,ge. 

Tot slot van zijn toespraak herinnerde de Voorzitter van het lAB eraan 
dat de toenadering tussen de verschillende economische beroepen alleen 
maM mogelijk is in de mate dar elk van de betrokken beroepen de door de 
wer,gever aan e1e andere economische beroepen toebedeelde ei,gen ken mer· 
ken IltlleefL 

b) Paneldiscussie onder voorzinerschap van de ht-er I lenri OUVH:R 

Een paneldiscussie onder de leiding van de heer Henri OI.JVJliR, sec reraris· 
generaal van de Fédération des Experrs·comprables Européens (FEE ) 
bracht verschillende verregenwoordi,gers van de FEE samen: mevrouw 
J-I~lène BON (Frankrijk), Voorzitter van de FEE, de heren Roben 
HODGKINSON (Groot-Britrannif), Johan PIET (Nederland), Harald RING 
(Duitsland), Ondervoorzi((er van de FEE en Goran TmSTROM (Zweden), 
die vanaf 6 december 2000 her VoorzÎrrerschap van de FEE zou waar

nemen. 

Uir de verschillende fllssenkomsren rijdens her panel lichten wij vol
gende ideefn: 

• Mevrouw Hélène BON (Frank ri jk), Voorzitter van de Fédérarion des 

Experrs-comprables Européens, legde zeer sterk de nadruk op de gevol
gen van de internationalisering van de boekhoudkundige normen en 
dus ook van de audirnormen voor de middelgrote of kleine kantoren: 
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"Ook al kOIl lIJm zlfb tIIkele jlll1'll gt/dell Ilog illdtllktll d"l "" utllllid al/dif

kalllOrtl1 zOl/dm gtJ{Jt:áldisrerd zijll i" illlerllaliomde IlOYllltII. d,," IS bel 1111 i" 

IJII li .. hl fWll de Mededelillg '''" 13 jlllli 2000 1'1111 de Ellropese COIIJl/liJJie 
fJ/ulcnkbuar dlll ;11 de /(IekOI//JI de kWl/iJ /WI/ dil re!erlfJulJtI "in /(I/ (dIe 
(lIIdilklllllorell ZulIlI'(Jrden lIilgcbreid." 

Volgens de Voorziuer van de FEE is de hamvraag niet welke kantoren 

de invloed zullen ondergaan van de internationalisering van het norme

ringsproces, maar wl:! of de nu bestaande kantoren zich wel degelijk 

bewust zijn van wat met deze internationalisering op het spd staar. 

• De heer Gomn TIDSTII.ÖM (Zweden), die sinds 6 de<:ember 2000 het 

voorzitterschap van de FEE waarneemt, pleit ervoor dat in landen, 

zoals België, w.lar er historisch ,gezien een sterke band bestaat tussen de 

bot'khoudin,g f'n de (iscaliwit, de nationale wet,gevcrs de we,g zouden 

op,gaan van t'f'n volkomen onderscheid tussen boekhoudkundi,ge nor

men en fiscalf.' rf',gds, teneinde de econom ische inva lshoek te verleke

ren van de jaarrekenin,g die ter beschikkin,g van de- aandeelhoude-rs en 

van het maatschappdijk verkeer wordt gesteld. 

Ilij is eveneens de menin,g wc,gedaan dat het "E"dorJtlll(1I1 f/lttbtlllism". 

zoals in de Mededeling van l3 juni 2000 aan,gekondigd, nict ma,g lei

den (Ot de omwikkeling van Europese boekhoudkundige normen, die 

afw ijken van de internationale normen. I-Iet is de bedoeling het IASe 
te beïnvloeden vóór deze normen worden afgekond igd. Voor het ove

rige moet het aanvaardingssysreem van de normen ,gezien worden als 

een discussie-instrument dal nangewend wordl bij overmacht. 

De heer Gomn TmSTRöM stipte ook aan dat de FEE door de EU-Com

missie werd uitgenodigd om de dialoog te coördineren van de private 

represematiev{" organisaties die opstellers, normeerders en ,gebruikers 

van de (inanc iël~ smten verenigen. li et vertrouwen dar de FEE gen ier -

en door haar ook het beroep - moet gezien worden als een onderpand 

naar de toekomst roe ten nanzien van het homologariesysreem van 

internationale boekhoudnormen. 

In amwoord op de vraag WXLrom de academici in een eerste stadium 

niet werden berrokken bij hel uirwerkingsproces van imernationale 

boekhoudkundige normen, had de heer TlOSTRÖ;\I het over de moge

lijkheid om het bestil.1nde proces open te stellen voor een ,groep acade-
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mici van hoogstaand niveau, maar onderstreepte meteen ook dat een 

bijdrage van die academici tm de financiering van het IASe wellicht 

problemen zou !:even. 

• De heer Robert H ODGK INSON (Groot- Bri Hannië) onderstreepte de 

de!:elijkheid van de werkza.amheden die door her COllllllifl« 011 A lldilillg 

van de Europese Commissie werden verricht, onder impu ls van dl'." heer 

Karel V AN H ULt!:. Hi j verduidelijkte dat in de schoot van het COIII

lIIiuN 011 Allfliling blijkbaM eenparigheid bestaat om af re gaan op de 

toepassing van de international e audirnormen (ISA) van het IA PC 

ingeval de Internarionale Standaarden voor de jaarrekening (lAS) toe

passing zouden vinden. 

De heer HODGKINSON had het eveneens over Je ui tdagingen waarvoor 

het beroep staar op korre en middellange termijn. De audirrechnieken 

en ook de doelstellingen van de audit evolueren. Een meer doorgedre

ven kennis van de onderneming en de risicoonalyse m{)l"ten meer op d(

voorgrond worden gcplaalS[ dan de traditionele valideringstffhnieken. 

\'Vanneer de snel heid waarmee de informatie wordt verspreid toeneem t , 

zijn de klassieke aud itmethodes niet langer aangepasL Er zullen zich 

ook nieuwe opporrunireiten aanbi eden. De elek rronische handel zal 

nieuwe perspectieven bieden op het vlak van (",di, JI'ITim. 

I Ier btroep zou klaar moeten strutn om te voldoen aan de verwachtin

gen vun het maatschappelijk verkeer (dnr de vraag creëert), wam wan
neer her beroep nier inspeelt op de verwachtingen van de markt. zullen 

andere deskundigen deze markt inpalmen, De heer H OOGKINSON is de 

mening toegedaan dar het de beroepsbeoefenaars behoon uit te maken 
of zij zich al dan nier wensen te vormen ren einde een "heropleving·' 

van de aud itopdrachten te verzekeren. 

• De heer J ohan Pin (Nederland) van zijn kant citeert enkele ni euwe 

opdrachten inzake "(mMm/Ct e//J;flgtllle/lIJ·· die in volle omwikkel ing zijn: 

het verslag aan de ondernemingsraad, het verslag nlét berrekking tot 

corporare governance, het milieuverslag of n08 elk ander versla!: in ver

band met milieuproblemen. Deze diverse opdrachten hebben !:emeen 
dar zij betrekking hebben op informatie met betrekking rot dt, onderne

mmg, die wordt verspreid tt'n behoeve van een bepaalde !:eadresseerde, 
onder de verantwoordeli jkheid van de beheerder van de vennootschap. 
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De heer PIET legde de nadruk op het feir dat de coekomst van deze 
nieuwe opdrachten met betrekking cor "(fJjllrll11re el/gagcmenrs" groten
deels zal afhangen van her antwoord dar de beroepsbeoefenaars zullen 
weten aan te reiken op de boodschappen uitgezonden door belangstel
lende derden met betrekking tot een grotere geloofwaardigheid van de 
inform atie die voor hen door het bestuur van de vennootschappen 
wordt verspreid. Dit zal van het beroep een belangrijke opleidingsin
spanning vragen en de mogelijkheid om nieuwe deskundigen op te 
nemen in de audit fMlI/i . 

• De heer I-Iarald RING (Duitsland), Onclervoorziner van de FE E, stipte 
aan dat in de schoor van het COllfllliuee 011 A/fditillg discussies aan de 
gang zijn op her vlak van de onafhankelijkheid van de audiror. Her 
Europees beroep staat een conceptuele benadering voor, gesreund op 
algemene principes, eerder dan op gederailleerde regels die lijken op 
een receptenboek (rook baak). Di t systeem is niet noodzakelijk soepeler, 
daar her verlangt dat de auditor zich bezint over de risico's dat zijn 
onafhan kelijkh eid wordr aangetasr in bepaalde sitUaties ook al bestaat 
daartoe geen expliciete bedreiging. 

De heer RING gaf toe dat men heden een fundamentele verandering 
vaststelt op het vlak van de informatieverstrekking van de honoraria: er 
heerst een tendens om aan te bevelen de honoraria, de audit en/of bij
komende vergoedingen die door de audi rors werden ontvangen, te ver
meiden in de toelichting bij de jaarrekening of in her jaarverslag. I-Iet 
merendeel van de Europese landen heeft zijn wetgeving dienovereen
komstig aangepast of staar op het punt dir re doen teneinde de door
zich tigheid te verbeteren ten overstaan van de (huidige of prospectieve) 
aandeelhouders en het maatschappelijk verkeer. 

• Mevrouw I-Iélène B ON bracht eveneens in herinnering dar zij wenste dat 

de Eu ropeanen een actievere rol zouden spelen in her boekhoudharmo
nisatieproces op internationaal vlak. De Europese Unie zal inderdaad in 
2005 de grootste geografische zone zijn waarin de roepassing van de 
lAS verplicht is. Spreekster is verder van oordeel dat de Eu ropeanen 
hlln tijd voor ~ijn omdat zij, via de uirwerking van Europese richrlij
nen, over een ware ervaring op het vlak van harmonisatie beschikken. 

Volgens mevrouw BON ligt de uitdaging voor het beroep hem in de 
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vorming_ Deze ch,dlmgt heeft zowel betrekking op het gebruik der 
talen - een grom aanwl Europeanen beheerst hN Engels niet voldoende 
- als op her vlak van de technische aspecten van de lAS. 

Mevrouw BON doer een beroep op de oordeelkundigheid en de veranr
woordelijkheidszin waarvan de beroepsbeoefenaars onafgebroken blijk 
dienen te geven in het kader van de diverse opdracluen die ze ui toefe

nen. 

c) Conclusies van de heer Karel VAN HUI.LE 

De heer Karel VAN H UlU; van her DG XV van de Europese Commissie 
rondde het debat af en herin nerde eraan dar de Commissie in november 
een eerste voorstel van aanbeveling heeft aan,genomen inzake de kwali
teitsbeheersing van de audit. De Commissie heeft eveneens op haar sire 
een omwerp van voorstel tcrzukc de onafhankelijkheid van de wettelijke 
rekenin,gconrroleur. Dir stuk wordt momenteel voor commermlar beschik
baar gesteld en zou definitief in de loop van her jaar 2001 moeten worden 

goedgekeurd. 

Spreker kondigt eveneens aan dat EU-Commissie begin 200 I een voor
stel van regelgeving aan het Europees Parlement voorlegt, (bt de nadere 
regels voor de algemene beginselen, die door de Europese Commissie op 
13 juni 2000 werden afgckondigd, gestalte geeft. Daar het een verorde
ning betreft om de Europese beursgenmeerde vennootschappen te ver
plichten hun geconsolideerde jaarrekening op te srellen overeenkomstig de 
l AS vanaf 2005, zal zij na goedkeuring onmiddellijk mepasselijk zijn in 
alle lidstaten. Het is de bedoeling dat de beursgenOleerde vennootschap
pen cussen nu en 2005 kl:t.u zouden zijn om hun geconsolidt'"Crde jaarreke
ning conform de lAS bekend te maken. 

De verplichring voor de beursgenmeerde vennoorschappen de lAS toe 
te passen, moer in een ruimer klldcr worden gezien, namelijk de Europese 
kapitaalmarkten doeltreffender maken. Op her vlak van de financiële ver
slaggeving, vereist dit een verbetering van de vergelijkbaarheid van de 
jaarrekeningen (door het gebruik van tt:n stelsel van standaarden voor jaar
rekcningen) en een effecriever sancriestelseL Meer efficiënte Europese 

kapiraalmarkren zullen bijdragen tot een vermindering van de kapitaal
kost voor de Europese ondernemingen en de competitiviteit van de Euro
pcst' economie v(."rbeteren ten overstaan van de Verenigde Swren. 
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De heer VAN H UllE meenr dat de voornaamste uitdaging waarmee de 
beroepsbeoefenaars eerlang ~ullen worden geconfronr~rd van doen heeft 
mer her niveau van vorming. De toepassing van de lAS is niet la gemak
kelijk. De filosofie verschilr zeeT van deze die momenteel door de Europese 
lidstaten, mer inbegrip van België, wordt aangehangen. In plaats van fis
cale noden re dienen, ~al de financiële informatie meer moeten georiën
teerd worden op de economische slagkracht van de onderneming, dit lil 
het belang van de aandeelhouders en de kapitaalvl'TStrekkers. 

De he"'r V AN H ULLE rondde ~ijn wssenkomst af door aan te stippen dat 
het de hoogste tijd is om de lAS te leren beheersen, war ontegensprekelijk 
in de hand ~al moeten worden gewerkt door de vertaling van de~e stan
daarden in de elf officiële talen van de Europese Unie. 

Hi j herinnen de aanwezige beroepsbeoefenaars van de audit eraan dat 
ZIJ deel uitmaken van een hoogstaand beroep dat geroepen is opdradm:n 
van wettelijke controle uit te voeren tot nut van hct algemeen. De bij
drage die elke beroepsbc(){.fenaar tot de tenuitvoc.-rlegging van dit funda

mentele beginsel kan leveren, zou moeten bijdragen tot de eerbied voor 
het beroep bij alle actoren van het bedrijfsleven. 

cl) Voomelling van her Forum 2000 

De heer André KJLESSE nam vervolgens het woord voor een korre voorstel
ling van de werken van de vier Commissies van het Forum 2000 van het 
bedrijf.~revisoraat, die op 6 decembe r 2000 zullen worden, besproken: de 
IlIlfnltltir)llcrl 1\(fOIII/III/}; S"mdardJ (Commissie voorgezeu.·n dOOf confrater 
Eddy DAMs), de IlIltfl/a/io1lcJ! Stam/artlJ 011 A"ditin}; (Commissie voorgeze
ten dOOf confrater Pol FIVEZ), EthicJ (Commissie voorgezeten door confra
ter Luc J OOS) en de !!tll ' dJSlIr((1ICe Jm'ices (Commissie voorgezeten dOOf con
frater Geert LEFEBVRE). 

De academ ische zitting sloot af met de overhandiging door de Voor
zitter van het Inst ituut der Bedrijfsrevisoren van her Liber Ami corum, dat 
de Raad het Instituut wenste te schenken aan de heer Henri O I.lVIER om 
hem re danken voor de rweeënrwimig jaar die hij aan het Institullt heeft 
gewijd. 

Na de plechtigheid volgden een cocktail en een diner waaraan ongeveer 
400 personen deelnamen. 
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1.1.2. CommÎssies van het Forum 2000 van het Bedrijfsr(:vi:ioraat 

Op 6 december 2000 hadden de confrmers de gelegenheid drie workshops 
bij tI.' wonen die werden ingericht door dl.' vier Comm iss ies van hN 
Forum: de Commissie der internationale boekhoud kundige normen (l AS), 
de Commissie der imernaliollnle audirnormen (I SA), de Commissie Elbirs 

en de Commissie Ntl/' ASJIINIII(t Scr";rts. 

De leden van elk van deze Commissies hebben voorlopige conclusies 

uitgewerkt die ze op het einde van de dag hebben voorgesteld. 

De definitieve teksten zouden in de loop van her jaar 2001 moeten 
worden gepubliceerd. 

a) Commissie lAS 

Voor.,iller: de heer Eddy DAMs 
Olldtr/'f)(ir:ifler: df' heer Laurem Boxus 
Lc.!m: mevrouw Rita VERHEYEN, de heren Lieven ACKE, JoH BRAN

SON. Alain KOHNEN en 1-I;\Os \'VII.MOTS 

\'(ltuflJrlklpptlijk stcrt/(Jri(lfll: mevrouw Cathf'rine DENDAUW 

De werkzaamheden vnn de Commissie grepen plaats in een periode wanrin 
op internationaal niveau een aamal fundamentele standpunten werden 

ingenomen: 

• het voorsrel rot wijziging van de Europese richtlijnen inzake boekhou
ding met her oog op het opnemen van her begrip fair ml/(t; 

• de mededeling van de 10SCO van 17 mei 2000 te Sydney om her 
gebruik van de lAS rOt' re staan op de imernationale financit:le markten; 

• de l\Ied~leling van 13 juni 2000 van de EuropéSt' Commissie mer her 
oog op de verplichre rocp'lssi ng, tegen 2005, van de Internationale 
Standaarden voor de Jaarrekt:ning (lAS) door b<:paalde Gltegorieën van 
ondernemIngen . 

De drie workshops onder de leiding van de Commissie llllemal;olltd 

Arro/lllling Slal1d(mls boden zo'n 170 confmters de gelegenheid hun ml'n ing 
(e verwoorden bet reffende de verwachte evolutie op internationaal niveau 
op het vlak van ~khoudingnormalisatie en een oproep (I.' richren rot de 
Raad van het Instirum voor dc ondersteuning van de voorbereiding op de 
realisarie van de uitdaging die tegen 2005 moer verwezen lijkt worden. 
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We vermelden dat her beroep her proces van imernat ionale harmon isa
tie op boekhoudkundig vlak en de Mededeling van de Europese Commis
sie van 13 juni 2000 steunt, die gerichr is op de toep.1ssing van de lAS. dir 
ren mi nste voor de Europese beursgenoteerde ven nootschappen, voor her 
opsrellen van hun g(.'consolideerde jaarrekening . 

• Evolutie van her doof het beroep gewenste Belgische normatieve en 
wenetijk kader met betrekking [Ot de geconsolideerde parrekening 

Uit de Mededeling van IJ juni 2000 volgt dat de EU-Commissie het 
gebruik van de lAS wi l opleggen vanaf 2005 bij hl.-t opstellen van de 
geconsol ideerde jaarrekening voor alle beursgl.-noteerde vennootschappen. 
De EU-Commissie wil de lidstaten ook toestaan om dezt.- verplichting ui t 
re breiden rot her opstellt.-n van de geconsolideerde jaarrekening dOOf niet
beursgenmeerde ondernemingen en desgewenst ook tOt de statUtaire jaar
rl.-kening van deze vennootschappen. 

Uit de discussies op 6 december 2000 blijkt algemeen dat de confraters 
er de voorkeur zouden aan gevt:n dat de Belgische wetgever de verplich
ting om de geconsolideerde jaarrekening met toepassin.g van de lAS op te 
stellen zou uitbreiden tot her geheel van vennootschappen dl.-welk(- (-(-n 
geconsolideerde jaurrekening moer(-n opst(-lIen teneinde een Ix-tere verge

lij kbaarheid re verzekeren van de door d ie vennootsc happen openbaar 
gemankte informatie. 

Ook al zijn bepaalde standaarden (bij voorbeeld lAS 11 berreffende 
secrorale informatie of lAS :>.) betreffende de berekenin.g van de winst per 
aandeel) uitsluitend toell:lssclijk voor de vennootschappen die een beroep 
doen op het openbaar spaarwezen, lijkt het iI priori moeilijk war de andere 
normen berreft een voor Belgii.; bijzonder onderscheid in te bouwen 
omdar, dit overeenkomst i};; lAS I (lAS l.11 & 1.14), een aamal vennoot
schappen er aldus zouden toe };;edwongen worden om niet langer een con
form de lAS (lAS rOll/pli((/If) opgesteldé ,geconsolideerde jaarrekening 
bekend te maken. lAS 1 stelt inderdaad dat de rekeningen niet als lAS 

(olllpllmJ! kunnen beschouwd wordén wannéer nier alle lAS in alle opzich
ten worden nageleefd. 
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• Evolutie van hec door het beroep gewenste Belgische normatieve en 
wettelijk kader met betrekking COt de statuta ire jaarrekening 

Een aantal confratc.-rs betuigden hun stc.-un aan de uitbreiding van de toe
passing van de lAS COt de statutaire jaarrekening, hoewel de lAS oorspron
kelijk werden uitgewerkt mer het oog op de opstelling van de geconsoli
deerde jaarrekening. Dit zou ook gevolgen hebben voor de toepassing van 
een aantal bepalingen, zoals de bcp.1lingen met betrekking tor vennoot
schapsrecht inzake het voor winstuitkering in aanmerking komende 
bedrog (artikel 77bi! Venn. \VI., artikel 616 Wetboek Venn.) of de ver:lOr
woording van de veronderstelling van de continuïteit voor ondernemingen 
in moeilijkheden (:mikel 110 Venn. W. - artikel 633 W. Venn.). 

Andere con fraters wensen het nationale boekhoudrechr mtr btrrekking 

cor de opstelling van de statutaire jaarrekening re behouden, maar leggen 
er tegdijkerrijd de nadruk op dat het Belgische referentiestdsel zou moe
ten evolueren om de fundamentele vc.-rschillen tussen de fiscaal rechtelijke 
benadering van de jaarrekening (zoals die nu in Belgil' gekir) en de econo
mische benadering \'an de jaarrekening (zoals die op internationaal niveau 
wordt voorgestaan) in de mate van het mogelijke weg re werken. In dit 
kader zou de omzening in het Belgische rechr van het ontwerp van richt

lijn dat de invoering van de waardering tegen fa;" Iw/"e van een aantal 
balansposten mogc.-lijk maakt een zeer belangrijke erappe moelen zijn . 

• Evolutie van hel door her beroep gewenSte Belgische normatieve en 
we([elijk kader met betrekking tot het loskoppelen van J:xx.khouding 

en fiscaliteit 

Algemeen wensen de confmters dat er een loskoppeling zou komen tllssen 
de boek houdkundige informatie bestemd voor de aandeelhouders en het 
mnarschappelijk verkeer en de informatie ten behoeve van het Belasting
beStuur. Het beroep is de mening toegedaan dat het inderdaad belangrijk 
zou zijn dat de aan de aandeelhouders en aan het mnatschappelijk verkeer 
medegedeelde informatie nier langer door fiscale overwc~ingen wordt 
scheefgetrokken en dat zij van loUter economische aard zou zijn. 

Deze loskoppel ing zou kunnen verwezenlijkt worden door het opStel
len van twee van elkaar volkomen onderscheiden jaarrekenin~bundels of 
no~ door het opsreUen van een economische jaarrekening aan te vullen 
mer een reconciliatiesraar die voor het belastingbestuUT is bestemd. 
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• Verwachtingen van het bc:rOép ten aanzien van de werkzaamlu.-den van 
het Instituut: intensifiëren van de vormingsactiviteiten. 

Sinds 1996 richt het Instituut der Bedrijfsrevisoren vorrnin!:sactivireiren 
in die betrekking hebben op de internationale en Amerikaanse boekhoud
kundige normen. Sinds twee jaar organiseert het Jnsritliltt eveneens een 
cyclus van vijfhaJve inleidingsdagen op de lAS. Dit jaar volgden zo'n 160 
personen ~ bedrijfsrevisoren, maar ook derden ~ een opleiding via deze 
vormingscyclus. 

De deelnemers aan het Forum 2000 betoonden hun belangstelling voor 
deze vormingsacrivireiten, maar legden ook de nadruk op de noodzaak die 
uit re breiden tot specialisar ieseminaries gewijd aan bijzondere gevallen en 
proktijkgevallen. 

Volgens de deelnemers aan het Forum 2000 is her Ol> het eerste!:ezichc 
nier de rol van het Instituut om de kaderleden op te leiden van alle Bel
gische vennootschappen, die zich met de lAS moeten vertrouwd maken, 
maar wel de revisoren te vormen die op hun beurt de vennootschappen die 
ze conrroleren zullen begeleiden. l ier is echter niet de rol van her 
Insciruur om in de plaats te treden van de vorm ingsinspanningen waarvoor 
de kamoren zelf moeten instaan. I-Iet Jnsriwut mag op dit vlak slecllfs een 
beperkte en aanvullende rol spelen. 

Uit de besprekingen op her Forum blijk t eveneens dat cr een zeer dui
delijke vroag bestaat ~ zowel vanuit de kantoren als vanuit de onderne

mingen ~ om zo snel mogelijk een vormingsaanbod re organiseren met 
betrekking tot de Internationale Standaarden voor de J a.1rrckening (lAS) 
in de universiteiten of her hoger onderwijs van hf.>t lange type . 

• VcrwaclHingen van her bero<:p [en a.1nzien van de werkz.allmheden van 
het Instituut: ecn sensibiliscringsrol spelen in politiekc kringcn 

Ook al moet worden toegegcven dar België sleclHS een beJX'rktc invloed 
kan uiroefenen op internationaal en ook op Europees niveau, toch mO<:ten 
d(· Belgische instellingen die tot mak hebben een oordeel uit te spreken 
inzake de internationale harmonisatie op het vlak van de boekhouding, 
een actieve rol spelen [cn einde te kunnen bijdragen tot de proactieve rol 
die op Europees nive'.lu wordt verwacht. Ot- confrmers zijn de mening toe

ge<!aan dat het beroep ter zake een belangrijke rol bn spelen. 
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VOOrtS wenS{ het beroep ook dat de Raad , l.Oa[s in het verleden, verder 

Happen zou blijven zetten of dit na};; fictiever zou doen mer het oog op cle 

sensibilisering van de cliverse instellingen, die belast zij n met de voorbe

reiding van de strategische opties die door Belgii' moeren worden geno
men. 

b) Commissie JSA 

Voorziffer: de heer J>ol FI VEI. 

Ontltrlwrziner: de heer Paul Pi\U \,\IELS 

Ldm: de hert'n Luc DECRi\ENE, Dirk STII.AGlrR, J ean-Pierre Vi\NDi\[lE 
WetmJrhappeIIjJUtf'retllrltltll: de heer Eric Vi\N MEI:NSEl 

• \'<'elke conrrolt'Standaarden toepassen wannet'r lnrernminnale 

Srandaarden voor df' Jaarrekening (lAS) worden toegepast) 

Tijdens de discussies in de Commissie JSA, waaraan ongeveer 150 confra

ters deelnamen, kwam duidelijk tor uiting dat de leden de meni ng zijn 

toegt-daan dat wanneer de EU Commissie in haar Mededding van 13 juni 

2000111 voorstelt om alle beu rsgenoreerde ondernemingen v:maf 2005 tt' 

verplichten om hun geconsolideerde jaarrekening op te std len overeen

konlStig de Internationale Slandaarden voor de Jaarrekening (lA S), het ook 

logisch is dar de Financiële verslaglegging opgesteld overeenkomstig de 
internationale slandaarden voor de jaarrekening ook zal ,!;econr roleerd wor

den overeenkomstig de internationale audilsmndaarden, namelijk de Illter-

1/(I/;0I1,d Shlllt/,mlJ 011 Alldilillg (ISA) . 

• Naar een vel'lligemeende toepassing van de lAS? 

De Europt"SC Commissie Stelt in haar Mededeling van 13 juni 2000 ook 

vonr dat de [ids(;Jtcn de mogelijk heid wordt gegeven 0111 lIiel Ier bmru gmo

Itmle ollt/erl/twingtn cc verplichten of toe te staan om de jaarrekening op re 
Stellen o vereenkomsrig dezelfde srandaa rden als voor beursgenoreerde 

ondernemingen gelden. De Europese Commi ssie meent tevens dar de lid· 

staten het wellichr wenselijk zullen achren om de verpl ichte roepass ing 

van de lAS meer in het bijzonder uit te breiden /01 lIin/er !J(IIrzt gmoleerdt 

0) S'rJ'(~l< 1,,1/ J. EU 1Nz.'lv finJ"..iiI~ ,-mJa~/l1!.A"'K: ,mkn: IIIJ.:Jlrrgdrn. Cam (!()()O) )')9 dc{ 
1:1 juni 2()OO. Dt.-~e tekst kan gl-downl()II(1 worden op de imemc-fs,(c- ~;ln <k DG xv 
Chl(p://eurol"'.c-u.mtlcommlirucmal_markclfcnlcompanYia(countlnew51(om)59nl.pdl). 
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{tl/af/ciele imMlil/gfli fII t'erzekerillgsfi/(/(ffjchtfP/lijeli teneinde de vergelijkbaar

heid in de hele sector re vergroten en een efficiënt en doeltreffend toezicht 
te verzekeren. 

De Belgische wergever za! dan ook voor een keuze geplaatst worden. 

Voor de opstellll1g van de nationale, wenelijk verplichte, tndividuele jaar
rekeningen kunnen de lAS, op grond van onze wettelijke en fiscale voor

schrifH.'n, minder geschikt of zelfs onbruikbaar zijn. Het gebruik van de 

lAS voor individuele jaarrekeningen zou de opstelling van geconsolideerde 

jaarrekeningen in de roekomsr daarentegen vergemakkelijken. Deze pro

blematiek heeft ondermeer het voorwerp uitgemaakt wn de discussie in de 
Commissie lAS . 

• ISA's enkel voor de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde 

vennootschappen? 

De deelnemers aan de Commissie JSA meenden - mede steunend op het 

onderzoek uitgevoerd door de FE E(1) in het kader van diens overeenkomst 

mer de DG XV van de Europese Commissie van 1997 - te mogen stellen 

dat er inderdaad geen fundamentele verschilpunren bestaan russen de nor

men en aanbevelingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de IlIler
IMf/om'; Sta"dards (ill Alld/I/llg van de /"I{'fI/(tllollal FederaliO!l of /\((o/lII((m!S 
(lFACJ. 

Uit voormeld FEE-onderzoek(2), blijkt inderdaad dat in Bdgië de vol

gende drie ISA's nog niet, in een of andere vorm, werden geïntegreerd in 

de normen of aanbevelingen van her IB R: Af/dit (ol/sidemllow rdaling 10 
emilies lISillg service orgallisat!olls (ISA 402), /l/iIUl/ el/gagelllelllS - Openillg 
bldlmets (ISA 510) en COlllparal!t'es (ISA 710). Voor het overige werden 

minder belangrijke verschillen geduid in vergelijking met volgende ISA's: 

Kl/ou'letlge of Ibe INlsil/tss (I SA 310), Risk usseJSmtl/lS flnd i!l!erl/ld (OlIlro/ (lSA 

400), Af/dil n'Îdellct - Addiliol/tll c01/sidemlirJIIJ for specific items (ISA 501), 

I?eltlled parties (lSA 550), SlIbseqlle/ll e/'eI1lS (lSA 560) en MfIIlflgellle1/1 re/lrml/
ftlli01/S (ISA 580). 

Naarmate de lAS evolueren zullen ook de internationale controleaanbe
velingen evolueren. 

(I) ··Setting rhe 5randards - 5mullory Audit In Europt", Fédér:ltion dl."s Exptrrs...;omp_ 
mbJt'S Européens, Brussel. J 998. 

(2) Zit, ook IBR-JaarversJag 1999. p. 39-40. 
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De deelnemers 3an de Commissie lSA srellen dan ook voor om de tek
sten van de ISA als dusdani!j te aanvaarden en ce vermlen, eerder dan de 
thans bestaande a:ln~velingen inzake controle van het IBR telkens te 
moeten aanpassen aan de publicatie van nieuwe ISA's. 

Men is er zich wel van bewust dat specifieke Bel!jische aanpassingen of 
commentaren zullen vereist blijven wanneer de JSA 's zouden afwijken van, 
of indruisen te!jen de l3el!jische wet!jeving. De deelnemers aan de 
Commissie JSA menen dar het nier aangewezen zal zijn om twee srelsels 
van richtlijnen aan tC houden: enerzijds, de normen en de aan~velingen 
inzake controle van her IBR - toe te passen bij de controle van financiHe 
verslaglegging opgesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving (de 
geconsolideerde jaarrekenin!j van niet-~ursgenoteerde ondernemingen en 
de scacuraire jaarrekening) en anderzijds de ISA's - roe te passen op de 
financiHe verslagleg!jing opgesteld overeenkomstig de internationale stan
daarden voor de jaarrekening (de geconsolideerde jaarrekening van ~urs
genoteerde ondernemin!jen). 

Een meerderheid van de deelnemers aan de Commissie ISA zijn van 
oordeel dm een algemene toepassin!j van de ISA 's zou bijdragen tot het 
aanzien dat het Belgisch beroep geniet, alsook rot de waarborging van de 
kwaliteit en geloofwaardigheid van de wettelijke controle op nationaal, 

Europees en wereldvlak. Zij menen tevens dar de toepassing van de ISA's 
ook weinig aanpassing zou vragen vanwege de leden, dmH de normen en 
controle;\an~velingen van het IBR voor het over!jrQre deel reeds beant
woorden aan de ISA's, wals reeds hoger !jesreld. 

De deelnemers 3an de Commissie JSA willen de Raad van het lnsticullt 
voorstellen om de stappen te ondernemen voor de aanvaarding van de 
ISA's - als algemeen kader voor de uitvoering van de controlewerkzaamhe
den. Voor specifieke opdrachren voorrspruitend uit de Belgische vennoot
schapswetgeving zullen uiteraard verder specifieke normen of aanbevelin
gen blijven gelden of moeren uitgewerkt worden . 

• Gevolgen van een beslissing om de ISA's we re passen 

De deelnemers aan de Commissie ISA menen dar een beslissing tor de toe
passing in België van de Imerna(Îonal Srandards on AuJiring (ISA) zal 
meebrengen dat het IBR het maarschappelijk verkeer zal moeren inlichten 
en overtuigen van her belang van de aanvaarding van de internationale con-
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uolenormen in een maatschapPl! die gekenmerkt wordt door internationa
lisering van het bedrijfsleven en de globalisatie van de kapitaalmarkten. 

Het komt de Raad toe om daartoe de nodige contacten te leggen met 
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, die her maatschappelIjk 
verkeer in ruime zin vertegenwoordigt, de Belgische toezichthouders, de 
academische wereld en het bed rijfsleven. 

TCII (ullu i clf 1/(/ 11 de bedrij/srel'isorclI 

Er wordt gevraagd dat de Raad van het IBR vanaf 200 I gepaste aandacht 
zou geven aan de ISA's in het JttlgepJ"ogl"fllllllltl van de stagiairs-bédrijfsrev
isorf'n en het programma van df' peJ"I/I(IIUllfe l'f)/"ming 1"(111 de leden. 

TCII aallzie ll I'(l/I de Com",iHie COl/lro/ellormeu tBR 

De Commissie zal zich bij voorkeur richten op situaties die gecreëerd wor
den als gevolg van wijzig ingf'n in her Belgisch vennootschapsrecht. De 
Commissie zal daarentegen haar activiteiten moeten concentrerf'n op: 

• een vergelijkende studie van de ISA's met de huidige IBR normen en 
aanbevehngen, en een informatie van de resultaten van de revisoren. 

• de voorbereiding van een vertaling van de ISA normen in beide land

sralen (gebaseerd op de thans beschikbare vertalingen vf'rzorgd door 
respectievdijk onze Nederlandse en Franse confraters). 

Teu (/fluxi ell lYIII de we/gel 'cr 

Wanneer mocht blijken dat de toepassing van de internarionale concrole
normf'n op bélangrijke punten in tegenspraak zou zijn met de Belgische 
wetgeving zal de Raad noodzakelijkerwijs de wetgever moeten benaderen 
om deze obstakels weg te werken. 

T t:1I tUl/u i e1l /"ll/I /.'erdere olltwikkelillg l '(1IJ de in/enlfl/ io llfl /e coll / ro/e

lIormell 

Het lnsricullf zal zich inzetten voor de opvolging c.-n de bt-ïnvloeding van 
de omwikkeling van de internationale concrolenormen, zo mogelijk door 
zijn medewerking re verlenen aan de werkzaamheden van het tllferlllltiollll/ 

AI/dit Praaien COlIlIl/iuee (JA PC), waarin de [nrernacional Standards on 
Audiring COt swnd komen, en door medewerking aan de FEE ll"o/"king pm") 

die de onnverprichrlljnen van het IFAC besprc{"kt en commentarieert. 
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c) Commissie Etbia 

Voorzitter: de heer Luc JOOS 
Omlm'ool'zilttl': mevrouw Pascale TYTGIIT 

mevrouw Gisèle VIINDEW EERD, de heren Joseph-Michel BOES, 

Alain O-IAERELS, Piet DEMEESTER, Roger TIEST 

\Vtttlllrhtlp~/ijkJecretarifl{lt: mevrouw Vet:rle VAN DE WAI.I.E 

]-Ier rhema van het Forum "De internationaliserins van het beroep" Îs voor 

de Commissie ElhirJ bijzonder toepasselijk. H iervan geruigen Îmmers de 

talrijke internarionale en Europese teksten op her vlak van de deontologie 
van de auditors. In al deze documenten staar de onafhankelijkheid van de 

wcnelijke rekeningcontroleur ongc:twijfeld cemfalll; de Commissie heeft 

dit onderwerp dan ook gekozen :lls de rode dfalld doorheen haar voorberei

dende werk;wamheden en tijdens her Forum. 

Geler op de veelheid en de diversiteir van teksren, heefr de Commissie 

gepoogd om in (-en eersce fase de meesr relevante regelgeving inzake de 

onanlankelijkheid te inventariseren. H ierbij is uiteraard de aandacht uit

gegaan naar de werkzaamheden op Europees niveau van her COlIIlI/iUtt Olt 

AI/dilillg. Hoewel her ontwerp inz.1ke SftllllfOry AIIl/iton' IlIdef!em!e//rt i" tlJt 
EU: A Sn of Flflldrllllwtal Pril/rip/d lJ pas ná het Forum publiek werd, kon 

een voorontwerp van dit document de d iscussies tijdens het Forum reeds 

in ruime mate voeden en richting geven. Ook de documcnren van IFAC 

(Code of Ethics)m en FEE(\) zijn alm bod gekomen. Tevens zijn de onanlan

kelijkheidsregels van de SEC I) grondig geanalYSCérd. 

Vervolgens zijn op Belgisch niveau een aantal bijzonder belangwek

kende documenten, die beuekking hebben op de onanmnkelijkheid van de 

commissaris-revisor, bekendgemaakt, waarvan de Commissie na haar voor-

(I) Europcan Comm,ssion. St,III/UIT)" AIIJIIIJf"J' /lIdrf't",/mr, IJ/ JIN EU: 1\ Sn of I'n"'/ml/tl/lal 
l'mtupltJ. Consulr"tivc Poll',:r, I' (kc~mb,:r 21)()(), Issut.J for comm~m by 2 March 200!. 
48 p., l"'p:/":uropa.~u. i nrlcomm/imNn"l_mark~r/enlcompany/~ud ir/newsli ndi ru m.lu m 

(2) I FJ\C, Echics Commtnt'C, Exposure Draf!. "lttdtf'tIlJmf<' - PropuS((/ Ch./JIgtS 10 tIN C".lt ol 
EI!;i" IQr Prolmi()ll(ll AfWNttllmls", jlUli 2000, beschikba:tr op de ,mCrnt'lSlte \';lil rFAC 
(www.ifac.org). 

B) FEE, SM/nfO#) ""dil IttJ<!Jtlldfl/(r <111,1 ObJ«lIIity - ComlR/JlI G'on ol PrlJ/opltl for tIN 
Gnil/dlKt of tlJt EHtrJfIl.t1l P~fCJJt(l1I - ImlUlI R«WIf/llllltd.'/fOIlJ, lul i I99R, 8:; p.; FEE, 
SnN'tJ of fttdfptlldt/lf't Rtqlltrtm(l/tJ - SnIllMl.t? of Fil/dlttgJ, luni 1999, i i p. 

(-1) SEC, Proposoo Rule: RttisiM of /Ix C~lIIlIIiJJi~II'J IinJifor Ittd~ptI/JlII(t RtqllITtIlUttlJ, 

'10 juni 2000,99 p., besclllkba:tr ol' de website Van de SEC, www.St.C.govlrolcslpropo
Sl'(r, 1~1299·1.hrm 
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bereidende werkzaamheden heeft kennis gekregen. Zo is er her verslag van 
de regeringscommissie Corporil/e gOI'frl/(1IUt l ), onder voorzinerschap van 
Prof. DE GRAUWE, dat aanleiding heeft gegeven rot de gocxlkeuring door 
de Resering op 22 september 2000 van een voorontwerp van wer cor wIj
ziging van het Wetboek v:ln vennootschappen. Gelet op de inzet van deze 
teksr('n hoeft het seen beroos dat de discussies in de loop van het Forum 
in s rOle mate door deze documenten werden beheerst. 

De Commissie E/IJ/cs ht-eft uit de discussies tijdens de drie ll'orkJhopJ 
van het Forum kunnen afleiden dat er rtnsgezindheid bestaat omtrent het 
feit dat rekening moet sehouden worden met volgende elementen: 

• De internationaliserin,g van her zakenleven en van de markr, die her 
beroep van de audirors niet altijd begrijpt. is een vasrsrannd ,gegeven; 

• Belgii: kan nier ,geïsoleerd bli jven of worden ten aanzien van de inter
nationale evoluries; 

• Er is ontegensprekelijk een tendens naar uniformiserin,g van de I:xJek
houd principes; 

• Men kan niet ontkennen dat er externe kritiek is ten aanzien van de 
auditwereld in her alsemeen en de revisor in het bijzonder; 

• Volsens de revisoren is her een feir dar de onafhankelijkheidsproble
matiek niet z,,11 opgelosr worden via wergevins, die hoosuir de zoge
naamde "schijnbare onafllankclijkheid" kan rcselen. 

Het is gebleken dat een srevise Europese ethi sche code, die op interna
tionaal vlak aanvaard wordr, de referenrie zou moeten vormen. Deze refe

remie kan evenwel geen loutere opsomming zijn van verbodsbepalingen 
en minimale principes, maar dient te bestaan uit (-en seheel van funda
mentele beginselen, sekoppeld 3.1n een reeks precieze beschermingsma.1t
regelen. 

