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WOORD VOORAF 

In de volgende delen brengt de Raad van het Instituut der Bedrijfs

revisoren verslag uit over zijn activiteiten en over andere gebeurtenissen 

die een invloed hadden op het beroep van bedrijfsrevisor. 

Het jaar 2002 zal in onze herinnering blijven als een jaar van funda

mentele bezinning over de rol en de integriteit van de diverse partijen die 

tussenkomen bij de financiële verslaggeving en de daarmee gepaard gaan

de ingrijpende wijzigingen in de regelgeving betreffende bestuurders , 

directieleden, commissarissen en andere beroepsgroepen (financiële analis

ten, bedrijfsjuristen, enz.). 

Voor bedrijfsrevisoren - in het bijzonder in hun functie als commissa

ris - is de wet van 2 augustus 2002 ("wet corporate governance") van zeer 

groot belang, evenals de aanbeveling van de Europese Commissie (be

treffende de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de reke

ningen) van 16 mei 2002. Beiden worden uitgebreid geanalyseerd in het 

jaarverslag. 

Omwille van de geglobaliseerde aard van de economie en financiële en 

kapitaalmarkten ligt het voor de hand dat er vlug parallellen getrokken 

worden tussen gebeurtenissen in verschillende delen van de wereld . Daar

bij wordt soms voorbijgegaan aan essentiële verschillen en achtergronden. 

Het zou te eenvoudig zijn de nieuwe wetgeving in de Verenigde Staten 

«((Sarbanes-Oxley Act") door te trekken naar de situatie in Europa. 

In Europa, en in België in het bijzonder, bestaat reeds sinds lang een 

wettelijke regeling voor het toezicht op en de onafhankelijkheid van de 

commissaris. In tegenstelling met de situatie in de VS kon men in België 

zeker niet gewagen van een systeem van pure zelfregulering voor de 

bedrijfsrevisoren, doch eerder van een gemengd systeem met externe deel

nemers (zoals de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de onaf

hankelijk samengestelde en optredende disciplinaire organen) en aspecten 

van wettelijk bepaalde regulering door het beroep (toebedeeld aan het IBR 

ingevolge de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut 

der Bedrijfsrevisoren). 
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Het onderzoek van de noodzaak tot bijkomende regelgeving is in 

België en Europa ook niet voornamelijk ingegeven door de financiële 

bedrijfsschandalen die 2002 gekenmerkt hebben. Op Europees niveau is 

de harmonisering van de regels betreffende de wettelijke controle in de 

lidstaten reeds in onderzoek sinds 1996 en in België werd de aanzet voor 

de wetgeving "corporate governance" al in 1998 gegeven. 

Op het ogenblik dat dit overzicht van het jaar 2002 wordt opgemaakt 

zijn de uitvoeringsbesluiten van de "wet corporate governance" nog niet uit

gevaardigd. 

De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft er steeds op aan

gedrongen dat de nieuwe wet en haar uitvoeringsbesluiten zo nauw moge

lijk zouden aansluiten bij de Europese aanbeveling. 

Voor een aantal bepalingen in de wet is dit zo en dit zal in de uitvoe

ringsbesluiten wellicht zo zijn, doch het Instituut heeft er herhaaldelijk op 

gewezen dat o.m. met volgende belangrijke elementen dient rekening 

gehouden te worden: 

het invoeren in de wet van de 2 jaar retroactieve onafhankelijkheidsver

eiste (ten aanzien van de niet verenigbare diensten) kan de keuzemoge

lijkheid van hun commissaris voor sommige ondernemingen aanzien

lijk beperken 

de wet (of het koninklijk besluit) zou dienen te preciseren dat de ver

houding tussen audit en andere diensten, voor de vennootschappen 

waarop deze bepaling van toepassing is , op geconsolideerde basis bere

kend wordt 

een eventuele nieuwe definitie van een beroepsmatig samenwerkings

verband van een commissaris met anderen dient zo goed mogeli jk aan 

te sluiten met de definitie in de Europese aanbeveling 

in België wordt de bedrijfswereld gekenmerkt door een groot aantal 

KMO's en dochterbedrijven van buitenlandse groepen. Het zou nega

tief zijn voor de Belgische concurrentiepositie indien de bepalingen 

betreffende de niet verenigbare diensten met het commissarismandaat 

te zeer beperkend zouden zijn in vergelijking met de rest van Europa 

op vlak van het toezicht op het beroep, is de Raad van mening dat de 

bepalingen van de wet van 22 juli 1953 vereisen dat het eerstelijns

toezicht in elk geval door het Instituut dient te gebeuren. 
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De Raad neemt zich voor de nieuwe bepalingen betreffende ons beroep 

op zeer effectieve wijze in te voeren en zal daartoe de nodige richtlijnen 

treffen. Teneinde een goed toezicht te kunnen uiroefenen, wijst de Raad op 

de noodzaak dat de nieuwe regels duidelijk, praktisch toepasbaar en con

troleerbaar zouden zijn. 

Naast de discussies en werkzaamheden in het kader van "corporate gover

nance" zijn er tijdens het jaar vele andere activiteiten geweest die hierna 

meer gedetailleerd aan bod komen, zoals: 

de nieuwe opdrachten voor de bedrijfsrevisor bij de vzw's en de stich

tingen ingevolge de wet van 2 mei 2002. Deze nieuwe opdracht toont 

aan dat maatschappelijk gezien de deskundige en onpartijdige tussen

komst van een bedrijfsrevisor meer dan ooit als een belangrijke bijdra

ge wordt ervaren. Een aantal bepalingen in de nieuwe wet zullen ver

der gepreciseerd of aangevuld dienen te worden om zeker te stellen dat 

de conttole van de commissaris in de vzw met de vereiste rechtszeker

heid kan geschieden (zoals b.v. de mandaatduur en de omschrijving van 

het inzagerecht van de commissaris). Het Instituut zal daartoe initia

tieven nemen 

de ontwikkeling van de nieuwe norm voor de kwaliteitscontrole welke 

thans volledig aansluit op de Europese aanbeveling terzake en de ver

dere uitbouw van de toezichtactiviteiten van het Instituut op de 

beroepsbeoefenaars. Het feit dat slechts relatief geringe wijzigingen 

dienden aangebracht te worden aan de bestaande norm voor confrater

nele controle om geheel in overeenstemming te zijn met de Eutopese 

aanbeveling toont aan dat het Belgische beroep aan de top stond op dit 

gebied 

de start van de belangrijke werkzaamheden om de controlenormen vol

ledig in overeenstemming te brengen met de structuur van de interna
tionale normen (International Standards on Auditing - ISA) in het voor

uitzicht van de verwachte harmonisering binnen Europa op dit vlak 

evenals de invoering of voorbereiding van nieuwe normen (zoals deze 

voor de omzetting van een vennootschap) 

de verdere doorgedreven inspanning op het vlak van permanente vor

ming, waarbij een zeer grote aandacht wordt besteed aan de internatio-
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nale accountancy normen (IAS/IFRS) in voorbereiding op de verplichte 

invoering daarvan door de beursgenoteerde ondernemingen en de waar

schijnlijk bredere vrijwillige toepassing door andere vennootschappen. 

Uit deze opsomming van enkele belangrijke activiteiten blijkt duide

lijk hoe belangrijk het internationale kader is geworden voor de bedrijfsre

visoren. Ik beschouw het dan ook als bijzondere erkenning dat onze Past 

Voorzitter, de heer Jean-François CATS, tot lid van de Raad van de IFAC 

(dé wereldwijde beroepsorganisatie bij uitstek) werd verkozen en wens 

hem veel succes in de uitvoering van dit mandaat. 

In 2003 zal het Instituut zijn 50' verjaardag vieren met onder meer een 

Fotum voor de leden dat in oktober is voorzien. Wij hopen ons op dat 

ogenblik in een juridisch meer stabiel kader te bevinden zodat alle leden 

zich nauwgezet aan de nieuwe regels kunnen houden en verder de belang

rijke uitdagingen van het steeds complexer ondernemingsgebeuren kun

nen aangaan. 