De aanpak die de beroepsbeoefenaars voorstaan, is niet terug te vinden 
lil het Belgisch voorontwerp van wer van 22 seprember 2000, dar, onder 

meer, in artikel 3, eerste lid een afkoelingsperiode van twee jaar invoert 
voor de commissaris-revisor die ('Cn functie zou overweSen bij een vroeger 

(1) Vtrslag van dl" Regeringscommissie CwptwtJ" GfJI'tnltJ'IU -NtJu~ tril bflt~ btJfHN~ IlIII df 
BtlgiMN ,·m_Mb.'PllfH-, 20 mun 2000. <10 b[~., Nedl"rbndSl' ,'ers le btschikbaar op 
ln1tfllel, hllp:llwww.dl"grauwe.org/public:ull'SlcorpgO\- CG_rappoTl.hlm. 01(" "er
plichrillgtll OmVa1l1"1l d(" lIa[cnng ,-~ n dl" Imemaliollall..srandaarde-n.de- nale"ing "all 
dt' <.>dllscht' COOl" van de [F .... C <.>n de l't'geJmallge kwaJill"ltSCOllfl'(lle. 
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gcaudjtttrde vennoorschap. Op de vraag of der,gelijke bepaling een (vol
doende) garnnrie zal bieden voor de onafllankelijkheid van de com missaris
revisor, wordt unaniem negarief geanrwoord. Incegendeel, door her formu
leren van dergelijke ,geïsoleerde verbodsbepalingen in een wettekst, druist 
de Belgi sche aanpak in regen de inrernarionale en Europese benadering, 
die veeleer opteerr voor fundamentele principes. 

Bovendien stellen de revisoren naar aanleiding van het Forum vast dat 
hN voorontwerp VHll wet aan duidelijkheid re wensen overlaat. Er is bij
voorbeeld twijfel over wie precies in voornoemde verbodsbepaling wordt 
bedoeld: geldt de afkoelingsperiode enkel voor de ondertekenende vennoot 
of zijn ook andere medewerkers van de revisor binnen het kamoor gevis
eerd? Is het de bedoeling dar een vennoot verhinderd wordt dat hij bij een 
auditcliënt gaat werken of wil men eerder verhinderen dat het kantoor het 
mandaat behoudt? Di enr her audirrC'.lm al dan niet gewijzigd te worden? 
Waarom een afkoelingsperiode van (precies) twee jaar: blijkbaar gaat de 

voorgestelde werteksr cr van uit dar cr zich geen onafllankelijkheidspro
bleem meer kan stellen na twee jaar en twee dagen ... 

Tijdens het Forum is verder rot uiting gekomen dat de beroepsbeoefe
naars van mening zijn dar cr van buitenuir een slechte perceptie van het 
beroep bestaat. SIe<hte perceprie die verkla.1rt wa.'lrom de regelgevers en 
de markt streven naar een lijst van verbodsbepalingen en de illusie koeste
ren dat hiermee h(· r onafll:m kelijkheidsprobl eem kan opgelost worden. 
Eén van de aanwezige revisoren formuleerde het op de volgende kern
achti.!;e wijze: "de :lanp.1k van IU:l vooronnverp van wer kan leiden ror per
feet onafllan kelijk e revisoren, die echter terzelfdertijd het gevaar lopen 
perfeel de nodige comperenties te missen ... ". 

Men is duidelijk eensgezind over het feit dat er geen enkele reden 
bestaat dat een Belgisch voorschrift strenger zou zijn dan een Europese 
a:mbeveling, aangezien om her even welke reglememering enkel een lomer 
"schijnbare onafllankelijkheid" zal kLinnen garanderen. 

Als besluit van de voorbereidende werkzaamheden, waarbij een hele 
reeks internationale en Belgische teksren grondig zijn onderzocht, en 
cevens op basis van de bijzonder interessante en soms geanimeerde discus
sies rijdens her Forum zelf, is de Commissie E,lJics (Or het bes!Llit gekomen 
dm de onafllankelijkheidsproblematick van de revisor ecn zeer ingewik
kelde materie is die zeer voor~ichrig en aandachrig moer worden anoge-

IBR - ) MRVIlRSLA{; 2000 



pakr. Hoe dan ook, de in,gcsreldheid en de karaktersu.-rkte van de: revisor 

zul len steeds belan,g rijker zijn dan de meest volmaakte wet!)evin,g of voor

schriften. 

cl) Commissie Neu' A!JIIrllllct Serl"irt! 

Voon;Uer: de heer Geen LI:I'EI:IVR( 

Olldmoon;"tr: de heer Fernand MA IU.ARIl 

LLdfll: mevrouw Marie-Chanral DEBROux-LEDDET, cle heren Bruno DE 

KU:RCK, François DEVI!NIJN, Tony GROI;SSr:NS, Daniel KROES, 

Even-J an LAMMERS, Chris Vr:RIlONCK 

\'(Itlewc!Jappelijk sm"f!lm·itlrll: de heer David SZ.AFRAN 

Naasr de \Vettel i jh audirop<lrachren omvatten de acriviteiten van de 

bedrijfsrevisor ook een reeks !)cspecialiseerde opdl"'J.chtcn die erin bestaan 

een bepa3ld niveau van "tl!!lIrtlIlU" of met andere woorden van berrouw

baarIlcid re ,geven aan financië le informatie, maar zonder dar her een echr

verklarin!) betreft. Die nieuwe activiteiten in het bder van de ··"tU' aHII

rtlllft !trI'iw·· hebben mN name betrek ki n!) op vol,gende domeinen: 

• \rIebTnIJ/, dat gericht is op een eenvormigheidsverklarin,g van Inrernet
Sites; 

• SJITrll!I; 
• E.m'Îromflelll,'/ ,lIIdili"g. dat rot doel hr-eft her mi lieu,ge,geven in de audir 

van de rekeningen op te nemen en de mi lieuge,gevens na re zien; 

• Risk II!Jt!!/Ilelll. dar ror doel ht't'fr de kwaliteit van de verstrekre infor

matie mer betrekkin,g rot risico's te verbeteren middels een gep .. 1sre 
inschatt ing vun de kans en van de hoe,groolheid dar ongLJlls[]ge 

gebeurten issen zich zouden kunnen voordoen; 

• 
• 

• 

• 

COlI/pliflllctJe1'11ices. !)ericht op het valideren van diverse inlichlingen; 

Alel"gerJ (md (lfqlliJiliollJ, dar betrekkin,g heeft op de procedures van 

terugkoop-. splirsings- en fusieverricht ingen; 

OIlfJMrrtd illltrf/tllllfullllllg, die gewoonlijk betrekkins ht't'rr op audir

versrrekkinS('n in verband mer "non core" processen; 

TO/tll qlltllil)' 11/lIIl1lgellll:ll/ - ISO, Sericht op her af,geven van eenvormÎg
heidsatresren volgens de ISO-normen; 
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• P()retuic (Illdiling (fraude-audit); 

• Of/sil/eu /JNfoYIIWllft m'l'/(rJ, sericht op het bt:oordden van de relevantie 
en de bt:rrouwbaarheid van de pcrformancemetingen en oriëntatiet:lbel
len en/of boordrabt:llen, zoa ls bahUlced score Glrds en der~d i jkc; 

• ' 40111"";011 I)'J1fI1I rel ;abilil)'. gericht op de beoordel ing van informatie
systemen om na te gaan of die zijn opgevat en worden aangewend met 
het oog op het versuekken van berrollwbilre informatie; 

• ElrclrOIl/( cOllllllerce, gericht op het beoordelen van de integ rite it, de 
bet rouwbaarheid. de veiligheid en het privacy-kilrakrer van de verrich
ri ngt:n. documt:ntt:n en syStt:men; 

• Eldermre, gt:richr op het ilfwegen van de mate wilarin her geheel van 
gOt:dert:n en diensten op dt: bt:hOt:ften van de bejaarden is afgestemd; 

• t\!edjftd dtlilll rel'itll' en /)mbb (r/re rw/mlllce, d ie de bcoordding beogen 
van de ,gdeverde diensten door zorgverstrekkers. 

In juni 2000 heeft de IFAC een norm (ISA 100) goedgekeurd met 
berrckkins tor de "(lJIllr(l1Ift tIIgagfll/fllls". Deze norm sirueert deze nieuwe 
oJXlrachten in een g 10b.1al kilder van opdmch ten die op inrern:ltioml.11 vlak 
door audirors worden uitgevoerd. 

"NtIt , rwmWllCf Sfrl ';ces" zijn professionele diensten die overeenkomstig 
her sebruik op onaOlankelij ke wijze worden versrrekr en die bijd ragen wr 
een verbt:terde kwalireit van de informatie ren bchOt:ve van de bes lissing

ncnlt'rs en de gebruikers. 

De bed rijfsrevisoren beschikken voor het uirvOt:ren van deze opdrach
ten over een reeks van rrOt:ven. Zij beschikken inderdaad over een solidt" 

ervanng op ht"t vlak van financiële controle en behoren rot een geregle
menteerd tx.rOt:p. war inhoudt dar zij een ethische code en nationale nor
men en aanbevelingen in ac!u nemen, d ie afscsremd zijn op de internat io
nale ontw ikkelingen. 

Meer nog dan voor de klassieke cont rol eopdmchten kunnen op de 
bedrijfsrevisor afgesremde aanvullende opleidingen Ilurrig of noodzakelijk 
blijken in een aantal gebie<len d ie tot de "new assurance services" behoren. 

De Raad van het Il3R heeft dan ook geoordeeld dar he( aa ngewezen 
WilS om de bedrijfsrevisoren op die nieuwe opdrachren ilnent te maken en 
een gep.1St beleid ui t re werken met de bedoelîns ze daar zo Soed mogelijk 
op voor te bereiden. 
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De Comm issie '"Net/ , AUlIra/lre SeY/lÎces"" heeft onder meer volgende vra

gen voorbereid en op het Forum 2000 ter discussie voorgelegd: 

a) Van welke aard lijn de attestatie en de aansprakelijkheid van de be
dri jfsrevisor bi j opdrachten van hN type ""/IelI ' assura/lce sel'l 'Îres '"? 

b) Kan de uitoefening van een atrestatieopdracht in het kader van de '"/le/j' 

aSUII"I:lI/fe Sit"f 'Îfes"" een invloed uiroefenen op de conrrolewerklaamheden 

van de commissaris in eemelfde vennootschap? 

c) Is de attestatieopdracht in het kader van de ""/leU' ({sS/lI"IlI/ce senIÎfu"" vere

nigbaar met (i) de 0lxlracht van commissaris bij dezelfde vennootschap, 
(ii) de andere punctuele opdrachten, zOllls bepaald in het Wetboek van 

Vennootschappen en (iij) het mandaat in de schoot van de onderne

mingsraad (in de non-profiesenor gaat deze opdracht nier !1(xxhakelijk 

met een opdracht van commissaris gepaard)? 

• De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor 

Het beroep wijst erop dat de opdrachten die door de revisoren worden uit

gevoerd het algemeen belang op het oog hebben" In dit kader diem in her

innering te worden gebracht dat de eindgebruiker van her verslag van de 

bedrijfsrevisor elke persoon kan zij n die belang heefr bij de conclusies wn 

hct vNslag" Dit is eveneens van toepassing op de ""new assurance services"" 

Het beroep kon niet tot een eensluidende benadering komen ten aan

zien van de aansprakelij kheid van de bedrijfsrevisor en oordeelt het nuttig 

om de vraag verder uit te diepen, bijvoorbeeld in de schoot van de Juridi

sche Commissie" 

• Verenigba.1theid van de '"Neu ' A U /lrallre Ser/li ees'" met d(:' functi(:' van 

bedri jfsrevisor 

Artikel 3 van de wet van 22 juli 1953 bepaalc: '"De bedrijfsrevisor hc(:'ft als 

hoofdtaak alle opd rachten uit te voeren die bij of krachtens dl' wet aan de 

bed ri jfsrevisoren uitsluitend zij n toeverrrouwd en op algemene wijze, alle 

controle-opdrachten te vervullen mer betrekking ror boek houdkundige 

staten van ondernemingen, verricht mer toepassing van of krachtens de 
wet'" 
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Het beroep is van oordeel dat men aandacht moet heblx:n voor het feit 
dat het verstrekken van "//eli' aSS/lrall(f Ier/ ,jCeJ'· een alsmaar belangrijker 

plaats zou kunnen innemen in de opdrachten van de bedrijfsrevisor. 

De "lIell ' aJJIII"fl/lft ser!'iCeJ·' zi jn immers over het algemeen geen opdrach
ten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet is voorbehouden aan de 
bedrijfsrevisoren en zijn op algemene wijle St'en controleopdrachten van 
boekhoudkundige sraten van ondernemingf.'n die met toepassing van of 
krachtens de wet worden verricht. 

Het beroep is de mening toegedaan dar de opdrachten in verband met 
de "ue/l' (fISl/ml/ft serl'ias" verenigbaar lijn met de functie van bedrijfsrev
isor, Deze opdrachten mogen echter niet de hoofdactiviteit van de confra
ters uitmaken . 

• Verenigbaarheid van de ';New '\SSIIrallce Ser/'im" met de funerie van 

commissans 

Het beroep is van oordeel dat de opdrachten in verband met de "/Iel/" IIJJII

ra1lce Stn ,j(eJ·' in principe verenigb.1ar lijn met de functie van comm issaris. 

In de uitoefening van zijn commissarisopdrachr biedt dl'.' bedrijfsrf.'visor 
waarborgen op hf.'t vlak van onafhankelijkheid. Die onafhankt'lijkheidsre

gels zijn opgenomen in de Belgische wetgeving en regll'.'mentering. Zij 
wordl'.'n door hl'.'[ IBR roegepast in oVl'.'reensremming met de principes van 

onafhankelijkheid zo.lls die gelden op Belgisch, Europees en internationaal 

vlak . 

• De behoeften van de ondernemingen 

Het beroep stelt vast dat de "/IelI' tfSSIIrtI/lce Sff"l'irer·· f.'en behoefte vertegen
woordigen die leeft bij de ondernemingen. In de mt:este gevallen lijken 
deze dienstverleningen een aanvulling bij de klassif.'ke 0lxlrachten die door 
de bedrijfsrevisor worden uitgevoerd. Deze ""tU' als/mlll(t sert1iceJ" vloeien 
voorr uit trends die in zijn. 

Een aanI:!] opdrachten die hun oorsprong vinden in de Verenigde 

Staten, zo.lls de 0lxlrachten in verb.1nd met de Medical Clajlll f?ellieU' lijken 
in landen als België minder relevant, rt:kening houdend met de bestaande 
mechanismf.'n op het vlak van volksgezondheid. 
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• De door her i nstituut te spelen rol 

Het beroep verzoekt de Raad bijzondere aandacht te besteden aan vol
gende topics: 

a) Goedktllrillg I '{lil Jpecifitkt IIOrllltll 

De opdracJuen in verband met de "l/eII' aJJlIrtlllrt Jtl'/liets" dienen lil een 
aaneal gevallen gepaard te gaan met een specifiek normgevend refenestel
sel. Dir kader zou er moeten voor zorgen dat attestaties worden afgegeven 
onder referre aan een vooraf vastgelegd suamien, 

b) Nood aall ttf/ specifitke opleidilig 

De opdrachten in verband met "lItU' aSSllrtlllct sen'irts" vergen specifieke 
bekw:mmheden. Een gep .. '\sre vorming is dan ook noodzakelijk, Zo vereisen 
bijvoorbeeld de opdrachten inzake \XfebTrusr een specifiekc' onderlegdheid 
op her vlak van informatica, elektronische handtekening of cryptografie. 
Het beroep is van oordeel dat de bedri jfsrevisor wel een "aHlfr(lIlee" of atte
statie kan afgeven betreffende de betrouwbaarheid van informatie. maar 
dat hij in een aantal gevallen, onder meer op het vlak van informatica, een 
beroep zal moeten doen op een technicus terzake. 

c) Ollderzoek /lIHlI" de Iltl1lspraktlijkhtid Wil dt btdrijjsrel'isor {'erbol/dm tltIli bel 

l'trltf/tIl t'tlll "neu' aJS/(l,II/ff Jen'iet!" 

De problem:ltiek van de aansprakelijkheid van de revisor die gepaard 
gaat met het verrichten van "lItll' tUSII/"{lIIft sen'Îces" dienr te worden onder
zocht. Het beuefc geen klassieke conrroleopdrachr van financiële staten. 
De olx lracht wijkt af van het begrip revisorale opdracht zoals omschreven 
in het koninkl ijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van 
de bedrijfsrevisoren. 

1. 1.3. Algemene Beslu iten 

Confrater André KII.ESSE, algemeen verslaggever van het Forum 2000 

betreffende de imernationalist'fing van het beroep (rok de algemene con
clusies van dit Forum. 

a) De op het Forum aanwezige confmters waren er reeds van owrtuigd 
dat de omwikkeling van het beroep in een inrernationale comexr diende te 
worden gezien. Dele overwiging kan alleen maar zIjn versrerkt na deze 
twee dagen. 
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Deze inrernalionalisering belangt alle kamoren (lan; de grore, de 
middelgrore en de kleine, of ze dar nu goed vinden of niet. De economie 
verwereldlijkl en vanwege zijn geografische liggi ng en JXllitieke JXlsirie in 
de schom de Europese Unie is ons land bij zonder gevoelig voor dir ver
schij nsel. De aandee lhoudersstructuur van een groor (Iamal "Belgische" 
ondernemingen, ook van KA'IO's, bev indc zich in buiten landse handen en 
de scraregit, van di t, ondernemingen, 7.Owel de indust ri ële Hls de commerci
tie of financiHe informatie strategie, wordt bepaald door noodwendighe
den die over onze grenzen reiken, 

b) Sinds de Mededeli ng van 13 juni 2000 van de Europese Commissie die 
ertoe strekt de Imernarionale Standaarden voor de Jaarrekening (lAS) voor 
bep:l.1lde caregorietn van ondernemingen tegen 2005 op te leggen. hebben 
we te maken mer een onomkeerl>.'1re trend tor imernarionalisering. Na de 
boekhoudkundige normen zullen ook de audiUlormen (de ISA 's) veralge
meend roep.'1ssing vinden. 

De heer Karel VAN H ULU; bracht in herinnering dat her COflllllillet 011 

AI/(Iilillg eenparig de mening was toegedaan dat de veralgemeende roepas
sing in Europa van de JAS alleen maar gepaMd kan gaan met een harrnoni

So'ltie van de conrrolenormen, in casu de ISA 's. De deel nemers aan de work
shop I$A kwamen uiteraard tot dezelfde conclusie. 

Zodra de boekhoud kundige én conrrolenormen homogeen zullen zijn 
geworden op de Europese en de wereldmarkten, vloeit daar op naruurlijkt' 
wijze ui t voort dat ook de onafhankelijkheidsprincipt's van de :llIdirors 
homogeen moeten zijn. Wie kunnen ons geen onaflwnkelijkheid "mer twee 
snelheden" in de sc hoot van de alsmaar meer samengaande fimlllcitie 
markten indt'nkcn. Is het redelijk zich in te beelden dar de auditor van een 
op Euronex( gt'noreerde onderneming zich ZOlt moeten richten naar onaf
hankelijkheidsregels di e verschillen naargelang hij een fransman, een 

Nederlander of een Belg is? 

c) De deelnemers aan de workshop lAS stonden g unstig tegenover een 
toepassing van dc lAS op elke geconsolideerde jaarrekening van een onder
neming die tot consolidatie is verpl icht. {'n liever op vrijwillige IY.lsis dan 
via een dwingende wetsbepaling, Dl: voordelen van de vergelijkbaarht'id 
russen de rekeningen van alle ondernem ingen liggen voor de hand. 
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\'(far de srarutaire jaarrekening berrefr liggen de zaken iers moeilijker. 
Her is duidelijk dat tegen 2005 of in de loop van de daarop volgend(- jaren 
alsmaar meer ondernemingen wllen opreren voor het boekhoudkundig 
refertestelsel van de lAS, of omdut de moederonderneming die bij voor
beeld in het buitenland is geveSTigd hen daartoe zal verplichten of omdar 
zij overwegen wegang re verkrijgen tOt financiële markten. 

Het beroep verkiest ook dat de tOt'passing van de lAS op he.-t vlak van 
de.- statUtaire.- jaarre.-kening geschiNlt op vrijwillige.- basis. Een wertdijke 
verplichting om de lAS toe te passen op her vlak van de statutaire jaarre
kening kan pas in overweging worden genomen op middellange termijn 
in de veronderstdling dat de fiscale overheid het gebruik van dit referen
tiekader toelaaL Uit d(- Forumdiscussies blijkt echrer dar de JAS een stij
gend succes zullen kennen in de komende jaren voor her opstellen van de 
statutaire jaarrekeningen cn de wetgever met deze realireit zal moeren 

rekeni ng houden. 

Daartegenover staat dat het nodig is dat Europa meteen een actievere 
rol zou gaan spelen in het uirwerkingsproces van d(- lAS. In 2005 zal 
Europa de grootste economische ruimte zijn waarbinnen de lAS verplicht 
zijn. Het zou dan ook onaanvaardbaar zijn dar Europa enkel een minder
heidsrol speelt. 

cl) \'(fat de cOllrrolenormen (ISA's) Jx..rre.-ft, he.-bbcn d(- dedn(-mers aan de 

ISA-workshop duiddijk hun W(- IlS te ken nen gegeven om geen twee stel
sels van regds naast dkaar te laten bestaan: ener.lijds de Belgische regels 
(normen en aanbcvdingen) en, anderzijds, de intern:uionale regels. Her 
ware veel eenvoudiger en doeltreffender, zoals dat reNls in verschillende 

Europese landen is gebeurd, her internationale referrestdsel aan te nemen 
en wanneer een ISA van de Belgische wetgeving afwijkt, wat maar zelden 

her ,geval is, een bijzonder amendement aan te nemen. 

De aanvaardin,g van her ISA-refenestelsel ZOLI geen moeilijkheden 

mogen opleveren aungezien ons huidig refertestelse! van I3d,gische normen 
pr-akrisch niet van het internarionale refenesrelsel afwijkt. De laatste drie 

verschilpunten die eind 1999 nog restten zijn bijna weggewerkt dankzij 
de werkzaamheden van de Commissie Conrrolenormen. 

e) De workshop "'/rll' m.IM(lIIa JtI'I"lru" booS zich over de nieuwe audirop-
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drachten. Deze op<lrachten behoren nier tOt de klassieke opdrachten, aan
gezien het niet de waarmerking van boekhoudkundige Staten betreft. 

ll ieruit vloeien verschillende aspecten voort die een onderzoek waard 
zij n. 

De vt"renigba.1rheid met de opdracht van commissaris en de aansprake
lijkheid die met de uitoefen ing van die opdrachten gepaard gaar, zijn rwee 
van deze aspecten. 

Een ander aspe-ct betreft het belang dat dergelijke opdrachten mogen 
vertegenwoordigen in de schoot van een kanroor. Enertijds vereisen deze 
opdrachten inderdaad een special isering, die rot gevolg zou kunnen heb
ben dat daaraan het ,grootste deel van de tijd wordt besn:ed, maar ander

zijds bestaat de hoofdopdrachr van een revisor in het waarme rken van 
boekhoudkundige sraren. 

f) Op het vlak van de onafllankelijkheid g in,g de discussie voornamelijk 
rond het \'Ccstrek ken van diensten die geen audiropdraclnen zijn. 

Eenparig stelt het beroep dar het verstrekken van niet-auditacriviteiten 
de kwaliteit van de audit vergroOL Dir blijkr duidelijk uit een groot aan
ral studies die op inrernarionaal vlak door onafhankelij ke insrellin,gen wer
den uitgevoerd. Een audiwr moel kennis verwerven en die verbeteren op 
het vlak van informatica, milieu, financ ieel beheer, actuariaat, fiscaliteit, 
enz ... indien hij op effic iënte wijze zijn conrroleolxlrachr wil uitoefenen. 
Hoe zou hij zij n cleskundi,gheid terzake kunnen aanscherpen indien hij 
da.1.ruit wordt uirgeslOten? 

Uiteraard moeten die nier-audiractiviteiren in een volkomen trans
parantie worden verstrekt en het beroep moet er in deze op toezien dar de 
ondernemingen de voorschriften van artikel 134, §§ 2 en 4 van het Wet
boek van Vennootschappen op het vlak van ontvangen honoraria nauwge
Zet naleven. 

[n Europa, maar ook in de lFAC, bestaat de tendens om de onafllanke
lijkheid vanuit een conceptueel kader re benaderen, dit wil zeggen dat 
situaties die- onafhanke-lijkheid bedreigen, worden geduid en oplossingen 

worden aangereikt middels vrijwaringsmaatregelen. Een andere benade
rin!: namelijk her opsommen van verboden activiteiten ('"cook book··) 
wordt nier gehanreerd, omdat her uitermate moeilijk is de omschrijving 
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van een dienst af re bakenen, te meer dat elk type van dienst in de loop der 
jaren evolueerr afhankelijk van nieuwe technieken die op ononderbroken 
wijze worden omwikkeld. Bovendien zou dit ook kunnen willen zeggen 
dar al war nier verboden is, roegdaren is, en dir is niet erg redelijk. 

In de Verenigde Staren is de SEC blijkbaar ror f'en compromis geko
men in her definitieve documem van I:> november 2000. De regels inzake 
onafhankelijkheid steunen op een conceptUele benadering en de uitoefe
ning van een paar niet-audicacriviteiten wordt bij wijze van voorbeeld ver
hoclen of ingeperkr. 

Her beroep dringt erop aan om Bdgië nier binnen Europa re isoleren 
door het aannemen van een wetgeving die verschilt van de aanbeveling die 
in de loop van 200 I door het COlJllJliuee 01/ Afldfillg van de Europese Com
missie zal worden aangenomen. 

g) De belangrijkste boodschap, die uir het Forum kan worden afgeleid, 
berrefr zonder tw ijfel de uitdaging die moet worden opgenomen op het 
vlak van vorming. 

Het gehele beroep - sragiairs en confraters - moet nier alleen terdege 
investeren in vorming op her vlak van de lAS en ISA, maar ook bij voor
beeld in de comolidarierecllllieken en de nieuwe informarie- en communi
catietechnieken. 

Her beroep vergt een alsmaar g rotere deskundigheid. Onze opdracht
gevers zijn zelf meer onderlegd en meer gespecialiseerd dan zij 10,20 of 
30 jaar geleden waren. Het is dan ook noodzakel ijk dar d(' beroepsbc.-otfe
naar, die ze controleert, zelf ook over een hoog deskundigheidsniveau 
beschikr. D(' geloofwaardigheid van ons beroep hangt daarom onvermijde
lijk samen met een versterking van het toezicht daarop, eerst en vooral [en 
aanzi('n van de eisen verbonden aan de stage en vervolgens op het vlak van 
de confraternele controle. 

Een doorg(-drcven deskundigheid is de beste waarborg voor het succes 
van her beroep. 
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1.2. Audit en Milieu 

Voorz;lItr; de heer L H ELLEBAUT 

Ledel/: mevrouw R. VAN MAELE, de heren T. BUHNEERS, B. DE 

KLERCK, M.J. DI: SAMBl.ANX (tot 30 juni 2000), V. DE WUL!', D. 

KROES en L. STAMMEN, bijgewoond door de heer O. COST,., 

Secretar;aat; de heer O. COSTA 

De werkgroep "Audit en Milieu" heeft tor doel na re denken over de toe

komsrverwachtingen voor de audit in verband mer de milieuaspecren 

waarmee de ondernemingen worden geconfronteerd. 

In de loop van her voorbije jaar kwam de groep "Audit en Milieu" vijf

maal samen. 

De voornaamste werkzaamheid van de werkgroep "Aud it en M ilieu" 

heeft bestaan in her bijwerken van een reclmiscJl{' nota met betrekking tor 

de verklaringen betreffende r OST-Plus, VA L- I-PAC en BEBAT. De tech

nische nota omvat vier delen: een tech nische nma Jtr;Cfo JenJ/I, een controle

programma, een voorbeeld van verslag en een "management len er". 

De Commissie "Audit en Milieu" heefr deze documenten in samenwer

king met vertegenwoordigers van deze 1I1stellingen uitgewerkt. 

De andere belangrijke opdracht van de werkgroep "Audit en Milieu" 

bestond in de promotie van de Prijs 2000 voor het Beste f., -l ilieurapport 

1999. De prijs bek roont het beste milieuverslag van een Belgische onder

neming en werd voor de derde opeenvolgende maal toegekend door het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

Op donderdag 9 november heeft de uitreiking van de Prijs 2000 voor 

het BesH.' Milieurapporr 1999 in het J-1 ilron te Brussel plaatsgevonden. 

Zijne Konink lijke Hoogheid Prins LAURENT van België, tevens Voorzitter 

van het Koninklijk InstitUut voor het Duurzame Beheer van de Nawur

lijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie heeft de 

Prijs 2000 van her lBR voor het beSte milieurapporr toegekend aan het 

Gentse staalbedrijf SIDMAIL 

De jury stond onder leiding van de heer J ean-Fmnçois CATS, Voorzi[[«r 

van het Instiruur der Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevroLlw 

Catherine DEN DAUW, verantwoordelijke van de studiedienst van het IB R. 
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De jury werd verder samengesteld uit vijf expem:n niet-bedrijfsrevi

soren: 

• mevrouw prof. dr. Marie-Paule KESTEMONT (Professor UCL); 

• prof. dr. Aviel VERBRUGGEN, professor 'Milieu en Economie' aan de 
UFS IA, voorzicrer STEM (Stichring Technologie En ~'I ilieu), kabinets

chef van mevrouw Vera DUA, Vlaams Minister van Leefmilieu en Land
bouw; 

• prof. Luc LAVRI)SEN (professor RUGenr); 

• de heet Philippe D I!:LAlssl!: (verantwoordelijke milieu - CBR Cement

bt.>drijven - winnaar! 999); 
• de heer P. DUlMR van het Konink lijk Instituut voor het Duurzame 

Beheer van de Namurlijke Ri jkdommen en de Bevordering van Schone 

Technologie (K .I.N.T.). 

De jury werd aangevuld ml':( leden van de \'Verkgroep 'Audit en Mi lieu': 

• mevrouw Rosi ta VAN MAELE, Ix-drijfs revisor; 

• de heer Theo BU"fENEERS, bedrijfsrevisor; 

• de heer Vi neem DE WULF, bedrij fsrevisor; 

• de heer Daniel KROES, bedrijfsrevisor; 

leder rapport wordt hierbij beoordeeld vanuit 9 invalshoeken. De 

beoordeling resulteert in een score op 100 waarvan de verdeling tussen 

haakjes vermeld is. 

I . Corporate Profi Ie (10) 

2. Report Scope (10) 

3. Environmental Management (10) 

4 . Stakeholders Relations (1 ) 

). Communications and design (l0) 

6. Environmenral impact informarion (20) 

7 . Finance (l0) 

8. Susrainability and ecoefficiency (10) 

9. Verification (5) 

De jury heeft beslist het milieurappon van SIDMAR voor te stellen om 

deel te nemen op Eurolx<es niveau aan de Elfroperlll EIII 'irol/lIIfIIffl/ I?epo"fillg 

A 111(//"(/. 

De certificering van het Mili eurapport van SIDMAR door Ernst & 

Young, Bedrijfsrevisoren, bev('stigt de geloofwaardigheid van de gepu bli-
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ceerde gegevens; voor bedrijfsrevisoren is dergelijke certificering nog rela

tief nieuw: de tOf.>kf..nning van een ja~lrlijkse prijs voor het beste milieurap

pon onderstreept het belang dat het lBR hecht aan deze nieuwe missie. 

Twee leden van d ... werkgrOf.>p wonen de vergaderingen inzake milieu 
van de FEE bij. 

1.3. Boekhouding e n concrole in de non-proficsector 

VOOI"ZÎ!f/!/": de heer J. CiIRISTIAENS 

Ledl!ll: mevrouwen M.e. DEIlROUx-LEDI)ET, Ch. VANDEN BOSCH, de 

heren E. CUNCK, P. COMIIAIRE, L. D ElvA, j\'1. j l;GI: RS, F. 

MAII.U.RD 

S/!o·dm·jflfl(: de heren e. VANHEE (extern) en D. SZAFRAN 

De laatste jaren is de Belgische non-profit- en public St'{:tor in volle bewe

ging op het vlak van accounrancy-, management- en audithervormingen 

(bv. ziekenhuizen 1987, ziekenfondsen 1990, gc.-meentc.-ll 1990, Vlaamse 

hogescholen 1995, Franstalige hogescholen 1995, Vlaamse, Brusselse en 

Waalse OCMW's 1997-[998, Provincies 1999, VZW's in voorbereiding, 
enz.). 

In 1999 had de Commissie zich in een eerste fase toegelegd op het 

algemeen boekhoudkader zoals in ondernemingen van toepassing. Dit 

kader werd toegepast op non-profitinstelJingen in het algemeen, waarbij 
werd ingegaan op de verschillende jaarrekeningrubriekf..n en de wijze 

waarop ze mOf.>ten worden aangepast in een non-profit-context. 

In 2000 heeft de commissie deze opdracht verdergezet met de nadruk 

op de boekhoudkundige en accountancy aspecten die een breed actieter

rein vormen. Er werd uitgegaan van een bept:rkre vergdijkc.-nde studie van 

de belangrijkste boekhoud hervormingen van de Bc1gisclw non-profit en 

public sectOr over het laatste dt:eennium. Op basis hiervan en tevens reke

ning houdend met buitenlandse evoluties en met de :13n de gang zijnde 

hervormin!:en in vzw's, heeft de commissie al!:emene voorstellen uitge

werkt die als leidraad kunnen dienen bij de hervorming van de boekhou
ding van non-profir en public sector. Deze voorstellen betreffen de dOf.>I

stellingen van de boekhouding, btx-khoudtt:ehnische aspecren, het verband 

met de traditionele budgecraire boekhouding, rekenin!!enstelsel, waard/::-
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ringsregels en voorstelling van de financiële rapportering. Dergelijke lei 

draad is gericht naar de beuokken standaardzern:rs, maar ook naar de 

bedrijfsrevisoren die meer en meer gf."Confromeerd worden mer hervormin

gen in deze secror. 

Een belangrijke aanbeveling betreft een voorgestelde apnrte aanpnk van 

de beginbalans voor bestaande non-pro(ir- en public Sf."Cror instellingen die 

voor h('( eerst met een vermogensboekhouding worden geconfronteerd. 

Immers, p raktijkonderzoek tOOnt aan dat de beginbalans en vooral de nier

monetaire onderdelen een eigen eerder éénmalige problematiek mer zich 

dragen. 

[n het verder algemeen voorgesreld concept van de commissie worden 

volgende innovaties geïnrroouceerd en uitgewerkt: 

• hervorming naar vermogensboekhouding hangt af van et:n "col/rep""" 
!mllle//'ork" d.w.z. in functie van de doelstellingen van de boekhouding; 

• onderscheid "proprie{ary - ageIlTy", waar in ondernemingen praktisch 

uitsluitend de "prop"ie{{I/'y" visie van toepassing is; 

• problematiek reserves - reservefondsen; 

• aanpassing resultaatvetwerking; 

• uitbreiding waarderingsregel "ijzeren voorraad" (renewal (I(COI/litillg); 
• zero based beginbalans i.p.v. continuïteitsgedreven beginbalans; 

• mega grootboek of m.a.w. integrat ie algemene boekhouding - budget

taire boekhouding - kostprijsboekhouding. 

Het tweede hoofdthema waar de commissie zich in 2001 over buigt, 

betreft de auditaspecten in de non-profit- en public se<:ror. 

2. AC nVITEITEN VAN DE STU DIEDIENST 

De voornaamste activiteit van de Studiedienst is nuItige informatie ter 

beschikking te srellen van de bedrijfsrevisoren in het kader van de uitoefe

ning van hun opdracht. 

Dit omvat met name het opstellen van brochu res en arrikels die wor

den verspreid onder de leden: 
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• Periodieke BericJuen (cn behoeve van de bedrijfsrevisoren; 
• Beschouwingen en OpInies, 

• Studies IBR , enz. 

De Studiedienst staar (;vtnf't-Ils in voor het beheer van een bib] iorheek 
die in de eerste plaaes roegankdijk is voor de [("(Ien en stagiairs. De biblio

theek bcvnr hoofdzakelijk wt.-rkf.>n en periodieken op her vlak van audit, 

boekhouding en vennootschapsrecht. 

In 2000 heeft de Srudiediensc een groot deel van zijn activiteiten 

gewijd aan de voorbercK!ing van her Forum van her bcdrijfsrevisoraar dat 

gehouden werd op 5 en 6 december 2000 rond het thema van de internati
onalisering van het beroep. Dez(' werkzaamheden werden beschreven in 
het voorgaande pum. 

I-Iet InsritulIr heeft voorafgaandeJijk aan het Forum een documenmrÎe

farde bezorgd aan alle bedrijfsrev isoren. Deze farde bevaHe voorlopi,ge 

documemen die waren voorbereid door de leden van vier werkgroepen ten

einde de deelnemers aan het Forum in staat re stellen de debaHen voor ce 

bereiden. De hiervoor vermelde synthese van de werkzaamheden kon wor

den opgesteld op basis van deze voorbereidende documenten. 

In 2000 heeft de Swdiediensc eveneens een belangrijk deel van zl)n 

activiteiten gewijd aan de toepassing van de verplichtingen inzake trans

parantie op het vlak van bijkomende erelonen (a rL 64 ter Venn. \VI., art. 
134 \'qetboek van Vennootschapptn). De Studiedienst heeft de documen

ten onderzocht mer betrekking cot de boekjaren 1998 en 1999, die wer
den ingediend door alle vennoorschapptn genoteerd op BXS (nu Ellfone)([) 

en op EASDAQ bij de Balanscentrale van de Belgische Nationale Bank. 

Een beschrijving van deze werkzaamheden is opgenomen in deel I van 
onderhavig verslag (punt IV 2). 

De hierna vermelde publicaties behoren ook tot één van de voornaam

ste werkzaamheden van de Studiedienst. 
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3. P UBLICATIES 

3. ' . Periodieke Be ri chten 

In 200D onrvingc:n de [X-drijfsrcvisoren zeven nummers van de Periodieke 

Berichten, evenals twec nummers gewijd aan een specifiek thema: de eer

sre !xstood uit een synthese v:an het J:larverslag 1999 van her IBR; de 
tweede was gewijd aan een voorstelling van de Commissies van het Forum 
van her bedrijfsrevisor,uH van 5 en 6 december 2000. 

li et reducciecomicé heeft verder eveneens een onderhoud gehad met 
een aantal vooraanstaande personen. In 2000 hebben de confraters Pierre 
ANCIAUX, André KIl.ESSI' en Dirk SMETS, evenals de Voorzitter van het 

lnsrÎmur, de heer J ean- Fr:mçois CIITS, een ontmoeting gehad met de heer 
Jean-Paul SERVAlS, de nieuwe Voorzi[(cr van de Hoge Raad voor de Econo

mische Beroepen [Cf vervanging van de heer Koen GtI'N!!. Tijdens dit 

intervÎew heeft de heer Jean-Paul SFRV"IS zijn zienswijze uircen~ezet aan
gaande de rol die de I loge R<lad zou moeten spelen in de loop van de zes 

komende jaren. De inrerviews met de heer Guy QU"DrN, Gouverneur van 

de Nationale Bank van België, en de heer I-larry VANMITRBD' K, Directeur 

van het economisch deparremenr van de Confederat ie Bouwen lid van de 

Commissie voor Boekhoudkundi,!::e Normen en de Erkennin,gscommissie 

voor Aannemers, zullen worden J.;epubliceerd lil 2001. 

De Raad wenst zijn dank re bcrui,!::en iL1n de leden van het redacrieco

mité voor de kwaliteit van dc artikels van de Periodieke Bl'richten. Dir 

redactiecomiré is als volgt samen~esteld: de heer Pierre AI'\ClAl X, Voor

zitte-r, mevrouw J osiane VAN INGELGOM en de heer Dirk SMI:TS, bedrijfs

rl'visoren, en mevrouw Carherine DENI)"uW en de h(-er Eric VAN i\·!HNSEl. 

3.2. Liber Amicorum He nri OUVIER 

De Raad wenste, in naam van het beroep, een eerbetoon re betuigen aan 

dhr. I lenri O Li VIER en dit onder de vorm van een Liber I\III/m/'lllll: 

tiber Am/lOri/lil I-IWrt 01.11'1/:,1(, uitgeverij Die Keure - b Chane, 2000, 
683 pagina's. 

Zoals vermeld in het Jaarverslag 1999 (I'. 17). heeft de Raad de tt:r 

gehad te- vernemen dar dl' FMfrdt/r)// du E>.:/lf1"lS /'olllp/tfh/tJ EI/rop/ms (FEE) 
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de Directeur-generaal van het Instituut, de heer Henri OI.lVJER verzocht 
heeft om de functie van Secrecuris-gc:neraal van de Europese Federatie waar 

te nemen mer ingang van I januari 2000. De heer OUV1ER , die het kader 
van het Instituue in 1977 heeft vervoegd, was sinds 1988 directeur-gene
raal van het Inseituur. 

De Raad hield eraan, door middel van dit Liber Amicort/III, de heer 
OLlV1ER bijzonder oprecht te danken voor zijn getrouwheid aan en zijn 
grenzeloze inzet voor de ontplooiing van he( beroep en hem zijn erken
ning tc: tonen ter gelegenheid van de algemene vergadering en van het 
Forum 2000 door de overhandiging van dit Libel" AIII/CQrt/III . 

3.3. \'(fetboek van Vennootschappen 

De Raad achw: het ononrbeerlijk een werk ter btschikking te stell en van 
zijn leden dat een herneming omvat van het nieuwe \Xferboek van Ven
nootschappen dat van kracht wordt op 6 februari 2001: 

lVelboek /'fin VU/IIoQfjchappw - \\1": Vnlll., die Keure, uitgave 2000, 
870 pagina's. 

Dit werk bestaae uit een geannoteerde versie, met systematisch onder 
elk artikel een verwijzing naar de relevante rechtsleer en rechtspraak. Een 
gedetailleerde concordantietabel en een uitgebreid trefwoordenregister 
zijn eveneens opgenomen. Dir werkinstrument is kunnen totstandkomen 
dankzij een gezamenlijk initiatief van de drie beroepsins rirucen - IB R, 
lAB en BI BF -, alsook met medewerking van de Commissie voor Boek
houdkundige Normen en diverse andere deskundigen op het vlak van ven
nootschapsrecht . 

Deze publicatie kwam tot stand onder het wetenschappelijk beheer van 
Professor Anne BENOIT-MOURY en Professor Bernard Tll.LEMAN. De Raad 
dankt eveneens de heer Henri OI.lVJI:R, Secretaris-generaal van de FE E, en 
de heer Jean-Pierre MAES, Vooï1.itter van de Commissie voor BOl.'khoud
kundige Normen. De Raad wenst ten slotte de aandachr re vestigen op de 
bijzondere bijdrage van Professor Koen GEENS cot de codificatie van de 
Vennootschappel1wer. 
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3.4. Fo rum 2000 

De Srudil-dienst heerr ('veneens, in s.1menwerking met d!;" Vooróner en de 
Vice·Voorzirrer van de commissies van het Forum van:> en 6 december 
2000, de redactie verzorgd van de werkzaamheden op het vlak van de 
intt"rnationale auditnormen (ISA) en de internationale boekhoudkundige 
normen (lAS). Deze publiC:Lties worden verwacln tegen 2001. 
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11111 Hd I 

OFFI CIEUZE COOHDl NAT IE 
KON IN KLIJ K BESLUIT VAN 20 AP HI L 1989 TOT 

VA STST ELLI NG VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN HET INST IT UUT DER BEDR IJ FSREV ISOREN 
(B .S., 22 APRIL 1989). ZOA LS GEW IJZIGD DOOR 

HET KON INKL IJ K BESLUIT VAN 12 MAA HT 2000 
(B.S., 28 MAA RT 2000). 

llooFDST U K I. A LG EMENE IlEPA LI NGEN 

Artikci I 

§ L Dil besluit is \'an 100(1);ISSlOg up de lx.Jrijfs~visort·n. dl' sla~palrs en d~ ~~lx.Jrijrs
rev,soren. 

§ 2. Voor dl' uX.'fXlsslOg '''11 dil lx'SlulI .... urdt ,'I.'rsr.l:ln onder: 

de WI.'t: d ... Wet 1':111 22 Juh 19B houdende de oprichimg '"~ n een InSlilUUI der 
lkJri jfsTl'Visoren; 

2' ht'l InstilUUI: hel InSlituut der Ikdlljfsrevisoren. opWm(ht bIl arllkel I van de 
w~c: 

)' dl' Raad: de Ihad V;Ln hel InSlItul1i der lk.JrijCSfevison·n, Ix:paald 111 anikd Ij 
van de wtt; 

dl' :llgt·mene verS:"k'ring: dt· :dgcmcnl' vl'rg"dcring Vdll hN Jl1Sliruur der 
Bedrijfsrevisorell. bepa;dd ill aftikd 11 van de wel; 

~' de Ilo,gc R:lad: de Ho.J.lc Raad voor de Economische BCI'OCI>CIl, opgericht bij 
amkd 101 '"n de WCI van 21 (,·bmari 1985 lOl hl· ... orm'ng '';lil hl"f bc:.Jrijfs_ 
r('\';sor:tal; 

6 dl" vl"nnOOlschapP('1l dc "Cllll()olschappC'n naar BelgIsch redll bed~ld '" de 
artikelen ib'J t"n 11, § I. v~n de .... 1"1. en de ICllnOOtschapl>cn. r«hlspersonen en 
,·cl'I."nigingen 'an ~,·isol'l."n na .. r bullenbnds r«hl. be<IOC'ld In arllkcl i/tr 1':111 

dewN: 
" d~ Il.Jenl'jSI: dl" Il'<lenl'l51 bc:.Jocld 10 arlik .. 16. IWI'<.Je lid. ' .. n dl.' WCI: 
8 dc laarr~kenll1,a;:: de "l'·l·nt~r,s der ~çlil-~ en pass ,va vall hCI IIlSU1Ulll CIl de lijs! 

van d~ ontl':mgslcn cn \"tg:,vcn van hel "(gesloten <hcllst;:,ar 1lt..Joeld in 3nikd 
16. eerste liJ. 10 cn 2", \.111 de "'t·1. 

llooFDST U K 11 . DE LEDEN 

Art ikel 2 

§ 1 ledl"r nalUurilJk persoon. d,e de I'oorwaarden door dl' WCI en de rcglcm .. men 
g"slcld. "etlul l , kan door middel ,';In ~n aangel~h'nde broer ,l;l"richt aan hel 
InSllluUI om dl.' I<Jclanllg of de wc<lcnodatin,a;: I'cr~ken. 
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Bij dtn' brit.[ is ten dossier lwvo~,gd me! Je stukken vereis! om de toclatingseistn te 
lx-oordckn. [X. slUkken in hN bezit van he! Instituut in het kader ,'an de Sfagepro
((-dure, wordt'n bij he! dossier gevoegd. 

Dl' voorliller van J .... R~~d gt'Cf! J~ v()()r~iller van de bo:voegde rechtbank v~n koop
handd k .. nnis van de ~anvrugen lOt eeJ"Il~gging en la"t hem een uittreksel van hn 
lx-slul! v'lIl w .... !,uing tut Je e~J~lltggin!; {ockomen. 

De kandiJ:la!-Ix'Jrijfsrevisor Jt',!H zIjn l"l-d af op dag en uur bep:luld Jllor de VlIorl!{
ter van de rL'Ch!bJnk. 

I)ç hoofdgriffit'r V'lII de rechtb~nk bren!;t het Inslituut ol' de hoogle v,m de gl-dan~ 
t'C-dallt'gglllgell ~Il le"t'f! :I:ln elke beHokh'ne {'{'n ui[(rt"ksd vall Iwt proct-s-verb~JI 
Jn zi[(ing af. 

Op de voorlegging van t'Cn llillrl·ksd V"11 h("[ proct·s-verb.~l1 v~n d~ ecdllllq;ging. 
wordl Je Ix-drijfsrt"vlsor meI ing~ng V:ln dl' dag v~n dt" e(,<bllegging (lis lid inge
schreven op dt" ledenlijst. 

* 2. D,: hoedanightid van lid van he! InStiTUut word I uX'gekend aan ll<· rt-ChISlx·lWlwn. 
die bij ,mngctckcndc bnef, voorzien van de n(xlige SI ukken, hct "crloek tOt het 
(nsliTUut richten. v,maf dl' <blUm v~n dl'Ix-slissing van d~ Ru"t[ die VlISlS!cll tbl dl' 
vt"nnoOlsdl~p voldcJeI a"n de IIlschril\'ingsvoorwaarden van IWI koninklijk besluil 
V3n 15 mei 1985 tOt uitv'Jerin,g van de overgangsbeJ"llingcn in de WCt \"an 22 juli 
1953 houdt·ndt· oprichring van l'en Instituur lier Ikdrijfsr('visoren. ingl'voeg<1 door 
dr Wl"( van 21 februari 1985. 

§ 3. \'ilannecr dc Raad vastStelt dat dc v .... r~oeker ni .... 1 "oldoel aan de "oorwaardt'n "ereist 
voor de inschrijving op de ledenlijsI. ded! hij zijn gemOli"eerde !x,slissing ml'C bij 
aangNekend schrijven, De bdun,gh .... bbende besdllh over l'en termijn van d .... rtig 
dagt'n Ie rehncn van'l( dc~e Ix·tekening om bij a'111gttekl'nd schrijven beroep in (t" 

dienen bij de Commissit" V:ln Ix·roep. H~! Ix'p;mlde lil anik .... 1 21 van de we! is ,'''11 
ovt"r('Cnkoms!lge !ocpassing. 

Anike1 3 

I)ç R~ad van he! Ins! iUlll! houdr ("('n regisler bij w~:lfin voor ieder lid worden ver_ 
meld: rJ.llgnummer, datum van inschrijving, naam, v,><)rnamen. plaats en ,!atum 
v:ln geboorte, in "oorkomend gcv,,1 ti<- ttlcl "an ~ijn berot'Pswerkt~"mllt"id. de lU.tI 
waarin de t'Cd ovt"r('CnkonlSlig anikt! 4 Viln de wel is afgl'legd of, inditn dele in he! 
Duits is afgdegd. de raalgrot·p wa:lrroe hij WenSI te behoren. 

!-k! r('gis!("f d .. r It"den Ix'Vln een afzonJtriijk ded wa:lrin de burgerlijke vennoot
schappen v'lIl r .... visoren evt"n.lIs d .... vennoOlschappen "'·rm .... ld in 3rtikd 4/(1" van de 
wet ingeschreven worden met vermeldin,g "oor k-dere vennoorschap van hl'! nlllg
nummer. vall de datum van inschrijving. de firma of tk na:lm van de vennoo(S(hap. 
t\(· r(-ch!svorm. de dumm V'111 dl' oprichting en l1<"t BT\'iI-nummcr. 

In hN rt'gister wordt. t{'gtnovtr dc inschrijvinl:i. melding grma.1kt ",m de WIjzigin
gen dit· mt·! t~passing vaO de Wtc en dt, reglem .... llIen zijn op,gem.-dt"n in de toe· 
Sland van het lid, evenals Van de tuc!nstmrr .... n die hef zijn opgelegd. 

l'let register is beSt .... md Vf)or intern gebruik. 
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Anikcli 

§ I. Onwrmlnderd het bel'a~lde lil ilrtlkd 6, twttde lid, van de wt! word! de kdenlijSt 
door de Raad jaarlijks vastgl"St('ld, meegedl'eld aan de lL ... ll'n I'n bekendgema~kt in 
hct Bdr,isch SItItluhl",I, 1)1' ll ... lenlljst wordt kosteloos [()l');I"SllIurd "mI wie om de 
mcdt.Jclmg {'Plan verwekt. 

Dl' lcdl"nlijst beval dl' volgendl' gl'gcn'ns in alfabt'tischc vol/-;ordl' omircnl de 
n:uuurliJke personen: 

het ,'olgnummer van dl' inschriJvlOg 10 het regiStl'r; 
de naam, voornamen en woonpla;ns: 
de d:llum van dl' ttdalleg,/o:tn~: 
de mal waarm de red ovel"l't'nkomsrig arlikel -I van (.k' wet is argelegd of. iodicn 
de"l(' in hl'! Duits is urgelegd, de laalgnx'p ","Janoe hij wenSt Il" behoren: 
de pla:r.ts YJIl dl." ultocfenlllg ,"Jn de beroepswl."rk20l:lmheid: 
dl' firma of <Ic na:lm van de venn(J<>tschal' ingeschreven up {ll' ledenlIjst Vall het 
InStituut w:.1:U\'a1l hIJ In de eerMC pl:,ats "enn""t, bediende of m('<lewerker IS; 
{Ic hoedó\Oigheid van werknemer bij l"("n andefl'Ix ... lrijfsr(·"ism, 

0.:. ledenlijst Ix'vat de "olgende gegevI'n5 omtrent de vennomsc-hapl'en: 

Ill't ,olgnummer '''0 de iosdlTljviog in het re~is,,~r: 
de firma of de naam van de \'('nnoolschap: 
de datum van de tocl:l.llng :l.ls lid: 
dl' rechtsvorm ,,"JO de vtoooOlSChap: 
de lelel ,"Jn de "I'nnO()(schap: 
het a<lres van de ,'cs lIgiogen waar lij hel bt.Jrijf van beJriJfsfl'VtSOr uitocfent; 
dl." namen en voornamtn ":10 de bedrijfsrevisoren d,e gem.lChu/:ld lIJn om (11' 
\'('nnoorschap in de ulloefl'nin/:l Van crn revisomle updr:l(ht Ie vertegenwoordi, 
gtn. 

§ 2. [k vI'rwijzingen die in Je hlO'P van hel eerstt' seml"Slt'r van het laar ,lan de Il-denlljSt 
worden a~nHt'bracht, worJtn door de Raad in de loClp V"Jr' h('1 Iwt'C<le seml'Sler in 
het 8dgisch 51,11111"'0'/ bt'kendgema:lkl. 

§ 3. De St3gn:ommluie Sltll dl' II)S! 'JO de stagiairs vasl, uOIeder kan h,en"Jn kennis 
nemen op de Zelel ""n hel InsllluUI. 

§' [)e schorsing van l'tn liJ of "an een SlaS,a,r brt.'ngt "oor de (luur '"Jn dl' schorsing. 
IIjdehjkt' schrapping ''Jn de '~-d('olijSt or van de lijst ,~11l de Sl,tg'JltS mt"(". 

Artikel4hil 

* I, I-I~t Instituut opeOl ct:'o dossit'r op naam van Je leden. 111'1 dOSSIer he,·al dl· beschei, 
den Icr sI3,'ins "3n de in dl' it.Jenl'Jst opgenomt'n gegevens en ook dl' gl'sew."ns die 
"oor de tOCpa5SlIlg van an,kel 1 Ru,. van de wel lIjn vereisl. 

liet dossier beval daarnaaSf ook de ..... rt·iste informatie meI bt'uekking lOt Je 
beroepsmatige 5amenwerbngs"erbanden die er heslaan met vI'oooOlschapl'cn of 
,crt.'nl,glOgen die lil hel bUIII·nland uf 111 Bl'1,gii' werden opgericht, mei n~levmg "an 
arllkel R '':In de Wet , 
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§ 2. N:ta.'il dl' m § I bedo"]dl.' mlidlling~n beval het dossIer ' -.10 dkl· op de lrul.'nli]sl 
mgt'SChrt·vl.'n burgerlijke ,'(>nnoOlS\:hap; 

de naam I.'n d,· woonpla.lts valllllll' aand~dhoud~rs of vennOlen van d(> v,'nnoor_ 
seh:lp; 
de Ilaam en de woonplu:JIS V:ln alle leden V'lU hct bcsfllllrsorg,l.lll \",111 de ven
noors<:h:lp; 
dl." Iijsl van dl' l3elgiselw uf huncnlandsc vennoolsch'l]'p~1l wa:Jfln Û) aandelen 
of dcclbcw,)Z<'n belir. behoudens w.!nneer d,e effeclt'n al$ theS:Junebeleggmgen 
mOl'len worden beschouwd, 

Elke belanghebbende persoon bn Ier leid ''an het lnsmuut mrueJeJmg bekomt'n 
v:tn dl' in delt' parJgra~f ,'ermelde mlidlllngt'n, 

Artikel 5 

§ I, Overt-enkomSlig dl' urtikekn 1'/'IIIltr til 13, derde I,d, van de wel, wurdl hel lid_ 
ma:Jlsch:Jp door d~ R:1ad bi) een meI r('<lenen omkll·ed besluit ingelrokken, de 
Ix'!rokkene gehoord, mmstens bdlOorlijk 0l'seroclxcn. 

Tt·gen die beslissml:: k;ln etn Jx,roep wordt'n ingestdd bij de comm.ssie ,JO I: .. :rocp. 
Ilcl beroep woml binnen de mrti}; d~gen na de belekening ' -JO Je beslissing '':In de 
Raad bi) aangelekend schrl]ven mgOOie",.! bij de commissie '~n beroep. Hel 
bepaalde In arllkel 21 ,-an dl' Wet 05 \':In o\'el't'enkomwge 1000p;lSsmg. 

§ 2, l:>t' schrapping om tuchtfC(l!'otn die dt:flnirief is geworden. brt'ngt van ra'hlSwegl' 
hrl ,'/:(lil"$ v:Jn hel lidma:ltsch'll) ml~, 

§ ,'I. I kl lid dal ten gevolgl' v:ln ,,<,n veroonlding of ,mderc maatn'j.:I'1 111 de unmog~IiJk 

hcid vcrket'rf zijn l~rtlCl) Uil 11' tlCfencn. bn "oor de duur v,'n de m;J;'tregel in het 
Jx,1'lIlg vao het beroep door d~ Ibad worden !;CsehOfSl, 

§ L I lel lid dat OOlSJJ!; occmt. \'l:rlil"$l het hdmaauchap meI IOgan!; van d~ uag waarop 
ut' Ra.--.d hel liJ ervan 10 kennIS SIc!1 d;\I hel omsb~ is aal1\Olard 
Om geld'g te zijn mOCI hl'1 omslag bI] de Raad wo«len ingrulenJ bij l-en Il'f post 
aangelekende brief cn de "I:rkl~nng be\·~lIen Jat dl' omsl.!gnemer .llle opdrJCllIen, 
waarmee hij als Ix:dnJf,'iI'l""'SOr '\'l'rd belaSl, lOt l'<:n goc.J elllde hC\'f, !;l'brachl of aan 
ttn andere bt.JfI]fsrCYISOr heeft 1000verlrouwd. De Raad Ol't'ml, ten laatSte t"'('I' 
maanden na hel loezeod(·n van Je brief. t'('n besluit o\'er dl' '~ln".w['(llO!; of de "'ei
!;crlOg van het onlslug_ 

§ 5, Dl' Raad kan 111'1 vI'rlock IOwl1llgt'n '.111 l't'n I,d, n:Jluurlijkc persoon, dal urn dc tij
delijkc wl'g!allng uit de 11'tlenlij\t Yertockl, voor de duur "Jn ten mIOStl' Un j:lar en 
\'an niel mccr dan vijf I.ur. Op ,erlO('k \'~n de betrokkene, bn lil.' Ra.ld bt-sJissen 
om de duur \':In de wl>gl.!"ng IC ... erll'ngen, TIjdens <Ic I'l'r."de .'an wej.:lating mag 
het lid geen enkelt' (unuic. mand;o;Jl of opdracht in dr hO('daolgheid 'Jn bedrijfs
Tensor uiloefenen, nlXh lIJn wel \'Oor htrot:pscloeleinden !;ebrulken_ 1-11 ] is niet "er
plichl <Ic bijdragen Ie beillen en dc rt'gds van pliehtenlt'l:r na Ie komen "ervat in de 
hoofdstukken 11 tot l·n met V VJIl hl'! kUnlnkllJk besluil \'an 10 januaTl 1991 
bt'lrt,ffende <Ic plllhlcn \',UI <It' bedrijl5revisorcn. 
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[n geval van wl'ghuing is he! nic! mogdijk om het mandaat van z:",kvoer,ler of 
bestuurder in t>en r(·visortnvennOOlschap wu"r tI' nemen. 

Ot.- weglmmg op vermek van ~n lid houd! op. zoor.> dit lid bij een tef post aange
tekend,' brief laat W"len dal het in Staat is om het gdl{'d v:.n d,' verplichtingen van 
de I:l!:drijfsn:visorcn na Ie komen. Indi l'n hij. bij het "erstrijken van dl' lermijn van 
weglat;ng, geen verzot'k Wt verknging van de termijn heeft mgedi,'nd. of zijn 
w,xlerinschrijving niet lweft betekend. wordl hij gf':lcht ontshtg te heblx·n genom .. n 
en wordt hij van de lijSt geschrapt. 

* 6. I Ie( lid dat een politiek mandaat uiwdent. behoudt de hoedanigheid van lid in~w
schreven op de ledenlijst. 
Jndien hij oor,!t'dt ,Int d,' uitocfening van zijn politlck mandaa! de uitoefening vm, 
zijn Ix'rocp van bedrijfsrevisor in het gednmg bn brengen, stelt hij d,' Raad p<'r 
gewone brie{in kt'nnis van zijn lijdelijke wrhilldenng om persoolllijk z.jn beroeps
matige verplichtingen na te komen. 

Jn dit geval blijft hij lid, ingt'SChrevI'n op dl' k<lcnlijst. met de verplicht;nJ:: um de 
bijdragen te hemlcn. manr hij ~;l l zich onthouden van de ondertekening van de 
berocpsmaligl' briefwisseling en verslagen {'n, meer in hl'( algemeen. van het stellen 
\'an l-lh, beroepsmatigl' handding. Ot.- gevolgen Van de "erhindering zijn persoon
lijk. De verhinderde bedrijfsrevisor zal bijzonder waakz.>am zijn voor hel on<k'r
scheid daf kan Ix-Slaan tussen ~ijn tit{-I van oc'drijfsrevisor en z'Jn andere functies. 

I [N verhimk-n{(- lid za! afzien van {·Ike funn.c van zaakvoerd~r of Ix-stuurdl·r van 
l'l·n rev,soTl·nvennootschap. 
[Je: verhindering neemt e,-n einde wanot't'r het lid oordt>elt dal h,'I opni,'uw alk, 
voorwaarden vcrv"!t om ten volle h~1 lx'rOl.'p van betJrijfsre\'isor IC kuonen uitoefe
nen. meI naleving van de daaruit voortvloeiende \'erplidltinJ::~n. 

11'1 bren.!:1 de Raad hiervan op de hoogte per gewone brief, 

Ot.- ministers en staonSSl.'cremrissen bevind,'o zich aU!nmatisch in een St";1{ '';In vcr
hindering gedurende d,' periOl.lc "an hllll fUllnies, en dil vanaf hun t-e<lanegging. 

Artikcl6 

I{xll-r olllslagn{'mcnd natuurlijk persooll kan de Ra"d om zijn wtxlerinschrijving op 
de ledenlijst vl'rlOl.·kcn op voorwaarde dat hij de in :1ftikeI4. IQ, 2' en 3", der wet 
,'oorgesdHeven voorwaarden vl'rvult op de datum van aanvr,'''g. 

1 kt \'em~k wordt bij a:lI1gl·tekeml!' brief aan he! Insltlulll gtricht. Daarbij wordt 
een dossier gnoegd waam;1 blijkt dal de voorwaarden vereist ,'oor ht,{ bekomen van 
de hoedanigheid Van lid veTl'nig<1 zijn. Het dossier moet Cl-n mrr;mlllllll'iMt Ix'val
len waarin de beroepsanivin'il V;ln dl' kandidaat sinds zijn omslag wordt opgeno
m,'O e'<enals ttn nuta waaruit blijkt dat hij zijn vorming op permanente wijz!' heefl 
\'oortg{·zer. 

Wan.wer het verloek wordt gl'<l"al1 m.dat mt'er dan vijf jaar verstreken zijn sinds 
hl'l untslag. moet de ,'{-rlOl·h-r n'n proef "neggen. iogericht in o\'er~{'nstemmltlg 
mer "nike! 38 van het koninklijk Ix'sluit Wil I _~ oktober 1987 betreffende de smge 
wn d,> kandidaat_betJrijfsrevisoren {'n word! Ilti bc:oordeeld door een jury, sameng!'-
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steld uit l!:d~n van de Raad. liet bepaalde in artiktl 2, * 3 v;m dit besluit is van t(lt· 
passing md,~n d~ raad het ver~<l<:k verwt'rpt. 

Or r<-chtspasoon die de 11(~d,tnigheid van lid h,-eft n'rloren om andere n....Jcnen dan 
tuchtr~chtdijke kan op il..Jer momellf om wt<.krwdating op de k..Jcnlijst vcrweh·n 
in oVert-enstcmming m('( artikel 2, § 2 en 3 van ondr'rhavig besluit. 

Artikt! 7 

De leden n:1HlUriijke I~rson<'n of rt-CIHSpr~OIwn betalen jaarlijks: 

a) een V:ISt(' bijdr"gt· waarvan het 1: .. :drJg nit( lager mag zIJn dan Hl ()S~ (rdnk en 
niet hoger dan 50 ·125 (romk: 

bI een a:l11vullenclc vcrancl~rlijke bijdrage. die wordr berekend op de 3"11 fi T \'\! 
onderworpen omzet zoals aangegeven In de loop van het burgt'rlijk ja.~r ,lal 
vooraf gaat aan hef jaar waann de bijclrdge is verschulclil>d. [)('ze bi)clral>t· mag 
niet hoger zijn d:m 2 'Jf. 

VtXlr de ber<'kening Van de in h"1 vorige lid bedoelde verJmkriijke bijdrJgc mo!;cn 
.Ic letlen de hooorJrta di~ al aan bijdrJ!;" werden ondcrworJx·n in mindering bren· 
gen. ofwel omdat de>;e hel voorwerp ht,bben uitgt·ma.~kt van I"{'n b'jdrage op de 
umzef g,'"lnd door een Instituut dat in l1("t bUItenland een funetie uit(lt(ent die 
!;clijkaarcli!; is :Mn deze Van hel Insmuut der Ikdrijfsft,,·isoren. of omdat die in het 
kadt·r van .oen beroepsm:nige s.amenwerking aan een an,ler l id werden l>efaclUr{"{'rd. 

J aarl'lks bepaalt de algemene vergadering hel lx>Jmg '~ln de vastC bijdrag.· en ook 
het percentage v.LIl de verunderJijke bijdruge. 

De omzet wordt, aan de hand Van toen aangifteformulier. dal de Ra.td opstel!. mede
!;rut"{,ld uit,'rlijk op 51 m:tart v:m elk j:lar. Indien het bedrJg van de >,crund,'rlijkt 
bijclm!;e. in!;cvolgc hct niet tijdig indienen van de aan~;(te. nit·t kan worden VaSt
gesteld leveren de versclulldigdc lx..Jragen voor het Instituut t'cn itl!<"rest op van 
I 'Jf pt.·r kalendermaand, {(' rekenen vanaf de {"<'/"Stl' dag van Jt· maanJ Jie "olgt op 
d.· tcr pOSt a.1.ll!;etckcnde ingcbrehstd l in~ Van de l~mlingmt"ester die a;'nmaant tol 
het onverwijld inclil·ncn "an Je aangifte. 

De vaste en de vemnderlilkc bijdragt'n worden telkens voor cle helft hal~aarlJjks 
npgcvrJagd. De {"(·/"Stl· helft van de vcr~nderlijkc bijdrage is toen voorschnt bert'kencl 
op basis van de a~ngi(te ,,,,n het vorig jaar. Bij nier betaling binnen de maand na de 
door de penningmt"t"Slcr vl'r5wurd.· oproep. leveren de vcrschuldi!;cll·lx..JrJgen voor 
hl"t Instituut ten Interest op. voor de duur van de vertraging. tt'n belope v:tn 1 <;f 

per kalendermaand. 

Ot nieuwe kdcn oct,lltn hun !'eTSte vaSte bijdruge berekend profltra tenlporis ptr 
gehttl kw;trta.~1. clat tusscn hun inschrijvin!; op d~ lijst en het eind,' van het jaar is 
begrepen. 

Voor dl' ml'uwe II..Jen Jie de Stage hebben volbmclu. wordt Ik, vaSfl' bijdraJ;l' tot d.· 
helft verminderd "oor de p"riod,' tussen dl' Inschrijvin,!: en het einde Van h~t derde 
jaat vül!;end op ht·t Ix·t=indigt·n van de Stag(·. Die bep;lling is niet ,'an {(~paSSl!1g op 
de nlt·uw{·le<I,·n :taO wie vrtjSltlling or vermindering van stage IS tocgeSt:l;In. 

[)(' R:tad bn bij toen meI redenen omkk"{lc beslIssing. een vermindering \"an de bij_ 
dm!;en tOCStU:1I1 aan hel lid dat ten minsn' 65 jaJr oud is en bewijst dat hel ~ijn 
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bcroepsaninleil op beJuicknJe wij~l" heeft ... t"rmmderd. De :I:In ... r.l:l.g um w rmiool'
ring mOl"{ Ix"hoorlijk H"rJmwoord tlln. 

I k, lid dal onlsbb nCl'ml" IS .Ie bljdrngen vt"rschuklrgd ,oor ht·t half I'L~r wa.~rin 
h~( omslag n..-enH" 

An ikcJ 7bis 

§ I Ik ,ennoorschappen m "erefTenmg kunnen slc-chts l:t"(lurt:ndt- «n J.I:I.r op .Il· leden" 
IrjS! ingl.'SChf"l",·en blijH'n. 11." rekenen ';10;\( dl" dalum 'an hun omblOJing. ZIJ wor" 
ckn "OIO ~hISWI"g(' dooq:chaald op..k lt-<ll"olijsl op h(,1 ern..k .. ~n J.."2e l'enooI.". 

§ 1. Ik 'ennO()(schapptn m ,'en·fTenlOg hl"lalen bijdrngl"n o"I"n:1:nkomstlg artikel 7. Ik 
bllJrdgen opge ... r.ugd gooUf"l"ndl' hl"! ]:Ulr dal ... olgl op de 1O""'rcfTenrngsldlrng wor
d,,," lx'SChouwd als 1.151(·n ..... 10 de ,erelTcnmg. 

* ,. De bedrijfsf"l" ... isoren"vennott·n lijn hoofdelijk aansprnkel,)k voor de bt-wling ""'0 <k 
,'('rschuldlödc bi IJmgcn ... an dl" vennomsch:lp lOl aan haar doorhaling op .I." kd"I\" 
IIiSI 

A rtikd H 

De R;ud kan de mei 'Oln ercbeJfI)fsf"l""I50r lotkennen aan il-dl"n d,l" ontslag naml"n 
nol goourend(' tenminSlt licn j"",r hel beroep met waan),ghl·IJ. reo::llI'Kh.ll'cnhciJ en 
kiesheid Ie hebben tlilgl~fenJ ('n mct actief lijn in etn dnder beroep dal velWJ.r
rinJo: tou kunnen scheppen met de ,lCllVllelten '.10 een oolrijfsn· ... isor. 

De lijsl \.10 de trelxxln)fsn· ... isoren wunlt inge"oegd na de IiISt ... an dl' koden van het 
JnSI1tu\lt. 

Bij nlet-nale .. ing v:m de regels V:1O waardigheid, rl"duschapt'nheid en kit"Sheld ofbij 
nlet-,'oldotning aan .It· vllOfwa.:&rJen .... dn 100>kt'nning 'an de Illd van t'rdxodrij(sf"l"v
isor. kan de tuch tcommissie dt· tOl"Slemmin~ fOI hel votren ";lil Je I'r..,lIIel Intrek
ken. l iet bepaalde 'n anikeiltI. § .l. 'an de Wl'r is ,'an on·T!."CnkomSllge toepassing. 

JlOO .. DSTU K 11 1. ALGEMEN E VERGADERI NG 

A rr ike l 9 

Dt" :,Igemene vl'rgadefln~ ,~ul hcr InSllIUU{ bcsmal uil alle 1('<Ien. 

De ~t'w"ne al~!êmer1l' \crg:rdcf1l1g kom I jaarlijks h'le..,n op ("<'n vrijda~ v;on ti ... 
{wt-ede helft "an dl' ma:Jnd ~I'frl. Ik oproeping \'('rmddl dt, Jgenda, dl' pl:t:1ts, de 
da~ en hel uur ...... 10 de ,'er~atlefln~ 

Arlikel 10 

OmefmlOderd hel Ix'p,,~lde on ;lrllkd 11. vicrde 1,,1 .... .,n de wcr. moelt"n de "01_ 
machlen ... oor tic al.,l:t"mcne ,ergadcring, om geldig It zi]n. ,,;In hl" Instituut worden 
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toegezonden hij Cl'n {cr poSt aungctd.cnde brier. t('n minstl' vijr dagcn voor dc 
darum van dr algcmt'nc \·l'rgadr rin.g dan wel op d,' lNcl wn hCI Inslituut word~n 
"fge.gcven tt'gen nmvangsd:..:wijs. uitt'rlijk op de voorlaatst" werkdag voor de vefj,;a, 
dering, 

Artikel I J 

De stemming ovcr de Ix'grollng sbat noodzakt'lijk op de gehele begroting l'n 
brmgt mede dal de bijdrn.gc IS bep.1ald op de be.:lr:l.gen die in aanmerking werden 
genomen voor de opstel ling ":ln de begrotin.g der ontvangsten. 

BlOnen de perken van de .gocdgekcurde ontV:lngSten- en uitgavenlx'groting Van '1:'n 
dienstj,mr. is de Raad ertOC gemadHigd om gedurende de ''erstC zes maanden van 

het "olgl'nd ditnSlfaar. dl' omvall.gsll'n llll bi)drJ.gcll tC illllt'n cn de uitgaven V;lSt te 
I('ggtn. 

Indien de rckenill.g of dc lx'grOling nict wordr gOl'<lgch'urd, bn de Raad dc algt" 
Incne ver.gadcring tcn hoogste tWI'e m;unden uitstellen. 

Anih l1 2 

Met toepassing van de artikelen 13.21 ,'n 26 (kr WC! kiest de vergadering: 

a) de voorzitter; 
b) de ond"rvoorliner; 
cl de It'den ""IJ dl' Raad; 
d) de commissaris belast met her nazicht dl'r rekeningcn ovcr lwt nicuwe dicnst-

par; 
d dl·lx.Jrijrsrc"isoren die zetelen in de commissie van beroep. 

D.: voorûncr Van dc R'~ld vall hCI Instituut vocn de tire! v;on voorliucr van hl'{ 
Inslituut. 

De nieuwe t;cu!aTlssen tredcn onmiddellijk in ru nctie na de algemene \·er.gadl'ring 
(lito hton hl'ert aangl.Juid. 

Ingeval de voorl;lIcr urwczig or verhinderd is. wordt zijn ~mhl door de ondervoor
ziuer W'.I:lrgenomen or, bij gl'breke. door het oudste lid Van de R'llId. 

Artikel 13 

De algemene vef/pd"ring . o\·erf.'t'nkomstig artikel 12, derde lid. van d., wel samen, 
~lt'rocpen op a:u1Vrnng van ten minste één vijrde der it.Jcn. moel ten laatste twee 
mJanden na de datum van de ontvangst van de aanvrJ"g gehouden worden. 

D!> oproepingen tOt de buitengl'wonc algemcn(O vergaderingen worden ren minsle 
"f.'t'rtien da.gen voor dl' v,orgad,'ring vtononclcn: zij vermelden hel uur. de plmus en 
dc agenda van dl' vergadering. 

D!> opn><:ping !Ot de gewone algcmene vergadeTlng wordt ten I;."ISIC dto i't'ncmwin
tig5te dag vóór de vergadering :l:ln dc leden vertOll1kn. 
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De al~emene "('rgadcrm~ bn enkel over d~ op dl' :Igcnda vermelde ondl"rwl"rpen 
geldig Jx.raad51agen. 

Zij word I voorgez('(en door de voorwwr v:,n hCI Instituut. Indien deze ,,(welig of 
lil de onmog{'hjkhl·;d IS l'ln ambt w""r te n{'men, wordt l'l voorgneten door de 
ond('I"\'oort;lIer of door het oudste lid van de vt·rg:Klering. 

Op elke ,·ergader;ng word,'n ol' Vool'$leI van de "oorûller len mmSle (wCt' en Icn 
hoogste tien 51i.>m0l'nemel'$ aangewni.>n die n;el mogen worden ~ekolen uil de 
ra.adskden of UIl de kand,dat('n ,'oor mandalcll waarm de "ergadering m~1 "oor
zien. 

ArtikcilS 

[)ç /x"Sluilell van (k' "Igen"'n<' ,'crg.lderlilg word,'n opgenomen 111 dl' notul"n di" 
worden ondcTI('kcnd door de voorlillt'T, de S!.-c!1.'rorisS<'n en d<' slemOpni.>mers, [)çZi.> 
!x,slunen wordcn binnen l'Cn term'Jn van IWI'C maanden ml'di.>,!.:cdceiJ aan allc leden 
en Stag,all'$ v:ln het InSllfUut. 

De notulen vall de alg('mene H'rgadcringen wonl.:n !x,waard up de leId "an hel 
Instituut, 

De ,'oorznter van ~I InmlUUI brslisl ol'er Je uitreiking 'an utlln,kSt'ls welke voor 
nlel-It<I(:'1l btsll·md 'lijn en ondetlekl'fl{ 21', 

Arlikcl J6 

Ot' !x,sluiten Van di.> ulgt'mene vergadering worcl{'n b,j handopsleh'n genoml'n, tl'n
lij de verg:Idl'ri'lg :Indtr51~schik(. 

Dl' Sll'mming is gdlClm wanneer ZIJ vcrkiellng('n of amlere /x'slulll'n ovcr I""rsont'n 
betreft of "-~nnt,,.r len minste tlcn :l:tnweógt' It"<!{'n erom "crto,:k{'n, 

\'(/annel"r ('('n al~emene vergadcring lOt verkieungen moel Ol'crgaan. brengt de 
voorzItter '';ln hel Inmmul de leden Illervan ICIl minSte twee nuandcll vóór de bij
l'CnkomSI op de hoogte mCI \'ermeldlllg van de tC bege,'en m~ndaten_ Om ol1lvan
kl'lijk Ie ~ijn, moeten de bndidalllren uiterlIjk één m:land ,'66r dc verg:tdermg bij 
de ,'oorli(fer .... an hel InSlIlUllI loekomen en door len mlllStC {II'n k~len gesteund 
wlJrden, De püSublum geldt :lls /x·WIIS. 

de led.,n. dIe op de uiterste d:llam voor de indiening .... an de kandidalllTl'n hl"! 
beroep St'<kn mindcr dan vijf J;l;Jr unoefenen; 

2' ZII d,e OJ> dezelfde d~tum hun blj<lragen niet ~ta.11d hebben; 
3' ZIJ die. na leroorJeling 1""2i; door Je tlKhlCommissie helZI' door de commiSSie 

,-an beroep 101 de straf ,-an dl" schorsing, op het tljdslÎp der ,erkiezlIlgen ~t 
voorwerp utrmaken van een tucht procedure dil" aanhangig i$ reSp'-'CI;eveli,k 
voor de commissie "an Ix-Il)t'p or het Ilof van eaSS:llle; 
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4" zij die, mUlder d~n drie jaar voor de datum van de bijeenkomst der algemene 
verg:t<kring, hct voorwerp Iwbb('n uitgemaakt van een berisping of tij die 
s(.Jcn mindcr dan vijf jaar l>(:n schurs'ng van minder dan les maand en zij die, 
s(.Jert minder dan tien jaar, een schorsing van ten minSte les maant! hebben 
opgelopen; de tcrmi)n begint «.' IOIX'n vanaf IWI rijdstip dar de beslissing ddi
Il,tie( geworden 's. 

Indil'n het ;l;1nf31 regelmarig voorgl"Sldde kandi(btcn lager ligt dan het dubbel varl 
het aan ral te beg,'ven m:'ndatcn, kan dt, R;l.~d op eigen iniriarief kandidaten voor
dragen. 

Indien het aantal voorgedragen kandidattn gelijk is aan h'·t aantal t" Ix'geven man_ 
daten en indien de Raad geen gebruik maakt van dl' in het vorige lid befXIalde 
mogdijkln,id, worden dCle kandidaten, mnder mIJere vormvereisten door de alge· 
nwne vergadering al5 verkot{'n v(·rkbard. 