Ludo SWOLFS 

Voorzitter 
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LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AICPA 

BIBF 

BVB 

CBF 

CBN 

CDV 

CDZ 

CESR 

CFI 

CICA 

CRB 

EC 

EFRAG 

EIN 

EU 

FEE 

FESCO 

FIDEF 

GPR 

HREB 

IAASB 

lAB 

American Institure of Certified Public Accountants (US) 

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 

Belgische Vereniging van Banken 

Commissie voor het Bank- en Financiewezen 

Commissie voor Boekhoudkundige Normen 

Controledienst voor de Verzekeringen 

Controledienst voor de Ziekenfondsen 

Committee of European Securities Regulators (ex-FESCO) 

Cel voor Financiële Informatieverwerking 

Canadian Insti ture of Certified Accountants (Canada) 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

Europese Commissie 

European Financial Reporting Advisory Group 

European Innovation Network 

Europese Unie 

Fédération des Experts-comptables Européens 

Federation of European Securities Commissions 

Organisation 

Fédération Internationale des Experts-comptables 

Francophones 

Global Peer Review (TAC) 

Hoge Raad voor de Economische Beroepen 

International Auditing and Assurance Standards Board 

(ex-IAPC) 

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 
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IAPC 

lAPS 

lAS 

IASB 

IASC 

IBR 

ICT 

IFAC 

IFRIC 

IFRS 

IIN 

IOSCO 

lRECBF 

ISA 

ISB 

NBB 

NGO 

SEC 

SIC 

TAC 

International Auditing Practices Committee 

(momenteel: IAASB) 

International Auditing Pracrice Statement 

International Accounting Standards (zie ook IFRS) 

International Accounting Standards Board 

International Accounting Standards Committee 

Instituut der Bedrijfsrevisoren 

Information and Communication Technology 

International Federation of Accountants 

International Financial Reporting Interpretations 

Committee 

International Financial Reporting Standards (zie ook lAS) 

International Innovation Network 

International Organisation of Securities Commissions 

Instituut der Revisoren Erkend door de Commissie voor 

Bank- en Financiewezen 

International Standards on Auditing 

Independence Standards Board (US) 

Nationale Bank van België 

Niet-gouvernementele organisaties 

Securities and Exchange Commission (US) 

Standing Interpretation Committee (IASC) 

Transnational Auditors Committee (IFAC) 
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1. EVOLUTIE VAN DE ONAFHANKELI]KHEIDS
PRINCIPES IN HET BUITENLAND 

1.1. Ethische Code van de IFAC 

De IFAC heeft de heer Jean-François CATS, Past Voorzitter van het IBR en 

lid van de Raad en van de Ethics Cornrnitee van de IFAC, belast met het for

muleren van voorstellen voor het opstellen van een nieuwe versie van het 

gedeelte A van de Code of Ethics. 

De heer Jean-François CATS, in samenwerking met David SZAFRAN en 

Olivier COSTA, heeft aan de IFAC een voorstel tot wijziging van de Code of 

Ethics (gedeelte A) voorgelegd. 

Dit document moet ter gelegenheid van de volgende vergaderingen 

van de Ethics Committee van de IFAC worden besproken. 

Ter herinnering, het gedeelte B van de Code of Ethics betreffende onaf

hankelijkheid werd in november 2001 aangepast (IBR, J aarverslag, 2001, 

p. 36-37 enp. 261). 

1.2. Aanbeveling van de Europese Commissie 

1.2.1. Voorbereidende werkzaamheden 

Op 19 juli 2002 publiceerde de Europese Commissie haar aanbeveling nr. 

2002/590/EG, 16 mei 2002 betreffende de onafhankelijkheid van de met 

de wettelijke controle belaste accountant in de EU: basisbeginselen (PB. 

L. 191,19 juli 2002, p. 22-57)(1). 

Deze aanbeveling is het resultaat van de werkzaamheden ter zake die 

het Cornrnittee on Auditing van de Europese Commissie in 1998 aanvatte. 

Het IBR en de HREB maken deel uit van de Belgische delegatie die 

wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Minister van 

Economie bij het Cornrnittee on Auditing (cf. infra, Deel 2, VII . 5.). 

De aanbeveling van 16 mei 2002 heeft tot doel basisbeginselen vast te 

stellen betreffende de onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle 

belaste accountant, teneinde deze beginselen binnen een periode van drie 

(1) Deze aanbeveling is beschikbaar op de websire van de Europese Commissie op her adres 
www.europa.eu.inr/comm/inrernal_marker/fr/company/audir/official/index.hrm 
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jaar te harmoniseren in de Europese Unie. In de inleiding van haar aanbe

veling benadrukt de Europese Commissie dat de benadering "die gebaseerd 

is op een samenstel van beginselen te verkiezen is boven een aanpak die op de uit

vaardiging van gedetailleerde regels berust, omdat een dergelijke benadering voorziet 

in een stevig kader waarbinnen de wettelijke controleurs hun optreden moeten ver
antwoorden" . 

Deze conceptuele benadering sluit aan bij de aanpak die de FEE in 

1998 al beschreef in haar Corps de principes applicables en matière d'indépen

danaf1 >' De Europese aanbeveling houdt rekening met de recente ontwik

kelingen die met name in Europa en in de Verenigde Staten de actualiteit 

hebben beheerst. 

De Raad van het IBR hechtte bijzonder belang aan de voorbereiding 

van dit document en aan de praktische toepassingsvoorwaarden voor de 

bedrijfsrevisoren in België. De Raad van het IBR vestigde met name de 

aandacht van de leden van de Regering en het Parlement in België op het 

belang van de werkzaamheden van de Europese Commissie en van een ver

eiste standaardisering binnen de Europese Unie (cf. in/ra, Deel 1, I. 2.). De 

krachtlijnen van de aanbeveling, die een algemeen kader en een beschrij

ving van bijzondere omstandigheden bevat, worden hierna weergegeven. 

1.2.2. Algemeen kader 

De aanbeveling van 16 mei 2002 stelt dat de wettelijke controleur van de 

rekeningen "zowel qua feitelijke geesteshouding als naar buiten toe" onaf

hankelijk moet zijn. Ze stelt beginselen vast met betrekking tot de vol

gende aangelegenheden: 

a. objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid; 

b. verantwoordelijkheid van de wettelijke controleur en van al wie de uit

komst van de wettelijke controle kan beïnvloeden; 

c. identificatie van de bedreigingen en risico's voor de onafhankelijkheid 

van de wetteli jke controleur van de rekeningen; 

(1) FEE, I ndéPendance et objectivité dJi controleur légal des comptes - Corps de principes essentiels 
pottr l'orientation de la profession européenne, juli 1998; in verband hiermee, zie ook: IBR, 
jaarverslag, 1998, p . 24-28; IBR,jaarverslag, 2000 , p. 46. 
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d. invoeren van veiligheidsmaatregelen, inclusief verbodsmaatregelen, 

restricties, informatieverplichtingen en andere gedragsregels en proce

dures: 

sommige veiligheidsmaatregelen hebben betrekking op de gecon

troleerde eenheden (gevolgen van de controlestructuur van de 

onderneming voor de beoordeling van het onafhankelijkheidsrisico; 

betrokkenheid van het controleorgaan); 

andere veiligheidsmaatregelen verwijzen naar de Europese aanbeve

ling van 15 november 2000 over de kwaliteitsborging(l); 

bovendien bevat de aanbeveling algemene veiligheidsmaatregelen 

van de wettelijke controleur van de rekeningen, inzake de eigen

dom van en zeggenschap over auditkantoren en het interne veilig

heidssysteem van het auditkantoor; 

e. voorschriften inzake de openbaarmaking van de honoraria , meer 

bepaald voor het leveren van non-auditdiensten. 

1.2.3. Bijzondere omstandigheden 

De aanbeveling bevat toepassingsvoorwaarden van de basisbeginselen 

onder het luik "bijzondere omstandigheden". Deze omstandigheden heb

ben betrekking op de volgende situaties: 

a. financiële belangen; 

b. zakelijke relaties; 

c. uitoefenen van een dienstbetrekking bij de geauditeerde vennootschap: 

tijdens de duur van zijn mandaat is het voor de wettelijke controleur 

van de rekeningen verboden in dienstverband te werken bij de geaudi

teerde vennootschap; er moeten veiligheidsmaatregelen worden geno

men indien een lid van het auditteam een dienstbetrekking bekleedt 

bij de geauditeerde vennootschap; tijdens de twee jaar die volgen op 

het einde van zijn mandaat is het voor de wettelijke controleur ver

boden het auditkantoor te verlaten om bij de geauditeerde vennoot

schap een belangrijke directiefunctie te bekleden ("cooling-of! periad'); 

(1) Europese Commissie, Aanbeveling van de Commissie inzake de "Waarborging van de 
kwaliteit van de wettelijke controle van de rekeningen in de Europese Unie", C(2000) van 
15 november 2000; dit document is volledig opgenomen in bijlage van het Jaar
verslag 2000, p. 378-385. 
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d. uitoefenen van een bestuurs- of controlefunctie bij de geauditeerde 

vennootschap; 

e. indiensttreden bij het auditkantoor; 

f. familiale en andere persoonlijke banden; 

g. non-auditdiensten: de aanbeveling preciseert met name dat de wette

lijke controleur van de rekeningen niet betrokken mag zijn bij de 

besluitvorming voor rekening van de geauditeerde vennootschap; 

voorts stelt de aanbeveling veiligheidsmaatregelen vast (in sommige 

gevallen is het verbod de enige veiligheidsmaatregel) voor een aantal 

specifieke situaties: 

opstellen van de boekhouding en de financiële staten; 

ontwerpen en invoeren van financiële informatietechnologiesyste-

men; 

diensten op het gebied van waardebepaling; 

deelname aan de interne controle van de geauditeerde vennoot

schap; 

optreden in naam van de geauditeerde vennootschap bij de beslech

ting van geschillen; 

indienstneming van hogere kaderleden; 

h . honoraria voor de wettelijke controle en andere diensten: de aanbeve

ling analyseert de volgende aangelegenheden: 

resultaatgebonden honoraria; 

verhouding tussen totale honoraria en totale inkomsten; 

achterstallige honoraria; 

vaststelling van de honoraria; 

l. geschil tussen de wettelijke controleur en de geauditeerde vennoot

schap; 