DI' mand:lten worden tot',!;ckt'nd bij ml'c.'rdcrheid d('r aanweli,!;e of v('f{egcnwoordigde 
leden. Indien na de IWl-ede stemronde de vereiste ml'Crderheid niet wordt ben:ikt, 
heeft herStemming pbats over de tW("f.' bndidat{'n d,e de mt'CSu.' stemmen heblx-n 
bekomen. Bij Slakin,!; Van sremmen wordt de deelneming aan de herstemming 
bepaald met voorrang van het lid dat het langsr op dt'led"nlijst ingl-schreven is, 

Bi; de h('fSlemming is benoemd, hij di,' de meeste Stemmen hee.'rt bekomen. Bij sta_ 
kmg van st{'mmen bij de dl'rdt stcmbellrt krijgl dc olldsre kanJi(b,ll de voorh'ur, 

W,mn{"t'r de stl'mmin,!; gdijktijdig [x,trckking heeft op de funnies ,'all lid ('n van 
plaatsvervangend lod v,m de Commissie van Beroq), worden, on\'ermin,k'rd de h,er_ 
boven gt'Stelcle regels inzake de !()ekenning ',;m d" m:md:m'n, de kandidarcn die bil 
dt· teerste slcmrondc d,' nl{>c:slc 51cmml'U h('bben geha;dd, aang('Wtlen als etT(>CI,er I,d, 

IlOOFDST U K IV, DE RAAD 

Anik.::ll 8 

DI' Ra'ld SI;lJr in voor dl· wl'rking en voor de vertcgenwoordiging ,~Itl het Instituut 
;n rcrhrsh:mdt'lin,',wn en in redne, I li; h{'eft in het bijzonder tUI opdrachl: 

aan dc Ix-voegJr Mmisler, na ~dvil"S of op voorstd I'an de I-log" Raad. de voor_ 
slellten van reglementen of wijzigUlgen van reglementteIl voor tC leggen ,'n de 
bij cl" wel voorgeschreven ~dviezen Ie verstrekken; 

2 onverminderd het bepaalde in ~rt ikcl 28 van de wel, m te g:1:In en Vast te stdlen 
or .Ic kandid:~lI-lx.Jrijfsrevisoren dt, in art,kelen 4, IC lot 5c, 4bis {'n -ft..,- van de 
wel gesldde voorwaarden ,'ervull ... n uf naargd,mg, luem al$ liJ toe: IC lal(·n; 

3" toeûdn lOot IC oefenen over het opmaken en het bijhouden van hel retpsler cn 
dr Ic<!enlijst vo!,!;cns de in ,mike! 3 tn 4 '1111 dil reglt'ment \"lstgl'Sldde regelen; 

4 0 het nodige te doen 0lxl:lt de per 31 december van het voorafgaande jaar afge
slmell ledenlijst van het Inslituut vóór 31 maart wordt bekcndgemankr; 

5 ~ de tilel ,'an ereoolrijfsl'l'visor Ie ,'erlt'nen aan de onrslagn('nwnde lcdcn die vol
doen aan de '·oorwa.lfden van artikt! 8; 

6 0 de toe:stemming Ie ,'erlell~n of Ie herroepen tm oprichnng van verenigingen 
tussen bedrijfsr('viSOI'l'n t·n persont'n die deze hocd,mighcid niel beziul'n of die 
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111 het bUitenland al dan niet ('Cn hoedamgheid belUten dit door de Koning als 
gelijkwa.mbg is erkend met dit van bedrijfsrevisor; 

7' de stagiairs I~ 1(' !aten .·n tO<' IC z;en dat (Ie wetS- ('n r~:glemcnfsbep;l!mgcn in 
verb.~nd met tic Stag(' Stipt wurden na;!;e!ttfd; 

8 de vcr;!;o.:di ng voor de kosten van under~ock \':111 hel dosSIt'r belreffende de 10t'

laling tot (Ie Sla;!;c .·u de bijdrJ;!;I' van de bndidaal in de kOSten V'1Il hel locla
Img~x:lml'n ('n hl'( Ix-kwa.unlwiosexameu jaarlijks ' -.151 Ie 5t('II('n ('n IC inneu; 

9 na hN 3dvil'$ van <Ie Ilogc Rliad Ie hebben mgewonnen. de gebnnkeliJke con
lrol('normen voor het vervuHen van de in arlikt' l 3 van de wI'l Iwdoclde 
opdrachten ' -,lStlt' sldlen; 

\0 \':In elk besluil ffiCl algemene sm'kking dat hij v;<SlS(t!t, ;a:ln dt Hoge Raad 
mc.'<Iedeimg [I' doc:1I OIl\'ermmderd hel be(XUlde In afllkl'l 101. § I. dl'rd.· lid. 
'':In d{" "'1'1 V3n 21 fcbnlart 1985 !O[ her.ormmg '1;111 hel Ix<lfI)fsrevlsor.\;lt; 

11 de modalil{"lIcn en VOOr"-Jardell mzake bewldiging van de leden re bepal{"n en 
[I' comruleren; 

12 d{" ,<crzehringso\'er('enkomslen Icr dekking van dc burgerlijke a;msprakdijk
heit! van (Ie leden got'd IC keuren; 

13 ('Cn zaak aanh,mgig I{" m:thn bij d.· tuchtcommissie, hetlij van ambtswt·ge. 
hClliJ op dc schrifll'liJk.· vordertng Y~n de Procun:ur-g.·twr.oal bij h"1 1 lof van 
lkTOl'p; 

11' hoger beroep in Ie sl('lIl'n legen ct'n beslissing .... Jn de IlIducommissie of een 
"OOTZlenlllg m c.aSs:llle m u: SIcHen legen ttn beslissing van d.· Commissie ,.,.n 
beTOCp; 

15 de adviezen, voorstellcn tn a:tll~vding{"n '':In dt algtmcne vergadering en vall 
de I loge R .. ad in Onl\"Jngsl te nt.' men; 

16" hel person~1 "'111 hel Insmuut 111 dienst t,· n,"men of lt omslaan en ltiJIl bezol
diging .... .151 Ie stellen; 

1 T de )aarrehning. dc Ix-grolll1g el1 de vtrslagen, vermeld 111 amkd 26 van de 
wee aan de :tlgemcllt.' vl'rgadering voorlcg;!;en, 

Arlikel 19 

IX R;a:l<.! kan hel ondcr_k lxdocJd in anikrl 18m·, § 2, 2' , van dt wel toevenrou 
"en aan ..Ik lid dat vcrkits/);J.ar IS als raadslid en \·oldof-odc onanlankelijk staat ten 
opzldlle "'111 de ~trokken revisor. 

Arlikel 20 

De Raad komt bijl'Cn np schriftelijke uilnOOlgll1g ,· .. n de voorl.nter. Idkens hel 
Ix-lang van hel InSlituut hel vell:isl "n ten minste lts mu:!1 per 1.J.:lr. Ot: oproepll1g 
yermdd{ dl' 3;!;cnda en is vcrgcltdd van de v("reiSte (!ocumentell, Ikhoudcns spoed
ge,-.. I wordt de oprOt'plilg ten minSIC acht dagcn v66r dl· vergadering verlondcn. Ot· 
postdatum geldt uls Ix-wiJs. 

Anikel 21 

IX voor~lfIer roep" de Raad bllt.'C1l "'annttr len minste vier leden schrif,e!iJk erom 
wTZ(){'k.-n. Hel ,"cr~oek vcrmtldl het ond"rwer!, dat op dc agend:o moel worden 
gtpla:IISL IX vl'Tgadl'Tlng vindt pla:lu ten laalsl.- tien d~g"11 na h"1 indi"nen van de 
""11\ r.\;lg. Dc pos[dalum geldl uls Ix-wijs VJn de dalum van lIldiening. 
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Artikel 22 

De vergaderingen ,·"n de Ra.'Id worden voorgel~I"n (loor .I,. voorZIl{{'r of. bij d,ens 
afwezigheid, door .I,. ondervoorzill,'r. I ndiel1 beidl"n afwn'g ziln. wordt de verg"de. 
ring voorgeze"'11 door htl olldsle a'lnwuige lid. 

Artikd 23 

I:>t- Raad kao skdus geldIg ber .... dslagm wanneer len minslI.' zeven Van de Vl't:rtien 
kdeo "<lnwezig zijn. 

De beslissingen Vlm dl' Raad worden bij m,-erderh,'id van slcmmen gmom,·n. Bij 
staking V'111 stemmen beslisl de slem van ,k' voorliuCf. 

Artikel 24 

De beroadslagiogen van dl' Raad worden opsenomen in nomkn. die in omwerp aun 
de led,'n worden loeg("SIOUrd til hen tijdens de volgende vergadenng. I"r goedkeu
ring worden voorgelegd. 

De gt~dgckeurde notull"n wurden dom de voorziner of indien hij a(wcz,s is of in ,k 
onmogelijkheid ,s zijn ambt waar te nemcn, dl' ondervoort.!lfer en door Il"n minsll" 
één set:rt·'aris on,knckend: zij worden ({'n zelcl van hct Insli,uut btwaMd. 

Door de Raad kan worden besloten da. documemcn die door hem zijn goedgl"kcurd 
en dil" als bijIaS(' bij de nomkn ~,m (k vcrsadtring worden gevoegd, nier :~m zijn 
I('(\('n word('n tocgezonden: dl"ze kllnnen er StC(-t!s inzage van krijgen ten zetel , .. n 
hel Instituut. 

De bem:u.lsbgingen en de n()tulen zijn vertrouwelijk. De notukn of de uilfreb('ls 
ervan mogen aan de leden Van lWt lnstimuf of a.'In dt'rden <,okel worden meegl'(l<,cld 
door de voorziuer, nadal <k Ra"d daarm,,,, zijn inst('mming heer[ betuigd. 

Artikel 25 

D(' Rand mag in zijn midden :lilt door hem nuttig geadm' comll~s oprichl<,n. II,j 
SleI! de btvoegdh(-t!en cr van "as!. De voorliHcr tn de ondervnorzitter van de [{aad 
zijn van umbtsweg(' lid V,1n elk comjnl . 

[)(' Raad m"g tC('hnische swdiegTOCl'tn of comm,ssies oprichten di,' hij nodig acl" 
[0{ \'erwe~enIiJking van hel doel van hl't Instituut. De Raad bn I~rsonl'n vr~md "Jn 
het Instituut vmg<'11 hicr:t:ln dcc! Ie ncmen. De~e kg,g<'n hem hun conclusies \'oor. 

Artikel 26 

De R:l~d kan IOCSt:t:ln dat aan ~i)l' Icd<'11 ,'n a:ln dl' 1('(Jen Van de commissies en StU
diegroep<'n worden INugbetaald: 

I <) de rds- tn and('rc kOSIl·n die zir m:lhn om de rcg(·lmalÎg samengcroepen verga
deringen van de Raad of van C('n mmitc:, commissie of SlLIdiegroep bij te wonen 
of om de opdrachten IC \'('rvulltn, d,<, hen door de R:tad d meI zijn instemming 
zijn toevertrouwd. 
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2 de door hen en mCI hel ~kkoord ,'an de Raad in het bdan,!; Vlln het Instituut 
~t'dane Uilg,wCn, 

Art ikel 27 

I IN dagdijks bestuur 111 de ûn ";Hl artik('1 14, vie rde lid, van de Wl'[ omval hel 

afllandden van d(' lo(X'nde z,1k"n, het [oc1.icht over dc fin:lnciële [Ol'St:lnd van het 
I"SIl1UI,I1, de le iding van het pl'fsonl"t:1 en :llIe :lndere door de R:lad bepaalde 
opdr;l('hren mei uirwndering cven .... eI van de door de wet of h~'1 reglement uitdruk
kell,k:\an de Raad [oevertrouwde beYOl"gdheden_ 

Indien een Uityoen'od Comllé wordt opgericht. bf'$1:13[ hellen minste Ul! de "oor
zlller. de ondervoorti[[er en dl· beide secretarissen, 

Tdkens wanneer de R"ad vergaden. brengen de administraleur, hel UIIYOl'rend 
comll4~ of de voortilf('r over hun bl:slUur yerslag ui., f)(' nmulen van hel u'tyoerend 
comité worden:l:ln dl' koden van .Ic Ra.1d [ocgF.wnden. 

Arlikel 28 

Alle stukken die van het [n5l1tuul uLlgaan. mOl'I~n, om hel [nStlluut te ycrblnden, 
gelekend zijn door dc VOOl"llt(er of door de oodervoorûuer. lenziJ de Raad ""n de 
bestuurder of aan elk lId van hel uitvocrend COmilé de oodert('kenmgsbeYlX'gdheid 
hl't'fl [ocgekend. 

Artikel 29 

Het lidma.1[Khap van de R:lad verval! van rechtswege, wanneer de betrokkene: 

ophoudt lid y'1I1 hl'[ Ins[ituut [e zijn; 
2' als tuchtstr:lf \"en Khorsing oplooJlt van wel kc d",ur deze ook moge z'jn; 

Behoudens ziekte. indicn een raadsl,d t ijdens vier opeellvolgende "I'rgaderingen 
afwezig is. wordt hij door Je voortnter ungenodigd om uLlleg IC verschaffen op de 
,·olgende vergaJenng Vlln de Ra.ld. Indien hij niet ""nwe~ Ig ,s op d ,e "ergaderIng. 
of indicn de Raad de n10lIycring voor dc afwezigheid nil·t kan :a:ln,,,,,rden. wordt 
hel omslag "an het lid door de c-efSf,·olgende 3[gemcn .. ycrgadering YMfgCStdd cn 
"oor~iet deze in zijn ve ..... ':lnging. 

I-Ict ontslag '':ln et.'o lid ,".In dl' R,,,,d is s](cht$ geldig inged,end wanneer hef Khrif
tel ijk aan de "oormter van hel InsfLluUI is gericht_ 

De 1",,,lijkse algemene YergJdenn!; voortiel In de ya('olturt'$; w~nnC('r mttr d~1l [wee 
1l\;II1J~len ziln opeilgevaill'n, moc[ de Raad, Icn 1a.1lste fwt>C maJnden Ila he t Y:lCllnt 
worden van h{'1 dtrde m'lI1d'~1t. een algemene Yerg:tderlllg samenrOl'l,.,n ten einde 
101 d.· "erkicl;ng van de nicu"'e 1C\1cn oycr te gaal1. 

Art ikel 30 

t:k sectetanssen houdl'n [oclleh[ Ol' de organisatic en de ,,·trking '-;10 hef secte!"-r;
""r. op het bijhouden van de Il-denlL,st l'Il op hel bewaren ,"Jn het archief. Zij zijn 
belast mei het secrelar'''''1 van de algemene verg:ldcrmg. ZIJ bere,den de algemcne 
"c:rg:tdcringen en de \"CfgadCfmgcn van de Raad voor en stellen de notulen cl"Vlln op. 
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Artikel 31 

IX- pt"nningmt1:'St(Or is .I" bewaarder van alle roerendt· g<xx!cren V,1n h~t InslllUuL 
I l ij zorgt \'oor Iwt inn ... n van de bijdmgen en van 1,11,· aan het Instituut ,'t'fschul
digd(' sommen en gl",ft kwijting_ 

Zonder afbreuk te doen aan gelijkaardige Ix'vllt'gdheden toegekend a.1n de .Idmi
nistr:lleur of aan d/; leden van het uitvoerend comité mag hij alle door de lbad of 
het uitvoeT<'nd comité t<x·g/;Stalll" belalingl"n uitvoeren, 

Hij stelt het omwerp I':In parrek/;nlllg /;n het onr"-erp Vlm begroting op en Jegt 
dl'ze voor ,I.1n d/; Raad. 

Op lwt einde van elk trimester legt hij aan d" Raad een overlicht van de flnancit:l(O 
toestand voor, vergezeld van een Sta.1t v,m de uirvot'ring van de begroting. 

HOOFDST U K V, AAN D E RAADTE VERSTRIiKK EN I NLJCJ-IT INGEN 

Artikel 32 

Ck lx-drijfsTCvisorcn Sturen naar htt Instituut. tl·n laatste op 30 juni van elk jaar, 
,,,,n mbel w,mrop fl<'r categorie de opdrachten verm(·ld worden die hij h,'cfe verricht 
in het ilfgelopcn jaar en wa,uvan de uitvo("finS aan de Jwen van htt Instituut voor
behoudt'n is. ev,'n:tls de eman n·rbondm beloldit;ing. De Raad stelt de vorm ,-an 
dez,· !:Ibel VaSt. 

De in hct ,·("[ste lid Ix-doclde tabel moct tevens dl· vollt-digl· lijst Ix"vanen van de 
mandatcn van (Ummlss:uis_rev;50r en ook aJle pt,rmaneme opdmchtcn tol cerufice
ring van de jaarrekl"nint; of van .Ir secon501ideerde jaarrekening van !-en ondernl·
mins of van elk," IIndtTC Instelling. met vermc!dint; ,~m de ontvangen honoraria. de 
door Je revisor en lIjn m~dewerkers t;eprestl'erde wnktijd en ook alle andere ,nl,ch" 
tint;~n" die de Ra"d nooit; oordeelt voor de uiwer,'ning van her in :miktl lHI~r van 
dl· Wet lx.Jo/:ldc to<:zichr. 

Wannelor de bedrijfsrevisoren hun bero<:p uiwcrenen ;n het raam \"an I"(·n vennOOt
schap. int;eschren"n op de l(-denlijst. wordcn die gegl·vl'ns door Je vennootschap 
mtx"t;cdetld mm htc lnsutuUl. De datum van ")0 juni wordt in dat geval vervangen 
Joor d{·laatste dag van de zesd,' mMlld die volt;t op her arsluiten van het Ix>ckjaar. 

Arrikel33 

Z..onder afbreuk tl· doen 'lan arukel 32, brt·ngen ,k· bedrijfsrevisoren hl·t lnsl;tUlll op 
de hoogte V'IIl elke opdr:Kht van commissaris in een handt·ls\'ennntltschap of v~n_ 
nootschap m(·t handdsvorm die zij a'l!l\"aard hebben en dit binnen d,· mallocl van de 
beslissing van de algt·ment vergaderillt; of v~n de voorn lier van d,· T<'CllIballk '·~n 
kooph:md,"1 dilo hen hl1:.ft aallt;l'Slcld. 

Een andere permanentc opdr:ldll van (ertificerint; V;In etn jaarrloh"ning van een 
/;mJ~rtwmlng buill'n de vcnnootsdmppen bedodd in vorig :mikel. moet a'lIl het 
[nsu",ut medet;ededd worden binnen de ma~nd \':111 de brslissmg ,'an het wettelijk 
of statutair orsuan dat bevoegd is om dlo TCvi50r Ie brno<:men. 
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0." ml-dedding ":In t't'n opdrJdn moc;c gebeuren door middel v.m l"Cn door <.Ic; Raad 
op~CSteld formulier. liet bebr1<h/o:en van de opdr:l(ht wordt ml"t""gl-.:Ittld bij gewone 
brief. 

Artikel 34 

Van ttn hem lx-lf"dTt""ndl' pron-dun.· als bt-dodd in arrikd IfIq"illll"'IJ v;m dl' wel. 
geeft de bedrijfsn.'viwr aan de R:laJ kennIS. bmnen l'en m:o:lnJ 11:1 dl' m!ciulng 
ef"\·an. Van de ulrsla!: "'Jn de I'roce<lure. gl"t:fr de bedrijfsreviwr Mn de RaóId kennis. 
binnen t't'n m3:lnd na dl' lIitSpr,t;lk, 

Art ikel 35 

Elke vl'nnOOtsch:op van Ix-<.Injfsreviwn.'n doe."1 aan hel [nsmuul me,dl-dcllllg '~Jn haar 
SI.lIU1en ('n "an <I., akten cli ... Ul' SI.lIl1ten wiJzl.!Wn, van ha:.lr ).I.:IrrckenlO-" en V"Jn het 
verslag V:11\ haar mad van beSluur. evcnals van dl' bt'll<~m"l/o:, het 011tsla/o: of de 
uf;:cttin/o: van k'(l"n v:1I\ ha:l. Il\:Stll,"·sorg:l11cll. 

Artikel 36 

Elke bedriffsrevisor d,e zich "oor dl" Ultocfening 'an IWI bt."n.lt"p H'rtenig! ffil'"! anden' 
rl"viwren of mcr andere ~rsonen d,c ,n t't'n :lIlder land l"Cn .Ioor de Konmg als 
ge!ilk:o:lrdig ('rkende hoe.Jan'gheld Ix~tiw .. n, is ertoe j.:ehouden kopic ,Jn de "ereni~ 
j.:IO/o:sowfl"{·nkomn aan dl" Raad m • ..Je u.' delen. I liJ mocl ook de R;t,1<I op de hoogte 
bren/o:en ,':10 het einde vJn deze m'crernkomst. 

Art ikel 36bis 

§ I Dl' bedrijfsrevisor l;eht het Instituut in w:mnel'r h'l dt, IU)(.'(1.1I1ighcid "erwt'rfl of 
verliest van lid V:1O l'en beroepsorganisatie die in hct buaclll,lIlu ttn f\lll(IIl' ui!oe
fent uI{' "crgdijkbaar is mCI die ':In hel InSIIIUUI der Ik<ltljfsrcnsoren. 

Jn JW! raam van de uilOd~OIn~ v~n zijn opdradH vJIl IlX'zItht en tucht i§ he! 
InslltuU( gemachligd om a~n l~n beTt)!."psorgani§alie, uil" in hc! bUlIlonbnd ttn s!a
tuut en een funnie hecf! die vcr/o:ellJkbaar zijn meI die "Jn het InSlllllut der 
Ik-drijfsre\"isoren, inform.:llie o\er de :lCm' l!ci! ..... n een Jid mrtle IC delen of Van dil" 
orgam5.1l1e IC onl\'angcn. 

§ 2. P"rJgraa( J is onk IIX'p;<Sst,jijk wannttr de bednjfsreviwr de heltd .. mt:'wl<l ver .... l·rf! 
of verliesl van lid "an ten andcre In België upgeridlle uf door dc wel erkende 
bemepsor/,;anis:1I ie. 

HOOFDSTUK VI. R EKENINGEN EN BEG ROT ING EN 

Art ikel 37 

De Raad nelt u(" rekeOlngen up volgens he! modeJ van rckcnlOgcos!elscl gev,*gd 
bij da beslUIt. I li j nelr tic W".I.:Irderingsregels inzake u,· illH'ntaris ';1$(' 
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Ten la'ltSte op 10 m<l:lrt van elk jaar legt de pttnningml"eSft'r aan dt' Raad voor: 

1<> dl' jaarrcktning V:ln ht't Instituut ~fgeslolen op .11 dl..:cmber van ht'! afgdopen 

j'l'U: 
2 <> e('n omwerp van bt.-groflUg voor hel nieuwe jaar, 

De cVI'muelt' sal<li van dl' ontvangsten of van dl' uitgaven worden al n"ar hel gcv,,1 
overgl'brncht naar of aangcrckcn<l op de 31gemen.· rl-scrV(' vall IWI lnSlituut. M<'I het 
"kkoord van <lt' algemcnt' vcrgaderiog mog('o zij gchl'{'l of gcdt'eltdijk "oor bijzon
dere rcsl'rvefondscn aJngewend worden. 

De Raad slui[ de jaarrekcning af; dcze moet een J!Ctrouw Ix'cid gcven van het patrI
monium, de (jnancidl' tOt'swnd en de ontvangsten en U,tgaVt'n Vlm het Instituut 
over IWI V('rJopcn jaar. 

Dczc wordt opg{'stdd in ov{'rC{'nSI{'mmmg met het model in bijlage bij dit besluit. 

Uiterlijk één maand voor de dalllm vastg{·swld voor de algemene "ergader,n); voor_ 
Sl'!ÖChrevcn bij artikci 9 van he[ rt:glemcm. legt hij ze Ier "eri(jcade aan de commis
sariss{'n voor. dil' hun vcrslag tcn minste Vt-ert;l'n dagen "oor de vergad(·rtng moeten 
voorleggen. De j:larrekeninS en het verslaJ:t van dl' comm;ss3nsscn evenals het Ont_ 

werp van bcbroting worden bij de uitnodiginb v()Or de algemene ,·ergad(·ring 
bevoegd. 

HOOFDSTUK VI1. SLOTBEPALINGEN 

Art ike l 38 

Het koninklijk Ix-sluit Van 20 ~ptcmber 1955 tot vastswilins van h('c huishoude
lijk rt:glcmrm van her Insuruut der Bet.lrijfsrevisorcn srwijzigd bij de koninklijke 
Ix-sluiu·n van 14 september 1961. 21 november 1%4, 12 mei 19n en 2 juli 1982, 
wordt ()pgth~ven. 

Artikel 39 

Dit beslUIt hedt uitwerkins met ingang van I ma",t 1989. 

Anikel 40 

OnZl' f-. l iniscrr v:m Economische Zaken en Onl(' Minister van J usurie zijn. ,eder wal 
hem betreft, belast me[ de uirvoering van dit Ix-sl,,;t. 
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UljLAGE BIJ HET KON IN KLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLI NG 
VAN liET HU ISIiOUDELljK REGLEMENT VAN HET INST IT UUT 
DER BEDRIJ FSREV ISOREN 

I "" rmillri$ I'"'' de "ct it~1 ell IJl/ss i 1'(/ 

ACli va 

Immaterii'le vaste lI(U\"J 

11 . l\I~terii'1e \':I5le tlnl\'01 

A. Terreinen en gebouwen 
B. InstOillarics, machlnCS en u,(rusung 
C. Meubilair ('n rollend maleri('C1 
D. J.t:asing en soortj.;diJkt· rtochten 
E. Owritle mmcrii'lc V<lste :In lVii 

111. Financii'le Vaste aCU\iI 

Vorderingen en bor/;wdllen in con(Jmen 

VIOllende aCl i\'a 

IV. Vorderingen op mttr d~n .:tn jólO'r 

V. Voorraden 
A. Publicaucs 
B. VOOrllLlbelaling('n 

VI. Vordenngen op (('n hoogste (in la:lr 
A. Vordt'ringt'n op leden en "it :L(I;vLtc;ren 

l. Bijdragen 
2. InschnJvingSIl--c::mcn examl'ns ('11 (t'SIS 
,'I. Inschrijvmgsrechlcn s<:mm'IfLI'S en vormil1g!iOlcrl\'(telCen 
I. Ikbiteuren l'ublicJtlt'S 
:). VoorUItbetalingen 

B. O\'('rige "urdermgen 

VII Geldbeleggmgen 
A. Vasu·enrendt· df('('len 
B. Tcrm,jndtposiro's 

VIII. LI<jtlide middelen 

IX . Overlopende rek('ningen 
0 .... ,. Ic dratlen kost!'n 
Tt, omvangen niet \'cr\'illlen mIerlOSten 
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Passiva 

Eigen vermogen 

L Vl."rmog~n 

A. AIgtnwnt reservc 
B. BlJzondcr(' r<:-s"rv<:-
C. O"cr IC (Irul;lCn rcsulta:1t 

11. .J-krw;l;lrderi ngsmITrwaarJ(· 

Voorzieningen vOor risico's en kosten 

IV. Voorzieningen "nor risico's en kOSten 

& hulden 

V. l'i nancii.'le schulden 
A. Financiële schulden 

I. Kn.'<.Ii(·dnstdling(·n, lcasinl;lscllllIdcn en soortgelijk<· 
2. O"l'rige leningen 

B. Ovenge schulden 

VI. Schulden op ten hoogste één la~r 
A. Schulden op meer Jan (-én jaar die binnen hel jaar v('rvallen 
B. Financit'I(' schuJd('n 

I. Kn..Jielinstdllilgen 
2. Overige Icninl;ltn 

C. Schul..lt·n aan hxlen ('n uit ;l(livitciten 
D. Schulden mn b!'1n.·kking fOt b!'bSllngcn. bezoldigingen en sociale lasten 

1. Ikbsting('n 
2. Bezoldigingen en sociale lasten 

E. Overige schulden 

VIL O"erlopende rckcningt"n 
Tot· te rekenen koswn 
Vooruilb!'t:talde bijd'dgen 

Rtkeningen der inkomsten en uilgaven 

I. Inkomslen van leden en uit JClivitcilcn 
A. Vaste bijdrdgc 
IJ. Vcrandcrli)kt" bi)Jr:Lge 
C. Inschrijvingsr, ..... hten examens en leSIS 
D. InschrijvingH( ..... hwn seminarlt"s en \"ormingsacrivitcit('n 
J;. Dednanlr ll."Visoren in de kOSI(·n van de algcm(·nc vtrgad('fLng 
f. PubliGuics 
G. Andere inkom~ttn 
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11. Uitgaven uil activnc:ncn: 
A. Tocblillgsexamt'lls en lt'StS 
B. .'kminarit'S ('11 "ormmgs<lC! ,v,[.'ilcn 
C. Algemene verg:lt!l"nng~"n 
D. \"\IcrkingslIl[g;lVl"n 

1. Ra;lJ en Uilv()(-rcnd Comi[': 
2. Stagl'CommlSSle ('11 lur)"$ 
.>. Commissi(" van lbc::óclll 
1. TuchtcommissIc cn Commissie:- van bertl("1' 
~. O .... ·rigt COmmlSSlt'S (on w<,rkgrocpt'n 
(,. l'loge Raad \"Oor de ('ColM)mische beroept'n 

7. V"ria 
E. PubliGllit'S 
F. Di<'I1Stt'1l en diverse goeJCf('1l 
G. Ikzoldlginsen, SOCia le I:lstt"n en pcnsiucnl"n 
H. AfSchrijvingl"n Ol' 1Il1inalcrii.'1e CII m:tferiëlt· ,~.t5{t· a({"'a 
I. W'a.:lrdevermlnJeringen op vord~ringen Uil actlviteilen en 0l' v()(}rr~Jen 
J. Voorzieningen VlM)r risico's en kosl<"n 
K. And.·rc wcrklllgskOSIl'n 

111 . (h'crschot (WkOfl) Uil aCII\"IICllen 

IV. Financiële inkomSlcn 

VI (h'crschot (tekort) Uil gewonc lICIIVIIl"JlCn 

VII . Uit~onJt'rliJke inkoms[cn 

VIII. Uit~onJcriiJkc llilgavt'n 

IX. O .... ·fschOl (lI~kort) :1.111 IIlkOmSlCn voor oV('rbocking naar n:serv('s 

X. Q\"trboeking !Ia;Jr (onllrekkmg aan) f('ser,,('S 

XI (h'crschot (tekort) aan IIlkoms[cn 
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11111 -\(,] 2 

NO RMEN INZAK E HET VERSLAG OP TE STELLEN BIJ DE 
OMZETIING VAN EEN VENNOOTSC HAP 

RAAD IBR - 09.06,2000 
Teks t aangepast ingevolge he t ad vies 

van de Hoge Raad van 7 april 2000 

[)(n~ nurmen Irl.Jl'n in wt'rking 0]' dl' da).: v~n 
inwerklllgm:<IIIl).: van hel Weiboek van "l'nnOIHSCh;'ppen, 

H OOFDST U K I : IN LEID ING 

1.1. Begripsbepalingen 

De boekhoudrcglemt'nlt'rlllg 

• Inzake hl'( voeren van de boekhoudin!:: 
de Wl'! V:ln 17 juli 197' up dl' boekhoudmg v:ln d~ ondernem ingen 
{l3oekhoudwl't} en h.I.Ir llllv~r;ngsbeS!ll i !C'n van 12 McPIC'mbn 1983: 
hl'( \V"lbock ',lil VCIlrHX>lschappen 

Inzake het OI>5I<'II"n ",ui dl' ja.Irn.·k~nUl~;: 
hel \V!."tbock van "t'nnOOlxhappen (anik!."1 92) en ultvocrin).:sbtslUlt van. 

1)(:. bt't rokkt'n '~nnooIKhap bil ook onderworpen lijn aan de 1000paMm,g v.an t't:Il 

sp«ifot'ke bot-khoudrc).:lemenlcrlllg. 

1)(,- berOl'p5brocft'naar 

Onder dl' bnrxpsbtrxF"",'r wordt 11\ dl"ze norm"n verslaan. Je lx.J rijfsrevisor of dl" 
eXlt' fOl' accoumam. 

1.2. l acpa.ss ingsgeb icd 

o.:ze no rmen zijn .. an IOcp;L~ ~i ng up de opdrac hl door de bcrO"llSbcoefc+ 
naar .. errich t in hel kader van artikel 777 \'an he l \,\-'c lboc k \'an \ ennOOI
'oC happen (\'('clbock Venn ,), 

1.2. 1. [)(,ze normen zl,n \'an loepaS5l11g op de Omll"nmg ".lil a'll "ennoOlKh..lp, or1;t'
ndn 111 één v.an dl' r«hts\'Ormt'n gellOt'"md 111 anikeI 2, § '2 Wl'l/xItk Venn .. 'n 
e-en "cnnoolsch,lP mt'1 e-en Jndert' rt."Chlsvorm (ar!ikd 771 W('lbork Vt'lln.). 
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r ,2,2, [)(ole norm('n l ijn 11'1'1 1I:1n 10000p;iSSInI; ot>: 

de omz('1[ ing van c('n coöl",mune vcnnoOlschap mCI onbel",rklc naar 
beperkte 'l.'1nsl' rJkcl'rkhe,d (art. 436 \'(Ietboek Venn,);'" 

• de omzeiling lIan l-en ondcrllllgc ver~ckerinJ;sverenigin.t: in l-en venuootschap 
ml't hauddsvorm (11(([St V q/llllq/llfJ VaU de \'(Iel van 9 juli 1975 betreffende 
de (ontrol,· d~r v,'r~~ktringsondcrnemlflgm): 
Ot' omzclling '~J n ('['n "('renigmg zonder winstoogmerk in ten vennOOtschap 
m['1 sociaal oogmerk (arl. 16ur \IlI.U de W('I ''aU 17 juni 1921 waarbij:un de 
"('renigiugeu zoudcr wmslge,·tnd doel en aan de IIlslclllllgen "'In openba:.r 
nUl m::htspersoonJ,jkheid wordl verla>nd). 
De wijzigmg "-.111 m::hnvorm van een Jandbouw'ennoOlS(hap. een economisch 
samenwerkingsverband, een EurolloC'eS economisch samcnwerkmjo;sverbaud. in 
een vennootschap of \lcrt'niging mei tTn andere reclll$vorm (arc 771 \Vcllxwk 
V('nn .). 

1.2.3. Is geen wijziging van rl~lusvorm, .I,' wijziging '~", ('en h, ... dclsv{'nnoolschap !laar 
c,'n burgerlijke vennolltschap die dcul(dc vorm vau handclsv"!1fl()()!sch"p ""n
nl"C01I til omgekttrd. ['n hel a~nncmtn of opg(,V"II van ttn soci~,11 oogmerk door 
{'('n venno01schap. 

1.2.4. fk algtmene comrolenormen van het I13R zijn niel van toepass ing op onder
hall,!(e opdr:lClu . 

1.3. Uockhoudkundige asl>«ten 

De Maat V:ln acliv:l en pa)siva is de slaal die be)taal uit de b:.hllls of een 
!(dijkaardige tussentijd,e Sil tlalie en in beide gevallen een verk larende bij
lage. die onder meer een samen valling van rechlen en "erpliellli ngen kan 
IJe"anen, De Sl;' al ,,;,,\ ;Iedv;, en passiva moel zunder locvoCJ.Îng noch weg~ 
I~dllg voonvl()Cien uit de bal:lIls van de rekeningen. 

De Slaal "an ael;"" en pas~;vll m()CI worden af!(eslmen Ol> <--en d atum die 
niel mCt:r dan drie maanden teruggaal voor de datum van de algemene "er
!(adering. bijeengeroepen om l;ch U;I te sprekl'n o"er de o ntlening van de 
vennuotschap. 

1.3.1. OnJer et'n geli)kaar<lige lussent,)dse silual ie wordl vCMlf:un. ('(>1\ Sta;u ' .. n llCl"'a 
en I)3$S'V3. opge'lteld "olgens de ptlllC'pt'S en om\':LCI('nJe IcnminSle de rubrieken 
zoals weergegc",'n in cl(' IxwkhouclrcgJcmenrering ,make hel opSldl('n van de 
)a.,rrek('ning. De SI:L~, lIan aC\lV,' tn pass,,'u 0101'1 wndt( toevOI'ging, uoch w('gb
[lng voortvlOl'ien uI! de ba13ns van de rekeningen. 

Ik (UsS('ulijclsc Sla.~, mot't wordt' n opgemaakt. rck('IIing houdend 01('1 d,' waardl'
(orrccti<'5, .1(' pro rJf'd van de krn;\cn (m,"1 inbegrip vun de ,·trgocdlllg van d" 

(I) In '~l"Wln1; "~n ~.nIkd 4 .'(' § ! W<'Ihotk V<fIn, .I,,,", do- be"",~rM»>' '" ~'ln wrd~~ ow, 
,k \'''''1 , .. " .. nncl<.kn of .J.a;.nn "" IOb,md '-~!1.Jo, V<fInooISCh>1' op vun .... );". !t~lrou" ... ~n lu' .... 
""lor .. Wttrgr); ... ·rn, Ik """'10"'''' no,,,,,,,, 'llL.Ok~ de cOIl,rok ,'a" <k ,,,",and nn tcn ~ .... nooI
.. I ... p Icr !t .. I .. !;~"h .. ,d Uil flc,1 ;liI.1l .... m .. " ... " ..,n ~nd~", rn:h.sv<>rm "all 1911.\ bl'1v~n op tku 
"'lIk ... lu ,""p" .... hlk. 
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Ix·drijfsll·iders. de "fschrijving. de voorr:mdwijzigingen. de te berulen vakaJlfiegd
dm, eindrj:.larspremit'S en .ondere prt"mies, dt" behl5tingm. t·nz.) o\'~r~l'nkomstig 
dt· w:lardenngsr~gds. 

1.3.2. Het "mo.(/oirj omvar her kapir"'1!, Je u;lgifrepn-'mies, de ht'rwa~rdcringsm~t·r. 
waarden, de r{·s{'rves. de uvtrgedr:Jgt'n WinSt of het ovcrgt.Jrag"'n verlies en de 
bpiw.rlsubsidles. 

Onder her k"pi/t",/moct word~n b'.'l;rq>en. de som ":ln Iwr gestorte kapitaal en 
V:ln h~r opg{'vmagde, nit'l gestorte gl.Jt'elre V:1n ht! geplaatste kapitaal. HCI m"at_ 
sch~ppclijk kapil:J.:l1 ebI In :1:Inmerklng moct gl'nOmtn wordl'n voor de vergelij
king met N, V, 's, B. V,B,A. 's, en C. V.A.'s is ht'l knpil,l~l. zoals dil bt,paald word I in 
d", Sl:ltuten ',In dt, venno()(sch"p op de d~ll,m van hN opstellen van de smat van 
:1C!iv~ en passiva: de ultgifrepremits ~n :l11derc best:u1ddekn van ht,t eigen vermo
gen kumen nit! in a"nmcrking. \'\Iat dt' n'nnoutsch"ppen ondl'r firma belrefl. 
dient vnwelcn re wonkn naar hel kapit:I.11 dal in {Ic SlalUlt'n van dl' vennoot
schap 2,,1 zijn vaslgesldd na de omztultlg (artikel 776, 3dc l,d WClboek Venn.), 
Vour Iwc kJpilJ:rI van nlÖperJtieve vennuutschap[X'n (bestaandt' uit het ":!SIC en 
wr:l1ldtrlijk(' gl...Jl...,lte), zal de Jx,roepsbcocfenaar het rcgistl'r van de c<löl>er:mten 
up dl' datum van het afsluiten van dc 5taal van act"'" tOn passiva r ... ~dplcgcn. 

Het bedrog van de winsl OH'r het lop.ende boekjaar kan nict In :Ianmerking 
koml'n V<XJr loetl eventuele kapitaalverhoging, ten~ij dt" hierna vl'rmelde procedurl" 
(·1.2. L) wordt toegepast. I let re$ultn;lt val] hel IOJ>ende boekj:~1r tOl op de d;lIum 
van de "fsluiting van dl' Staal V:ln ;1(1 i"" en passiva ~:Il vermeld worden ondtr loen 
:lr~ol1derl'Jkt, rubriek \~m het overgedrJgcn resullaat in hct {'igen vermogen. 

Er bn in herinrwrjng w(1rdl,tl gebradll dat up gere;lliset:rde, flscu.11 lijdelijk vrij
gestelde mcerwaardl'n en op bpitaalsubsidics uitgesleidt, Jx,bSlIngen worden 
berehnd. 

1,3,3 . Dt, lermiln van drie nu"ndcn moet wordco ):t'rckt'nd ""naf dl' dmum van dl' SCa~t 
Van aCllva en passiva tOt <lp de ,!atum \'all de algenwne ,'ergadering die zich uit_ 
spn.oekt over d{' om~ening. 

\Xf:mncer het venn'lOlschapsrecht in dt, mogelijkheid vIXJrziN om eten tWt't'de alge
mcnt' vcrsadering bijl't'n Ie roep,-,n (artikel 781, ~ 3 Wl'rbock V{'nn. belreffmde 
de commandilalrC V~Ilf1ootschappcn up ""Indelcn), wordt de t('rmijn van drie 
ma:1nden hil'fdoor niet gewijágd: di, belekem dal dele termijn wordt bçrekend 
tnkt! teil "anzien van dt' ,...,rste alseml"ne vergadering. 

1.3.4. In UI.' NV, BVBA. CV l'll Comm.V.A, rn()('f de !x'rot'jlsoc'O{'fenaar zijn vcrsja,!: 
ov{'rmah'n ;t:1Il de vennOOtschap, ll'n minSle 15 dagen voor dt' algcm{'llt' \'t'rgau{-
ring die muct beslissen owr de omwtl1l1g. Als de berocpsbcoefcnaar de docomen
ten nict tijdig heeft ontvangen, en hij nil'f in dl' mogt'lijkheid is om dc~c welle
lijh- termijn te t...,rbit'(ligen, lal hij (hu \'t'mnrwoorden in zijn verslag a,ln de algt,
menc vergadenng. meI melding. 111 voorkomend geval, van de wijlt' waarop lIJn 
conuolt's da:Ir<loor zijn beïnvloed. 



IA VOOf\\erp van dcopdrach t 

De opdracht van d e bernc]lsbeoefemmr bestmn crin d e Slaal van aCliva en 
pass iva opgcslcld door he t beSlUU r na IC g llan c n ve rs lag ui t IC brengcn 
over d eze s taat. en inzondcrheid tc vermeldcn " f cr e nige over waardl·ring 
van he t netu)-<.c l ief hedt p lmllsgch:.d, 
Oe procl.J ure beoogt dat de ,'e ll ll"tCn zich met kennis van zaken k unnen 
uilspreken o"er de onuening VOln de \'cnnoOlschap cn beoogt in he t belang 
vall den !en d e besche rming van he t kapil:oa!. 

1..i,I, Flet verslag o"er dc SI"''' v,on acr,,~. en p;lSsiva m~1 worden opgestl'ld door de 
commissaris-revisor wn dr VellllOOlschap indien {'f (-en is, 

In de "ennoolschappen waar gel'n commissans is b,mocmd. word! hl'! vl'rslal; 
opgl'Slrld door een Ix'wcpslx:ocfenaar die ,hultx' speciaal word I aangesu:ld door 
hel Ix:SIUur. 

l.i.!. De opdracht van de berocpsbeoefen:tar lx'OfJgI na IC gaan of: 

a) hel nello-actief van de "ennoIHschap na omzeiling hugl'r is dan hel minimum 
milarsehappclijk kapiTaal voorgeschreven door hn \X'ed)o.:k vall vennool 
schappen: 

b) cr enij!;c OVl'TW.Iardcrinj; vall hel nellO-acti,.f hedl phl:'lsgehad . 

011 dtx'1 is Il' onderscheiden van wal wordl brooj!;{1 door d,' contruk' van de jaarre
kening, die cen fin:mcii.'lc Sl<lal is die aan de vennOlcn en derden pl:riodil'k infor_ 
malie verschaflover hel vermogell, de financiële pusil,e ~n he! rt'Sult",l( van .Ic 
011d"rneming_ 

IA,3, De bcrnepslx'OCfl'n~"r lJI zijn wcrb.a;lmIK...Jen ilanpasSI'n Jan hel spet:ifieh" doel 
van lijn o!xlmchl. met name hec opsport'n V,1O elke overwaarderin,!.: , .. m 11<"! nellO
anid. Dil'no\'l"reenkomSli;l; za l hCI werkprogramma gerichl zijn op de opsporing 
van ewolude OvcrwaJTcl"ringen "an r\lbri~keo ,~m hl'1 actief. l'v{'n:lls up d(, onder_ 
waardeflng van de voor~ienl11gen voor risicu's en kosl~n co de sdmlden. Hij m~1 
nin alle aspecten in achl nemcn die nOOi!! lijn in hCI bder van dl' ceT!ir.~ring 
van hl'l g<'lrouw bcdd "'.In de jaarrekening (sfrUctUUr V:lll hel r~sult"al, r.11;lnCl~le 
slIualie. enz ... ) 
I kt m:lIcrialilcllsprincip ... is Van IOCp:ISSlJlJ; bij hel ,erridm'n >'an de "crifieati,'! 
en evcnrucle aanpassin!!en a:111 uc rubrieken \"10 h"1 JCTltf. dl' vourácnlJl~en cn dl' 
schulden. Voor wa! bc!rt·(( IWI Ix'sluil meI bt-trtkkmg lOl hel nellO,acril'f ,baren, 
tej!;l'o. dito! elke overwaardeflng. onj!;cadn hn belang t!V;Ln. IC worden vermeld. 

1.IA. De dOl'lsfellinj!; van del(' Op<.Ir:lChl kadert IJ! tll'1 (Ot'!Xlssings!!ebil\! van hi.'( Jrtikd 
16 \';ln dl' Wel "a" 17 juli 1975 m<'r b.:lrekking lOt de bockhOllding Van 011dcrn('
mingen (voorhl'en "nih'] 17). Deze bq,alinj!; is van toepassing. me! dll·n V{'r
Slandl' dal de normale mmro!twerhaamheden mi'1der llilgebr~id zijn dan dezc 
d,c vcrl'is! zijn voor de eCT! ifieering van dl' ja.urckeninj; . Ot: bcT(){'pslx~Jefen:Llr dil' 
het 1x'SI;tao vasrslell van cm I11brruk ol' de Ix:palingcn van de boekhnudwel. .s 
ertoc gehnudcn urn hil'rvan ml'lding Ic m:,ken in ájn \'ersb~, behoudens wannt-er 
die inbreuk hl'l V'K>TWerp zou uitmaken van ten j!;qXlSII' mrrt..::ti,', 



J .5. DcolHo Jogische ~p·ectcn 

1,5.1. Hct verdi('m aanbewJing l-en opdr.lchtov"retnkom~t te laten ond('nekenen en 
da:'rin ,!c vo!gl'ndc verml'Jdingcn op Ie nemen: 

l-en omschrijving van de:' opdracht, 
d;tt ('r g("('n bt,rOl."pslx-oefenaar belaSI werd mei dezdfde opdrachl in de vooraf_ 
gaande tw:w!f maanden; 
de verJ1lrwoordd'jkht"id ,~lt\ het bestuursorgaan "oor het opSldlen "an el."n 
Slaat van (In;va en P:lSS;vU dil' bt,an(woordt aan de wettelijk<' bt,paJingen en 
voor ck !."vemude vcrklar<'mk bij!age: 
dt· vCl"lmtwuordeh]klwid van ht·t b!."stuur voor het te g('paSten tijd!." Icr 
lx""SChikking stdlcn van alk nodige document!."n l'n gCgl'venS. inbt,grepcn het 
verslag van hel beslltur: 
dl' t!."rmijn voor Je :Ifgifte ":111 ht"t verslag: 
dl.' berekenlllgswijz,' ,'n de bt,ralingsvoorwaardcn van dl' honumr;". 

1.5.2. Indien de partijen 11l verband met dnl' opdracht r{'l'{!S voorafgaand,·]jjk cen 
c~terne accoum,mt of bc:'drijfsr('visor h,·bbc:·n gem"dplrtgd. zal dl' ber(J('psbc:"(>I."fl.'
naar. oycrecnkomsllg de algcml.'ne dl·ontologische principes, met hem (onmct 
moctl.'n upnl.'men . !l.'nl.'il1,k 

dl' informalle It" bekomen, uiteraard met inachrnaml.' van IWt benx'psgdwim, 
omtrcnt dl.' omstandigheden die de cliënt ertoe zoudl.'n kunnen aangezet heb
ben om (-en andere beroepsbe<x:(enaJr te r.l.'ldpJegeo: 
zich re vergewissen v"n de betaling vall de "erschuJdigde en nr{"I-OCtW\Stl' 
honorari". 

1.;.3, IX: heroepsbc:"OCfcna~r Voert de Iwm toc\"{'rrrouwde opdr.lcln uit in volledige on"f
hankelijkhci,L o\"('fcl"nkomst'g dl.' algemene d("OnlOlogisdll'" principes!!', In (Ie 
vl"nnootschapfJl"!1 zonder comm iSSo'tris mag dl' beroepsbc:>tJ('fen .... 'tr niet de gcwoon
lijkl.' raadgever zijn van dl" vennomsch"p \Vnrvoor het versl:lg m(J('1 wor,kn 0P,l;I'_ 

StcJd. 

De berOCI)sbcotr~n~ar mag geen B;l'tl'gtlde opdrachten, :Ulderc dan cOl]{rol~op
dmchl{'n. hebben uitgevoerd in de yen noot schap tijdens dl' (wet voorJpandl· 
jaren. Hij mag s{"('n geregelde opdmclucn, andere dan conrrokopdmcluen. uit
Vot,ren in dt· vennootschap lijdt'ns de rwct da;lrop voJgcndc jaren. 

I.S.·i. [)(, commiss:lfis-rcvisor t:1I de algemcnl" \'ergadering bijwonen dit, re lx'rJ..:ldsl~gen 
hcr(, op grond vun cen vcrslag door hl.'m opgt,ma<Ikt, tcnzij hij om een welligc 
r<-den verhindt'rd zou zijn (arl. 272/271. 412_ 538/510 WNboek Venn. ). 

Op uitdrukkelijke "r. ... 'tg van het bestuur en mt'! d(' 100'lat,ng Van de algemcne 
vl.'rg ... dering, zal de ocnx:psbc:"Qt({'naar. die geen COlll1lllSSaTIS-revisor ,s. de ocraad
slaginsen van dl' :,Igemcn{' verg ... dcring bijwonen. 

(I) Er <heil( rá"fl'11g ,~ w"ru,'n gehoude" 1lI~' de dt'"molo",sch~ oanht"'d,n;: "all ~ ""ptember 19')7 
,,,,,,,kr de rda",:s "ISSt·" de I<"<.!en ,'311 I"" fllR rn ho, lDAC lil h,·, kader ,"~n "'" btrotl""oll""f,'
nlllg. IBR-Jaarversl.ö 1\197, Pl'. 21_1~. 
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I-IOOFDST U K 2: VER I FICATI EWERKZAAMHEDEN 

2,1, De bcroepsb.,oe(ena:lr voen zijn opd racht uit "olgens een gep as t werkpro
gramma. Zi jn versch illende werk1.aa", h(<(len en het bcwijskr"ch tig materi_ 
a,,1 ter ondersteuning en 'an wo rden opgenomen in ("tn we rkdossier, 

2.!,!, ! 1"1 w"rkprogr:\mma met b<-uekking lOt dl' v{'riticotie van d" Staat van aCliva "n 
passiv:! opgest"ld bij d" umleuing van d" vennQl>lsch"p omvat In prineip': de vol
gende stappen: 

• 

• 

• 

de idenrifi(;ltil' van dl' voorg"numl'n verriduins; 
de bcooruding van u,' adminislr:lC;t'Ve ~n bot,khouukunuiSe ofj;anisalie .'n u,' 
biJzoncll'r" risico's waaraan zij is blu()(J;eSleld; 
"l.'fitiClltle van de smal ''a'' aniva en P,15siva; 
het nalicht van de naleving van de wettelijke en statutaire b<-p.1Iingcn in ver
band met (k "oorg"nomen verrichting; 
hel nnicht van het bijloml,'r verslag van het bestuursorga:lI1; 
de 0psI,'lIing van hN vcrsbg. 

2.1.2. Bij ,Ic uilv{){'ring Van lijn opdr.lcht brengt de b<-roepsbl:oérnaar .. 11<, slUkken en 
gegevens samell, d,,, kunnen dien~n om d" venticalics dit, hij heeft vcrnclu te ver
antwoorden, Dele stukken wlJen worden b<-waard gedurende minsrens vijf jaar 
na de algemene vergadering die hl"t:(t bc.·slist 101 de wijziging Van d,' rl"ChlsVOrni 
van de vennootschap. 

2,! .3. I kt dossier mOCl minSlens d" volgencle gegtvens b<-v:\lIl'n: 

l'l:n smk dal 11,· toch'nning van de opdf'~dll bevesligl; 
l·tn nlemor:muum dal d{' vaststelling"n nI{'t octrekklng (Ot de administra
tIeve en IxX"khoudkundige org~nlsm Ir s~mrnv:lI; 
ut laatste j"arrektning en d" Staat van aCliv3 en p.usiva ,,~~aro~l'r dt, beroeps
lx"Oefrna~r "ersl"g uitbrtngt; 
het veritic:!ti{'progr:lmma bc.-dodd h,crboven in * 2.1.1.; 
hN ocwijskr:ld!tig mareri:!a l uat de rubritktn \':lil dt, sraat \'al1 "ctivu I"n p:ts
$ll'a valideert: 
hrt bijwl1(kr v{'rsbg van het bc.'SlUursor;l;aan met betr"kkin,l; tOt tlt onwttrin;l;. 

2. 104. [k ocroepslx ........ fenaar "'11 contact opncm~n nWI u,' notaris die lal optrl.·,.kn. ten
til1de de ontw"rp"ktt in~ak<' .Ic omztuin~. alsook her untwerp v:1I1 nieuwe St:ll\l
ttn re btkom{'n. 

2.1. \X':lnncer hij de v" rifi" 3, ;e doet \'an de st :lat van activa en passiva van d c 
ven nootsch ap bi j het aannemen d oor d eze V:1I1 een andere rech tsvorm , 
ident iticeert d e bcmepsbcoe(en,,;,r in de l.'erstc fase "an zijn werk zaamhe
d en d e voorgenomen vcrrich d ng, 

2,2,1. De bcroepdx'OC({'naar ven.lnll"lt t.1.'fSI alle nodi;l;l' ",(orm:,uc mtt betrekking tot d,' 
,'ennoolsch;,p. ham wa:trderingsrcgds. ue SlfuCCUur "an haa, k:lpit,,,,I, ue \'cnno,,'n 
l'n dl' !x·bngrijkstr risico's eigen aan de Qnt..lcnwmin~ of aan haar activiteit die van 
3Md llln de SI:l:1I van "cuva tn passiva op bc.·tckenisvolll' wijle t!'Ix'ïnvIOt.Jt·n. 
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2.2.2. De berO(·ps/)!."()Cfenaar Ix'srude~n d~ modalilell~n voorû .... n voor her a,mn .... men "an 
e .... n nieuwe juridi~chc v"rm en me .... r b(' paald IWI bijwncl .... r v .... rslas van het 
bC:51uursorgaun dat d .... uilt-enu'ning bevat V,IIl hel 1x·I,m~ v,m d .... verrichlinj,t voor 
de 'tnnoolsch'lp. De bercl(:psbcoc.'fenaar moel t>cn bijwnd,·re aandachl 1x'SI~dtn 

aan de mOllvmi .... Van d .... 1"lnij('n .... n de evennlele risiçu's v~n (-en inbreuk op de 
gelijkheid van d~ \"('nnorrn Ier gckSt'nheid van dt, verricht inS van de omzeIl mg. 

Als her v .... rslag \'"Jn 11("1 bcsnnlrsorsa."m niet beschikb'l"r is op hel og(·nblik wa'Hop 
d .... beroepsbeot·fenu.tr zijn werbaamhcden begint. dan ~al hij dl" leIding van de 
onderneming vl':I.gen stellen leneindt, ,'Cn duidelijk beeld tt" verkrijgen van htt 
nag .... slll.·áde doel .... n de omSluncli/,;lwdt"1l "an de omzeIling. 

l.l.}. \'iIannt-er de benlCpshc<x.fenaar <k voorgenomen "crrichling idemilin-ert, is hel 
aangewez('n dat hij l1'LIldacht beslet'(!r aan dt· mo/,;elijke toepassing van and .... re 
bcp:dingtn van het \'<'elboek van vennootschappen (bi)v. roc:passing van de artike
len .Bl, ·HI en 6.B \'<'elboek VI'nn,. kapitaalverhoging door inbrtnj,t in natura). 

2.3. In de twccde fase van zij n werkzaamheden ,·,~ rt de berocpsbeocfcm,ar een 
analrse uit van de admin istratieve organisatie, hoofdzakel ijk met belrek
king Int de ma'lIregelen die de Ix,trou wbaarheid verzekeren van de boek
houding. 

2.3.1 . Dt: beroepsheoefena:Jr mOl't bcsTUderen In w(;)kc omstandighfflen de boekhoud
kundige informatie wurdl upgestdd. Als hij Je commiss:lris-rl'visor is v:l1l de ven
lloOlschJp moct hij ~ich alk'Cn vcrgcwl$S('1l van dl- conu!1l1ïrcit ',lil 11("1 systccm 
v~n intcrne (omrole. Zo nicl, dnn mOt,1 hij d .... nodi);e wcrb:~,mlwden \"erridm-n 
om zich tC ",Or);ewissl'n van hct hcsm,,,, ,~'" inlerne procedurcs. u,mgtpast ,~ .. n de 
aard en d .... omvang van de onderneming, die hem de bclrouwb:l"rlwid van de 
gegevens /:"rnnderen. 

2.},2, Als de berocpslx.'oc:fenaar vasrsrt!r dal dl" adminislrntievl' en bockhoudkundl);l' 
organisatie :I .. ngepast is voor zijn "erilicarie van Je Sl'ml van aCliva en p."1Ssiv~. 

,bn kan hij lijn werkzuamheJ('n gewoon verder lellen. 

Als hij ernstige le~mlen v;lslsrrlr in de adminisl!'Jril'V(' organisatie, dan moel hil. 
in f"nnil." v'IIl dele leemlen. Je substantieve 1('Sttn uitbreid.:-n leneind~ de saldi 
oPl:wnOlllcn in de boekhoudkundige sm~t IC kunnen :llIl'Stt·ren. Als d,· zwaklcn 
van dt· ndminismltievc I'n bockhuudkundige organisatie dl' uitwerkinj,t Van (>cn 
a.1n/,;C]XlSt programma "oor substantieve n.·st('n van d,' bockhoudpo>ten onmoge, 
lijk maken.d.lIl ~"I hij in zijn ver.;l:lg dl." conclusies d:IaTlli t tr~kktn. ovcrl'Cnkom
stiS h<'lg('("n vI'rmt!d is in hoofdstuk 3 van d,'zc normen. 

204, In de derde {ase van ,Jjn opdradll zal d e bcroepsbeoefcna;or het Ix,wijs
krachtig maleria:,1 verz:"m·len dat hem loelaat de saldi uo bekrachtigen van 
de rekeningen opgenomen in de Sla"l van activa en passiva die bij het ver
slag van het bcsllIursorga;1I1 is gevoegd. 

2.4,1. De verzameling van hl'! bewijskrnchlij,t mntcri:l,d word I beperkt tUI de dudswl
ling van de opdr-~cht, l,~,ls bep:mld in de Wl'! elI gecommenwril-erd in p"ragma( 
1.4. van deze norm .... n. 
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2A.2. I)e ber()(."psbeot:(en~ar bepaalt de aard en de omvang van het !>"wijskrachr;g marc
riaal, nooig om zich (-en oordtel u' vOrmen in (unnie v:lIl: 

• 

(Ic spc<:ifieke risico's vabonden a:Ul {It [Ol'S[and van de onderneming; 
..1('" beslulI{'n van zijn beoordeiinS van de adminisnatievc en boekhoudkun
dige urganisa[ic: 
her algem{'en ma[eri:di[{'i[s!x'gllls{'l . 

j bj m<x'r altijd In staal zijn om zijn bt'Slissing{'n lt· mO!l\'{'ren. 

2.4.3. Ix' bernepsoc"oden:lolf zal {'Cn dusd:mig werkprogramma ops[dlcn dal hel risico 
op hel formulen:n van f'en foutief besluü m('r belft:kking 101 d{' Ixl<,khoudkun
dige S[Xlt wordt teruggebracht 101 ('Cn ,,:mv,.,,'1rdbaar n,wau: bI) het bepalen van 
de te ,'erriclll<'n verificalit'S zal hij rl·keninS houdl'rl met hN algl'mene m~!eriali
!eitsprincipc. 

De toepassing van hc! algem{'{'n marcrialilei[sprincipc:: m<x·, aanS(·l'asl zijn :~'1n 

11('"1 docl van hn opsporen van de overwa..1rderingen in .Ic rubrieken van hel anief 
en onderwaardt'ringen in .Ic n,britktn v:m hel 1"1ssief. meI uiuondering V:1I1 {'ig{'11 
Vermo);t·n, Aldus kan de bernepsoc~(ena.:Lr zijn werkzaamhed{'1l beperkt·n indien 
hij overeenkomstig I,ullt 2.4 .2. bn besluittn d:l[ het risico op onjuislhed .. n die 
Itiden tOt de overwaardering van hel tigen vl·rmogcn V:Ul gl'rmg belang is. 

Indien de !x,roeps!x,uefcnaar redt·nt·n ht'Cft om a..'1n tc nem!'n (!:lr l'r licl1 wdlidn 
cnige nvcrw:tardering Van Il{'r netto-aerief hl'Cfl voorgedaan" ditm hil til zodanige 
mare a~nvlt!kndl· or ml'Cr uilgl,breid~ w(·rba3mheden !~ vtrricJuen dm hij in 
S[:1.1t is l~ concluderen of er al <bn niet ('nige overwa~rdering V,1O her nl'tlO-:lctie( 
h(i:ft pla.~tsgch"d. 

VIA, 0..' beroepsbt'OCftn:t:tr !x'SIC(><!1 aandacht nan dl' waan!t·ringsmt·thoden en dt cvtn
ruclt wijligingcn erv:rn ter gt·legcnh(·id van dr oUlzetting. 

2.4.5. Als dc berocpsbeoden:r:tr hel bt'SI,I:m vaslslelt v:rll schuldvordcringen op "tnnl)
Icn, zal hij in h~t bijzonder de solvabiliteit van dcze onderloeken. 

2.;. De werkzaamheden van de bemepsbeoefena", mocten voldoende zijn om 
hcm toc re laten tC besluiten dal de slaal die de activ,l- en passivamesland 
weergeefl, een ret1elijkt· b:lsis vorml voor de berekening van hel nCIlO' 
actit'f. 

2.5.1. De Staat V3n :lCtiva en p,l$siw voorzien in :lTtikel 776 Wcrl:>o<:k Venn. zal m;nSII'ns 
beStaan ui, el·n hal"ns of een geliik.wdige lussemijdst lOl'Sp.md, opgcm3:rkt Yul 
gens de beginselen hierboven ulIl'cngl'zcI in dl· paraSm:tf 1.3.1. en, În beide 
);tvallen, ccn ,'{·rkl:trende bijbg{'. dil' ('Cn saml'll\':lIling beval v:1Il de rc:>chtcn ('11 

vtrpliçluinStn. 

2.5.2. Als uil de verrichlt vtrificmics blijkt dal corr~eril-s moeltn worutn :rant;rbr:lcht 
aan de "oorgeltgde Slaal van aerlva en passiva. d:m zal de beroepsbeoerenaar 
nag;tan of deze correCtÎt"S in,kr(!:I:1<1 zijn ~d)()('kr, ZOOUl dl' sla:n \':1!1 anIV" cn pa$_ 
si,,:! lond.., t<x·vocging. noch wCgbllfl/; voorrvloei[ uit de balans ,'an ,lt· rekt'nin
/;tn. 
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belekenisvolle invlo.:<1 hl .... fr op dc' reh'oini>en ood"rworlx'n a.~ n zijn onderlOek, 
dan moeT hij in d" <."t'rsTe plallfs alk nodii>e informmie vtn,amelen over de dmng_ 
wijdie van her feil of de bnrokken beslissin~ NI over hel werkelijk onregdmalig 
karakler ervall, Il ij zal zijn vasrsrelli ni>en docum<,nteren. conlan Opnt'mco mN de 
befl'.ll:psbeod(·naar dil· de gewoonlijh· r.mdgn·,.r ll is van de onderneming en de 
kweslie bespreken mei de leiding van de Onclt'rnNmnt;. 

Als de gevolgen van de onregl'lmatigl· 1O(:slancl op de rekeningen. geleI ('P de 
omstandigheden. niel t;{'{:orrigt .... rd kunnen worden, ,hln zal de btroeps!:x<Jefenaar 
kunnen kiez"n voor {'t'in I".ln de \'olt;cnde gt..Jragslijncn: 

ofwtl de vaslt;cslcldc zaken sdHiftelijk mt-edelen lIan hel beslUursorga:m en 
wel!wren zlJl1 opdrachl verder 1(' zenen: 
ofwel de vaSIt;Cstl'ltle zaken schrifl,·lijk mt1...Jdt'n aan h~1 bestuursort;"ml en 
een uildrukh'1ijk voorbdlOud maken in zijn verslag met betrekking rot de 
).(evolgl'l1 van de onrt·gdrnaut;ht..Jen op de SI3:11 van activa en passiva. 

2.7.3. De benx·psbt.'OCfenaar onderzoekt de rechten vcrbonden aan dl' ve rschillt·ndc cale
gOflt-i'n van aandelcn, d;la,in begrq :.cn de ; .. ~nddtn die hN ma:llschappdijk kapl 
raai niet venegenwoordigen. Als hij vaslSlt"!t dat de gelijkheid tussen de vcrschil
Itnde vennoten op btlekenisvolle wijze in gevaar dreigt 11" komen door de re.llisa
tic van d ... ,·errichring. dan meldt hij dal in zijn v,'rslug. 

2.8. Als de beroeps\)c(:.cf<,naar in de loo p van l.ijn w<, rkzaamheden gebeurtenis
sen va:.ts teh 1l;1 de afsluitingsdmum van d e s taat van aclÎva en pass iva die 
een betekenisvol effect kunnen hebben op de \'oorsleJling van de Slaat van 
activa en passiva of het bedrag Vlm het nelto-:lctief. dan moet hij dal mel
d en in zijn verslag. 

2.8.1, De btroepslx'OCfenaar zal aandachtIg zijn voor Jt ,·volltli,· vun hCI ma.~tschapl:.c

lijk bpitaal na de datum van de bockhouJsl"ll~t en 101 de ondem'ktning Vlm zijn 
verslag. [n 111"1 hijzondt'r voor dr coöper:ltlcve vennootschappen. dient h ij sp<-'{:i~ 

riekt· aandachl IC bt.':Sltden aan dl· evolut ie "an her veranderlijk gcd~'tlle van hel 
bpitaal; desg{'vallend za l de Ix:roep~beoefenaar melding nmken van het risico van 
de wijzit;ing van het vef'.In<!crlijk ged(-Clle van het kapitaal nJ de ondertekening 
van zijn vtrsla~. 

I-IOOFDST U K j: l iET VEnSLAG 

j.l . De beroepsbeoefen ilar vermeldt in zijn verslag. ;n algemene bewoonlingen. 
de o[x trachl die hc m is loevertrouwd, dl' refcremie naar he t a:mstellings
document en de wijze waarop h ij zijn cOlllrole hecfl uitg(.'()('fend op d e 
StalIl Vi'" ac!Ïva en passiv;, \'oorgelegd aan d e alg<,menc v<,r~adering. 

(l) l.i~ d",,",ologi,rh~ "nbevding d.d. ~ 'cp,,·robe, 1997 In,.ak~ d~ ,dam .. ro.o;.,n 0.1" Itd"n von 
het I.n.R. ~n ' .. n h"l I.D.A.C. '" he, kad~, ,'~n d~ be'o<;psui,,,,,re'''''t:, 1.8.R.-J",,,,mr..,~. 1997. 
1'1'·1·[.25. 
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ll.l. In de idclltif"icJtie \':lil de opdnlCht die h('111 wuRI! t()('v(·nrouwd ..... d de IX'nx:ps
b«x:f~n:l:l r moeu .. n opnemen: 

al de Idemif"ieam' Van de vennootschap (.1(' 111u.~tschaPIx:lijke benaming ('n ~etd, 
in voorko l1lt"nd g(·v:d het handdsregister. tn:.: .): 

b) d" datum wa:trop de boek houdkundige St:t:u werd vastgesldd door ht·t 
bcstuursorg"an van de ondernem ing . me! duidelijke vermelding d'1I dezt· 
51'~l! is 0 l)g(""$ teld onder de vernnrw<lu rde li jkhcid vun d it orgaan: 

c) et'n sam('l)va<t ing vun het k:,,!t-r wa"rin de ve rrich ting van omu'umg pl.latS
vindt rn V<ln de "('rJmwoording van het I;,.,sn lllrsorgaan. 

J.2. De berocpsbeocren:u.r zet de wij:.:e uiteen waarop hij zijn vc:rif"i<:aties hc:cft 
uitgevoerd. H ij geefl a:tn in welke male hij zijn werkl lH.n,heden heefl kun_ 
nen s teu ne n op een ad m inis tnuieve e n boe k houdkundige o rgan isa tie die 
volstaat in het k ader van J e ve rrichting. 

J .2.1. 0 ... bl'rOl.·psbeoefenaar mOI·t in :tijn verslag vermelden dat het doel "an zijn 
opdracht best:!at lil het opsporen Van rikt· overwa:lrdning van hn nenu-anil'( wals 
dal blijkl llit de door her bestuursorgaan npgeslddc Staat van :lCli'~1 en passi,':! . 
Zijn werkpru~ramma is bijgevolg gericht op dt' opsporin.!; v:'" t'vcneucle o\"cr
"~~1.rdcrlllgcn van rubrieken Van het anief. evcnals op de onderwaardninj,t "'111 dl.' 
,·oor..(ieningen voor risico's en kosten en de schuldt·n. N,t·t alle aSlx"Ç!t"n lijn in 
,"eht .!;(·nomt·n di~ oodi.!; ~ijn in hct kader van de certif"iërin.!; van het St"tmuw 
Ix·dd Vall dl' ,.,"url·kr-ning (S{fUClUUr van het resul!:l:lt, fioaociële ~itu:]{ie, cm ... ). 

3 . .2.2. Htt verslag van de berocpsbeocfenJar za l ui!eenZNtCn o( de "dmlllislr:uit'''e en 
bockhoudkllndij,te orgaoisatie van de verlllootsch~p hc! hcm mogelijk heeft 
Sl'm.lakt zich {"("n oordl"('llr vormen over dl' bc-schrijving t'n dt· wamdering "an de 
bestanddelen van de bot·khoudkundiSe St:laL 

Als dl' adm inistratieve en boekhoudkundige administratie Srote leemten ver
toont. (bn ~al de berol:l'slx...x:fenaar trachten voldol:ode al!ern;ltieve controles uit 
tc werken. Ah dat ni,·r mogelijk is. ui hij gl"('n verklaring wnder "oorb<'holld 
kuooen afgeven. 

3.3. De hernc psbl"()Cfe ll:mr neemt d e boekhoudkundige smat van aCli va en pas· 
s iv" op in :t ijn ' ·erslag. of voeg! hem erbij. Er moet duidelijk vermeld WOf_ 

llen d:ll d('zc- ~Imll van 'leliV:l en passiva opgesleld is ondc r de verantwonr
delijkheid van hel btSluursorgaan van de , ·cn"' '' 'lschap. 

1 1 J. l:>t· WCI schri jft \"oor dm dl' bcr()('pslx~lt·fen":lr vcrslag uitbrengt "vcr de boek
houdkundige StU.1.L Dit versl"g zal vulgt<nde clcmenttn betreffen: 

:I) de boekhoudkundige staat vlocit vomt zondn toc:vocgiogcn, noch weglarin
gen \la de halansrckcOIngcn: 

b) dl' voorslelling ',In dt· ho<'kholldkllndigt, Sta~t is in oven."t."nst('mming ml"t de 
StTUelllltr van dl' ,,,,trn·kl'ning<·n. opgesteld in overeenstemming mN dl.' regk'
meOlerin!!; 

c) de loc,l:ep<~sle waanl<'ringsrcgcls St('mmen overn'n ml'{ de boekhoudrl'glt
m("nr{'rin,!:: {'n alle w3.lfdt"Corn."<:til"S (~(.schfljvingen, waarde\"('rmind{'ring{'n en 
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vuor~io:ningen) zijn aun.gebrJdu op de arshurdatum van de SrJ3t v:ln actIVa en 
passiva, zodanig dat de boekhoudkundige staal crn re,k'lijke basis vorml voor 
dl' Ix'reh'nin!; van hrl nellQ-actid. 

Indien de berocpsJx'oo:fenaar het noodz"kelijk adu. kun hij commentaar .geven bij 
pum e) hierboven; hij kan hiervoor de belekenlsvolle rubrit·ken Van dt· boekhoud
kundige sraat overlopen. Hij zal zijn vo:rslag moeltn vervolledigen in do: hypothe
ses. wals lx'doeM in dt· paragr.lfen }."'2., }.}.3. co 3.}.4. hierna. 

3.3.2. Als de berocpsbeoeft'naar van oor,kd is dat wijzigingen "ansebracht moeto:n wor
dt'n aan de oo.·khoudkundigesca,u, dan zal hij in zijn verslag een voorbehoud 
opnemen met ~n \unw]Jing Van de betekenisvolle enrrrtt;es die hij nodig acht, 
overttnkomsti.g hetgttn hierna onder [XIr.lgra"r 3.5. wordt gesIt'ld. 

3.}.3. Als de lx'rOl'psbrocrenaar Van men'"b is dat de verklarende bijlage, zoals 1x"(I,)Cld 
in p"rJgr~ar I.}., bij de rubrieken V'lIl dr Sr.l31 van activa en passiva van belang is 
voor het begrip ervan, dan zal hij dit vermddtn in zijn Vt·tslab . Dit betreft in het 
bijzonder de wijziging van de waarderingsregels d,e zouden zijn doorgevoerd voor 
de opstdling V'lIl de boekhoudklln,!ige staat. Andt're inlichtingen dk de beroeps
booefenaar zou mOl·ten opnemen in zijn vo:ts!ag zijn in het bijzonder: 

octckenisvo!le verb,ntenissen (lopende betwislinsen, belangrijke waarborg
vtrplkhtinSen, enz.); 
zware financiële mocilijkhNIt'n die het voortlx-Sla:1O van dt· venno01schap. zelfs 
na omzenin,!;, onzeker mllken; volgens htl gebruik op hel vlak van ctrtifi;:ring 
van j:l:IHl"keningell beloopt h("( continuïteltsvooruilzichl normaal crn jaar. 
wij~igingtn van het bpil'l,d na dt datum van de boekhoudkundige st~lal. 

},3 .L De IxcroepsJx"OCf"naar vermddt dk feit dat hem Ier ktnnis wt'rd gt'brachr na dt· 
datum van dt· botkhoudkundige staat en Jat een bclckenisvolk wijzibing van delt· 
staat tOl bevolg zou hebben gthad. als dat f,'i\ voor die datum beh·nd WaS gtWI'l'SI. 

3.4 . De b<-roepsbeoefenaa~ vcrmeldl d at hij kennis heert gcnomen van hCl ve~
slag van hCl beSlUlI~S<J~gaan voorzien door anikei 778 \Vctbock Venn . Hij 
seeft ,n l ijn verslag alle inlicht ingen clic hi j nodig achl Ier in formatie van 
de alSemene vcrSadering in verband met dc on1zen ing van de rech tsvorm 
van d e ,'cnnools<:hap en die n ;el voorkomen ;n hel versbg van hel 
besluursorga'lfl . 

3.4. 1. De 1x'f()CpslxcuefenafH "ermeldt de bcll"kenisvolle feirt'n die hl"m Ier kenniS wt'r
den gl"brJchl na de ,lnlllm van dl' boekhoudkundig,' Sta'll en die van aard ~ijn een 
aanzienlijke invloed te hebben 0l' de beslissll1g Vall dl' 'll,!;emtne verg"dcring, zt"!fs 
als zo: nitr noo.hakelijk een invloed hebben op de prl"SCIllU1I1" van de bot'khoud
kum!ibe staal. 

3.5. Als de bero<:psbeocrl"naar in de onmogelijk heid verko:en cen verk laring 
londer voorbehoud ;of Ie ge\"en, dan lal hij <1(' redencn daan'oor in duide
lijke bewoordingen uÎteen~e{{el1. 
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3.5.1. De berocpsbeoefenaar moc! in ~ijn v{'rsbg melding maken van ,dIe betckenisvolle 
(orrecties. die aanltid ing geven COl d{' overwaardering V,1n het nl'uo-a(lief, die 
a.1ngebrnchl moelen worden aan de staat van a({iva en passiva, gevoegd bij het 
verslag van het bestuursorgaan van dl' vennootschap. 

In lwt geval de cortt-'Cli{'S voor gevolg ~ouden hebben d:\{ het neno--u(lie( kleiner 
wordt dan hct maatschappelijk kapitaal. dan zal de beroepsbeocfenaaf ,Ie door 
hem~elf g{'Corrige<:rde cijfers gebruiken om het nclto-3Ct ief re \x'rekenen vermeld 
in her besluit van ~ijn vnslag. 

35.2. De beroepsbeoefenaar. dir in dl' loop Van ~ijn werbaamlwden e{'n inbreuk Vast
stelt op de boI:khoudwet en haar uitvoeringsbesluiten in verband mei de opstel
ling van de boekhoudkundige Staat, ~3 1, onverminderd formele aspecten van 
ondergeschikt belang. d"arv"n melding mOl'len maken in zijn v{·rslag. ovrn'Cn
komsrig her nnih'116 van dl' wel van 17 juli 1975 mrl betrrkking COl de boek
houding van de ondernrmingen. 

35.3. De berot'psbeoefenaar. die in de loop Van zijn werkzaamheden et'n Ix·tckenisvolle 
inbrl·uk vaststelt op dl' vtnnoolschappenwN rn de smtUlen za l dit vermeldrn in 
zijn verslag. lil dl' mate waarin dtze inbreuk invloc>d bn hebben op: 

de beslissing van de algl'mrnt vrrg"dering; 
or de ptt-'Senmrie van {!t Sr1l:lt van activa en passiva enlof de berekening van 
het ntlto-actief. 

3.6. I"let ve rslag van de bcrocpsbcocfenaar ~al gedaleerd en getekend worden 
op de dag waarop de werkzaamheden werden beëindigd . 

3.6.1. Als de berucpslx'OCfenaar het schriftelijk ,·erslag Vll!l hetlx'Stuursorga:l!l Icr Verant
woording van ,Ic omzetting van de \'(·nnootschap nict 11I'dt kunnen \X·komen .. oor 
hij zelf 'tijn verslag hl:(fl opgeslr1d, dan kan hij zijn ,geltkend verslag niet afleveren. 

[n ~ulk geval zou de commissaris-revisor een verslag v"n nirt-bevinding moelen 
aflevef('n. 

H OOFDST U K 4: BESLUIT VAN HET V EH SLAG 

4.1. Hel beslu il van hel vers!:'g van de beroepsbeoefenaar mOCt zijn oordeel 
bevatten ove r de afwezigheid van enige o\'e rw;,arderÎ ng van hel nellO
actief. 

4.1.1. Na:JSt de vermelding bcp:.ald in 4.2. moel de berocpsbeocfenaar in ~ijn vnklaring 
aangeven: 

dat de verrichting werd nagezien overl~nkomstig de~e normen: 
dal uir zi,n wcrkza"mht.ucn niet is gebkhn dat tnige overwaardering V;l!l het 
netw .. aCliefheeftplamsgehad: 
elke andere inlichting die hij nuttig oordeelt voor de informatie van de ,mn .. 
deelhouders en derden in het kader van de omztttingsverridlling. 
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4.1 2. Als dc bel'O('l)Sbeo~:fenaar van oorde<::I is dat corrfftil'S hadden mot·tcn aan!wbrodH 
worden a3n de smm v,m activa en passiva die hem wordt voorgelegd voor dl" Cx:rl"
kening v311 het ne({o-aclid. dan moet hij zijn voorbehoud in duidelijke bewoor
ding"n opnemen in hel beslui!. li ij kan gebruik maken van de voorbeeld· beslui
ten in bijlage. 

-i.2. De berocpsbcocfcnaar moel zich in zijn besluit explicie t uilSprckcn over de 
verhouding van hel nello·aCTief t<>( het kapitaal. 

-i.2.1. Als [Wt nttto-actief grOll'r is d:m hu kapitaal. clan moet hij dat vermelden. maar 
moet hij niet het bedrag van [Wt nN[O-aClid. noch hl'l "erschil opnemen in zijn 
verklaring. 

4.2.2. Als het neno-aclief (of nello-passief) kleinl'r is clan het kapitaal. dan moet hij het 
bedrag van het netto-anier (of nello-passief) en hel verschil vnmelden in zijn 
besluit. 

4.2.2.1. De beroepslx:ocJenaar zal hel nerro·actiefbcn:kcnl·n en vergdijken m(·t het maat· 
schappdijk kapira,,1. zelfs als dat netlo_lLctief gelijk is of gtoler is dan het mini
mumkapiraal. gepla:llst ('n/of volgestort. bepaald in het W'etbotok v,m Vl'nnoot
schappen. 

4.2.2.2. Zelfs als de vennootschap die zich omzet een neno-actief heeft dat kleiner is dan 
h(·t geplaatst etllof volgestort minimumkapitaal voor~ien door he! Wrrbotok van 
vennootschappen. dan bn de omzetting plaatsvinden. 

De beroepslx'OCfenaar 1,,1 echter in zijn verslag en eventut'el in hel beslui! van zijn 
verslag uitdrukkelijk het specifIeke risico dat eruit voortvloeit in herinnering 
brengen. met name ond('r meer de l'ventuel~ a:lIIsprnkelijkhdd van clc personen 
bedoeld lil het artikel 785 Wtfbo~:k Venn. en het feit da! elke belanghebbende in 
rechll' Je ontbindin~ van de vennootschap kan vmgen {artikelen 333 en 634 
\'(fct!xxk Venn. ). Dele vermelding kan in de conclusie worden weggebten In hN 
geval voldoende externe inbrengen worden vooropgt'Steld. 

4.2.2.}. Als het nello-actief kleiner is dan het kapitaal. enkel omwille van het feit dat cr 
nict-Qpgcvraagd kapiraal is. kan de bcroc:psbeoefemlllr zijn oordl-el nuanceren. liij 
zal rekening kunn~n houd~n mt! a:lIlwijzigingen die te kcnn('n geven dat 
bepaalde vennoten niet in St3.·U zullen zijn om het s"ldo te volstorten. 

4.2.3. Als ht! ne{fo-aclief tenminste Over(:enstemt mtt het bc<.!r .. g van h(·t maatschap(>('
lijk kapitaal. maM kleiner is dan hel minimumkapir:ml vereist door het Wetboek 
van '·l·nnootschapp,'n. dan moel de beroepsbeoefenaar daar melding van maken in 
zijn versl3g. Het IWl-ed(,lid van par .. graa{ 4.2.2.2. is eveneens toepasselijk . 

4.2.4. liet nieT voldoen 3:11\ de vereiste \';In hel minimumbpita:tl van de vennootschaps
vorm waarnaar wordt omgelCt, bepaald in Je Vennootschapptnwel moet ook wor
den gemeld. zelfs als her nello-anief grOlcr is dan dit weffelijk minimum. 

In zulke gcvallen is bet gcbruik .. lijk dat de vennootschap beslist h"ar kapitaal tC 
'<erhogen voorufg'L'lnd aan de verrichting van omzcffing. om her minimumknpi· 
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taal lt· Ix-reikcn vereist voor clt vorm van clt vennootschap wa.trin zij zich omzeI. 
1)(- Ix-roepslx-oef(>naar zal dan nagaan dar orwd voldocnde Ix-standd(>len van het 
eigcn vamog{'n voorhan<lcn zijn (in dt· matt dllt dtze de overgedragen verlien'n 
ovrrtrdrtn) behoorlijk gocdgt·kt·urd door dt algtmtne vcrgadtring. o(wel dat 
voorafgaandelijk dt· statutaire afslu,tdatum van hcr boekjaar is gewijZigd om [Ol' 

te btcn dc door dc :dgcm<"lle vcrgadcring goedgekeu rde winst van htt boekjaar re 
incorporcrt"n in het bpit""Jal. 

4.2.; . 0.: omzNt!n),; van een venn()ntsdJajJ met onbepcrbe aansprnkelJjklwid in ecn 
bes loten vennootschap met l:>elx'rkl~ a:lllspn,kclijkheiJ of etn coöperallcv<' ven
nootschap met beperktt· aansprnhlijkll<"id kan gelx-urtn voor zover het nt'r{o-anief 
trnminst'· OWf("{'nst{'!l1[ mN her mon imum tC "olstOrten bpitaal (2~O.OOO BEF.). 
InJicll dil n ,e[ het gcval is, dient de ontoereikendheid "an het gq,Ia.~[st{· bpiwal 
re worden verm eld, alsook het r isico dat hieruit voortvlocit op hN vlak ,'Im de aan
sprJkeJijkheid Van dc p.uIIJen. 

4.2.6. \'(Ianneer de , 'cnnootschap zich ná dc omzeiling bevinJt in ten Sllua!;c zoals 
omschrcvrn in de artikelen 332 of 633 \'(fe(boek Venn., za l de beroepsb( .. oefcnaar 
hiervml melding maken in zijn verslag en, in voorkomend gt·val. in zijn Ix-sluit. 

·t3. ,\Is de bcroepsbcocfenaar niet in de mogelijkheid is geweest o m d e nodigc 
informat ie re verzamelen ,'oor zijn controles , orwel omdat de gegevens ver
strekt J'X)T de partijen o"voldoende 7,ijn, o(wel omdat de berocps l)(,ocfe
naar geeon(ronteerd w o rdt met een belangri jke o n zeker heid voor de 
waardering van d e actief- en p ass iefbestanddelen, dan is hi j gerech tigd 
zich tI.' onthouden van hc[ geven van ee n oordeel. 