J. hoger personeel dat lange tijd aan een zelfde opdracht meewerkt: de 

aanbeveling voorziet in een aantal veiligheidsmaatregelen, meer 

bepaald de vervanging van de met een essentiële taak belaste vennoten 

bij het auditkantoor, binnen de zeven jaar volgend op hun benoeming 
(" interne rotatie"). 
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1.3. Wetgeving in de Verenigde Staten (Sarbanes-Oxley Act) 

Op 30 juli 2002 werd in de Verenigde Staten de Sarbanes-Oxley Act !) goed

gekeurd. Deze wet bevat talrijke bepalingen inzake corporate governance, ook 

met betrekking tot de onafhankelijkheid van de externe auditor van beurs

genoteerde vennootschappen in de Verenigde Staten. De wet heeft tot doel 

de geloofwaardigheid van de beurzen te versterken, vooral na de recente 

schandalen. Hij bevat bepalingen met betrekking tot de volgende domei

nen: 

oprichting van een toezichthoudend orgaan (Public Cornpany Accounting 

Oversight Board); 

voorschriften betreffende de onafhankelijkheid van de externe auditor; 

aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders; 

verbetering van het meedelen van financiële informatie; 

manieren voor het oplossen van belangenconflicten waarmee financiële 

analisten worden geconfronteerd; 

middelen en bevoegdheden van de Secztrities and Exchange Cornrnission 

(SEC); 

studies en rapporten met betrekking tot auditkantoren, ratingkantoren 

(rating agencies) en zakenbanken (investrnent banking); 

strafrechtelijke sancties, meer bepaald voor het vernietigen van docu

menten; 

ondertekening door de Chief Executive Officer van de belastingaangifte 

en van de financiële informatie van de vennootschap. 

Met betrekking tot de externe auditoren is de SEC krachtens de nieuwe 

bepalingen bevoegd om de voorschriften vast te stellen inzake de onafhan

kelijkheid van de externe auditoren van beursgenoteerde vennootschappen. 

De sectie 10A van de Securities Exchange Act van 1934 werd zo gewijzigd 

door de Sarbanes-Oxley Act van 30 juli 2002. 

(1) Sarbanes-Oxley Act, 30 July 2002, Pub. L. 107-204, 116 Srac. 745 (2002), te vinden 
op het internetadres frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi )dbname~ 107 _ 
cong_bills&docid ~ fh 3 7 63enr. txt.pdf 
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Overeenkomstig de Sarbanes-Oxley wet publiceerde de SEC op 2 decem

ber 2002 op haar website een ontwerp van regelgeving met de bedoeling 

de onafhankelijkheid van de externe auditoren te versterken. Opmerkin

gen daarover konden tot 13 januari 2003(1) worden ingediend. De Euro

pese Commissie heeft gereageerd op de voorstellen van de SEC. 

2. EVOLUTIE VAN DE ONAFHANKELI]KHEIDS
REGELS IN BELGIE 

2.1. Algemeen overzicht van de wet van 2 augustus 2002 
inzake "corporate governance" 

De Belgische wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wet

boek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989(2) (hierna 

de "wet corporate governance" genoemd) bevat bepalingen die de regels 

inzake de onafhankelijkheid van de commissaris duidelijk vaststellen en 

versterken. Andere bepalingen die meer bepaald betrekking hebben op de 

verantwoordelijkheid van de bestuurders, de erkenning van het directieco

mité, het houden van de algemene vergaderingen en belangenconflicten, 

worden toegelicht in punt IV.3. van het eerste deel van dit jaarverslag. 

De Raad van het IBR heeft actief deelgenomen aan de werkzaamheden 

die tot de goedkeuring van deze wet hebben geleid. Daartoe hoorde de 

Commissie belast met de vragen inzake handels- en economisch recht van 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 8 november 2001 onder meer 

de Voorzitter en de Ondervoorzitter van het IBR, die werden bijgestaan 

door de Secretaris-generaal(J) . De Raad van het IBR heeft zijn leden regel

matig op de hoogte gehouden van de evolutie van deze werkzaamheden, 
met name via mededelingen van de Voorzitter(4) . In het bijzonder heeft de 

(1) www.sec.gov; de SEC heeft intussen haar nieuwe regelgeving aanvaard en gepubli
ceerd op de websire op 28 januari 2003. 

(2) Wer van 2 auguscus 2002 houdende wijziging van her Werboek van vennoorschappen 
alsook van de wer van 2 maarr 1989 op de openbaarmaking van de belangrijke deel
nemingen in rer beurze genoreerde vennoocschappen en cor reglementering van de 
openbare overnameaanbiedingen, B.S. 22 auguscus 2002, p. 36555-36565. 

(3) IBR ,j aarverslag, 2001, p. 41-48. 
(4) Cf. Mededelingen van de Voorziner aan de leden van her IBR van 20 febcuari, 27 mei 

en 9 juli 2002, evenals de hoofdanikels van de Voorziner in de Periodieke Berichten van 
her IBR, nts. 2, 5, 6 en 7 (2002), de interviews van de Voorziner van het IBR en van 
de Voorziner van her Conunittee on Atiditing van de Eucopese Commissie verschenen in 

. ..1. .. 
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Raad de aandacht van de leden van de Regering en het Parlement ge

vestigd op het belang van de werkzaamheden van de Europese Commissie 

en van een noodzakelijke harmonisatie binnen de Europese Unie. 

De wet corporate governance, die de artikelen 133, 134 en 170 van het 

Wetboek van vennootschappen wijzigt met betrekking tot de onafhanke

lijkheid van de commissaris, voorziet voornamelijk in de hierna omschre

ven regels. 

2.2. Wachtperiode van twee jaar ("cooling-off period") 

De nieuwe wet voorziet dat de commissarissen gedurende een tijdvak van 

twee jaar na het einde van hun mandaat van commissaris, noch in de ven

nootschap die aan hun controle is onderworpen, noch in een daarmee ver

bonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het 

Wetboek van vennootschappen, een mandaat van bestuurder, zaakvoerder 

of enige andere functie kunnen aanvaarden. Een soortgelijke regel komt 

voor in de aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei 2002 over 

de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de rekeningen in de 

Europese Unie (cf. supra, Deel 1, 1. l.2.). 

Het verbod waarin de wet corporate governance voorziet, wordt strafrech

telijk bestrafr<l). 

2.3. Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van de bepalingen over de onafhankelijkheid van 

de commissaris wordt uitgebreid: 

enerzijds wat betreft de commissaris, de personen met wIe hij een 

arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in 

samenwerkingsverband staat of de met de commissaris verbonden ven

nootschappen of personen zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek 

.. .1... 
de Periodieke Berichten van het IBR meegedeeld aan het geheel van de leden van het 
IBR in 2002 en het perscommuniqué van 20 februari 2002 "De vertrouwenscrisis 
omtrent deugdelijk bestuur en bedrijfsrevisoraat - Standpunt van het IBR", beschik
baar op de website van het IBR (www.accountancy.be). 

(1) Artikel 7 van de wet van 2 augustus 2002, rot aanvulling van artikel 170, eerste lid 
van het Wetboek van vennootschappen. 
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van vennootschappen (hierna genoemd "de commissaris en de personen met 

wie hij samenwerkt"); 

anderzijds wat betreft de vennootschap waarvan de commissaris de 

rekeningen controleert (hierna "de gecontroleerde vennootschap"), alsook tot 

de vennootschappen of personen die in België verbonden zijn met de 

gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek 

van vennootschappen en met de (Belgische en buitenlandse) dochter

ondernemingen van de gecontroleerde vennootschap. 

2.4. Beperking van het leveren van verenigbare diensten 
(Uone to one" -regel) - Advies van de Raad van het IBR 
van 17 juni 2002 en van de HREB van 18 juni 2002 

In haar vergadering van 12 juni 2002 verzocht de Commissie Financiën en 

Economische Zaken van de Senaat met name het IBR en de HREB advies 

uit te brengen over het college van commissarissen in het kader van het 

leveren van diensten die verenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de 

commissaris. Deze kwestie kwam ter sprake in het kader van de amen

dementen nr. 1 en 12 van het wetsontwerp corporate governance nr. 1107 

(Senaat). 

De Raad van het IBR kwam bijeen in buitengewone zitting en bracht 

op 17 juni 2002 advies uit op verzoek van de Commissie Financiën en 

Economische Zaken van de Senaat en van de vertegenwoordiger van de 

Minister van Justitie. Dit advies werd als bijlage gevoegd bij het Rapport 

van de Commissie Financiën en Economische Zaken van de Senaat(l) . Het 

IBR heeft dit advies ook aan zijn leden bezorgd. Het bevat met name een 

overzicht van de situatie in Frankrijk, Denemarken, de Verenigde Staten 

en bij de Europese Unie. 

De HREB bracht eveneens een advies uit op 18 juni 2002, alsook de 
CBF bracht advies uit(2). 

Artikel 133, vijfde tot zevende lid, van het Wetboek van vennoot

schappen, ingevoegd door artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002, 

(1) Rapporr opgesreld in naam van de Commissie Financiën en Economische Zaken van 
de Senaar door de heer O. De Clippele, ParI. St., Senaar, 2001-2002, nr. 2-1107/5, p. 
33-38, beschikbaar op de websire van de Senaar op her adres www.senaar.be 

(2) op. cit. , p. 38 e.v. 
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houdt ten dele rekening met deze raadplegingen, tenzij bijvoorbeeld wat 

betreft het wettelijk beperkte toepassingsgebied op beurgenoteerde ven

nootschappen en op de vennootschappen die deel uitmaken van een groep 

die gehouden is geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te publice

ren . Het advies van het IBR voorzag niet in deze beperking. 

De wet corporate governance refereert naar drie soorten opdrachten of 

diensten: 

1 ° de opdrachten die de wet aan de commissaris toevertrouwt; 

2° de non-auditdiensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid 

van de commissaris (vast te stellen bij koninklijk besluit; cf. in/ra punt 

2.5.), en 

3° de andere non-auditdiensten, verenigbaar met de onafhankelijkheid 

van de commissaris (artikel 4 van de wet corporate governance heeft het 

over "andere diensten dan de opdrachten die krachtens de wet werden toever
trouwd aan de commissaris"). 

Krachtens de wet corporate governance mogen de commissaris en de per

sonen met wie hij samenwerkt geen andere diensten verrichten dan de 

opdrachten die krachtens de wet werden toevertrouwd aan de commissaris, 

voor zover het totale bedrag van de vergoedingen voor deze diensten hoger 

ligt dan de in artikel 134, § 1 van het Wetboek van vennootschappen be

doelde bezoldigingen (hierna genoemd de "one to one" -regel). Artikel 134, 

§ 1 van het Wetboek van vennootschappen heeft betrekking op de bezoldi

gingen van de commissaris die de algemene vergadering van de gecontro

leerde vennootschap vaststelt. 

Dit komt erop neer dat de honoraria voor non-auditdiensten in prin

cipe niet hoger mogen zijn dan de honoraria voor auditdiensten. Deze 

regel is toepasbaar op beursgenoteerde vennootschappen, zoals beschreven 

in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, en op de vennoot

schappen die deel uitmaken van een groep die gehouden is geconsoli

deerde jaarrekeningen op te stellen en te publiceren. 

In elk van de drie onderstaande gevallen mag van dit principieel ver

bod worden afgeweken: 

"1 ° na een gunstige beslissing van het auditcomité, wanneer de statuten van de 
betrokken vennootschap voorzien in de oprichting binnen de raad van bestuur 
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van een dergelijk comité dat met name belast is met een permanent toezicht op de 

afgewerkte dossiers van de commissaris; 

2 0 als de commissaris vooraf een positief advies heeft verkregen van het comité 

voor advies en controle dat krachtens de wet corporate governance is opgericht 

(cf. infra punt 2.6.); 

3 0 als binnen de gecontroleerde vennootschap een college van van elkaar onaf
hankelijke commissarissen is opgericht"(I ). 

Bij het beoordelen van deze regel wordt geen rekening gehouden met 

de acquisitieaudits. In verband hiermee heeft de wet het over "prestaties 

geleverd om de economische en financiële gegevens van een derde onderneming die de 

vennootschap of een van haar dochtervennootschappen wenst te verwerven of verwor

ven heeft, te controleren" . 

De wet preciseert dat: "De beoordeling van de verhouding tussen de vergoe

dingen en bezoldigingen moet, wanneer een vennootschap deel uitmaakt van een 

groep, uitgevoerd worden voor zowel de vennootschap als de dochtervennootschappen, 

met dien verstande dat de bezoldigingen voor de wettelijke controle van de rekenin

gen van buitenlandse dochtervennootschappen deze zijn die vootvloeien uit de wette

lijke en/of contractuele bepalingen die van toepassing zijn op deze dochtervennoot
schappen". 

Volgens de Raad van het IBR impliceert deze regel dat de verhouding 

tussen de vergoedingen en de bezoldigingen, bedoeld in het zevende lid 

van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen (zoals ingevoerd 

door artikel 4 van de wet corporate governance), moet worden beoordeeld, in 

het geval van een vennootschap die deel uitmaakt van een groep, door het 

vergelijken van: 

enerzijds, het totaal van de vergoedingen die betrekking hebben op 

andere diensten dan de opdrachten die door de wet zijn toegekend aan 

de commissaris en andere dan acquisitieaudits, en die in hun globa

liteit door de vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn toe

gekend aan de commissaris of aan een persoon met wie hij een arbeids

overeenkomst heeft afgesloten of met wie hij in een beroepsmatig 

samenwerkingsverband staat, en 

(1) Cf. art. 133, zesde lid van her Werboek van vennoorschappen zoals ingevoegd door 
her arc. 4 van de wer corporate governallce. 
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anderzijds, het totaal van de bezoldigingen die beoogd worden in arti

kel 134, § 1 van het Wetboek van vennootschappen of in de equivalente 

wettelijke of contractuele bepalingen in het buitenland, en die door de 

vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn toegekend aan de 

commissaris of aan een controleur van de jaarrekening met wie hij In 

beroepsmatig samenwerkingsverband staat(l) . 

2.5. Lijst van non-auditdiensten die onverenigbaar zijn 
met de onafhankelijkheid 

2.5.1. Art. 133 van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd 

door de wet corporate governance 

De wet corporate governance bepaalt dat commissarissen zich niet onafhanke

lijk kunnen verklaren wanneer de vennootschap waarvan zij de jaarreke

ning controleren of een Belgische vennootschap of een Belgische persoon 

die met deze vennootschap is verbonden in de zin van artikel 11 of een bui

tenlandse dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die onder

worpen is aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in de 

artikelen 142 tot 146 van het Wetboek van vennootschappen, tijdens hun 

mandaat of gedurende twee jaar voorafgaand aan hun benoeming de bestemme

ling is geweest van één of meer andere prestaties dan die welke krachtens 

de wet werden toevertrouwd aan de commissaris en worden uitgevoerd 

door hem of door een persoon met wie de commissaris een arbeidsovereen

komst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsver

band staat of door een met de commissaris verbonden vennootschap of per

soon bepaald in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen. 

Krachtens de wet corporate governance bepaalt de Koning limitatief, 

bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad op initiatief van de 

Minister van Economie en de Minister van Justitie, na advies van de 

HREB en van het IBR, de prestaties die van aard zijn de onafhankelijk

heid van de commissaris in het gedrang te brengen. 

(1) Cf. Advies van de Raad van het IBR van 18 september 2002 over het voorontwerp 
van koninklijk besluit houdende uirvoering van arrikel 133 van her Werboek van 
vennoorschappen en houdende wijziging van her koninklijk besluir van 30 januari 
2001 [Or uitvoering van her Werboek van vennoorschappen (versie die de Minister 
van Economie op 13 seprember 2002 aan her IBR bezorgde voor advies); dir advies 
van de Raad van her IBR wordr als bijlage bij dir jaarverslag gevoegd. 
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De Raad van het IBR en de HREB hebben adviezen geformuleerd over 

het voorontwerp van koninklijk besluit dat de Minister van Economie hun, 

samen met een verzoek tot advies, op 13 september 2002 had bezorgd. 

2.5.2. Voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de 

onverenigbare non-auditdiensten - Advies van de Raad van 

het IBR van 7 december 2001 en van 18 september 2002-

Advies van de HREB van 25 januari 2002 en van 24 oktober 

2002 

In oktober 2001 hebben de Minister van Economie en de Minister van 

Justitie het advies van het IBR ingewonnen betreffende een voorontwerp 

van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 (in 

die tijd nog in de ontwerpfase). De Raad van het IBR bracht zijn advies 

uit op 7 december 200l. Dit advies werd volledig opgenomen in het Jaar

verslag 2001 van het IBR(J). De HREB werd eveneens geraadpleegd en for

muleerde een advies op 25 januari 2002. 

Op 13 september 2002 raadpleegde de Minister van Economie het IBR 

over een tweede versie van het voorontwerp van koninklijk besluit tot uit

voering van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewij

zigd door artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 (nog niet van kracht). 

De Raad van het IBR kwam bijeen in buitengewone zitting en bracht 

advies uit op 18 september 2002(2). De HREB werd eveneens geraadpleegd 

over dit tweede voorontwerp van koninklijk besluit krachtens de wet van 

2 augustus 2002 en formuleerde een advies op 24 okrober 2002. 

Het voorontwerp van koninklijk besluit dat op 13 september 2002 

voor advies werd overgelegd, betreft de uitvoering van artikel 133 van het 

Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door artikel 4 van de wet 

corporate governance. 

Het voorontwerp van besluit stelt de banden van beroepsmatige 

samenwerking vast teneinde te bepalen welke personen, met inbegrip van 
de commissaris, onder het toepassingsgebied vallen. Het voorontwerp 

(1) IBR,jaarverslag, 2001, p. 293-316. 
(2) Het advies van de Raad van het IBR van 18 september 2002 werd opgenomen als bij

lage bij dit jaarverslag. Dit advies bevat als bijlage het gecoördineerd voorontwerp 
van koninklijk besluit met, in revisies , de aanpassingen die de Raad van het IBR heeft 
voorgesteld . 
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bevat de limitatieve lijst van de dienstprestaties die onverenigbaar zijn 

met de onafhankelijkheid. Deze lijst, die nader wordt beschreven in het 

advies van 18 september 2002 (cf. de bijlage bij dit jaarverslag), heeft 

betrekking op: 

de besluitvorming; 

het opmaken van de boekhouding en de financiële staten; 

het ontwerpen en invoeren van technologische systemen van financiële 

informatie; 

de diensten m.b.t. waarderingen; 

de tussenkomst in de interne audit van de geauditeerde vennootschap; 

de vertegenwoordiging van de geauditeerde vennootschap bij de rege

ling van fiscale of andere geschillen; 

het rekruteren van hogere kaderleden. 