4,3. 1. In bet Ix-sluit van zijn ,'crsiag ... ,1 hij de partijen a.~nlx-"elcn dl' verrichting uit te 
stelten totdat bijkoml'nJe inloch[IIlgcn verkregen zijn, die d{" prcrist'ringcn kun
nen geven die mxKlz"kelijk geacht worden om dl.' Ix'slissing t{· kunnen nemen met 
kennis van zakt'n. 

4..1 , In d e au tbentieke akte die de bes liss ing tOt omzeili ng vas ts telt , wo rden de 
conclus ies ove rgenomen van bet vers lag " ll11 de beroepsbeoe fenaar. 1·let 
uillrekscl ui t deze authentieke lIk te , dat dient neergelegd te wo rden tc r 
g riffie v:lIl d c rechtbank van koophandel en [e worden bekendgemaakt in 
de Bijlagen "an he t Belgisch Stal!tsb lad. moel deze conclusies bcV3f1en. 
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BIJ LAGE 1 

I. Voorbeeld ,·an een besluit van een "er"lag zonder voorbeho ud 

B1:SLUIT 

On~~ werbaamheden zijn er enkd op gericht na tc gaan of cr enige overwa:ude
ring van hct nct lO-actief. zools d .. u blijk! Uil de Sla.~l van actÎva en passiva pcr 

(dulLIm) die hN bestuursor!;aan van de venno01schap heeft op!;esleld. heefl 
plaats!;ehad. Uit onze w,·rbaamheden. uit!;evoerd overeenkomstig de normen 
inz.ake het verslag op te stelll-n bij de omzetting van een vennootschap, is niet 
gebleken dal er enige overwaardering van het nello-actief heeft plaalsgehad. Hel 
nctlQ-actiefvolgens deze staut van ... euro is n'l·! kleiner dan hel mautschappelijk 
kapitaal vun ... euro. 

1. Voorbeeld van een t>e" luit van een verslag 70ndcr voorbehoud wanneer l' un 
de kapilaalvoorwaardc niet is ,·"ldaan 

2.1. Ht! nmo-"rritf ir I(/ge~ d,," he! kt/pil,,," N~1/Idd i" ,Ir botkbOlu/!/(WI 

Onze w,·rba,.mhedl·n zijn er enkel op gerichl na te !;a:.n of er enige ovcrwa:ord,·_ 
ring VJn 11l."t netlo-aClief, zools dat blijkl ui! de SIa.1f van actiw en p·,lSsiva Ix·r 

(datum) die het bestuursorgaan van de vennootschap heefl opgesleld. lwe(t 
plaatsgehad. Uit onze wl'rbJuml1l'den, uitgcvoerd ovcreenkomstig de normen 
inzake het verslag op te SIf .. ll,·n bij dl· omzetting van een vennOOtschap, is niet 
gebleken dat er enige overw:,ardering van hN nello-actie( heeft plaatsgehad. Het 
neno-actier volgens deze Staat van ... euro is ... euro kleiner dan hel maarsch:'ppe
lijk kapiraa l van ... curo. 

2.2. Htl "'HO-,,(/i(! iJ '''gf~ ,I"" brt ",illill",,,,htpihl,,IIVIII dl 1"tIITlOOl!fhap u'{1{/rhJ de 1't'II/00/

JcIJ.tp I<"O~"I OIlJgfZtl 

Onze w(·rkzaamhcden lijn er enkel op gericht na te gaan of er enige O\·erw"'Jrde
ring van h'·1 neuo-actief. zoals d~, blijkr uir dl· Sf<lar van activa en passÎva per 

(da!u m) die he, bestuursorga:1fl van de vennoorschup heeft opgesteld. heefl 
plaaTsgehad. Uit onze werkzaamhed~n. uirgevoc.·rd overeenkomstig de norm,·n 
inzake het verslag op te stellen bij de om~euing van een venno01schap, is nicl 
gebleken dm N enige oVI'rwaardering v:on lwt ncltO-3Ctief hcer, plaatsgehad. He! 
lIetlO-aclie( volg(·ns deze smm \':ln ... euro 's ... euro kkiner dan het minimumka_ 
pitaal vereis! voor de oprichting v~n een ... (nJ:\mlo~e vennootschnp). Op srr ... ffe 
v:on 3anspmkclijkheid v:on de bestuurders (...aakvoerders of vennoten naargelang 
het Sl·va!). kan dl' verrichting sleclus plaatsvinden m'ts bijkomende inbrmgen 
van bllllcnu;t. 

3. V"orbeeld ' ·lUl een besluil VlUl een ver,lal:t me! "oorbehoud cn me! cen 
netto-anier hoger dao het kapi taal 

BESLUIT 

Onze w"rk~~"mheden zijn er enkel op gericht na te gaan or er enige overwaard,·_ 
rini; van Ill"r neflo-acticf. zo.~ls dar blijkr uir de sr:o"r van aCtiva en passiva fX'r 
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... (dalum) di~ h~1 bl."slUursorgaan van dl' vennootschap h~erl opg«leld. tte.eft 
ph,,"sg~had. DI) OO1.e werbaamh~den Uitgevoerd overeenkomslig de normen 
Inzake hN v~("Sb.g op U' slellen bij de omze{{lng ""-11 etn vennoolschólp. werd~n 
overwaard"r;ng"n van het ncuo·actief vastgesteld, waarvan het n~nobedT"Jg 
euro Ix:dnlllgl. I !et nCllO-anier volg('ns deze Slaal. na aflr<'k van bovenvermdde 
overwaarcleringen. 1x"(lrJagl ... euro ('n is niet kl(,Itl~r dan het maatschappelijk 
kapita.11 van ... euro. 

4. Voorbeeld van een beslui, van een verslag met voorbehoud en met een 
neuo-aclief lager dan hel kapilaaJ 

BESLUIT 

Onze wcrkzaamlllxlen zIJn er enkel op gerichT na te gaan of er enige overwaarde· 
ring van het 11etto-actid. zools dat blijkt u;t d" slaat wn aCtlVll en passiva J1I'r 
... (datum) die hct bestuursorgaan van de vennootschap ht>cft opgesteld, heeft 
ph,atsgehad. Dij ome werbaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen 
inzake het v{'("Slag op te stellen hij dt· omzetting van een "ennootsçhótp. werden 
overwaarder;ngen van hel nCllo·aClief vastgesteld, waarvan hl'l neuobedrog 
euro Ix:draagl. I-kt neuo-acttcf voJgt"ns deze Slaal. na a{Hek van bon·nn·rmdde 
ovelW"il:lrderin.sen, beJrJagt ... euro. liet ve!"SChil rrn't hel maatschappelijk bpi
I1lal van ... euro. \'errrn'ld In de 511'ó1t wn activa ~n pasSiVli, b~draagl ... euro. 
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BIJ LAGE 2: CIJI'EHVOOIWEELD IN BEP !) VAN DI: HYPOTHESES VEHMELD 
IN PARAGHAAI' 2.6. EN .f.2. VAN DE NORMEN 

I. Omzening van een R V. B.A. in N.V. 

Norm Eigen KnlJi!:l~1 K~pi[mll 

vermogen vóór .1<, v(·rricht ing Il~ de verricht ing 

GepJ:mrSI ~ V"I~eston Gcplamsi Volgestort 

2.6.1. 2.60() 2.~OO I 2.~ ()O 2.500 2.500 

4.2.2.1. \I.OOt) 10.000 10.000 10.000 10.000 

4.2.2.2. 1.500 2.500 2500 2.500 2.500 

4.2.2.2. 300 750 750 250() 2.500 

4 .2.3. 1.000 750 750 2.50(l 2.500 

1 .2 .'1 . l Ooo 1.500 1.500 2.500 2.500 

2. Qmzcuing van (.-cn N.V. in B.V. U.A. 

Norm Iligen K~lpjt:la[ Knpir:ml 

vcrmogen vóór dl' verrichting mi dc vcrricllling 

GeplaatSt ~ Vol,l:rstort Gepla:IlS1 Volg<'Slon 

4.2.2. 1. 1.200 1.250 1.250 750 i 750 
4.2.2. 1. [ .200 1500 1.250 750 500 

4.2.2. 1. 600 2500 2.500 n u 750 
4.2.2. 1. 000 1.500 1.250 750 500 

4.2.2.2. 200 2500 2500 750 75() 

3. Qmzeuing van een vennoOischap met onbeperkie aansprakelijk heid in een 
coöp.cral ievc vennoOischap met beperkte aansprakelijkheid 

Norm liigen Kapitaal Kal'iwnl 

vermng{'u vóór dc verrichting • n:l de verrichtin,!; 

GephlalSI' Volgestort Gcpl:l~l[ St I VOI,L:cstort 

4.2.5. 300 750 25U 750 "" 

(1) CIjfers d<,",wvallcnd om ", ""n en on euro. 
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lIiJLAGI: ~ TAI3t:L A 

Belangrijke opmerkingen 

Gdil'vl' in tabel A de ,'oJgende ((x!tnumml'rs ;'nn te duiden: 

CO DE 

Commissaris-revisor (andere opdracluen dan 02, 0·1 of 05 111erna) 
met ond~rnrmingsrJad; 

02 Portefeuillemaarsch:lppijrn. mei ondernemingsraad; 

01 Krediet;nstdllingen. mei ondtrnemings"",d: 

Verlcktringsmaalschappijen. met ondernemingsmad; 

Mutualiteiten; 

07 Openbare instellingen (andere dan 02, 05, 08); 

os Ziek.""huizen, mei ondernemingsraad; 

09 Uirsluirend ondernemingsmad: 

I 1 Commissaris-revisor (andere opdrnchren dan 12. 13 of 15 hierna) 
zondt'r ondernt'mingsraad: 

12 Porrefcuillrmaalschappijen, zonder ondcrnemingsraad; 

13 Kredierinsrtllingen. zonder ondcrtlemingsr.l.1d: 

15 Vcrlckcringsmaatschappijen. zonder ondernemingsraad: 

16 Uitsluiwnd geconsolideerde jaarrekeningen: 

18 Ziekenhuizen, wnderondernemings"",d: 

19 Onderwijsinstellingen: 

20 Ontwikkeling NGO's: 

21 VZW's (andere dan 05. 08. 18, 19.20). 
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TABEL IJ 

Andere (omroleopdra(h ten uitgeoefend overeenkomMig de wet 
nkt in de uitoercn ing "an het mandaat van commissaris-revisor 

A.rd ,-.n d~ ""dr.><h, A.ntal updrach,,,n Totaal .... n .Ir ro<'urn,,~ 
It .. lur~nd" J~ 1',,,,0<1,, .an <k 1"-"00,, 

" Inbrrnsen "' "'tu", 

" Qu.". ,,,b"'''Srn 

" Om·""",S"" 

24 Vool'$tcl "",bind,nS 

" FuSt ... 0" .pl".",S"" 

" Erken,,,,,& "." ... n,,~tn('''' 

" &rrchtdi Jke ex!>"""", 

" Do"rde ,,,"',,ba,,k be,,,,,,md,, _"dk"aa, 

" Commi.",,,. ",,,,,ke <~""hon;,,& 

;0 Toe&,"".,..s" '''MOl ,Ioor,]" rrcl"bank benoemd 

" O"ertlte w.."d'Jke orxIroch'<fl 

To<,,,d" 
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TAI3Et C 

I3c rocpMnatlgc s:Lnw nwcrklngS\lcrbanden die cr bestaan 
mei vennoOischappcn "f verenigingen die In het buitenland 

of ,n Belgii' werden opgericht 11I 

N .... m~" adr.,. Rt'Chuvorm 1"""yUl o( btJ"cn l.oo, 

gel'l k"",dig "'lP"""'" 

(I) Ar< ikd 4b", § I ,'an he' tU i. ..-~n 20 april 191'19 101 ,-.s"I~II",g '''Ul 1"'1 Huoshoodd'lk Rcgl,,' 
m~m van hel In,,,,uur d~r B.:drijf,...,~iso,en, ..,a1, g~w'i"bd duo, h~. K.B. '-dn 11 m""" 2000: 
art. ti V"" d~ w~, , .. n 22 lult 1'.153 hOlld"nd~ d~OI";d,,,ng VIIn h", In,,,,uUl d~r Ikd';jfs,""v;soren , 
gcwij"bd door tlt w<" van 21 ftb"""" 19!1~. 
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TA I3I~t D 

Lijst meI d e namen v:m de rC~' i sO!'en 

meI handtekeningsbcvocgd hcid. 
van de o"erigc revisoren en van de stagÏl' Îrs 

Lid v." """ ander 
N ... m en voor'Wlm UtIS'Kh 

beroel"on,,"uu' (I) 

.) Revisurt"n m~ h.n(l!oI«·n . ng,be,",l<"~Jhml 

b) ow,,~. ITV,sur ... n 

c) $,./:,aifl 

L.d .... n <"Cn .nd" 
hu"enl."..!. 

bemo.'I"In'[((U'" ,"U, 

(I) WorJen b'I"oorbrtIJ brtlodd me, h~, ""Srol' "I'''''m'''", ,n IkIS'" hel IA8 nfh,·, BIBF: In 
NcJnl.nd he, Kn", nkli)\.: N[VRA of he, NovAA, in I'",,,hijk d. CNCC of Je OEC; lil ol" 
V ..... n'gJ ... S''''''n h," !l ICPA. 

(2) Geh""'t" Je " ... m v.n he, In"nuu, en hc, land aan ,c Ju,Jen. 
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De jaarl ijkse mededel ing: verklarende wcl iclHing 

J, J. Elke revisor moct ~'t'n kt~r pcr ja;t' aan het Instituut ovtrmaken: 

a) (-en "erklarin/:: op erewoord (ar\. 7 van het KB vun 20 april 1989); dne ver
klaring dient als berekeningsb.~s;s voor de variabele bijdr:!/::e; 

b) een jaarlijkse med •• leling (art. 32 van hel KB van 2{) npri] 1989): dne infor
mati,· laat het [nscÎtuUt tOC om lijn opdl".Icht inake toe~i(ht Op de beroeps
uitoefening uit t,' oefenen: 

cl voor de confraters die in l~n vennootschap actier zijn, een kopi., van de jaarre, 
kcnin/:: (art. 3~ van het KB van 20 april 1989). 

Het is evident dal de gegevens, die opgenomen zijn in deze drie documenten 
(omzetcijfer, aantal gepresteerde uren, enz.), voor zoveel :lIs mogl'lijk. moeten 
overeenstcmmen. Dit zal voor dl' re-chtsperson('n sle-chts mo/::elijk zijn in de ver, 
ond('rsteJling dat zij hun box'kj:l:lT afslltiten op .) 1 december. Hct nieuwe "nih'l 7 
van het HuishOltdclijk Reglemcnt (gewijzigd door hN koninklijk besluit v"n 
12 ma.1T! 2000) bepUlIlt immers dat d., verklarin/:: op erewoord verplicht zal moe, 
ten gebaseerd zijn op hel omzetcijfer V'Hl het voor.tr/::uande '!IIrgtdiJkc J""r (rf. de 
omzendbrief van 30 juni 20(0). 

1.2. De confra.ers zijn v.'rplicht om h.,t documenl a.~n hCI IBR leTllg uver tc mnken 
binnen de zes maanden l1a hel ,tfsluitl'n Vlln hun bot-kjaar (art. 32). 1)(:- Ra.1d heeft 
de Commissie vun Toezicht verwchl om de a.1nmllningsprocedures of de eventuel.' 
5:tnCli."S ten allnzien v:rn de confraters die deze lermijn niet respe<reren, te verster, 
ken. 

I.}. Het document is beschikbaar in \'(Iord_forma.u op de internetsite van htl Insti
tUut. De confr.tlers dir hel wensen, kunnen het downloaden en, indien nOOi/::, her 
formruu Vllil hel document a.11lp.~SSl'n. In g~-en enkt! geval ma/:: de titel van een 
rubriek /::ewijzigd worden. 

Het versturen van het document nMr het Inslituut per e,mail wordt s.erk aanbe
volen. 

IA. Het nieuwe document (versie 15.12.2000) mOCt voor dl' eerste kc.'r gebruikt 
worden voor de boekjaren die be/::innen na 31 dl"Cemocr 2000. De kantoren die 
hel wensen , mo/::en het vrocger /::ebruiken. 

2. SAMI-:NVA1T EN OE PAGI NA 

2.1. Tocpassingsgebit-d 

a) Er moc. slechts {<-én document pt'r kantoor en voor hCI h.'lc kamoor ingevuld 
worden. Dil heeft tot /::evolg dat: 

de revisoren, naTllurli)ke personen, vennoten en/ofbeslllurders vun slechts 
één kantoor of werkend in exclusieve onderoanneming voor een kantoor. 
hel document niel Il'n persoonlijke titel moeten invullen; zij dienen des-
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alnil"trtmin het document terug ;t,m het Instilllul over te m"kt"n met (k 
vermelding "gl-en eigl'n activiteit"", alsook met de geg"vcns van het kan
roor wa:lrbinnl'n de aniviteiten worden ul1gevoerd: 

• de rechtspersonen (mel'Sml éénl>l,rsoons-BVBA's). V("nnotcn in de schoot 
van sltx:lus ét'n kantoor. het document niet moeren invullen. 

Korrom. de jaarlijkse mcdt'<lelingen dienen ingevuld te worden door de revi
soren" natuurlijke of r{x:htslx'rsonen, die '"{-en eigen activiteit" hebben" 

bI Ix" revisor. die op de Hn of andl'rc manier "ijn activiteit uitoefem in rWl-e ver
schilkncle kantoren. zal het document moeten invullen en. indien nodig. dl' 
rubriek ··werk .... 1amh.'<Ien voor andere Ix'{lrijfsrl'visoren", voor~ien onder pum 
.3.d van pagina I, m~ten gebruiken. 

d /'okt het begrip "ma:ltscha]," in voetnOOt I wordt bedocId dt· vert'niging van 
1x..;lrijfscl'visoren zoals omschreven in artikel 8. § 2. 2'" V~ll de Wet V'Hl 22 juli 
1953 (dr. l..c<k-nlijsl in bijlage bij het 1BR.-J""r1'rr$/IIK 1999.]>.22 NI]>. 174). 

2.2. Samenstelling van het kantoor 

a) Het aamal te vermelden »l'rsonen (cf. voetnOOt }) is het a.1nral natuurlIjke 
personen. De "russ<:nliggendl' structuren"" (vtrbomkn rlx:luspersonen) dientn 
gent'gtad Ie worden, Het is (j(' Ix'<locling om het aantal confrmcrs tt kt'nnen 
die werb:tam lijn binnen t";'n kantoor. ongeacht hun lundlsdw beroepsmocla
lileiten. 

b) Ot· kolom """anral personen"" vtrmcldt dl' actit"vc personen binnen het bmoor 
0l' de "fslul1datum. Dcn- w.-gtvens wordcn bij v(JOrk!:ur vl'tmcld in volrijdse 
(";luiv~lenrcn (VTE) loals dit het geval is bij dc soci,,]e balans. t()('gev~gd ,1.1n 
de jaarrekening. Aantallen met dl'Çimall·n zijn dus mogclijk. 

Er lal m('estal geen ov~rttnstcmming zijn ml't rubriek IOj van dl' sociuk 
balans, want ,]{, socialc balans belX'rkr zich (Ol het oczoldigd pl.-rsont~1 (ingc
s.chrevtn in het pcrsoneelST(,t;ister). 

c) Dl.' kolom ":I:lflr,,1 llr!:n"" beperkt zich tot de daadwerkelijk geprestl~rdc uren 
(cf. Voctnoot 4). Hel g"al om de geprtsttcrdc uren in de zin van de socialt
balans, te wettn wwcl dc productievl' uren a.1ngaandc de opdrachten als de 
niet-procluCtieve uren, mu,u met ullslulllng V,ln de v"kanties en de ziektepe
riocles. 

! Ier aantal te vcrmelden urcn ocj",rkt lich tot dc~e geprcsIl>("rd door de persn
nen 'Ktitf bij lwt kantOOr op de afsluitdatum. 011 heeft tot gcvolg d"t gl't:n 
rekening wordt gehouden ml"t de uren ocrreffende dc personen die het kan
wor iJl dt, loop \':ln het bockja:lr verlaten htblx:n. 

\l;Iunrwl:r c"n p .. rsoon \,;Ul functic Vl.'rnndtrt lil dc Ino]> v:1Il her txx,kja.1r, is het 
de functie. uitgl'Oefcnd 0]> de afs!uitdarum. die van belang is. liet :tantal uren 
gcpn.-stecrd O"er het hele oo....kja.1r al inlx:grcpen zijn in de functie uitg'><JC
fend op de afsluitdatum. 

Dok hier lal l'en o~erccnstcmming nl.'t rubrirk 101 "<In (k' sociak b.11an5 dik
wiJls nil,t mogelijk lijn. 'l"ngClicn dele informatie .tl de door het [X'rsonl't:l 
),;cprestcerde uren hCTIl,-emt, on),;c:lcln of dit .tl dan niet aanwnig is op de 
afsluitdatum. 
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In de veronderstelling dat l"("n kamoor wu menen dat het eenvoudiger is om 
dl" ~epfl'steerde uren, evenals hN aamal personen mee te delen volgl'ns 
dezelfde prin<:ipes als deze dil' van kracht zijn voor de opma.1k van dl' sociale 
balans (rubrieken 100 en 1 () I), Slaat deze moStlijkhcid open milS l-en vennd
ding (1(1'_ op het document. 

d) Zes cateSorieën zijn voorzien. De eers\(' vier m .. ken dl' "profl"Ssioncll' Slar' Uil. 
de laatste rWI-e <\(. "administnHieve staf'. 

De vijfde rubriek "andere bediend.,,,'" viseert de werknemers die een Jouter 
administmtieve (unnie vervullen (boekhoud ins, onrvan.gs!. omce mana~e
m,'nr, enz.). 

Ot' vi"rde rubrit'k "ml'(\(.wcrkers deskundig.'n'" viset"n d., medewerkers, onder 
wtrknenwrsstatuut of als zelfstandige, nil'l-rl'visoren, voltijds o( dt·e/tijds 
werkt'nd voor hN kaneoor (in dil ~eval uit te drukken in VTE) (accountants. 
fiscalisten, boekhouders, informatici, juristen, actuarissen, consul mms. CIC.). 

Om her voltijds C<Juivalent ,'an een zel(standi~ medewerkt'r om IC zetten. 
wordt een basis van 1.700 jaaruren als b<:palend voor .'('n "o!tijds.' b<:lrekkin~ 
a::mlx·vok'n. 

2,3. Werkzamnheclen van het kanwor 

a) 111'1 bc~Tlp omzNcijfer 

I-Ie! omzetcijfer diem verstaan tI' worden lil de b<:tekcnis van de [lCluratle 
(klasse 70), dus zonder rekening IC houden met dl' 101><:nd.· dossiers (klas~ 7 1). 
De rcvisort"n. natuurlijke ptrsonen. ó1.ullen trop lellen dal zij niN lwt bédra~ 
van hl.ln ontvangsten vermelden. maar wel hun factllr.ltid"..:lmg. 

Onder factumtic versmat men de gewone faetur:ltic, met uitsllli!ing van de 
~uivere a;mrekening van de kostt'n (v.'rplruusingen. hotels, maaltijdl'll, ete., in 
prinri!,,· klasse 74). 

b) UitsplItsing van de werk"-'lamheden pc:r categorie 

De opdraclucn !x>docld in de punten 3a) en 3b) :ójn de comroleopdrJchttn 
uitgt'OCfend krachtt'ns wettelijke of rcglemt'maire bepalill~en, heról.ij perma_ 
nent (tabel A), htlzij éfrl!lmli~ (tabel 13). De revisorale opdrachten, ó1.o.'1ls 
g{..:lcfiniet'rd in artikel 1,4°, van he! koninklijk besluit van 10 januari 199-1, 
ditnen hicrondtr r(' vallen. 

De Olxlr.lCluen bdoeld in punt 3e) (andere professionck wt"rkzaamlwclen) 
bctrelTen de diverse wcrba .. mhedtn voorzitn op Je oude lijst 3, zoals bijvoor
Ix-eld: 

expertises andl"TC cl:m Sercchtclijkt, arbitrJges 
waardering van ondernemingen. due diligt"net"S 
ncwassurance services (websites, mili.,u, nc.) 
presta!i{"S van boekhoudkundige aard 
fisc-Jle adviezen 
beleids.'ldviezl"n 

Onder de op</mclucn. bedoeld ;n punt 3d). wOfllen v.-rsman de werk1.aamhe
den uitsevocrd V{)(}r lOWt! Belgische als builtnlandse confraters_ 
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c) Aantal uren 

I-Iel aantal I~ vermelden llren voor dl- opdr~chten opgenomen in de punten 
3a) en 3b) bedra:lgl hel :lama I producticn- uren ("gtprestetHI voor de 
opdr~ducn"). De onproducticve uren (vorming. administr~tic. CIC) moeren 
nin opgl"nOmen worden. 

LX- uren belre!T,"ndc de personen die hel kantoor in dl: loop van her boekja.~r 
hebocn verlarcn. wordtn niN in rektning gebmcht. 

3. TABEL A 

31. J3enamingvandeclit'nt 

D<- notic vcnnoolsch:lp (vorij,te versie) werd weSgelaten, want I:T kunncn ook I~r
manente comrokopdn.ehrcn uil.!lcvocrd worden bij rl'Chtspersonen die nier dl' 
vorm van een vcnnoorschap hcblx'n. 

W'annecr merr<ll"re venno01schappen dCI-1 uitmaken van eenzelfde .!lTOCp. is hN 
ni('1 ((~gesra':lIl om allt-s IC lwr.!lroq~ren onder dt· hoofdvennootschap. Eén regel 
per rcclHspersoon moet voorzien worden. 

3,2" Aard van de opdrJchr 

Ol en 11 Niet alleen de opdrachten Van commiSSlHis-rcvisor van handelsvennool
schappen worden bedoeld (artikd 130 W'elboek V'lIl Venno01schappen), maar 
evcnet·ns d l- eonnoleopdmchten bij anden· n'Chlspt·rsom·n dil· niCt (k vorm 
"'lil l-en VZW zoudcn hebben. bv. dl' ESV's, de intercommunales. dl" auw
nome he<lrijven, de openbare instellingl'n. l"tC. 

05 en 15 Deze rubrieken belre!Tt'n de ,·er~l:kcringsmaatschappijen I:n de pensi
ocnfondsen. 

09 [)cze rubriek betreft hel geval - in pn ncipe: zeer zeldzaam - v,m Cl'n controle
opdmchl bij l"l:n ondernemingsraad (arrih'l 15bis van dc Wl't van 20 septem
ber 1948) bij een redlfSI~rsoon die geen commissaris-revisor lOU hebben (bv. 
omdat zij niet zou voldOl'n aan de crireria of omdat zij niel onderworpen is 
:!an hl"( \X!etboek van Vennootschappen). 

16 Deze rubriek heert betrekking op het geval van t:('n cenifiG!tilXJlxlmchl van 
de .!ll'Consolidttr<ll' ja"rrekeninS van een ,·cnnOOlschap (artikel 73 koninklijk 
besluil van 6 m:~~TI 1990) zonder d,,! dt, bedrijfsrevisor de commiss.1ris-revÎ
sor van dae vennootschap is. 

3.3. l-JonomTla van hel m:mJa.11 

Als h~1 mand=r uilgl'Oerend wonlt in (ollt'ge, moet men slechts hel ge<leehe van 
her ereloon voor het bntoor mtl.Jtlen. 

Hel jaarlijks Ix..:lrag vnn h<'r mnndaat dient opgenoml:n Ie worden. zelfs in het 
geval \'an bt,n~ming of onrsbg in de loop van IlI'! boekjaar. 

3.'1" To!ale faClllmtÎe van dc periode 

Deze kolom ,mi kunnen yerschillen van de voorganndl- (honorari:l Van het man
daat) omwille van twee n.Jenen: 
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1°) bt-noemlng of olllslJl,: lil de loop van her boekjaar: 
2") ander!.> presr:nies (arrokel 134, * 1 \'(Ierboek van VennooISchappen); hl't 

bedrag van deu ~ndere preuaries ~al opgenomt'll wordl'lJ In dl' ,olgende 
kolom (f,,(wr~!Jt' In "erb;'lld mer bijlOnd~re mhn"), 

3,5. Artikel 1'1 van hte koninklijk bt-sh,ir van IQ Januari 1991 

Dt~c nicuw~ infnrmalie is belangrijk om de nakving van .lrllkel 131. § 4 
\XlNboek ,":In V"nnoot$(happen Ie versIerken, 

Hel bt-drJg .... Jn de hooorJrla mot"l niel verrndd worden In dne kolom. Een "er
meld,"g meI JA of NEEN ,'OiSlaai, 

4. TAllEl.ll 

Er ditm ondcrsrRi:"pt dat (lelt' wbd voorbehoudtn is voor dt· opdr~dllcn uilgcoc."
frnd hlliwi lXI 11/,11/'/,,,,1 1'<111 ftJllllllliJilrlS-rrr"iJor. Een bIjwIldere oj>dt:lcht (inbreng. 
(usic, CIe.), ultgt'v'lCrd d"m l"tn çummiSS:lris-rcvisor, dient 0pl-:cnomt'n IC worden 
'" tabel A, voorlaalste kolom (bijwnd,>re taken), 

27 Dt:~ rubriek heeft berrl'kking op de expert ises die 10000vertrouwd ~I)n door ttn 
gere.:.:hleli)ke (RechdXlnk. I lof, Ondenoeksrechler. Park!'>l) o( fisnle overheid 
(b,J .... anikel20 ,'an hel Weiboek der successierechten), De expcrus(:s wa:lnoe 
venochl werd door ondernem,ngen of hu" r.o;Id)man In hel hder "an eo!n 
,l!cschiJ ~oor de I't'<:hrba.nk, dienen niel "ermeld Ie worden onrkr rkze rubriek; 
~ij worden bNoeld ,n punt lC op pagina 1 (andere I'rofC'SS,oneJe "erk:taamhc:-
Jen). 

28 Deze rubriek 111,'(,'6 bcu('kkmg op Je manJatell ... an ,·trefT~n:'ars In hel geval 
... an l'en gCR'('hlel'lh' ombinJing (artikel 182 \'(Il'lbuek van VennOOlschap
pen), 

[)(. controle van de vert.'Ocniuj.;sfch·Il,n,gcn. bUllcn hel m:ulUaat van commis
saris (artikel 191 \'(Il'lboek .... "n VenlloOlschap(X'n). is ('('n opdf:lchl bedoeld in 
rubriek 31, 

De ultoefen,"g '":In ('('n m~odaal van \'ell'ffena:lr, aangt..Ju,J door de 31gemenl' 
vergaderml,: (:m,kcl 181 Weiboek ,.,.n Vennootschappen.). dielll J;erang$(hikl 
te worden onder pUlli .lc, l)lIgllla I (andell' I'rof('S$ionele werklaamht"()en), 

}I Tussen de o"erige W('!lelljke npdr.1(hten k3n men dl' 1x1)('rkmg '-"n hel "oor
kturrecht (artIkel )96 Weiboek ,'an Venooolsch,'ppen). (Ie ulI~irtes onder de 
(t:lCliew3ard~ (art Ikd 5H.:! Wed)()(·k van Vennoolsdml>(X'n). CIC unJerbren~(·n. 

5, TABEL C - IN L1 CH'Il NG EN BETREFFEN DE DJ: llImO EPSMATI GE 
SAM I~NWERKI NGSV ER UANDEN 

(h'el'l'('nkomSlig "rlikel .l.:! ~an hel koninklijk besluit '"n 10 I"nuari 1991 moe
Ien d,· Il'v,soren verselllilende inlichtingen belreffende de IIllerpro(essionele "en
nOOlschappcn W;larm ~') p"rtlCipell'n. met"delen 3:ln hel InSllluul. J)e~t imerpn:)-. 
fessionele "erenl)o:JIlgtn ,,"orden beperkt tQ{ Je midJell'n,'enllnOl$(h"ppt"n en ~ijn 
onJerworpen lUn ue ,'oorJfj.;3:lnJe goc-dkeuring "an Je Raad (artIkel R. * I ""n de 
wel van 22 )ult 1(53), 
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He! jaarlijks bijhuuden van deze t;et;evens is noodzakelijk Om tCt;cmO<:t tI' komen 
aan ardkl'l 4bi.r van hl'! koninklijk Ix:sluit van 20 april 1989 houdt"ndt· vaststcl
lint; v~n het Huishoudt'lijk Reglement, gewijzigd door hee knninklilk Ix:sluit van 
12 maart 2000. 

De dt"rde kolom (lnsdruut) hNJI sltthts Ix:trekkint; op dl' vennOOlsch:tppen of 
verenigingen, onderworpen :\:\n dl" aumrilcil van een Instituut. In bepaaldl' geval
kn kan voorzien worden in een vermeldl1lg Mumder voorwerp··. 

De lijst moet volledig zijn op hel Belgische nivl-,Ilt. Op buitl"nlands niveau zou, 
,"oor hep.ulde kantoren, het overziçht met alle iTHtrprofcssion{"le samcnwnkings
'·trband!:"n zeer omvangrijk kunnen zijn" In dit gevlij bn l'en alt;ement verwijzing 
naar htf neTwerk vOJSfUM1. 

6. TABEL D - LljST MET NAMEN 

J:)(- verplichling om de lijst mer dl' n;lml"n vun de confraters ~n v:tn d!:" st3t;iairs 
tOC Ie voq::cn. is [l it'l nieuw. 

\'(lat wel is to<:g{'voegd, is de vtrmeldinl; in welke mate men lid is van l'('1) ander 
(Br1l;isch of builtnbnds) InstituUf I;cdurende het boekjaar bedoeld in de jaar
lijkse medt-deling. 

Deze gCt;cvens zijn nunig om het Insl;tuut I(J{" IC Ialtn zijn ux"zichlSolxlracht 
behoorlijk te vervullen. 
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Jl I) I.\(, 1 I 

HET IMAGO VAN DE BEDR IJ FSREVISOREN 
BIJ DE BEDlUjFSLEIDERS 

De resultaten van twee imagostudies die uitgevoerd werden in de 
herfst 1999 op initiatief van het I nstinnll der Bedrijfsrevisoren 

He~ft de bedrijfsrevisor een "gunstig Imago" in dl' lx-drijfswer{'ld? Sommil;en zullen dne 
vraag missch,en eigenaardig en mlspbatst, of zelfs volkomen absurd vinden. I-kr Instimm 
der J3cdrijfsrl'visoren kan h,·( ~ich cellIer niet vrroorlovcn aan d"ze kwesrie voorbij Ie 
g:mn. nu dl' I;lobalisering en .Ir mondia!iserinl; vnn dl' eçonomie in dl' ondernemingen 
nicuwe behoeften doen olllsr-olan. 

[);mrom aelme hl'! JJ3R h~t absoluut nrx!.g om dl' vinl;cr aan dl' pols te houden van 
dil beroep. I-Iel liel de mark(()ndrrzoeksbureaus Mythos Qualitative Research en 
Significant Marketing-Research een grondigt, studie UitVOCrl'n bij de doelgroep van de 
revisoren: de ondernemingen. Zij spmktn ml'r de l'ehte 1x'Slissingoemer van dl' organisa
tie. n:lmelijk de algenwen directeur, de afgevaardigd bestuurder of d,' secretaris-sener.!a!. 

Me(hodologie van de s tudies 

Om l'en beter beeld re krijgen van dl' vcrwuchtinsen Van dl' bedrijfswcreJd, maar ook van 
d~ houdingen v,m de beslissingnemers of hun relatie met de r~visoren, voerde I'o lydlOS 
QualitatÎve Research in septcmber 1999 een uirvoeriS gl'Sprek mCI 22 "echte beslissing
nemers Deze groep kan als r~prcstnr:uid worden beschouwd omdat zij bestond uit 
Ix-drijfsleiders. Van uireenlopende onderntminl;en: profil_ ,'n nO'l-profimrganisalies; kmo's 
en grole Ix-drijven; ondernemingtn die volgens de WCI vl'rplichl zijn om ttn revisor jn te 
schaktlen en ondernemingen die daarin vrij zijn: firma's dit, lich wenden tOt grote inter
nationale kantoren en :l!1dttl, die de voorkeur geven aan "plaatselijke" kantOren, enl. 
(Gmfiek IJ 

N I', , 
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1)1\ dieploonderLOek werd a;.mgevuld door een kWiJmlliJll(>\'e StudIe, bWoeld om de 
gt'gevcfls tc kwantificeren, en zo het imago van de bedrijfsrevIsoren bI) dt, "beslissingne
meN" en hun tt·vr.-denheidsgmad nmlwkeurlg lfI te schalt(·n. In tot;~d "ocrden dl" en<lu&
tcurs zo'n 384 teleroongrsprekken. Een uitgebreide stl't'kpl'OI'f dus, rc.'presemmic:f voor het 
.!;ebruik van de diensten van de bedrijfsrevisor in Bel.!;ië. De sleekproef was wdanig 
saml'ngt'stdd dat een gepas! t·vcnwidH .... ·t·rtl bereikt tussen grotC imtrn;ltlonale bedrijven. 
grole nationale bedrijven. kmo's en dt, non-proflt$t"Clor. (Grafitk 2) 

Ot· enqu&11" W("t'S UIl dat 82 l)f ,~m de ,~8 1 onder ... r~gde mln)~en Wt'!lelljk ~erplichl 
lijn t't'n berorp te doen op C't"n bC'dnjfsl't'visor. En 87 <Jf van Ilf't (Ou,,] ;lama] ondervr .... gde 
lx-dnJ,'cn - .H.l firma 's - werkt met fén of ml't'r Il'VISOren, V~n de 1., l)f "mel-gl"brUl
kers" behoort de meerderheid 101 de oon-l'rofitSCClOr. In dar vt"rb.:md is Oc:t nuuig aan te 
SlIl'prn dat F l)f van dl."Zl" wgenaamde "n ier-gt"bruikers- al comacten h.KIdt"n mei de 
w.'reld ViJn de bedrijfsrevisoren. (GrafnktN 3. 4) 

~I' ("" _ '" 

I~' _ KM() • """ 

:1" " " ====: w'" 
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Ecn hogc graad van tcvn . .Jenhcid bi j ondernemingen 
die met een bedrijrsrevisor werken 

Uil d" ('nquêl(, van Slgnilicam bl'lkr dar 72 'Jf. van d", ondervraagd~ lx.Jn)fslciders "Icvr!'
d"n" of"u~r tcvrooen" zijn ovcr de kwal,!eil ",lil de Pfl'$I:UI"$ viln hun revIsor. Z'I geven 
hem een $COrt' van !I (Ol 1001' 10, Een kwan van d" beslissingncmcrs !;CVell noS l-en $Core 
van 6 tOl 7 op 10. Amper 3 % van de ondervl".I.:lgde bedrijfsleiders zeggen "h"lcmaal niet 
Icvrl.Jen" 11' zijn. (G~oIfit!1'. ,) 

Wordl de I(·vrroenheid ',In de Idautcn Semelen op basis "'.1Il ~obt«tlne~ elementen! 
Deels lI'el. Maar niet UItsluitend. l)e kIl'.1Jitalil"\'e sludi(' '-"n Mythos brengt Immers aan 
hre licht dat het pos'tieve or negatieve beeld van de rol d,e ~n bedTlJfsrevisor in ~n 
onderneming spttlt. nicl wlttr :lfhangl van de intrinsieke kenmerken vJn hre bednjf 
(kmo of grool bedn)f. BelgIsche of buitenlandse aandeelhouders, profil- of non_profitS('('_ 
lOr. cnd. maar wel van dc persoonl'lkhcld '':In d", ondervraagdl' managt'r. Zijn tempt"'
mrnl. zijn ervaring, zijn profl"Ssiuneil' ambities, zijn op'':Itting ovcr Jc mi van lx.Jrijfslei
dcr. kortom. zIJn visie op dc wert'ld speelt l-en sleutelrol in dl' rol die de manager dt' 
bednjfsreviSt,r toebedeelt. 

I~cn slerk en positief imago: 
integrite it , competentie, geloofwaardigheid. onafhankelijkheid 

IX- kwalitt'itsSludit' ged! 1tt'1 bttld van ten ~sterk~ bf.tot'p dat streng is gereglemcnteerd. 
ml'l name via veelei5ende dffilllologlscht' ('n ethische codes. Er WOrdl vol lof gesproken 
O\'cr de opvallrndste kW:llllelt,m van de bednjfsrevisor. imeöriteit, compelentle, geloof. 
wa:o.rdighl'id en onafhankelijkheId. l)e kwantItaIleve studit' tOOnt aan dat 93 'l van de fir
ma's die ren beroep doen op ttn revisor. spontaan - t'n in de ~rslr plaals - ffn \':In deze 
vier kwalirt'iten noemen. ;'ndert eiöensehappen die on de ~nqu{:lrs regeImalig voor
komen, zijn Ob)fCII\"tcn, 
eerlijkheid, professionalis
me ... Het beroep dwing! 
bij de ~ebruikers dUI
deli)k v~-el respect af. l)e 
bedtljfsrev;sort'n plukken 
daar ook individuN'1 Je 
\'Rlchten \lall. (Grufltlt 6) 

_p •• bov...".. ... , ..... 
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" .... _ ....... s.
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De kttrzijde van de ml-daille is dal hel bc-TIX"p in hN alg('m~n wordl bc-schouwd ~Is 
"conserv~ lIef'. DIe [('Tm lOU uillll~ ~en'n:t:1O de "a~ngeboTcn voor~ichllghei<l" die dl' 
bedrijfsre\JSOT zou kenmerken. I)e~e cigensch~p lilk[ een :l.11l1:11 "visionalre" ondl' rnl·mers. 
dil' risico's nemen "om vooruit te gaan", ilO SlOren. Ze lijkt nict erg in de smaak te vallen 
V:1Il a:ll1llill1~CTS van de o·ondcrncmlllgsgl"t'SI". 