In zijn advies van 18 september 2002 verheugt de Raad van het IBR 
zich erover dat het voorontwerp van besluit in de lijn ligt van de aanbeve

ling van de Europese Commissie van 16 mei 2002 betreffende de onafhan

kelijkheid van de wettelijke controleur van de rekeningen in de Europese 

Unie. 

In zijn advies stelt de Raad van het IBR meer bepaald voor de termino

logie van de dienstprestaties aan te passen en af te stemmen op de Europese 

aanbeveling van 16 mei 2002. Voorts bevat het advies een voorstel dat 

beoogt een de minimiJ-regel in te voeren, teneinde rekening te houden met 

materialiteitsdrempels. De Raad van het IBR stelt ook voor de uitvoerings

voorwaarden van de "ane ta ane"-regel duidelijk te definiëren (cf. Jupra punt 

2.4.), in het bijzonder met betrekking tot de berekeningswijze van de 

honoraria voor audit- en non-auditdiensten. Met het oog op een behoorlijke 

toepassing van de nieuwe regelgeving stelt de Raad van het IBR ten slotte 

voor een overgangsperiode vast te stellen en een inwerkingtreding binnen 

een termijn van zes maanden na de publicatie in het Belgisch StaatJblad. 

In zijn advies van 24 oktober 2002 stelt de HREB voor een definitie 

van professionele samenwerkingsverbanden in het voorontwerp van 

koninklijk besluit in te voeren. De Raad van het IBR vraagt zich daarom

trent af of de wet carparate gavernance een voldoende bevoegdverklaring 

t.a.v. de Koning bevat om toe te laten dergelijke definitie in het konink

lijk besluit op te nemen. Gelet op de coherentie, is de Raad van het IBR 
bovendien van mening dat het niet opportuun is een nieuwe definitie van 
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professinele samenwerkingsverbanden, beperkt tot de vragen over onaf

hankelijkheid van de commissaris, op te nemen en dit in verhouding tot 

de reeds bestaande definitie in het koninklijk besluit van 10 januari 1994 

betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, dat van toepassing is voor 

alle revisorale opdrachten. Overigens stelt de Raad vast dat de voorge

stelde definitie ongewenste gevolgen zou hebben, die de commissaris zou 

verplichten zich niet onafhankelijk te verklaren , in vele gevallen die zijn 

onafhankelijheid niet in het gedrang brengt. 

Krachtens het voorontwerp moet het IBR, na advies van de HREB, de 

richtlijnen vaststellen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de bepa

lingen van het koninklijk besluit met betrekking tot de non-auditdiensten 

die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de commissaris. 

2.5.3 . Ontwerp inzake gedragslijnen van het IBR 

Overeenkomstig de bepalingen van het voorontwerp van koninklijk 

besluit zal de Raad van het IBR, na goedkeuring van dit besluit door de 

Koning, de gedragsregels opstellen met het oog op een goede toepassing 

van de regels die krachtens dit besluit zullen worden vastgesteld. 

Gelijklopend met deze werkzaamheden heeft de Raad van het IBR de 

bepalingen van de aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei 

2002 grondig bestudeerd en vergeleken met de bepalingen waarin het 

Belgisch recht al voorziet. De Raad van het IBR zal in voorkomend geval 

gedragslijnen opstellen met het oog op de toepassing van alle bepalingen 

van de Europese aanbeveling ter zake. 

2.6. Comité voor advies en controle 

De wet corporate governance voorziet in de oprichting van een Comité voor 

advies en controle. De zetel van het Comité zou in Brussel gevestigd zijn 

en het Comité zou rechtspersoonlijkheid krijgen. 

Dit Comité zou samengesteld zijn uit leden onafhankelijk van het 

beroep van bedrijfsrevisor. Ze zouden op voorstel van de Minister van Eco

nomie en van de Minister van Justitie door de Koning worden benoemd 

voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. Artikel 458 van het Straf

wetboek over het beroepsgeheim is van toepassing op de leden van het 

Comité. 
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Het Comité is bevoegd om: 

1 ° op verzoek van de commissaris een voorafgaandelijk advies te verstrek

ken over de verenigbaarheid van een prestatie met zijn onafhankelijke 

taakuitoefening inbeg repen de toepassing van de "one to one" -regel(1 ); 

2° een zaak met betrekking tot de onafhankelijke taakuitoefening van een 

commissaris aanhangig maken bij het bevoegde tuchtorgaan van het 

IBR; daartoe kan het Comité alle nuttige informatie opvragen bij het 

IBR. 

De wet machtigt de Koning om de samenstelling, de organisatie, de 

werking en de financieringswijze van dit Comité te bepalen, alsook de ver

goeding van de leden. In tegenstelling tot het koninklijk besluit betref

fende de limitatieve lijst van de prestaties die onverenigbaar zijn met de 

onafhankelijkheid van de commissaris, stelt de wet corporate governance niet 

dat het IBR en de HREB moeten worden geraadpleegd betreffende het 

koninklijk besluit over het Comité voor advies en controle, waarover de 

Ministerraad overigens niet moet beraadslagen. 

Het koninklijk besluit dat de Minister van Economie en de Minister 

van Justitie ter ondertekening aan de Koning zullen voorleggen, wordt 

verwacht in het begin van 2003. 

2.7. Vermelding van de honoraria in het jaarverslag 

Krachtens de wet corporate governance moet het jaarverslag dat het bestuurs

orgaan van de gecontroleerde vennootschap overeenkomstig artikel 95 van 

het Wetboek van vennootschappen(2) opstelt , volgens de categorieën die de 

Koning bepaalt, het voorwerp en de bezoldigingen vermelden die verband 

houden met: 

1 ° de uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd 

door de commissaris binnen de vennootschap waarvan hij de jaarreke

ning controleert of een Belgische vennootschap of een Belgische per-

(1) Zie ook het verlenen van een advies door het Comité aan de commissaris, in het kader 
van de "one to one"-regel die wordt beschreven in supra punt 2.4. 

(2) Artikel 5 van de wet corporate governance gebruikt in het Frans de term "capport 
annuel", terwijl het artikel 95 van het Wetboek van vennootschappen de Franse term 
"rapport de ges tion " gebruike. 
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soon die met deze vennootschap is verbonden in de zin van artikel 11 

van het Wetboek van vennootschappen of een buitenlandse dochterven

nootschap van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de 

wettelijke controle van haar jaarrekening; en 

2° de taken, mandaten of opdrachten uitgevoerd door een persoon met 

wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie 

hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of door een met de 

commissaris verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in arti

kel 11 van het Wetboek van vennootschappen binnen de vennootschap 

waarvan de commissaris de jaarrekening controleert of een Belgische 

vennootschap of een Belgische persoon die met deze vennootschap is 

verbonden in de zin van artikel 11 of een buitenlandse dochtervennoot

schap van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wet

telijke controle van haar jaarrekening bedoeld in artikelen 142 en 146 

van het Wetboek van vennootschappen. 

In verhouding tot de voorafgaande wetgeving, verduidelijkt de wet cor

porate governance welke de vennootschappen en personen zijn, andere dan de 

gecontroleerde vennootschap, waaromtrent de uitzonderlijke werkzaamhe

den in het jaarverslag moeten worden vermeld. 

Het koninklijk besluit tot vaststelling van de categorieën van dienst

prestaties die in het jaarverslag moeten worden vermeld, wordt in 2003 

verwacht. 

2.8. Overgangsbepalingen 

Krachtens artikel SS van de wet corporate governance bepaalt de Koning de 

datum van inwerkingtreding van de artikelen 4 en S betreffende de onaf

hankelijkheid van de commissaris. 

Artikel 4 van de wet corporate governance bevat alle hierboven beschreven 

bepalingen, met uitzondering van de strafrechtelijke sancties (artikel 7 van 

de wet) en de vermelding van de honoraria in het jaarverslag (artikel S van 

de wet). 

Artikel 4 van de wet is van toepassing op de prestaties en situaties die 

zijn ontstaan na de inwerkingtreding ervan (vast te stellen bij koninklijk 

besluit). 
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Artikel 5 betreft de vermelding van de honoraria en is van toepassing 

op de jaarverslagen die betrekking hebben op de boekjaren die ingaan na 

de inwerkingtreding ervan (vast te stellen bij koninklijk besluit). 

3. DEONTOLOGIE 

3.1. Verbod om erelonen anders dan in geld vast te leggen 

Aan de Raad van het IBR werd de vraag gesteld of een bedrijfsrevisor in 

het kader van een commissaris mandaat of een andere revisorale opdracht 

door de gecontroleerde vennootschap kan vergoed worden in natura. 

Ten aanzien van de bezoldiging van de commissaris stelt artikel 134, 

§1 en 3 W. Venn.: 

"§ 1. Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt een bezoldi

ging vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een 

vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt. De bezoldiging kan niet worden 

gewijzigd dan met instemming van partijen". 

"§3. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in 

welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. 

( ... )". 

De Raad heeft uitvoerig van gedachten gewisseld over de vraag of de 

bedrijfsrevisor al dan niet, met naleving van artikel 134 W. Venn., door 

een onderneming (eventueel vzw) in sommige gevallen voor de uitvoering 

van een opdracht in natura kan worden vergoed. 

De Raad stelt vast dat in de Aanbeveling van de Europese Commissie 

van 16 mei 2002 inzake onafhankelijkheid van de met de wettelijke con

trole belaste accountant in de EU (PB. L. 191, 19 juli 2002, p. 27) onder 

B. Bijzondere omstandigheden, zakelijke relaties, punt 2, ook wordt 

gesteld: 

"Zakelijke relaties of verbintenissen tot het aanknopen van dergelijke relaties 

dienen te worden verboden, tenzij de relatie past in het kader van de gewone 

bedrijfsuitoefening en geen bedreiging van betekenis vormt voor de onafhanke

lijkheid van de externe accountant". 
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De Raad meent dat het debat des te gevoeliger ligt in het kader van de 

nieuwe vzw-wetgeving, die de zeer grote vzw's verplicht een commissaris 

aan te stellen. Veel vzw's hebben een caritatief doel. De vraag kan zelfs 

worden gesteld of de bedrijfsrevisor nog een gift kan doen aan de vzw die 

hi j controleert. 

De Raad heeft de volgende stellingen aangenomen: 

elke controle-opdracht in speciën dient vergoed te worden; deze ver

goeding moet de confraters toelaten de controle normen van het IBR na 

te leven (art. 134, § 1 W. Venn.); 

bij het aanvaarden van een opdracht de bedrijfsrevisor noch een bijzon

dere compensatie in het vooruitzicht mag stellen, waardoor hij de 

gecontroleerde vennootschap om het even welke bedrijfsmatige tegen

prestatie zal gunnen, noch een gift; 

de naleving van de hiervoor gestelde principes en van de wettelijke 

bepalingen terzake (voornamelijk art. 133 en 134 W. Venn.) niet in de 

weg staat dat tijdens de uitvoering van de opdracht of daarna, een 

bedrijfsmatige relatie kan ontstaan tussen de bedrijfsrevisor en de 

gecontroleerde vennootschap, voor zover deze beantwoordt aan normale 

marktvoorwaarden. Zo kan de bedrijfsrevisor ook beslissen een gift te 

doen aan een vzw die hij controleert. 

3.2. Ontwerp van gedragslijnen inzake publiciteit 

In 2000 keurde het Interinstitutencomité een ontwerp van gedragslijnen 

inzake publiciteit goed (IBR, Jaarverslag, 2000, p. 251-252). Krachtens 

het akkoord van de respectieve Raden van de drie Instituten legde de 

Voorzitter van het Interinstitutencomité het ontwerp van gedragslijnen in 

2001 ter advies voor aan de HREB. De HREB liet het Interinstituten

comité weten dat hij het ontwerp zou bestuderen in het licht van het 

wetsontwerp betreffende de publiciteit door houders van een vrij beroep 

(IBR,Jaarverslag, 2001, p. 256). 

De HREB bracht op 13 juni 2002 zijn advies uit met betrekking tot 

de "gedragsregels inzake het verspreiden van publiciteit voor houders van 

economische beroepen". Dit advies bevat een grondige analyse van de 

internationale en nationale situatie. Bovendien is de wet "betreffende de 
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misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de 

op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen" (B .S. 20 

november 2002, p. 51704 e.v.) in werking getreden op 1 december 2002. 

In 2002 wijzigde het Interinstitutencomité het ontwerp van gedrags

lijnen inzake publiciteit, rekening houdend met voornoemd advies van de 

HREB (cf. in/ra, Deel 1, 1., 5.2.). Het is de bedoeling om het ontwerp in 

2003 aan de Raden van de drie Instituten voor te leggen teneinde het 

goed te keuren en aan de leden van de drie Instituten te bezorgen. 

3.3. Bestuursmandaat in een commerciële onderneming 

De Raad wenst in herinnering te brengen dat het verbod voor een bedrijfs

revisor tot deelname aan het bestuur, zoals geformuleerd door artikel 7 bis, 

2° van de wet van 22 juli 1953, een vrijwel absoluut karakter heeft. De 

enige uitzondering betreft de burgerlijke revisorenvennootschap of de 

interprofessionele middelenvennootschap. 

In de loop van het voorbije jaar zijn de overtredingen van deze wette

lijke bepaling uitgemond in een bevel van de Raad van het Instituut (via 

een injunctie van de daartoe gemachtigde Voorzitter in toepassing van 

artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953). De betrokken bedrijfsrevi

soren zijn verzocht om aan de onwettige situatie een einde te stellen 

binnen een toegemeten periode, een en ander onder voorbehoud van tucht

rechtelijke vervolging, ongeacht de korte of lange duur van het bestuurs

mandaat. 

3.4. Aan het Instituut mee te delen informatie 

De Raad heeft de omzendbrief D.011189 "Aan het Instituut mee te delen 

informatie" van 9 juni 1989 geactualiseerd om rekening te houden met de 

wijzigingen aangebracht door het koninklijk besluit van 12 maart 2000 

tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling 

van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 

(B.S. 28 maart 2000) en het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betref

fende de plichten van de bedrijfsrevisoren (B.S. 18 januari 1994). Beide 

voornoemde regelgevende teksten zijn inderdaad van een latere datum dan 

de omzendbrief. 
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De geactualiseerde omzendbrief D .01112002 van 26 december 2002 

vervangt de omzendbrief D.Oll /89 van 9 juni 1989. Hij werd in decem

ber 2002 aan de leden toegestuurd. Hij wordt tevens opgenomen als bij

lage bij dit jaarverslag en op het Extranet van het IBR. 

De omzendbrief geeft een samenvatting van de bestaande regelgeving, 

zodat hij zonder uitstel toepasselijk is. 

4. ORGANISATIE VAN HET IBR 

4.1. Interne structuur 

In het nummer 3/2002 van de Periodieke Berichten van het Instituut werden 

de diverse diensten van het Instituut aan de leden voorgesteld. 

De Raad van het Instituut heeft in het vierde trimester 2002 de 

bestaande sttuctuur verder verstevigd met de aanwerving van een direc

teur Vaktechniek. 

Voornoemde functie wordt ingevuld door de heer Bruno DE KLERCK. 

Hij coördineert onder meer de werkzaamheden van de vaktechnische com

missies en werkgroepen van het Instituut, de diensten Studies en perma

nente vorming, Bibliotheek, documentatie en archivering, alsook de 

dienst Stage en toegang tot het beroep. Daarnaast staat hij meer specifiek 

in voor de opvolging van de werkzaamheden van de Commissie Controle

normen van het Instituut, van de Commissie voor Boekhoudkundige 

Normen en van het nationale en het internationale vaktechnisch gebeuren. 

Aldus werken de diensten van het Instituut heden onder leiding van 

een Secretaris-generaal, de heer David Szafran, daarin bijgestaan door de 

directeur Vaktechniek, de heer Bruno DE KLERCK, de Juridisch directeur, 

mevrouw Veerle VAN DE WALLE en de directeur Administratie, de heer 

Eric VAN MEENSEL. 

4.2. Inhuldiging van de nieuwe kantoren - Milieuprijs 

Op donderdag 28 maart 2002 werden de nieuwe kantoren van het Insti

tuut in de Arenbergstraat 13 te 1000 Brussel ingehuldigd. De Voorzitter 

van het Instituut en de Secretaris-generaal hadden hierbij het genoegen 
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om een groot aantal genodigden uit het economisch en sociaal leven te 

verwelkomen. 

Bij deze gelegenheid en na een korte uiteenzetting van de heer L. HEL

LEBAUT, Voorzitter van de jury Belgische Prijs voor het Beste Milieu

rapport, overhandigde de Voorzitter van het Instituut de Belgische Prijs 

voor het Beste Milieurapport aan de winnaars. Dit waren BIAC voor de 

prijs best starter en UMICORE voor de prijs corporate. 

5. EVOLUTIE VAN DE ECONOMISCHE BEROEPEN 

5.1. Hoge Raad voor de Economische Beroepen 

5.1.1. Activiteitenverslagen 

In 2002 bezorgde de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) 

aan het IBR zijn eerste activiteitenverslag sinds de benoeming van de 

leden waaruit de HREB vandaag is samengesteld. Dit verslag heeft 

betrekking op de periode 2000-2001. Het IBR heeft met belangstelling 

kennis genomen van dit verslag, dat meer bepaald commentaar geeft over 

de ontwikkelingen inzake de onafhankelijkheid van de commissaris en 

over de toegang tot het betoep van accountant en/of belastingconsulent. 

In 2002 bezorgde het IBR eveneens zijn jaarverslag 2001 aan de 

HREB. Een delegatie van het IBR heeft dit verslag voorgesteld tijdens 

twee vergaderingen die werden georganiseerd bij de leden van de HREB 

en in het bijzonder handelden over kwaliteitscontrole en over de toegang 

tot het beroep. 

De HREB organiseerde ook een vergadering met de vertegenwoordi

gers van de drie instituten van de economische beroepen, het IBR, het 

lAB en het BIBF. Er werd onder meer gesproken over het budget van de 

HREB. 