Naasi dele demcnllon bn.°ngt de kwantil~II('v(' studie ook enkele (lcld"tamc) minder 
pOSll>cve percepties a:ln IWI I,chl: het werk Ylln Je bedrijfsreviS<lr lijkt soms hetgttn 
binnen de onderneming zelf gelx-un, te O\'Cflapl'en: de n.·visor lOU soms de Illdruk wek
ken l-en "gendarm " \":In de SI:a.31 Ie lIJn: Je revisor wu enkel dIenen om zijn handlekenmg 
op wellelijkedocumenlen Ie pl:a.3lsen. (Grilfirl! 7/ 

.. ud" ........ ,f"' ..... ~ .... do ~ ...... , 
...... , ..... __ .Jr_'-ooIku..:l .... ~ .... 

.. "' ... "',; .............. , ..... 
J.''''''''''''''''' 
", .. _1...1,"" "",,,._.""_ ...... ;.,,""'" 
"I,. ..... ""., .. , """,._ ... /",."""" ... , .... _. 
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Globilal gezien is hel Im~go van de lx-dnJfsre\'isor dus biJlOfldl'r poslllef. 011 wonh nog 
~ns ben'SIIgd door het feil dal t"'et' op dnl' be'drijfsle idcrs:a.3n km,kren en fami],e zou aan
r .. den be.lrijfsre\"lsor t{' worden, [k lI..lOgehaalde Il'<knen sl'rekt'n boc .. kdelen: et'n boeiend 
berot'p eB I)f), een goede Iet'rschool (25 'if), \"eelzijdig (19 '')0, gOl'd bc-laald ( IS 'l), 

Een s teed s brede re waaier 0 lx lrachten 

9., q \"an de managers die in het kader \"~n de kw·"'ltitatie\"e studie werden undervrn:lgd. 
lej>;gcn een betot'l' te doen op et'n bedn,fsrevisor voor de noodowkeJi,kt controle en certifl
COllie "an cle jaarrekenmg tn \"oor de controle \":In dt boekhooding van hun bedrijf, Di, is 
nlel meer clan 10giKh. 

loch {oom cle enquête;un dat d,' rol "an de revisor nIet ophoudl bIj deze "klassIeke" 
IJken: Z/3 '':In de ondernemmgen (66 r;;) vragen;un hun revisor ook ander advies. Binnen 
de grtX'p \":In de kmo's is dJlzelfs V1, 

Dl, ~n<lu<''ltllrs hebben daarom \l;In ,k managers gevl".L:lgd welkt° andtre opdrJchten de 
bedrijfHevisoren in hu n ondl'rncmint; \"avullell. 0.. antwoorden spreken boekdelen: Z·1 '}f 

van de ondtr\"r:lagde bedriJfs-
leiders \"ot't;en spontaan er:l:Jn 
IOC dat l ij contact opnemen 
mer hun rev isor om hl'm 
financitel .. d\"ies Ie Vr:lgen, 
IS 9f raadpleegt een revisor 

al\"orens l'en strategIsche Ix
slissmg It nemen, en ZO '11 
\"~n deze managers vragen 
om dl' rt'\"ISOT gespecialise~rd 
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advies over juridische of fiscale materies, advies aan de ondcrlwmingsr:lad, advit'S over 
milit'u~aktn of voorr'J.:ldbehet'r t'nz, (Grafifi 8) 

Wanneer dl' enquêteurs aall dl.' Ix-drijfslei
ders (al dan niet gebruikers) vragen in welk(e) 
domein(rn) zij aan dl.' be<lrijfsrevisol't'n ret"ds 
'Idvies hebben gevraagd of zouden vrog,'n , zijn 
dl.' :lntwoorden duidelijk: fisc,la l advies komt 
op de ttrste plaats (64 % ), gevolgd door repor
ting (H % ), advies bij financii'le rransanies 
(~I %). de waardt:bepaling van een bedrijf 
(48 % ), advies i,v,m, ht't imt'rne bt'ht'ers
sym'Cm (46 % ), juridisch :ldvies (36 % ), finan
cieel advies (36 % ) en de milicuwpponrring 
(23 %). (Grafiek 9) 

G. II .\o,,",., 

'"0 
NP 

TOl:.lAJ. 

Opv;dknd hierbij is d:\[ bijvoorbeeld 41 % VJn de non-prufir orsanisaties beroep zou
den doen op et'n bedrijfsrevisor voor :ldvies bij belansrijke stratt'gische beslissingen. 

NicHI'min hebben v("<.'1 m'l11agers nog vaak e('n te eng 1x"<.'ld van de werkelijke compe
tentie van de Ix-drijfsrevisor, Zijn rol bepl:rb zich al te dikwijls lOt de wettelijk opgelegde 
te<:hnische wkcn. 

Bijzonder aanmoedigend is echrl'r dl.' Vaststl"lIing dat ~9 % van dc ondervraagde 
bcJrijfsl{'iclers menen dat de revisor ook lOU kunnen bijdmgl'n tot een betl're lx'Scherming 
van de integrin:it van de IT-systemen, 23 % denkt aan lk bcJrijfsrl'visor voor mil,eur:tp
portering, en J 5 % vind! dat de revisor l'en rollOU mONen sl>l'lt-n inz"ke dl' controle bij 
dl' veiligheid van cic elektronische communicatie, 

Nood aan communic atie 

Ot: Ix-drijfsrevisoren beschikkt'n over professionelt' vaardighL-den die Iwn klamen sterk op 
prijs stellen. Dat blijkt duidelijk uit de kwalitatit've en kw.Intitntie,'{' studil'S. [)ie wij~('n 

echeer ook op de noodzaak voor h('{ beroep om zich beter kenb,mr te maken. Zo brengt de 
kwaliteitSanalyse aan het licht dat een meerderheid lx..Jrijfsleiders nauwelijks WI'ten hoc 
de Ix-drijfsrl'visor aangl'Srrld werd of om welke rt.'denen ~ijn tussenkomst wellelijk \'('r
plicht is. Nog vervelend is dat een aantal nl;Inagers 1wr beroq) vergdijken met cen beslo
ten club, ("('n niet al te d<)or~ichtige organisatie'. 

len slotte is cr nog de \'01-
gende vaststelling: gemiddeld 
24 % van de ondervmagde 
managers ~esg(;n meer infor
matie IC WenSen over her be
rOt'p VJn bedrijfsrevisor. Dir 
perccnrase ligt nog hoger bij 
de BroeP van '"niet-gebruikers". 
Da:,r zegt 28 % m("<.'1' informa_ 
tie te wensen over het beroep. 
Aan due blijk van belangstel, 
ling mag niet worden voorbij_ 
gega.1n. (Grafiek JO) 
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\'(lat v~l! cr tc onthouden van dc~c vluchtige ocheu; ' Weilldll dal ":In de be<Jrijrsrevi_ 
sor op de drempel ".In hel derJe mIllennIum meer W()rol gcvt;l:lgd dan een ulIgl"breiJt:. 
[(~hnl sche knowhow. Il ij moel ook uilstekend ml"t menstn kunnl"n omgaan l'n l'l"n grool 
communicalievcrmogen ~:Ln de dag leggl'n, 
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Hili Hol , 

EURO PESE AANBEVELING VAN 21 NOVEMBE R 2000 
(QUALlTY ASSURANCf.) 

Quali ty assurance for the statutory aud it in (he EU: 
minimum rC<luirements 

T IIE COM.M ISSION OF TI IE EUROPEAN COMMUNITIES, 

Ha\';ng regan! to tht' Tre;1f)' l'Swb!ishmg the Europl-Jn Communlfy, and m panicular 
Arriclc 211, 2nd ind/tm Ih<'rl'OC. 

\'(Ihercas: 

(I) Council Dlreclivc S1f25jIEEC',j ",JO Ihe appro\'al of !)C:l'SOns n.'Sponsibtl' for (arrying 
OUI Ihe SlalUfOry audiu of ~(COllnllng documems~ Ia)'s down Ihe rcqUJremcms for 
pel'SOI1S who are allowed 10 carr)' OUi stalUIor)' audils, 

(2) Qualir)' assuraore for Ihe S!:I[UlOry audil is fundamcm:II fur ensu .. ng good audn 
qualir)'. Whereas good audn quaIn)' ,mplit'S adding ernhbd 'l)' 10 published financial 
,nformauon and :ldding v;aluc and pl'O{e"Clion 10 shareholde-rs, lIl\'l"SIUrs, credilurs and 
olher slakeholders, 

0) Qua!;I)' assUI",I1lC(" is Iht prof{'Ssion's principa! ml·ans of assunng Ihc publie and rcgu
Imors Ihal audilOrs and nudn firms n~ perforrnmg Ut a l/tvel th:11 rntelS tht' t'Slab
lishl.u audiling st:mdnrds :Lnd tthical rules. Whercas quallf)' aSSur:UlCl' "Iso "lIows Ihe 
profession 10 encoumge qu:dil)' ,mpro\'cmcnls. 

(·1) Am!'t opinions throughnut the EU should give a e("rlain mll1tmum le\'d of asSIJl"..IIlC/t 
concerning the rdiabilil)' of finaneia! informalion. II rould Ihe~fore he argued Ihal 
Membtr Slalt'S should M\'e alre-.w)' lak("n me:tSures 10 ensure Ihal all $t:J(Utory audi-
10rs carrying!lUI $1:lIUIOry au<hlS are sub)<'CI 10 aqualil)' asiuml1C(" s)'slem. 

ei) Howl·\'l.'r, qual,t)' assuranct ,n Ih(" EU is a rdaltvd)' l1e"' phcl1omenol1 ",hieh is 
reAKled in Ihe fact that several /'. .... mbt-r Slalt'S ha\'(" ,mpll.'memed 'I \'1'1)' recenti}' 
nnd several ol her M("mher Slall'S d,d nOl ha"e a qual'l)' assuranCt: s)'sl("m as al 
I J~nuary 1999, 

(6) TI1I" curr("1lt n3tlona! quahty assumnee s)'sl("ms differ lil s<'ver.lI uspc:els SIKh :IS Ihe 
scope of Ih(" 'IWIJil)' n.·V'I·W, ]x'ltlg mandator)' or \'olunlary, Iht cyelt of covcmgl' and 
du· cxislence of publie rcpurllng, \'(Iher("3S luch diff("rencl'S make 11 difficuJr to asSt.'Ss 
wlwlher naliona! qual;l)' assurance s)'slems ml"('1 rd/t\'ant minImum rl'qu,rem("llts. 

(7) AI dus moment lhere IS no inlcrnallonall)' aecc)lled sl"ndard definlll,!; mlll,murn 
Il..'quiremems (or qualil)' asstll",IItCe which could he usW as a hencllmark for nalional 
lIua!ily assuraoce s)'sl("ms. 

(I) 0,) N ll.M. 11.~.IU, p.lO. 
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(8) 11'e KOpt' or Ih,s imu:lllvr on Quahty Assuranc .. '5 dw EU $I:lIuto!')' aud" proresslon 
as ~ whole and whercas 11 aims al scuinF ~ bcnchmark ror Membcr Sf1Ile Qualily 
Assur.lnce sySle"m5 IhroughoUI Ih .. EU. 

(9) Th,· dd,"ilion of minimum r('(ju,renwnls ClIn be compJcmcnloo by mher forms of 
('''lern:.1 control on tilt StafUlOry alldil fllnclion Iha, may Ix- carrioo OUI by SUI>crvi
sory aU!hori lies. s(()ek (·xchang .. regulalors or otlwr .sector spcciflc reguialOrs with the 
obJt<:I"'e of improvlng Ihe qualit)' of 51:1tul0l)· audit. 

(lO) Addll10naJ quahly controls of the Slatutory audit are:1.I Ihe discretion of Member 
St:ltc"s. 

(11) Tht: ,ssue of quallt)' assumnce was address<:d bl' tht Commission's Grl-en Pal>Cr") on 
Ihe tuit, positiun ~nd Jiabilitl' of ,hl' StalU!UI')' audilOr In the EU whieh was sup
pOtlN bl' the Council. the Economie aoo Social Commill~ ~oo lhe Euro~n Parl,a
ment. 

(12) Followlllg on 10 the Commission's Communicalion ~Th .. H:ltulOry aud" ,n Ihc 
E"ropcan Union, tlw way forward··,l) Ihc EU Com,muee <In Audiling W:lS e'tab
lished which has decided tO pUI qualily assuranc .. as unc of Ihe priO"I,e5 on ils 
agenda ano in discuSSIOns SilOwed agreement dut each Member Slalt should h:1\"c in 
pl3Ce a S)'Slem of qu:!.l"y assur:Jnce (or 51:I.IUIOI')' audit. 

(3) Tht :lbo,·e menlloned CommuniOl(lOn cJt':IrI)' contalnS an ulI .. ntion to work on har
monising anti improving (IUalit)' on Slatlltory audil prdcrabl)' w,lhoUI prcp"ring 
ncw legislalion. Whcrt:as 11 is dll'rcfore appropria,c 10 iuul' a Commiss,on Recom
mendalion. Whcrcas, ir Ih,s Recomm('noallon dOl'S nOl bring aboul Ihe dcs,rcJ har
monisation on quailly assur:mce, Ihe: Commission willl"t<:onsider Ihe nt't"d ror Icgisla
lIon. Whert":lli ro Ih,s dTt<:I. (he Comm,ss,on intends 10 review riK' S"U~lIon Ihree 
)'C"",[rs artcr Ihe 3<:1opI,on or Ihis Recommend'lIlon. 

(11) Tht· Commissiun h:'5. following thc concJusions o( the [."bon European CouneiJ , 
issued a CommuniC1llion ·"The financial rt"J)()rting slr.!ltg)': Ihe wal' (urw:lt(r~\) whieh 
undcrilOCS riK' importance of:l. 51:1.tul01')' audit OItrlro oU! 10 uniformi)' h'gh h.o,·ds 
;acrt)S$ tht EU. 

(15) Therc is general :I.grecmenl 10 Ihl' EU Comml[[('f' on Auo",ng ano 10 Ihe ConraCl 
Comnllltce on th" Accounting Dirtellvt:s on Ihe IlllOlmum rt'qultemcntS ", Ihis 
Rt"Commcndallon. 

H EREBY RECOMMENDS: 

Thai <jual"y assur:Jn«, s)'SlI'ms 10 dl!' M(·mber Slales of the Europtan Union should 
metl (he fi)lIowl1Ig IlllllinH,m rcquiwmt·ms: 

I. COVERAG E O FTHE QUAUTY ASSURA NO: REG IME 

Membcr S I:l.ICS s huuld lake mcasures 10 ensu .... Ih:1I all perwns carrying 
OUI Sl:llu tor)' nudi" arc subjeClcd 10 a qualilY as~ ur;l1ICC sySlcm. 

(1) OJ N"CHI.28.1019'J6.p 1 
(2) OJ N C lil. 8.).19')11. p. 11. 
(.'\) CO;\I(2(l(lOJ }'9/ioul. I \ Ju .... 2000. 
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Thl" Il"rm persons IS rdale<! 10 !lIl' 81h D,rl"cl1ve which dl"fines rull"s on th(' 
appruv~! of pl"rsons carrying oU! slalUlory auditS (slanuory au(!iwrs). Cum·ndy 
nOl "VNy pt,rson in [hl" EU carryint: oU! slalUlory ;ludils is Sllb)CCl wa sy51em or 
qua!it)' assur"Jnce. 

2. MHIIODOI.OGY 

Il<lth peer review antI monitoring are :lccepl:lbJc melhoooln8ies for </"alÎ,y 
assurancc. 

There are essenwl.ll)' 'wo dtffen'm 1ll1'lhodol0t:I('5 of qua!ily assurance appllcd 
wi!hin Ihl" EU: monlloring and pel"r-revÎew. Moniwnng refers 10 a silllation 
whtre 51:1ff empJoyt'(l hy ,hl" prufl"ssional body Ot regulalor manat:es ,he qualuy 
assumnce 5)'s{em and carries OU! dil" qualiry assUr.HlCl" rl"vil"ws. Pttr review refers 
10 a situat ion .... here: (aCllve) mem~rs, -peers". carry OUI revie .... visin. 

MOnitOring ;lnd pecT review al"(." conSlderl'tl as melhodologll.'S of l'qual 51allln·. In 
ei[her ("J51', Glrt should bt:: taktn IQ ensure borh [he qualily of [he revitwers and 
Iheir oh)I.'CIiVily. Adt'qll;ue measures should bt:: taken 10 ensurt that revicwers 
havc an up 10 dalI." knowledgl' on audmng srnndards and qualuy conrrol syslems 
(I'«' a!so poinl 9). Tllis '5 in p;1r11cular relevant whl'n- the momlOring ml"llIoo;lol
ogy IS :Ipplied. 

Concerns regarding reviewers Objl'CIIVlly should Ix- mlligat«l b)' a sufficiem I'ub
lic supervis ion OVl"r Ihl' oominislr.I!IOn and functlomng of the quality assumncl" 
S)'slem and [he pn'SI,matlOn of ils Tl"iuhs (S«" also poiOl 6 :md 10). This is of p;lr
ticular ,mponance when thl' pet"r r"view melhodology is ust-d. 

J. REVIEW COVERAGE AN D SF.U:crION Ol' REV IEWEES 

}. I. Thc subjcCt for a qu:llil)' rcvi"w is Ihe slalllwry auditor, which can he:1O 
audil firm or an indi\"idual :\uditor (sec poin t I). 

Some r>lcmbtr S,all.'S ft'(julre jotnl audits. Jn th,S S'lualion Ihe Slarling po,m for 
~!f"Clion of Iht" subJf"C1 of qualily rev 'e .... could he ,he individual St:l.lutOry ~u(hl 
ass lgnmem insll'ad of the Slatlltory auditor but the subil'el of quali!y re\";tw 
fem:\tnS thc s,alUtor)' auditor. 

J.2. T hc ~c lCCIÎon of Ihe SI:!.I U!O!)' auditors for rc\";c,w should bc made on a con
.. islclI! basis SU as 10 cnsurc covera,;/! of all ,; laUnO!)' audilors o "er a pre· 
delt"rmincd pcriod. 

Provid"d [hal a ful! covcr:lge of all SlatUlOfy aud Itors ,s cnsurcd O\'l'r a pre·dcrcr
min«l pt"riod of lime, ,he annual sell'Cllon of SI:;II"IOry auditoTS for rev;cw could 
Ix- madl' on a risk baSIS (for examl'lc bascd on du' nature or dlt" client portfolio, 
the IUrnovt'r from audlling in relatIOn to total turnover or th~ resul,s of I'reviotls 
reviews), 011 a mndom basis or bY;l combinall(lIl of (hese mcdl!xls. 

3.J. In Ihe case of:l multi-omce aud it firm Ihc opdmal unit S;1.C for a qual;l)' 
re"i"w is Ihe offic". A qualil)' asscssmenl of a mulli-office audit firm 
shoule! alwars include an ad('(lu:\[C co\"erage of i[s offices. 
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l.arscr ~ucl i t firms h:lVC: firm widc (Omrol pollci<.'S and pron«hm."S ensurins <I cer
min degree of uniformiry bur individual offic<.'S might upply norms and st3ndards 
differcndy. l t is thert·fort" considert«1 thaI offices are lhe mOSt "ppropriat<." subjeCt 
for qll:llity a5.S(lrance reviews. 

j A. The C)'ele fO ach ieve full cove rage of all Stallltory auditors shou ld bc" m"x_ 
Îmum o f s ix years. 

TIl<" curren! EU systt·ms of <jlla liry asslInmce ac:hit·ve (uil co'·crag<." in 'yeles vary_ 
ing from I ye:tr 10 10 years. In an;oru:mce wilh t lw Jiffen:·nti<lrion lInder 5.1, thc: 
cyelt· of ("Jl coverage should be shorlent«l for statutory auditors with ··public 
In!ert"st cmilY·· eliems. 

W !1("r<." a SWtlltory auditor :'lldits only sm"lI. low risk emiries Îr may bc "cccptablc: 
for dIe c:yele of review 10 eXlt·nd w maximum 10 )·ears. In sllch c:aSt·S ir will Ix· 
nfft"SSU)' (0 obmin !"egular informarlOn from Iht· Sr<llltlOry auditor IQ confirm that 
the n~tll rc: of h,s elient portfolio has not ,hanged si~;tliricamly. 

3.5. The cyele should he shoncned for StatulOr)· auJiwrs previously reviewcd 
WiIh lcss than sa t isf"ctory results. 

In s,tuations W!1("rI' dw oUlcomt- of the tlwllity rrvicw was in gtnt-r"l satisfanory 
but with some rt"(ommendat ions for improvenwnt it (ould be mOrt· cffecrive 10 

follow-up lilt" ;mplemt·ntation of the spe<iri, rt'(ommNldat ions than to carr)' Out ~ 

ncw ,omprel1t,nsiv~ <jua!il}' r,,-"vit·w. 

4. SCOPE OF QUAU TY REVIEW 

4. I. Qu~lit )' assumncc rdatcs to StatolOry audits o f rin~ncial s tatements carr ied 
out by s t:Ll utor )' audilOrs În pubJÎc praç ticc. T he scope o f thc qll;t!il )' 
revie w sho uld incl ude an assessme llt of the lntcmal Quali t)' Contro l syslem 
o f an audit firm wi t h su fri cient ,-"t)mpli<l nce testing of p rocedures anti audit 
file s to verif)' its adequalc functioning . 

All Mernlx·, SlatCS have alrt."Jdy rC<Juircd aud,t rirms to lmplemrm an (ntcrn,,1 
Q uality Comrol in lin'-" with the lmernational Stamlard on Auditing 220 ··QualiIY 
(ontrol for Audil work··. In addition 10 lhc: bhtck !,,((ertod pamgrJphs of ISA 220 
Ît (ould be neccss"ry 10 t"St3blish ar Mcmber Slate level more specific rt"<juire
mt·llts on lhe Internal Quality (ontrol of st<ltutory audilolS underpinning rhe 
<Jualit)' revit·ws. These <lddilional rt"<lu iremellts could he bast"<! on thc quality con
!rol proc~odures as mcntioncd in lSA par:tsrJph 220.6 dtaling w'lh the objt"(l i,·es 
of iml"rnal tluality ("ontrol systems of :lltdit rirms. 

4.2. T he scope of quality re"iew s hou ld incluJ e the follo wing subjecis fo r tes t
ing individual audit fi lcs: 

thc (jual;(y of Ihe evidencc from the :mdi l work ing p"pers as a b;lSis for 
:o.ssess ing Ihe quality of the audit work: 
comp liance with :mdi{În~ standard s: 
compliance with ethical principlcs :lnd rules. including inclepe nclence 
rules; 
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audit reports: 

I. appropri:ue format :md Iyp·e of opinion: 
2. compliancc of lïnancial SlatementS wilh the financial rcporting 

framework a.~ rcfc rred to in the audit report; 
3. failure 10 mcntion non -compliancc of financial S!:Itemellls ",ilh 

olher legal requircmcms as rcfcrred 10 in Ihe audil report. 

A statutory audit carried out in compliance with legal rt'"(juiremems. f"SlabJisheJ 
audit;ng standards and respC<t;ng ethiC:11 rules ;s cnlCi:L1 tO users of aud;lcd flnan 
cial informadoo OC'üluse it ensun:s a certain level of crt:dibililY of audited flnan_ 
cial smlcmcnrs. Spc<iflc nXluircmems are laid down coon'rning lbe audit n'pon 
bel:ausc of its Imporranct" as dl(" pub!ic product of a statuwr)' audit. Compliance 
with a fInancia! rqxming (ramework is include<1 to underline the instrumental 
role of the Starulory audit fOf Ihe cnfon:emelll of accounting Slandards. 

5. D IFFERENTIATION IN METHODOI.OGY 

5. J. 1I is considcred appropriale 10 differenlialc bctwcell the approach of qual
ity assurance for s talUlory :lUdiwrs wilh public intereSI cntil )' c1iel1ls and 
([uali t)" assurance for those with no public in terest entit}' c1ients. The di(
feremiation n:!lues 10 some s)'stematÏc aspecis of qualit}' assurance such as 
a higher frequency of coverage. increased pubIIc oversight on ma naging 
the qualit)' assura",;e. and the possibilit)' of access w files of the reviewer 
b)' the coml)Clent.:'uthorilies (sec 5.2). Differentiation does nOl aller Ihe 
scope, the objcc!ivcs or the overall nlCthodology of the individual qualit}" 
review. 

The term public interesi entil)' indudes amongsi Olhers: lis lcd companies, 
credil institu tions. insurance <.:ompanics, inveslment flrms. UCITS (Under
lakings for Collective Investments in Transfcrable Sccurities) and pension 
fund s. 

5.2. The reguJawr or COnll>clelll authorit)" ul l imately resp0!lsible for adminis
tr,u ing and maintaining the qualit)' assurance syslem ma)' have access 10 
individual files of the reviewer prepared on Slalumry audilOrs ",ilh. in par
ticular. public interest enlil)' dien IS. The acccss 10 mes of Ihe review<:r 
should be suh] •. 'c t tt> the con fidentiality provisions ou d ined under point 1:1. 

6. PU BLI C OVERSIG HT AND PU LiJ.1C REPO RTING 

6. I. QualilY assu rançe s)'stems should have adequate public oversighl consiSI
ing of a majori!)' of non practilioners on the overview_bo"rd of the quali!)' 
assuranc<, s)'stem. 

QualilY assur:.mn· SySl<,ms lil Ihe EU $hould have enough CTl-dibilil}' to S-alisfy the 
eXWrIlal Oblc<tivl's: sustaiJllllg public conlldenn' und d("monstrllling 10 r{'gularors 
the adequate discharge of sclf-n'gulating ["{'sponsibilili{'S. The puhlie ov ... rsight 
rt",[ui["{'m{·nt is memlt 10 t'n$urt th"l the quality a5surance is in facl 'md appe-JT
anee an cxereisc with suffiC;('nt publ;c integrity. Th ... actual organis.ation of public 
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uversight fur <Iualiry ussum!1e" will difr{" bl:rwetn Membl:r Slares (kpendin/,l on 
exisling srruerures of 5up('rvision on rhe 5nIIllWry audit profession :lnd lhe impor
rance of Sl<{:lOr specific rtgulatory monitoring of St'l1ut0'Y nudir quulity. 

Publie ovtrsigll1 for <Iuality as5ur:met could b... an ··add·on" ro exisring ~upervi
sion Structutt"S on the audit prdession that alrl':ldy involvt· publie parricjp.~rion 
whilst in otlu.-r Situ:ltlOns it wou!d r<'<luire a s.tp"mre COrnmlltet lllcluding non
proft"Ssionals SIKh as r"pn.-sentariws of busint"Ss. represcntarives of s(<{:uritlt"S rtgu
btors und rl-prts{'nwti\'es of shureholdtrs. 

Tht objecrivcs of publ;c o\'ersight on quulity assurance eould include: 

I. Supervision of the management (plannlllg :lIld conr'ol) of thc quality assur
anee syst(·m. 

2. E\':lIu:nion of the revicw resu lts. 
3. Approval of pubi;,' reporring of rtsults of qual il}" assurance (S{.'" 6.2). 

6.2. The resuhs o f qual i!}" assurance ~hould he adequate i}" publis h<.-d. 

Publlcatiun of quality assuranee resIIhs IS :ltlOthcr ml""Jns of adding public credi · 
b;lit)' 10 thc qualit}" assurnncc 5}"su:ms_ Publiauion of aggrc/,lated rtsul!s of rJl(" 
qllaliry aSSIIr:lIln .. wir hout naming individual au,lit firms is considtreJ W he a<le· 
<Iuate. Public crt'<libility would he cnhann-d if rJw report lIlg :lIso includ('S rtcam· 
m"ndations (or professional anJfor regulatory acrions. follow-up tO reçommend~

{IOnS :md S:lllcrions. 

7. D ISC IPLI NA HY SANCTIONS 

It is necesS-'lry to h"" .. a s}"sttm:uic link bl:rween negali"t ollfeomt·s of <lual;!}" 
revi"ws and initiaring S-'lllcrions under the disciplinary systtm. The diseiplin:l'Y 
s)"stt'm sho'lld inelude the possibilir}" of remO"'ll of ril{" srarutory aoditor from Ihe 
:Iudil regista. 

Quali!}" Assur:lnc" is nOt in ilwlf Ihe onl}" tooi for disciplinary S3ncrions. Qllality 
assurance airns at ("nforcing . d("monsrrating and impro"ing audit <Iualiry. The link 
betWCCn quality rnlCWS and disciplm:l'Y sanctÎons is addin/,l public credibilir)' 
and is also logical bccauw qu:tlity assumnn' (;U1 be se('n 3S an "nforcem"nt tooI. 
Th" possibility nf r("moval from the tt'glSter is parttcularly relevant for COlintTlt'S 
where th~ registmtion of ccrrih-d auditors is sqXlr.Ut-d from the professional body 
carrying out the qualil)" assur:llln' s}"stern. 

8. CON FIDENTIALITY 

8.1. Thc Statutor}" auditor should bc c xcmptcd from confidcn lia lit ). d au$es 
concerning audit files of clicm s for qmllil }" assurance r" ,· i ew~ . 

MUSt Member Stares w;rh a qualiry assumnc(' systcm have cxcmptcJ Ih" hund;ng 
ovcr of audit working files 10 revicw"rs from dl{" normal rull'S on nuditor confi · 
dentialtty. 111;S implit'S Ihat hamlin!; ov", audit files to th" re\';"w"f cannot bi: a 
breach of confidenriality mlCl ther"forc not lead tc) liability acrions. 
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8.2. The reviewer shou[d bc subjee t 10 cOllfldellda[ilY m Ies s imi[ar 10 Ihose thai 
s ralUlo r)' auditors have 10 COlllp[y with . Neverlhc[css, when givillg the reg_ 
ulator o r o:omr.e lent amho ri, y access 10 Ihe fI[es of Ihe reviewer (sec [:IQint 
5.2) Ih is eanl' OI conslilUic a breac h of cunfldentia lill" 

MOSI Memb<:r S"'\{'S wilh a qua[ity assur.lI1Cf.' system have included ru[es On the 
confidcmi:dity of the r~vi<,wt'r idemical CO Ihe confidt·ntia[ity ruJes that statutory 
aud,lOrs have la comp[y wnh when pt.'rforming srarutory auditS. 

8.}. It should he provided for Ihal all r.C.'rso ns who work or who have wo rked 
fur Ihe relevan t regulators or eompe tent author ides respo nsiblc for admin
iSfradng and maillt" in ing t he ([w.l ity assurance syslcm. :.s weil as Ihe mem
bcrs of the public ()versighl board. shall bc bou nd bl' Ihe oh[igaliun of pro
fe ssiomtl secrccy, 

U[lim:ttdy depending on nationa[ h.-gis[arion. proft'Ssional Sl"Crccl' in Ih is COntext 
imp[ies that persons wncetnt"(1 ma)' nOl divu[g<, confldentiaJ informauon which 
has httn receivM in Ihc course of their duties 10 anl' person or nuthoriry whatsa-
en'r. save in summary or aggregme farm such thai the reviewer or the statutory 
:ludilOr subjecred 10 the qua['ty review, and the aud it elien! !O whom rhe 
reviewtd files relate and Ihe rclalM parries of Ih is audil dien! c.mnol he individu
ally idcnrifieJ . 

9. Q UALI T Y O F REV IEWER 

Thc quality :usu ranee systcm sho uld cnsure dml Ihe persons. e;ther peers 
or employees of :. monitori ng organis:ttion, who carr)' oul q u alil)' rcviews 
should have approprialc professio nal ~dueation and relevant experience 
combin<,d wilh specific Ir" ining o n quality assu rance reviews, 

In severJl countries on[y professionals ,I('tive in puolic pmetice ("Jn he appoirucJ 
as a 1X'(·r- rcvi(·wcr. Thl' rdcvant ('xpt'ricnce can also rdllic tO seclOr specific experi
ence, 

[ Q, IN DlèPEN DENCE ANDOBJECl' JVITY OF REVIEWER 

The q ualil )" aSS Llrallee s)'s tem should e nsurc Ih:1I for Ihc SciCClion of 
rcviewers fo r individual review assi1;nmems possible con fl iCIS o f interesi 
are adeq u31e1)' " .ken inw aCCOunt. The reviewers should bc subjccled 10 

Ihe indcpendencc rcquiremenlS applkablc w sl:ttutory audilOrs. 

Thc sek-çtion of reviewcrs (or indivirll",1 qu"lity n:vicws should he Oascd 011 (rite
ria ensuring Ihc rcvicwer's indtpendt'ncc and Objl-.::t;V'ty in faCI and appeanlllce. 
T hc '(clual applic-Jlion of $C1t'Çlion critcri" for revicwt·rs could he monitorcd Ol' 
Ihe puolic oversight board. 

11. RESO U RCES 

Adequate resources (input) should be aJlocated 10 q ualit )' assurJnee s)'s tems 
in order 10 1;i,'c thcm arcalis tie imp"el in Ihe lighl ofpublk crcd ibilit )'. 
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Jt will bc dcar that qualily asstmmce systcms COSt mOlwy anJ shouJJ rherdort" be 
as efficicnt and efli..:tive as possible in order fO fulJÎI the reaJistie requin·nwms of 
the public and regulators. If a systcm of quality assurnnce is applied in an ~vcn 

handcd way to all srafUfOry auditoTS itl th(,' EU it will not elTen rhe level playing 
JÎe!d of compl'tirion itl this arca. 
Thert aTe apparent dilTcrcnccs in Tesourn~ useJ for qu:.lity assumnce. For a mean· 
ingful comp;lrisotl rhe total resources should be relatl.J fO the numlx'r of statutOry 
audits, mbng into "(COlInt Ihe (Iack of) public imen>$1 em ny dit'ms of sratUfOry 
auditors (SI.>C also point 3.4 full cyck of covtrngcl. Pllblication of the resourn~ 
allocatN 10 externaJ qu:,]ily assurJnçe will aJd public credibility. 

12. FINAL P HÜVISION 

This Recommcndmion is aJdress('{] fO Ilw Member Srales. 
Dom.' ar Brussels, L .1 
Foo' IfH COII/lllwioJl 

F. Bvlkwml 

Illffltbtr of tb, COIIIIIIÎJJlOIi 
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IlIJ! \(, 1 (, 

MEDEDELI NG VAN DE Eu nOPESE COMMISS IE 
VAN 13 JU N1 2000(lAS) 

In de conclusies van dl' Europese Raad van Lissablm word! nadrukkelijk Sl'weU'!) op he! 
belang van dTiciëme en tnIns!",rIIme financii.'lc markten ,'oor de bemrdering van gf{~.' i en 
werkgt,legenht'id in dl' EU. Ik voortschrijdende mondialisering tn dt· ontwikkelin!len op 
h('( gebit...! vun dl' II1form:lliNechnologie hebbeo een ongt'kende impuls gegeven aan de 
totsmndbrenging v:Jn ...... n volledig geïntcgrttrcle. efficiëntc en concurrerende effenen. 
m~rkl in de EU, Om clt· voltooiing van <1:n volllxlig gl'Ïmegrce,dc dli-Clenmarkr Ie ver
sndlen, moeten dringend mn:lIfcgck'n worden genomen op het gebi • ...! van dl' finuncii.'le 
verslaglegging lenl'indl' de "ergelijldxwheid van de jaarn'keningt'n IC vt·rbt:rcn:·n. wals dl' 
Europese Raad van Lissabon het ft gevraagd. Dt,ze mededeling behelSI de volgt' ndl' 
belan.grijke Stappen: 

Voor eind 20()() zal dl' CommIssIe een formeel voorsrt'l indienen ",,,,,rbll Jlle beursge
noteerde EU-ondernemingen worden ,-erpliCht om hun gITonsolideerdc jaarrekeningen op 
IC slellen o,-en:~nkomstig ('én I.'nkd Stdsd van slandaarden voor de j:larrekeningcn, namt
lijk de door hel IASC vaslgl'slelde hlll'rnaloonaie Standaarden voor de Jaarrekeningen 
(l AS). De~e vereisle zal vanaf 200:> van kracht zijn. Hel z"j de lidsl:lrl.'n wordt'n IOI:go:
sman om dl' toep;lSsing van dl' IASC-smnd'MTl!.·n uil 11.' breid{'n 101 nil.'t beurs genotterd{' 
ondl.'rnt·mingen 1.'11 101 individuele jaarrekeningen. Dit voorstel ui ook in o\"l'rgangsn:'g{<
Jingen voor~icn ten einde een vfQ('gtijdigt invoering V:ln de smnd.lardl.'n "an te moedigen; 
levens zal hl't voorschriflen bI'v,nlm voor dt, invoering van een goc...!kcuringsmt'ch"nisml· 
van de EU mt'{ hn oog op: 

(i) helloezicht op dl' invocring van dl' IASC-Standaarden in dl' EU. {<n 
(i i) de Ix'vestiging ol:ll de lAS t ..... n gotde basis "orml.'n voor dl' fin,m,i .. 'le verslaglegging 

door Ix'ursgen<){l~rd{' EU .. "ndernl'mingen. 

Het go(:dkl.'uringsmech'lnisml· zal ttn rwttledige SlfUCluur l1l'bben met l-en politiek t'n 
een lt"Chnlsch niveau. 

Olllwikkt'ling van ecn infmsrrunuur voor dl' waarborging van een strikte nalcving 
door lx'ursgenoleer<lc EU-ondernt'm;ngen v~n de Internationale Smnda",dcn voor dl' Jaar
rekeningen dit door het g()('(!keuringsml'Chanisme ~ijn bekmchtigd . De nadruk lal "ooral 
liggen op de \'{'rbreiding van :mnwijzingtn vnor toep'lSsing. Ix'vordering ""n goedl.' werre
lijke conrrolcs van de parrekening en vcrstcrking van ht·t gecoördin('('rd loeácht door dl' 
rcg{'lgevende inStanties. 

Voor I.' ind 2001 lal de Commissie een voorslel indil.'ntn voor de modt'mistcring van 
de jaarrekeningenrichdijnl.'n Zodal dele nog allijd als grondslag kUmll'n wordl.'n g{·bntik! 
voor de fin:onci"'1e versbglegging voor alle vennootsch"ppcn meI b!:perkte xlI1spruk{'lijk_ 
ht·id. 

De Commissie vNzoekt de I{,,:,d en het Europees Parleme nt dringend om goed
keu ring V 30 haar g lobale aanpak voor dele slr:lIcgic. 
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INLE IDING 

I. l){, Eurolx-sc Raad van tissabonm bc:nadruku: .1:11 ~'en vollt'tlig gf"ïmf"grft·rd,· finan
ciële m~rkt een sleutelrol V('rvu!! bij de verwezenlijking van de cemral(' doclstdlin
gen van de Unie inz<lkc groei en L'en ruime wl·rkgelegenheid. In de çonclusit'S Van 
d{" Europese Raad werd de noodzaak onclerslreept om .1(. voltooiing V-<ln de interne 
markt voor fin~nciële diensten te versndlen trI wl'rdcn voor d{" uitv()(.·ring van de 
a(ticpbnnen voor financiële diensten en tlsicokapitaal termijnen vastgl·stt·ld Van 
resjx'Clievdi)k 2005 en 200.3. l){, esst'mie van de conclusies ,"<ln Lissabon W:lS ont
leend ;lan het ;lniephm voor financiële dit'nsten<lJ l'n dl' m('(kdeling('n V;lll "k Com
mIssie inzake fi nanciële di('ns[('nol en ris;cokapÎtaal(4J, die 'lllcma~ l 'l:mdringen op 
de tOlsmndbrcnging van diepe en liquide Europc~e kapitaalmarkten Icn behoeve 
van zowel emittenten als beleggers. 

2. Een van de VOOrtlJ3mSt,· doelstellingen die in til· conclusies van de Europese Raad 
van lissabon wordt twnoemd, is dl' v('rbetering van de v('rgelijkbaarheid van de 
ja'lrrekeninsen van bc<lrijven ten behoeve v3n zowel dt, ondcrnemingrn als de 
bell'gg('rs, Om dit doel te Ix'reiken heeft de Unie gemeenschappdijke smndaarcl,'n 
voor dt fin,m(Jële vcrshlglegging nodig, die transparant ~ijn, volledig worden 
begrepen, naar behoren worden ge<ontrolet'rd en waarvan de naleving doeltreff,'nd 
kan worden afgOOwong('n, Alleen W<l1l1lt't'r dersdijke smnd:Jarden besrn:m, zullen er 
groeimogelijkht>Jen OIlIsman voor de effectenmarkten van de EU. d;~ monwnt('el 
half zo omvangrijk zijn als d,c van de VS . 

.3, I:k efTe<tCnmarklen van de lidSr",.1ten mah'n th:ms ttn periode door van ingrijlx'nde 
ver.lnderjng~n en toenemende consolidatie als gevolg van nieuwe tc<:hnologil't'n, 
mondialisering en lwt dr~CI van dl' euro. Door de snelle omwikkeling wn de infor
matie- en commonicatiNl'<:hnologie en in het bijzonder van de elektronische han
r.klsp1:ltformen, ver:lIldert de wijze waarop tr.lnS:tcties ,'erlupen en waarop financii'k 
in{ormatir.· wordt verspreid. De financiële versl:tglr.·gging lclf vemndere ook. Door 
de poblicalie V:ln jaarrekening,·n op hel internN krijgt'n !xkggers gemakkelîjhr 
tocsang tOl informatie, en wordt de anal)'se en de "ergrujking V:1Il informatie ver
!xttrd. ]n toenemende mate wensen beleggr.·rs tmn Ix'sluiten te nemen op basis van 
continUl', gl"Slanda:udisecrde financiCle en andere Ix'(!rijfsinformati",. De rx'riodieke 
financii:!e "ersht!;leggîng vervult ('vcncrns een cruciale rol bij het verschafTen v:m 
tranSparantie en waarborgen voor !xlcggers ('n drJagt bij tOl de a1Sehcle stabiliteit 
v:lll de markten, 

(I) PUllien 2{) en 21 ",n decooclusies ",n hel voo .. ~i,,~rsçl>ap ' -dil de Eu<op"'" Raad '~m lOSs,1bon (2'1 
rn 2-1 m""" 1(00), 

{ll COM (Iml :nl, 11,0',9') -l'in~lKick d,en5Icn; t~nUI{w ... rlçl!,!;tnt: ,'.Il he' kader vuur finanöd" 
markIen: t",1l aC1ieplan-

(}) CO!>1 0\)<)8) 61~, 28. 10.9il "Ol' .. t'en van .... n ~cllt,k",I,', ,"." IÎnaoc,,'1e d,ens,,," ". 
(4) SEC (19')1) ~~2 .lef.. .31,O},98 -R,s,cokapit",,)c sltutd voor J" 'lChepl'in~ van werk~degenl>'-"Id 'Il 

d" Eu<o~ UnIe", 
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INTERNAT IONALE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN 
DE VERSLAGLEGG ING 

4. In de Europese Unie besr:tan momentl"t'1 vt"t'1 vcrschilltn<lt n:gds en uirn'nlopende 
interpretancs vonr de financit:le verslaglegging. di" geooseerd ZI!n op verschill{'nd{' 
tr:Jdities. Indien er gl"t'n hervorming plaatsvindt lUllen de. v:lak !lil·t onbdJngrijke, 
inconsistenties blijven vOOrtbestaan. D{' financië!{' verslagl,'gging in Europa zal 
),;efm),;mentccrd blijven. hetgeen het ontsnl.,~n van ("{'n diepe. li'luide volledig geïn, 
te),;rt"t'rde kapitaalmarkt in de EU in de wcg ~I Staan. 

'jo De ontwikkelingen bij clt, V:lststclling van standaarden "olrrekkr'n zich Snt']. Er 
wordt grote druk uil!;t"{)(;rt'nd om te werken ,I.,~n de converg{'mie van de smnd,mNen 
voor de parrekeningen. waardoor de vaststel],ng van mternationalt standaarden :"m 
belan),; wint en waar,!<xJt de instantit'S die de nationale standaarden vaststellen, wor_ 
den aan),;cmoedigd nauw{'r S<lmr'n te wtrkr'n. In de mcdcdding van dl' Commissie 
over de "lIim"y ilr,lftglt tW" (/~ IffSl,,{,Ief!,f,illg .... '1 wordt de nadruk ),;elegd op de nood
zaak om de inttrn:ltionalc kapitaalmarktcn gemakkdijkcr toegankelijk tc maken 
voor mondiaal opcrerende Europese ondl'rl1{"mingr'n door toepassing v,m d,' interna
tionale standaarden voor parrekenmgen (lAS). Dt.- Commissie steunde de inspannm
),;en van hel IASC (lntcrn:uional Accounting St:lnd:uds Committee) en de IOSCO 
(Intcrnalional Organization of s.."{'ur;tir'S Commissions) om Ie komen [0[ ("t'n enkd 
stdsr! van slandaard,'n "oor de financiële verslaglr-gsing die gebruikt kunnen wor
den meI hl'l oog op wl·reldwijde beursllllterinl;en. Dt.- b:lsislijSI van smndaarden die 
vervat zijn m de uvereenkomst tussen IASC en IOSCO. smat thallS v"St. Ot IOSCO 
decki .. op 17 mei 200(l ml"C ,lat ~ij de beoordeling van de I ASC-standa.~rden hct'fl 
afgerond tn ur"{'(] haar k..Jen dr' ",~nbevdinl; om multinalionule cmiltc1ll{'!l [oe It' 
sr""n deze srJnda:lrd"tl te g{·bruih·n voor de opstdling van hun parr{·kenmg met 
hel oog op grensoverschrijdende emissi,'S <"It beursnO{~"ngen. 

6. De laa[stl' tijd hr·bben er ook belangrijke umwikkdinl;en plaatsgevonden binnen 
her IASC zdf. Zijn nieuwe organis:ltorische Structuur zal volgens plan voJl;cnd jaar 
opemtion("t'l zijn en is inp;l'gcvl'n door hc[ ,""ste voornemtn om '":In de lAS de lx'Ste 
cn uil"{)('rigste sr:mdaarden voor de )":ltrekcningen te maken Itn behoeve van kapi
taalmarktcn over dl' hele wereld. 

DE STRATEGIE VA N DE EU 

7. In deze mededeling l;n{[ de Commissie in grute lijnen aan welkc aanpak de Unie lil 
de toekomst zou moet{'n volgen bij de financiële verslagltl;gillg. D(· Commissie 
s[r("{-fl naar brede politieke steun voor deze aanpak. zodat zij "oorstcllen vOur de 
in\"(){'ring van de stmtcgie tegtn hct einde van dil jam kan uitwcrken. Een C{'ntrJle 
doelstelling _ die maalgev"nd is voor hee SUCCt'S van dec«' aanpak _ is dm br·werk
stelligd moel worden dat effenen op de EU- en intcrnationale fin"!Icii:lc markfl'n 
kunnen worden verhandeld op basis vall cen enkel stdsel ,~ut smndaarden voor de 
financiële verslaglr·gging. HCI is ook van cruciaal belang da! dr' slmll'l;il' inha.1kl op 
de bcs[c inll·rnmionalc pmkllJken. 

(1) CO,\] (l~~) ~OR. 1 i.ll.~~ -H,mHOlli .. m_ , .. ",,f, j",m~k",,,,f."': «11 lIuJtut JIr,IItp,i< hll ,~,"Zlm '·.fII 
;"'(I"""""",,{_ h"'_NlMlit" 
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H. Cemraal bij de '''1np.1k van cl" Commissie Staat (-en t;Ot..Je financiële vt'rslat;let;t;int;. 
Relevame. tijdit;e. betrouwbare en vert;elijkbare informatie over de rl"Sultaten en de 
flnanCÎl'le positie van een ondernemint; is not; altijd van centr""l belang teneinde de 
bchmt;,'n van bek,t;t;ers, crediteuren en andere bdant;hebbenden te beschermen en 
t;elijkt concurrrmi,'voorw"ard,'n te ver~ckcren. De ja.1rrckcnint;en lit;t;en aan dl' 
basis van h{,t hde stelsel van marktinformatie. Zij zijn de essentiële link tussen 
,'mÎttenten en bclt,t;t;ers en ~ijn onomlx-erlijk om de noodzaktlijke hot;e mat,· van 
vrrt;dijkbaarhdd t" versch"ffen voor l'Cfl volkdit; t;eïmegreerde dTectenmarkt in dl' 
EU. De ovcrt"Cnt;ekomen stand,l,1n.len voor dc jaarrekeningen mOt'ten naar behoren 
word~n tOt'gepast en aft;oowont;en met het OOt; op emcit'nt funcrionerende markten. 
De standaarden voor de jaarrekenint;en mucwn in hele EU en over de hele wereld in 
vcrgelijkbilte male worden tOCt;'"paSt Er moeten derhalve gc"aghebbende aanwij
zingen Ix-schikba,u zijn om de opstellint; van de j:L1rrekcningen te vert;cm:lkkelij
ken. 

FI N ANC IËLE VEH $LAGLEGGING IN DE EU 

9. Ot· Europese jaarrekeningellfic!ulijncn "ijn nog ,dtijd de b..1Sis voor de voorsc!uiften 
voor de jaarrrkenint;en van vennootschappen mN beperktl' a.msprakelijkhcid in de 
EU maar zij voor~ien niN in de Ix'hodlen van undernemlllgcn die kapitaal willen 
a3mrekh'n op pan-Europese of internationale effectenmarkten. Dit komt omdat 
"owel belcggtrs als toczichthouders behoefte hebben aan doortichtigheid. vergdijk_ 
bare financiële vt"rsbglegging rn strengere inform:lIievl"rl"isten voor beursgeno
{eerde orld~rncmint;{'n. 

JO. De huidige "l"rscheidl"nhcid in de verslagleggingspraktijk in de EU Vall toe te 
schri)H'n :I:ln de vele keuzemOt;l,lljkln-dl'n die d,' ricllllijnl"n bi{.Ql·n en aan hct feit 
dat dr~e nil·t ovc,..~1 in dezelfde male worden nagek'dd. Aanpassing van dl" jaarrekt'
ningcn aan pb:llsdijke r,-chtsrege!s en beJasungconvemies was grr<.-chtvaardigd in 
een tijd dat beleggers ~n andere belanghebbenden over hl.'{ algemeen van deU'lfde 
nuuon"liteit waren als de onderneming. Maar ,"Juda.'g de dag zijn de effl"Cten "an 
een ondtrneming in tocnem{'nde m,n!." in handen van groqx'n beleggers van "itl"cn
lopende natiunallteltl'n. Het is niet in het belang van belegt;ers llit een :mdcre lid
staat wanneer zij laarrekeningen die zijn opgl'stdd overeenkomst;t; de convelllil'S 
van het land waar de hoofd"ctel is gevestit;d, mocten galm interpreteren of ontcijfe
ren. 

11. VOOrtS blijven v,"("J aSl'e(!rn van de jaarvcrslagleggint: onvermeld JIl de EU-wett;e
ving, hetgl"(:n uitl~nlopende nationale vtreisten mogelijk maakr. I)t nationale auto
riteiten kunnen ondrrn{'mingen ook tocstaan om hun jaarrckt'uing op te stellen aan 
d{, hand van imcrnatiuna'll aanvaarde voorschrifrcn voor de financil'le verslat;Il"t;gint; 
(lAS or US-GAAP - Generally Acccpted Accounting l'rinciples - in de Verenit;de 
StattIl). op Voorw:L1rde dar deze in uver{~nstl'mming is met dc jaarrekeningenricht
lijnen. j-k l is niet on}:ebruikclijk dat verschillende ondl'rnemingen binnen l'Cn
zelfde lidstaat. ('n zelfs ondernemingen dit aan d{'ztlfJ{' effccu'nbeurs srnoleerd 
staan. jaarrl'ktning opstl-llen volgl'ns verschillende standaardtn. lIl"! gelijktijdig 
besman van vtrschillende kadl"rs voor dl' ja"rverslaggeving IS verwarrend en brent;t 
cxtrJ kosten mee. liet bemociliJkt l"Cll Juclrreffend toe~icht op de naleving van dl' 
"{'rslagleggingsvercistcn door beursgenot{-erde onderntmingl·n. Belt-gg{'rs blijven zo 
v{'(stokt'n van vergelijkbare jaarrekeningen en derludvc van ess{'miëll- infurmatit. 
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Ot-' grenSO\"\'~hrijdcnde halKld wordl belemmcrd. KOflOm hel resull:lal 's .. co 
mark"'ersnippl'"rmg d,e op hel mond,ale vbk een ernstig concurrcnllenadeel bele
kem voor de Europl."sc efTl"Clenmarkien. 

12. MeI de tocncmende handt! sti)!;t de behoefte:lan een dynamIscher cn sn(·llcr aan_ 
l),lsb.lar wc:tldijk kadl'r voor d(' fjnancide vl""tsbglcgsing. Ot: hm,L:l' dllut van hl""1 
wel,L:l""vingsptocl"S lil dl"" Unie diem nadl'r Ie wordl'n Ix-kda·n om ef\loor Ie rorgl'n 
dat kan worden inge$JX'I'ld op dl' markisitualle(ll. Er moel wor(k'n o"erWO,L:l'n hoe 
hel srnrrc. en soms IC oormaIltVl"". ka"oIkter ,'an de EU-Tlchtlljntn kan ""orden ovtr
wonnrn leneindr Ie komen lOf t't.""n dot"hrdTl""nder en n-aclit\"tr systttm voor de 
financi~le versbglegglOg. dal lO goed mogelijk is afgt'Slemd op de behoeflen van dl' 
efT("Cumrnarklen. 

EEN N IEUWE AANPAK 

Eell elIkei s/chef /"(//1 sl,mdmmlclI !"OOr (Ie fi"'IIIdé"lc I"t!rsl<lgleggill!f. 

13, De Europt,~ Raad van l.iss"boll sll'ld,· als docl om [egl'n 2()()5 ctn "ollOOlg gcïme
grttrde marki voor financi~lc d,ellsu'n !Ol sland U' bn-ngtrl. I [Cl ullg,mgspullf is de 
verj;elijkb.urheid van dl' financj~le vcrslaglegging. Ot' j;cko~en Slandaarden voor d .. 
r:l.lffl.'keningen moefl'n 'oldol:n : ... n de Ix-hoeften '·oIn .Ie Ix-Icggers tn afg("Slemd zijn 
op de mondiale omwikkellOgrn. Een 11l[('rna,ionaal erkend kadt-r "oor de financiëlr 
"erslaj;legsing is csscmittl voot beursgenOfttrde EU-ondt-rnemingen. 

I·i. Et ~ijn momentttl twtt s)'uemen voor dt- financi~le n'rslaglrggl1lg 10 gebnuk 10 dl' 
EJJ1!1 die op internallonaal crkende uand:larden beruslen: US GAAP en lAS. In 
heide gevallen belRoft hel op de inves!l:"trder gerichte verslaglc.-ggingssySlemen die 
de belegger o"l'r lll't algemeen ttn vergelijkbaar nlvcao van b(."sch(·rmlOS bieden. 
Zij venonen l'Ch[cr taJrljke vcrschillen in de p .. ,!.J..:tische \"l·rsla/-:lc.-gglOgs,·ereiSlen. 

I~. Hoc:wd hl'l aan de Ol:IrJ..:lkr'!'chlC."n 1.0U kunnen worden ovcrgelulCIl om IC bepalen 
welke reeks standaarden dl' voorkcur geniet, zou dit vertr"'ölOg opleveren wa.ardoor 
de prriode van concurrcR'nde smnda;lrden onnodig zou worden vcrlengd. In de tU$
St'm i)d zouden de koslen I1ICl worden terugsl.Jrongen noch de door~ldltlgheid wor
den vergrom. Ern dergelilk UItStel zou ook nadelig uilwerken op de doelstelIlOg v:an 
de Eu~ Raad van lissabon om de vl.""rgr[jjkbaarlll"id van jaarrekeningen in de 
hde EU legen 200~ Ie verbelerrn. In h:t:lr SU:l.legie voor de I'erslaglegging v:an 
199~ sprok de CommISSIe l\3:lr voorkeur UIl WlOr hel gebruIk wn de [AS als oorm 
voor EU-ondl.""rnemingen dic kapitaal willen aanlrekkl.""n 10 inlernaflonJ.:lI en pan_ 
Europrt"S v('roood. St-tlertdu.'n IS hel IASC ~gonnen:mn l""t'n gdeldd,jkc.- m:lar diep_ 
ga~nde herûcning van de stand:tl,rden. De lAS vormell thans l"t:n vrdomvaul'nd en 
conceptueel gedegen geheel van Slandaarden voor de financWlc verslagJegglOg, die 

( I) COM (I')<J')) 232 v~n 11.5.1999 "T~u",.".,ltAAi.g ,' .. " Ixl J"I,f,. ,..o, li .. "",,,f • .... ,~".,"" 
"u"pf".-· In <lrtl JV wOf<h v~,kb..,.J d~. d".'I> h~. ni" .... ~u ,..n J~ Un.e u"g~ .... tfk.~ opl ..... ing"n 
mor-."n .... orc:kn geken"""J..:. door ttn .ck"", ma." ' .. n n .... ,b,I",,". 'oW' ZI) nl'" onmldddh]k 
"d .. "rm:!!d "]11 door Ik .:mhoulkn<k ycra""""n);,,n die .. eh op cl.. ma,klen "oh .... ~ken. 011 riSICO 
,s dtS Ie groln doonJal \M,I 1>I:""I.:"n .... n fo'mde O\"erttnSlemmlng O\'n w"'Se,·tode orl ..... ing .... 
doo'guns '"ffl ,,'" lil bosl~ ......,m. 

(2) In 199!I .. dlkn ooftt"'·ttr 210 ',U.....wr .... rn'ngcn hun lu,,,,",,nlng op """l'«I1kom§ug de IASC
s,~ndaanJ"n 1"""'11 2\5 .I" US GAAP IumttnJen, Uit mtt1" !"<'ten.e "~"~I1<""<"n ,..n hn IASC 
blil'" tb. mornem...,! 115 [ U .. onde,,,,,rnlnscn cl.. IASC .... and""nJ"n s .. bnukcn 
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zoudton mO!'ren kunnt"n vourziton in de behocfren van her imernational(' Ix..:lrij fsk-
v(:[1. De lAS h~bben ook hl"t dUIdelijke voordeel dal zij zijn opgl'Stdd vanuit ~("n 

internalionaal p!:rspl>Çtief;n plaats van tC zijn afgesll"md op dl" SIIuatie in de VS. US 
GAAP is ander;;ijds omvangrijk en Ilt-ooS<.>crd op zeer gederailleerde regels en imer_ 
prewti,:s. Er is \'("<-1 oplt-iding ton S{"hoJin~ nodig om dt~e snllld,'arden te kunnen 
tc>cpassen. Ot· dO!' h rdTende tO!'passing ervan ill dt" VS is grolmdn"ls tt· d:l11 ken aan 
de sterke; rrgelgevende en ('xccutieve bt"vocgdhedl'n v:1Il de Am(·ribansc &>Çurities 
;Lnd E:<changl' CommIssIon. De EurolX"SC Ullie kan lIaenL;Hd gl,,:'n invloed uiwdt·
Iwn op de opsldling van US GAA P. 

'fOe!J(lJûllg ' ·1111 de fA SC-sfl l/lJ.,,,meli ell werkillgssfur 

16. De; Commissie Stelt voor dat alle EU_ondernemingen die genoteerd zijn op een 
gereglementeerde markt(1) (l1mH SCh" I!ing circa 6.700 ondernem ingen). " erplichl 
d,t"nen Ie worden om hun geconsolideerde jaarrek~ning o"t·rcenkomsl;g de lAS op 
te st"lIen. BlIln"o lWI'!' jaar ZOu deze ~is moeten word"n uitg~breid {Ot "Ile onderne
mingen die een emissiepmspecws opstelIenUl overeenkomstig de richtlijn waarin de 
vert'isten voor een beursnotering lijn vastgelegd"'. NiN Ix'urs genoll'erde ondewc
mlllgcn die ttn b<oursimrocluctie voorbereidt"n. ZOuut"n wdlichl ook dl' lAS will~n 
locpasst'n. De CommIssie Stelt derh~ l ve,vool"<bt de lidstalen ue mogelijklwid wordl 
gegeven om nie t ter beune genOlcerde onder nem ingen tC verplichlt·n "f loe te 
staan om de ja.urt-kening op tt- sldlen overt"Cnkomslig delelfdt' standaarden als voor 
b<oursgenOlffrue ondernemingen gelden. Ot lidswlen wlkn Ill't wdlicht wenselijk 
achten om de verplichte toepassing van de lAS met·r lil hn bilzonder Uil tC brddl'n 
tot nie t ter beurze genotee rde fï n,mó ële ins te ll ingen cn vcnekeringsmmll 
schappijen l(·ncinde de wrgelijkb.~1fhcid in de hde Sl'ctor te vergrOten en ('en e/Ti
ci~nt en doeltreffend toezicht te verz,·kt·ren'll. 

17. De ,·erplichting om de lAS IQ(' Ie p;lss..·n. ,!;eldl voor de g(..:;onsolideerd« jmureke_ 
ning van beursgenoteerde ondernemingen. Voor de opsl{'lling Van de n;lli01wil". 
wettelijk verplichte, individuck jaarrekeningen kunnen dl" lAS. op grond van Wet
lclilke tn flst"ale voorschriften. minder geschikt of lelfs unbruiklxlar zijn. NiettemIn 
zouden de lid!;;nm'n "',lar mogt'lijk het gebruik van de lAS voor ind,viduele jaarre
keningt·n ('n·rw~ns moeten a:lIlmot·digen of l.dfs verpliclll stellen. Dit zou dl' opstel
ling van g(>Çonsolideerdc jaarrekeningen in de lOekomsl v,"rgemakkelijken. 

(I) In d~ ,In van ~f!lkd I. ".I 11.,'.n l/.,cI"lo)n '-.n de R.:LJ v.ul 111 mei I<)<)~ (\lV21 .. EEG. PB L 1·11 
",n 11.06.1<)<).1. bi •. 27) b."rdf,·nJe he' '·crrich'en .an dien"cn "I' I"" /:tb",.l '·an bt-iegglllg,·n ,n 
clT<"C'tn 

(1) Gcrrglemcmc .. rd b'l l/.,eI"l"n v~n.le lI.aa,l '·an 17 ap,,1 t\llW (li<)i~9IliloEG. PI> L 12·1 van 
:').).191>9. hl,. 1'1) WI .. oön.!,,,,,ie '·~o de ei ... '" gl"S,dJ aan J~ 0l's.dhn~ ,,,no h ... !<In.i(h, ,~, ~n d. 
v""'pr",di,,!: ,·all hr' p""'I' ...... ,U< ..lal mOt". """rde,, tt"puhl,,,, ... rd hIJ ..... " "I"'nf,,'t .. nbl.",lIng ,·~n 
elT,"("ten 

(,) lI.ich'liin van ,k lI.""d Viln 17 ""':lf! l\lllO (!!O.'\<)OiEEG. PI> L IOIJ van 1 11~HO. bi,. I) '0' "'~)'
dIna"" ' .. \0 de eisen l-(..,;,dJ ""0 d" 0l",dllntt \010. he' {(>e~lcht op en d,· vtl'Sprt"iti ing "On lw' pms
"t'<'us .I" !:~publi,,'CrJ ",n.., worden ,.",,, d~ !<Iel.",,!: ,·an dr""'en lOl J" "mClde no,erlllg .. n 
..... n .. 1T""«nbcu .... 

(1) In het '·''''I'SId '·"n Je Cornrnls.<l~ word! ni,·! Ing<g""n op " ... 'Lid"svr .... gslukhn en Je sl'<"("ir.~ke 
,nlijfn,", ,e d,~ ..Ic "'''ZI.I" hnud!·ntlc au",,,,c,,~,, "o,hf; hebbeo. 0., \O'·Ot"rrn~ van I"" voof5(d 'ou 
g ..... n .fzw"k~'"t: "an d< 1',,1<1,·01,.'1. '·"re,S,,·n ,." .... g,·re!:I,·rn,·n"",.Jr .. ·,,'UWen 10< !:,·vutg mog,·n 
hehl ... " 
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Procedllre "'''' 8"u heitlell Îlljorma/Îel"erstrekkilig (·'slu lf "egiJtmliol/' ") 

18. De Commissif ga:!! mom~nt~l n:l of hel van belang i~ om de hierboven geschnm" 
;I;lnp.lk IlO koppekn aan de smppcn die zij l.al doen om dl." huidige prosptnusridn
lijn,"nll ) IC m<xkrnisercn. hetgetn wllarschijnlijk g,op~:lrd zal gann mI."l een intensie
ver gebruik van H shelf-rtgislr(lfio1l'"-proctdur('s voor de em;ucnten nfl dTeçt('n in de 
EU. Centr:tal bij de~e proceduu"S sraal een "re{eremiedocumem"' (a.~nsevuld met 
een verrichtingsnma "Jfolri'itJ 110ft"') dal word! ingt"{liend bij dl' bevoegde nationale 
3ll<oriteiten. Ilct d()('1 Van de procoour{"S van gescheiden informatieverstrekking is 
om de tocgang te vtntkcn:n tot de marklCn van anderl' lidstalen door middel Van 
non geml"('nschappt:!ijk resistr:ltiesyst("('m dat gebast"('rd is op vergelijkbare mllrkr
informaut, mer I11begllp van (inancië!e informatie. Indien de "sheJf.regislr.uion·· 
gebaseerd Zu" word~n op één Sielsel v:m Imnsparame, imernationale Sl:lOdnarden 
voor de jaarrekenin~wn zuu dil niel all~n de zaak VNtl .. n\"oudigen voor d,o betrok
ken ondernlomingen, maar wu dit uok ten goede komen aan dt· markrdynamiek op 
all ... Europe~e Cinancit'le markrt·n. 

NOO DZA KELIJ KE INFRASTR UcrUUR VOO R DE N IEUWE 
STRATEG IE VOOR DE VERSLAGLEGGJNG 

19. l)(-zc stnuegilo d,ent uit t ... gaan van de bd:mgen van hel overheidsbeleid. 0<0 Euro
pese Unie kan de verantwoordelijkheid voor (Ie vaststelling van de "erslagleggiogs
vereisten voor bcursgl·nolcrrd,· EU-ondernemIngen niet delegeren aaO een niN-gou
vernementele inst,nttil". In IWI 11:"iomdc wC(felijke Ix'stc! kunnen de be\"oegde :UHO
riteiten het opstellen van jaarrekeningst:mdaarden ddegcrcn :um ten ren.ake compe
rcnte narionale inslantie met een welbepaalde besrUIHUlrUCluur. Om de gebrulh·rs 
van de lAS in de Europe:se Uni," rt'Cltrslckcrlwid IC geven, moctcn de intnnallooale 
smllda.1rdl."n wurden gt"i'ntegu"(·rd in de EU-wetgeving inz.1kr de fin:tncii'le verslag
legging. De autoriteiten van de EU mOt'tlon over dl' middelen beschikken urn het 
nodige toclicht op de regelg,"ving te kunnen uitocftOnen en alle malerit=1e "Okort_ 
komingcn of rrobleml"n in vrrb.~fl<1 meI de lAS IC kunnen corrig{·ren. 

Uitoefenillg ,.,mluez ;rbl 

20. Om hel noodzakdijh' toc:ócht te kunnen uilocfcnen moer dl' EU over {'Co goc"{lh·u
ringsmt'Chanisme Ix-scltikkcn. 0" mcrh:mismt" is nitl lx.Joeld om dt· lAS opnieuw 
Ie formuleren of "" ve ..... angen m:l.1r om op de invoering van nieuwe sr:md:mrden en 
interpn."nuies re kunnen loezien. Er wordt ,dk"('n ingegrepeIl wannt"('r deze materi;:le 
t{·konkomingcn venunen of wanneer deze nict inSI"'len op de specifieh' S!fU3tic io 
de EU. In de EU lullen alleen de lAS wordt'n gebruikt die door dil nR'Chanisme 
zijn gt'validcerd. 

21. Di! m{'Chanismc is in de l-erSle pl:tals Ix.-docld om te be\'t"Srigcn dat de lAS volledig 
in overeenSIemming zijn met de algehcll' a.lnpak van de Unie, ... n meer spcrifick met 
de jaarrekeningcnrirhtlijneo van de EU, en ttn geschikte gronds!:\,!; vormen voor <It" 
Cin:mcit=le v('rslllgleggiog door lx"ursgenOlc'"rde EU-ondernemingen. D"arbij ~Oll 
t"venwd van clt· veronderslelllng word{'n ullgega.1n dal de lAS :lan de~c eISen voldoen 
en het mt'Clmnisme zou mOClen bevesligen dat dne verondersrdlins juist is. 

(I) Zj~ ACli~rl"n voor ~inallcidc Oicmlcn COM(I99')2H """ 11.4.1999. 
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22. Het goedkeuringsm('("hanisme dient een twttb:lige structuur t{· hebben - mei {'I,n 
politiek en een technisch niveau - om {'en voldOl·nde overheidSlOeziçht in de EU te 
",a.~rborgtn. Ot, Commissie zal later d,t jaar een voorstel mdienen "oor de Structuur 
en de institutionele asp,xlen van dit ~weeledige goedkeuringsmcrhanisnw. In dil 
voorstel ~al bijwnJ{·re aa.ndochl worden g{'Schonken aa.n de re<:hlspersoonlijkheid, 
ocvocgdhedcn en gedtrnill{'erde S:lmtnstelling v:ln het m(x:h~nlsme, al~me<le aan de 
mogdijh- octrokkenheid van effcrrenloezichthollders. Hel tcrhnische niv{'au dien! 
te wonkn onderworpen a.~n behl~r dal op hel polilieke niv{"Ju wordt geregeld. Dir 
beheer diem It worden geb~scrrd op passende insliluuonele regelingen van de EU 
dit vaslgesleld zijn volgens de gebruikelijke regels v::tn de çomittprocedure. Voor 
het Icçhnische niveau diem een groep van hoo!(gekwaliflcl't'rde d{'skundigen te 
worden benoemd. Zij ditntn Ie wordtn g{'SCIt~tttrd op basIS van hun kennis \'3n de 
EU en van dt imern:llional{' verslngleggingsvereisten. DJarnaast kunnen gespeçiali
sterdr ad hoc-werkgroepen noodzakelijk zijn voor de behandl'ling van bijzonder 
çomplexe vraagStukken of indien standa"rd,·n mogclijk ,·~n bijwndcrr w''erslag 
hebben op het toe~id1[ en op prudend{'lc vl'l"lgslukken (vooral mcl betrekkmg tOt 
banktn. andtre financiële mSlellingen (-n verzekeringsma:llsch:lppijenl. Zij dienen 
nit! all(~n de lAS nauwkeurig te ondcr~oeken ma~r zij dienen ook in alle stadia. 
m~nr vooml in de beginfase, hun bijdroge te levcren a"n d~ opstelling v~n dt srnll
daarden door heI IASe. 

23. HN goc<lkeurillgsml'Chanisme zal ~rvoor zorgen dal de lAS in de pr:lktijk kunnen 
worden loegepaSt in de EU. In dil vcrb:lIld moet in het bij~Qnd~r w[)rden n~g~g:L:ln 
of er b~hodlt is :WIl sp~cifieke mlllwijzingen voor d~ locpassing tC11einde een 
gcmeenschappo:lijke tn consequent~ toepassing van d~ smnclmlTdcn I{' verteh'ren , 
Dil zou nier mOl"ten bt-tehncn dar d~ algemenc interpretaties v~n d~ lAS moeten 
worden herûen: de Smnding Imcrpremtions Commillce (SIC) van het IASC heeft 
deze mak. Gestreefd moel worden naar de tQlsr:mdbrenging van l'en conslrunic\'e, 
gerichtc en çontinue dialoog mei hei IASe. en in 1ll'1 bijwndcr m('1 1ll'1 SIC W,\Il

neer aanwijzingen voor de loepassing nodig zijn. Dil vr:tagt Om coordinali~ meI de 
nationale instamies die standaarden opstellen en in het bijzonder met de effcrten, 
toezichlhouders. 

24. HN goeJkellringsmechanisme ~a l Je dam bevestigen wMrop nieuwe lAS van toe
p.'lssing zijn in Je EU. De concIllsic kan zijn dal aanvullend!' informatie noodzake
lijk is of d~t bepaalde keuzemogelijkheden die in een bepaald sr:lndaard v~rVat zijn, 
ni",\ in overeenstemming ûjn m{·1 de jaarrekeningenrielnlijncn van de EU. HN 
mechanisme zal de Commissie "dviscr,on of een wijziging op dc richtlijnen al dan 
ni~t r.1adzaam is in lll't lieln van dl' IIllernarionak omwikkelingcn op het gcbicJ 
\'>10 d," j:J.:lrr~hning~n. 

25. Bezwaren tegen .Ic lAS - die waarschijnlijk niet V:tak ~ullen voorkomen - mOl-ten 
word{'n gcslaafd en op,'nb.~ar worden gemaakt. AanJxovelingen die op technisch 
nlvcau worden gl'<laan i11za k ~ een tx·p .. alde IASC_st .. nd:mrd. djen~n op politiek 
niveau te wordcn bekr~chtigd. Om een tlt-rgdijke situatie Ie ,'ermijden. mIX'I,'n 
opm{·rkinge11 ovcr tockomslige l AS in c('n zo vrocg mogelijk stadium van hN 
redanieprocl'S kenb"ur worden gtmaukl. De Unie diet\! Ie zorgen voor illlerlle çoor· 
din"rie voor "lil' stadi" van de wtstandkoming van IASC-Sland:larden, niet in de 
I:J.:lIsl~ plaaTS om de discussie te kunn~n bt-ïnvIIX'<Icn. !-IN goc<lkeuringsmcchanisme 
kan bijdrag~n lOl de cQürdinatic v:1Il het Europese standpunt binntn het [ASe. 
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I lIjrastr"rI" /ti' mor de " afe,'; lIg NU' dl! sf<u"/(I("dell 

26, Duidelijker internationalt' srand:mrden voor de jaarrck<'ningen en crn groten: verge
lijkb.a.uheid van de /Îoancii:'k verslaglcg~lngsvtreisten voor ocursgtnott1:'rdt· onder
n('mio,l(l'n zullen htt veel ,l(emakkelijker ml,ken om toe te zit'n op dl' n:lIt·ving van 
dl' voorschriflen, mei name op dl- dT{'t:t{'nmarkten, Alilocn Wanll{OCr dl' IASC-stan
daarden naar behoren en suingem worden nagell-efJ. zullen deze <Ie werkin),: van de 
effectenmarkt van de EU tcn gO(..Je komel!, De naleving van de voorschriften omval 
een nocks verschillende eltmtnren, waarondt'r (!) duidelijke smnda:,rden voor de 
jaarrek<'nin),:cn, (2) tijdi),: ocschikbare interpretaties en a;mwijzingen, (3) wl'nelijke 
jlUtrrek<'ning controle, (4) uitoefening ''an toc"lIcht door de toezichthoudende :IIltO
riteuen en (5) dOC,·hreffrnde SJncties. Elk van deze ondtrdelen m~t dodrreffcnd 
functioneren: de keten IS zo sterk als de zw"kste schakel en die is bepalend voor de 
beschrrmin~ dit bdesgers en crediteuren wordt geboden. 

27, Deze standaarden kunnt'n alleen tUt een goede financiële verslaglegging leiden 
indien de ulfot'ft'ning v:m d(' w('ndijke jlUlfrekening controle, dil' crn w:x:de toepas
sing Van de srondanrtlcn w'larborgt, in de hde EU op {'cnzdfde hoog n,,·{-;tu is. Om 
dit ti' bewerkstdligen moet er dringend aandacht wordt'n gt'SChonken .~'ln de VaSt
stelling van referentlcpunten ("benehm:trks") voor de aecoulllnnrscontrole, de uit
werking van gcdrags- en beroepsregels ~n de mvoering v:ln doeltreffende systemen 
voor d" kwnliteitswnarborging V:In de wt'nelijke controlt·. De Commissie zal een 
a'''lben'ling doen inz.~ke tic waarborging van de kwalift·it van de wettelijke: enn_ 
trolt', liet COml[(: ACCOUIH;llHscolHrolr Van de EU zal v{«dere .!.nivitl'iten Ont
plooien nm tot crn gezumenlijke aanpak te komen voor de srJ.ndaarde:n ,'oor de wet
telijkt, wntmi" ";IJl jaarrek"ningen en ""or de gt>dmgs- en beroepsregels. 

28. De cffcc(Cnloezichthouders vcrv,dlen ook een kritieke rol bij d" nale\'lng van de 
versbgleggingsvereislt'n door beursgl'notlocrde ontlcrneminöen. Zij hebben duidt·
lijk vl~1 bel:mg bij crn accumt(· en conSt'qucmc totpassing van dl' standaarden voor 
dt, jaarrt'keningen op de t·fft'Ctenmarkttn wa.~rop zil toezien, De {·ff.'t:tl'nroezidu
houdtrs vall de EU zoutIen anid motll'n wordt'n betrokken bij v",agstukkcn 
Ix·treff{·nde de naleving van de voorschriften. De Commissie rekent nll'1 name op de 
Europese: dfectentoczichthouders (via FESCO - Forum of Ellropean Sccumies 
Commissions) om ee:n gezamenlijke a.~tlpak voor de mntrolt· Ol' tie naleving IC om
wikh'len en uit te VOC,'tl'n, Door t~n derg{'lijke aanpak zouden er gelijke voor
waarden worden ),:l'SChal",n t'n zou het gevaar van concurrentie van regelg('ving WOr
den vermeden. lntcrcollegi:lle t<x'\Sing van dl' prJktijkrn van cffenenroezlduhou
(Iers zou weil icht ook "unig zijn om tocn ,l;l'zamcnJijke a:1Il1"lk te vcr~cke(('n. 

TENU ITVOERLEGG ING , TIJDSCHEMA EN OVERGANGS
PEHIOOE 

29. VO<Jr eind 2000 Z<.IJ ,!t Commissie voorstdltn indltnen mN hct oog ol' de Ill\'ocrlllg 
v:tn dt· verpJiduing d:1! :dl.· beursgl·notl-erd.· EU-onderncmin;r,:cn hun jaarre:kenlng 
opstellen ovcrt.-.:nkomstig de (gevalideerde) [AS, alsrnl1:le de invoc:ring van trn keu
zemogc!ijkhcid voor lidstaten om "il'l ter beurze g{·nott~rtlt· ondern~mil1gt'n tC){' ". 
staan (of te vnplich,,'n) hun j""rrckening o"en ... ·nkomstig de lAS op IC stellen. In <Iit 
voorstel zullt-n ook de basisregels "all htl goedkeuringsmcchanisme, de ov(·rgangsbe
l"llingen en hN IIjdsdwmn vuor de tenuitvoerle),:ging worden op):enomen, alsml1:le 
t~n hcrÓ(·llingscl:tusu!t· om l~" evalWHit, \'~n delt almp"k mo);clijk It' mah·n. 
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\0. De Commissir IS '-.lil oonilTl d:l.I. mrt IlI't oog op de illvo!mllg nll dl" lAS binntn 
dl" Itrmijll vall 2005 du .. door dl" Europese Raad van Lissabon IS V3SIgesltid "oor de 
VOltOOiing van het A(lIepl:1n voor Fill31l(iëlr DIensten. er eell o"ergangs[*riodt' 
noodzakelijk is om de omzeIlIlIg van de wetgeving in mlllon:la! rt'Ch, mogdijk Ie 

maken en om ocursgenoll~rdl' ondernemingen in sma, 'e stdlcn zich nan Ie passen 
nan de nll'uwe voorschriften. [k Commissie zal dl' duur van dl'ze overganJ.;speriode 
beperken {'n I:lIen IIlga:m op de ,b,um van lenll1lvOl'rlegglllg van hel oorspronke
hjke wetsvoorstel, u,dat Ullerllik van:lf 2005 alle beursgenOteerdl' EU-ondernemin
gen hun ge<oruolidrer<le j""'frekenlng volgens de lAS ,uilen opstellen, T,jdens de 
overgangs[*riod(' zull('n de lidnalen kunnen besliss('n wlolke lxursgenOllTrd(' 
ondernemingen d(' lAS kunnen (of mOl't(,ll) gebruIken v(JUnb! deze volledIg van 
krn:ht wordffi. De Commissi(' is VJn oordeel dal vijf par na de gOl'<.lk('uring '';ln hrl 
voorstel cl(' Ixpalillgen.l'roc«lures en mechanism(,1l diellentt wonlen hcn:itn in her 
licht van de ervaringen d,e op nalion""'l. Europft"li en IllIernalionaal nl"eau zijn 
opgedaano De CommisSlt, zal d(' gemaakte vooruitgang beoord('lt'n . 

. , I, Sommige grolr OndeTlll'mlngen in de EU pilssen US GAA I' 101'. vllak omebt zij op 
cl!- kapitaalmarktcn in ,11' VS zijn genOlI~rd of omdal zij in s''CtOIl.'n aCli('fzijn waar
voor hel IASC nog gl'('n gdljkwaardlge standaard heeft geleverd. De li,Jstalen zou
den hel gebruik VJn US GAAP IIjdens (een dl>cl van) de overgangsperiode kunnen 
lOI"!iI;un. 

32. Oe Commissie ;zal "oor eind 200 I voorstellen iodien('n VOOl' dt.- modl'rnisering van 
d(' jaarrekeningeorichtlllnen VOIn de EU. dit d(' IxLs'S zullrn blil"en voor 0(' r.n~n
ciele vers13gJeg8ing voor all(' .. ennoolsçh~ppen m('! bcperkle aansprakelIjkheid in 
dl" EUo Deze: modernlS('flng moel mogelIJke st~ijdjgheden met de 11\5 vermiooer('n 
en dl" richtlijn!?n lil ove~nStl"mmlllg brengeo mt't d(' tl"C('llIe onfw ikkelingen In de 
r.n~nci(:k ,·erslagiegglllg. D" gelde me, name wanntTr lC'Chnologlsche olllw,kkdino 
gcn een aanpasslIlg van de tm<1itionde me,hod('n voor d(' ja:.rverslaggcving nood· 
lakei ijk m"ken. l<).lls bij de upname l'n waardt'ring V:ln ;mmall'ri~'le vaSI!! aÇliva. De 
O)mmissie lal via d(' lx·vlJI.ogde advI('scommissies :ldvies Inwinnen 0\'(" de v("Jag of 
de nieuwe communiClllie- {'n informiltletechnologie. in hel bijmnder i11lemn, V:In 
I1lVlocd zijn zullen op de financiële verslaglegging en WI'lIdljk/: maalrt'gelen ver_ 
<'Iscn. 

CONCLUSIE 

Oe Europ('se Raad v:ln Lissabon heef, aangt·drong('n op slappen om de vergelilkbaarl,eid 
Wil d(' p,lrrt'kcniogen van ondem{'mmgl'n IC verhclert'n. Deze: mWl-ddlllg van J!? Com
mISSIe ,ekell! een nieuwe ko.:rs Uil om dIl dOl'I te ocrt'iken, De Commissit, vc,.":IJI.,kl hel 
Europt'l"li Parleml·llI. de Ra: .. !. h('t Econnmisch en Sociaal Comité en hel Comiré v:m de 
Regio's dringt'ml om de in deze ml'<k'llcling geschl'tSf{o :mnPllk glJl.-d tC keuren. 
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