5.1.2. Normen en aanbevelingen 

Op voorstel van de Commissie Controlenormen van het IBR heeft het IBR 

de HREB kennis gegeven van zijn strategie die tot doel heeft de structuur 

van alle normen en aanbevelingen van het IBR te herzien in het licht van 
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de internationale auditnormen (ISA). Op die manier kan rekening worden 

gehouden met de strategie van de Europese Commissie inzake het harmo

niseren van de controlenormen binnen de Europese Unie. 

Krachtens artikel S4 van de wet van 22 april 1999 betreffende de 

boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. 11 mei 1999 (tweede uit

gave))<l l heeft het IBR de HREB in 2002 kennis gegeven van de ontwer

pen van de onderstaande normen en aanbevelingen, met het verzoek daaro

ver advies uit te brengen: 

ontwerp van nieuwe normen van het IBR inzake de kwaliteitscontrole 

(meegedeeld op 13 februari 2002); de HREB heeft advies verleend op 

17 mei 2002; 

ontwerp van nieuwe normen met betrekking tot het verslag dat een 

bedrijfsrevisor of een externe accountant moet opmaken bij de omzet

ting van een vennootschap (meegedeeld op 18 juni 2002); de HREB 

heeft advies verleend op 9 september 2002; 

ontwerp van aanbeveling over "Het Communiceren van Auditpunten 

met Personen belast met het Deugdelijk Bestuur" (meegedeeld op 

21 oktober 2002); 

ontwerp van wijziging van de Algemene controlenormen (meegedeeld 

op 24 oktober 2002). 

Op 23 oktober 2002 heeft het IBR aan de HREB de Mission Statement 

van de Commissie Controlenormen ter informatie overgemaakt. 

Op 23 december 2002 bezorgde het IBR aan de HREB, ter informatie, 

de normen en aanbevelingen van het IBR bevattende de aanpassingen qua 

vorm die voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen, zoals ze 

moeten worden gepubliceerd in de editie 2002 van het IBR Vademecum. 

5.1.3. Onafhankelijkheid van de commissaris 

Op verzoek van de Senaat, de Minister van Economie en op eigen initi

atief, bracht de HREB diverse adviezen uit over de onafhankelijkheid van 

de commissaris: 

(1) Arc. 54, §1, vierde lid van de wet van 22 april 1999: "Bovendien moet de Hoge Raad 
worden geraadpleegd over elke beslissing met een algemene draagwijdte die ( ... ) moet worden 
genomen in toepassing van artikel 27 (oo) door de Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren 
( oo r 
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advies van 25 januari 2002 over het voorontwerp van koninklijk be

sluit tot uitvoering van artikel 133 van het Wetboek van vennoot

schappen (in ontwerp); 

dringend uitgebracht advies van 18 juni 2002 over de problematiek 

van co-commissariaat besproken in de Commissie Financiën en Econo

mische Zaken van de Senaat (cf. supra, Deel 1,1. 2.4.); 

advies van 4 oktober 2002, door de HREB op eigen initiatief uitge

bracht, met betrekking tot het extern controleorgaan dat moet worden 

opgericht krachtens het tiende lid van artikel 133 van het Wetboek 

van vennootschappen; 

advies van 24 oktober 2002, verleend op verzoek van de Minister van 

Economie en van de Minister van Justitie, betreffende het ontwerp van 

koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 133, negende lid van het 

Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van ven

nootschappen. 

Het IBR heeft kennis genomen van deze adviezen teneinde zijn 

beschouwingen in deze materies bij te schaven. In de geest van overleg die 

artikel 54 van de wet van 22 april 1999 tot stand wil brengen(\), heeft het 

IBR zijn adviezen ter zake van 17 juni 2002 en 18 september 2002 aan de 

HREB bezorgd. 

5.1.4. Adviezen van de HREB betreffende het IBR, het lAB en/of 

het BIBF 

Het IBR heeft kennis genomen van de overige adviezen die de HREB in 

2002 formuleerde: 

advies van 1 maart 2002 aan de Minister van Economie en aan de 

Minister van de Middenstand over het dubbel lidmaatschap binnen de 

economische beroepen; 

advies van 13 juni 2002 betreffende de "gedragsregels voor het ver

spreiden van reclame door de beoefenaars van economische beroepen", 

in het licht van de nakende nieuwe Belgische wetgeving, op verzoek 

van het Interinstitutencomité; 

(1) Arr. 54, §2, eerste lid van de wet van 22 april 1999: "De Hoge Raad organiseert perma
nent overleg met het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, het Instituut der 
bedrijfsrevisoren en het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten". 
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advies van 7 augustus 2002 omtrent het raadgevend document van de 

GAFI bevattende 40 aanbevelingen inzake de strijd tegen het witwas-

sen; 

advies van 6 september 2002 over het voorontwerp van wet tot wijzi

ging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 

van het financiële stelsel voor het witwassen van geld; 

eerste advies van 20 september 2002 - De economische beroepen in 

België en de IAS/IFRS-normen - Bijdrage van de Hoge Raad tot het 

voorbereiden van de economische beroepen; 

advies van 6 november 2002 aan het lAB betreffende de samenwer

kingsverbanden die kunnen bestaan russen de accountants en/of de 

belastingconsulenten en de ondernemingsloketten. 

De HREB heeft trouwens in 2002 een reeks andere adviezen uitge

bracht, die specifiek het lAB of het BIBF betroffen: 

advies van 17 januari 2002 houdende de regels van het opstellen van 

een financieel plan overeenkomstig artikel 51, tweede lid van de wet 

van 22 april 1999, zoals opgesteld door het BIBF; 

advies van 17 januari 2002 houdende de regels inzake gratis eerstelijns 

advies overeenkomstig artikel 51, derde lid van de wet van 22 april 

1999, zoals opgesteld door de BIBF; 

advies van 27 mei 2002 betreffende het huishoudelijk reglement van 

het BIBF. 

5.2. Interinstitutencomité 

Delegatie van het IBR: de heren 1. SWOLFS, Voorzitter, A. KILESSE, Onder

voorzitter en D. SZAFRAN, Secretaris-generaal 

Delegatie van het lAB: de heren J. DE LEENHEER, Voorzitter, G. STEVENS, 

Ondervoorzitter en P. VAN EECKHOUTE, Secretaris-generaal 

Delegatie van het BIBF: de heer P. LEDENT, Voorzitter, mevrouw F. PHI

LIPPE, Ondervoorzitter en de heer LENAERTS, Directeur-generaal 

Het Interinstitutencomité werd opgericht krachtens artikel 53 van de wet 

van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 

(B.S. 11 mei 1995 (tweede uitgave». Het is samengesteld uit de respec-
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tieve Voorzitter en Ondervoorzitter van het IBR, het lAB en het BIBF. Zij 

worden bijgestaan door de Secretaris-generaal/Directeur-generaal van elk 

van de drie instituten. 

In 2002 vergaderde het Interinstitutencomité viermaal - op 11 maart, 

18 juni, 30 september en 9 december - onder het voorzitterschap van de 

heer Paul LEDENT, Voorzitter van het BIBF. Eind 2002 droeg de Voorzitter 

van het BIBF het voorzitterschap van het Interinstitutencomité conform 

de ingevoerde procedure over aan de heer Ludo SWOLFS, Voorzitter van het 

IBR. 

In 2002 behandelde het Interinstitutencomité de volgende onderwer

pen: 

analyse van het wetsontwerp betreffende de ondernemingsloketten en 

van de gevolgen voor de economische beroepen; 

aanpassing van het ontwerp van gedragslijnen inzake reclame, rekening 

houdend met het advies van de HREB van 13 juni 2002 betreffende de 

"gedragsregels inzake het verspreiden van reclame voor houders van 

economische beroepen in het licht van de nieuwe nakende Belgische 

wetgeving", uitgebracht op verzoek van het Interinstitutencomité; 

interventie van de leden van de economische beroepen bij de eerste 

opdrachten bij verenigingen zonder winstoogmerk, tengevolge van de 

wet van 2 mei 2002 tot wijziging van de wet van 27 juni 1921; 

analyse van het advies van de HREB van 20 september 2002 met als 

titel "Eerste advies - De Belgische economische beroepen en de 

IAS/IFRS-normen - Bijdrage van de Hoge Raad tot het voorbereiden 

van de economische beroepen"; 

ontwerp van publicatie betreffende de vzw's met de Commissie voor 

Boekhoudkundige Normen; 

protocol betreffende de voorwaarden van uitvoering voor de leden van 

het BIBF (die tijdens de eerste overgangsperiode bij het lAB belasting

consulenten zijn geworden) die de titel van accountant wensen te ver

werven, bezorgd aan de bevoegde ministers; 

attest van een Instituut om de erkenning als stagemeester bij een ander 

Instituut mogelijk te maken. 

Het Interinstitutencomité zal zijn werkzaamheden in 2003 voortzetten 

onder het voorzitterschap van de heer Ludo SWOLFS, Voorzitter van het 

IBR. 
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5.3. Gemeenschappelijke Raadsvergadering IBR en lAB 

In het kader van de toenadering tussen het IBR en het lAB werd in 2002 

een gezamenlijke vergadering van de beide Raden georganiseerd. Deze 

vergadering vond plaats op maandag 3 juni 2002 ten zetel van de "Fonda

tion Scientifique Jean Bastin" in Spy. Hierna volgt een beknopt verslag. 

5.3.1. Gemeenschappelijke projecten 

De heer Johan DE LEENHEER, Voorzitter van het lAB, bedankte vooreerst 

de heer Jean BASTIN voor zijn gastvrijheid, en had het vervolgens in zijn 

uiteenzetting over de vele projecten die het IBR en het lAB gezamenlijk 

opvolgen. Zo onder meer de wettelijke opdracht bij werknemersparticipa

tie, de controle op de boekhouding van notarissen en de schatting bij over

dracht van notariskantoren, de diverse opdrachten in het kader van de 

milieuproblematiek (Recupel, kringloopcentra, enz.), de gezamenlijke 

website en extranet, de toegang rot het beroep, de nieuwe technologieën, 

enz. 

De heer Ludo SWOLFS, Voorzitter van het IBR, ging uitgebreid in op 

de stand van zaken met betrekking rot de wetgeving inzake Corporate 

Governance en de onafhankelijkheid van de commissaris. 

Volgende items werden achtereenvolgens door diverse raadsleden van 

het IBR en het lAB roegelicht en door de voltallige Raden verder bespro

ken: 

de procedure inzake de roegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, res

pectievelijk accountant en belastingconsulent, met het oog op een 

gezamenlijk eerste stagejaar. 

de interprofessionele samenwerking tussen de economische beroepsbe

oefenaars met andere vrije beroepen (advocaten, notarissen, enz.). 

het project International Innovation Network, een internationaal platform 

waar beide Instituten deelnemen aan gesprekken over nieuwe vormen 

van attestaties, zoals de attestatie van websites (WebTrust) of IeT-syste

men (SysTrust). 

de procedures inzake kwaliteitscontrole op de beroepsuitoefening die 

door de respectievelijke instituten worden gehanteerd. 
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5.3.2. Normen inzake omzetting van een vennootschap 

Op de vergadering van 3 juni werd voor de eerste keer een aanpassing van 

de bestaande normen door de verenigde Raden van IBR en lAB goedge

keurd. De 'oude' Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting 

van een vennootschap, in werking getreden op 6 februari 2001, hielden 

geen rekening met de zogenaamde reparatiewet (van het Wetboek van 

vennootschappen) van 23 januari 200l. Precies op het vlak van de omzet

ting van coöperatieve vennootschappen heeft deze reparatiewet een funda

mentele wijziging teweeggebracht. Voortaan zullen de Normen eveneens 

toepasselijk zijn op de omzetting van een C.V.O.A. naar een C.V.B.A., 

hetgeen voorheen niet het geval was . Tevens werden een aantal onnauw

keurigheden in de tekst verbeterd. 

De tekst werd overgemaakt aan de HREB en vervolgens definitief 

goedgekeurd door de Raad van het IBR op 4 oktober 2002. 

5.3.3. Toekomstige evolutie 

De uitgesproken constructieve sfeer die deze eerste gezamenlijke Raads

vergadering kenmerkte, laat vermoeden dat het initiatief ook in de toe

komst zal worden verdergezet. 

5.4. Dubbel lidmaatschap IBR-BIBF 

De Raad van het IBR heeft kennis genomen van het advies van de Hoge 

Raad voor de Economische Beroepen van 1 maart 2002 over het dubbel 

lidmaatschap bij de economische beroepen(I) . Dit advies vindt zijn oor

sprong in het verzoek van de Minister van Economie aan de HREB om een 

onderzoek te doen naar de verschillende aspecten inzake de dubbele titel

voering in het kader van de economische beroepen. 

In zijn advies dringt de HREB aan op duidelijkheid rond de cumulatie 

van de wettelijke beroepstitels en de overstapregelingen, meer in het bij

zonder tussen het lAB en het BIBF. 

Wat de bedrijfsrevisoren betreft, wijst de HREB erop dat het IBR geen 

standpunt heeft ingenomen omtrent de (on)verenigbaarheid tussen het 

(1) De Nederlandstalige versie van het advies is door de HREB goedgekeurd op 23 mei 
2002. 
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voeren van de titel van erkend boekhouder en die van bedrijfsrevisor. Hij 

voegt hieraan toe dat in feite sommige bedrijfsrevisoren ook de titel voe

ren van erkend boekhouder. 

De Raad brengt in herinnering dat hij vroeger reeds de IBR-leden had 

aangeraden om niet tevens ingeschreven te zijn op de lijst van de erkende 

boekhouders-fiscalisten (cf. IBR,Jaarverslag, 2000, p. 36 en 2001, p.34). 

Hij oordeelt dat dit niet tot gevolg heeft dat dit standpunt dient door

getrokken te worden voor de gelijktijdige inschrijving als erkend boek

houder. 

5.5. Ondernemingsloketten 

Vanaf 1 januari 2003 moeten bedrijven zich tot de "ondernemingsloket

ten" wenden om hun administratieve verplichtingen jegens de overheden 

na te komen. Deze ondernemingsloketten zullen de bevoegdheden uitoefe

nen waarmee vandaag diverse overheidsinstanties zijn belast, zoals het 

inschrijven van een nieuwe vennootschap in het handelsregister. 

Het lAB drong erop aan dat deze loketten hun diensten aanbieden 

binnen het strikte kader van hun opdracht inzake administratieve vereen

voudiging. De bijbehorende functies van economisch advies worden door 

de wetgever toevertrouwd - en dat moet ook in de toekomst zo blijven -

aan de erkende beoefenaars van economische beroepen, met eerbied voor 

de specifieke kenmerken van elk beroep. Op zi jn vergadering van 1 juli 

2002 besliste de Raad van het lAB deze aangelegenheid voor te leggen aan 

de HREB, krachtens artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende 

de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De HREB heeft op 6 november 

2002 zijn advies uitgebracht inzake de samenwerkingsverbanden die kun

nen bestaan tussen de accountants enlof de belastingsconsulenten en de 

ondernemingsloketten. 

De Raad van het IBR sloot zich aan bij het standpunt van de Raad van 

het lAB over de respectieve rol van de ondernemingsloketten en de econo

mische beroepen. 
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6. TOEGANG TOT HET BEROEP 

6.1. Inschrijving op de lijst leden en stagiairs - gevolgen 
van een strafsanctie 

De Stagecommissie van het IBR wordt geconfronteerd met de problema

tiek van personen die om hun inschrijving verzoeken op de ledenlijst of op 

de lijst van de stagiairs, en die het voorwerp uitmaken van een strafrechte

lijke sanctie wegens feiten die ze begaan hebben, voorafgaand aan hun 

inschrijving of hun verzoek tot inschrijving bij voormeld Instituut. 

Op advies van de Juridische Commissie van het lBR, heeft de Raad het 

volgend standpunt ingenomen. 

6.1.1. Beoordeling van de aard van de feiten 

Wat de "strafbare feiten" betreft, dient vooreerst te worden nagegaan of 

het gaat om feiten die aanleiding hebben gegeven tot een strafsanctie, 

zoals bedoeld in artikel 4, 3° van de wet van 22 juli 1953 houdende op

richting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren. Voormeld artikel somt de 

voorwaarden op waaraan moet worden voldaan indien men de hoedanig

heid van bedrijfsrevisor wil verwerven. Zo mag men: 

"niet beroofd geweest zijn van de burgerlijke en politieke rechten, niet in staat 

van faillissement verklaard geweest zijn zonder eerherstel te hebben bekomen en 

geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben 

opgelopen voor één van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk 

besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan 

de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaam

heden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegd

heid wordt toegekend dergelijk verbod uit te oefenen, voor een inbreuk op de wet 

van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een 

inbreuk op de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, op de wet van 

17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en 

haar uitvoeringsbesluiten of op de fiscale wetgeving". 

Dergelijke strafbare feiten moeten worden beschouwd als "onverenig

baar met het beroep van bedrijfsrevisor". De stagiair of de beroepsbeoefe

naar die dergelijke strafsancties heeft opgelopen, zelfs vóór de inschrijving 
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op de lijst, komt niet in aanmerking om op de ledenlijst te worden inge

schreven of de inschrijving te behouden. Artikel 4quater van de wet van 

22 juli 195 3 bepaalt overigens: 

"De hoedanigheid van lid van het Instituut wordt door het Instituut ingetrok

ken wanneer aan de voorwaarden voor de toekenning niet meer is voldaan". 

Gaat het om andere dan de in artikel 4, 3° van de wet van 22 juli 1953 

opgesomde strafbare feiten, dan is het wenselijk het onderscheid te maken 

tussen: 

inbreuken die totaal buiten de beroepssfeer vallen maar daarentegen tot 

de persoonlijke levenssfeer behoren, en 

inbreuken die met de uitoefening van het beroep te maken hebben. 

Met inbreuken binnen de persoonlijke levenssfeer zal in principe geen 

rekening worden gehouden, tenzij het gaat om inbreuken die de waardig

heid , de rechtschapenheid en de kiesheid - beginselen die aan het beroep 

van bedrijfsrevisor ten grondslag liggen - in het gedrang (kunnen) brengen. 

Strafbare inbreuken die niet in artikel 4, 3° van de wet van 22 juli 

1953 opgesomd zijn, maar tóch met de beroepsuitoefening verband hou

den, zullen kunnen in rekening worden genomen bij de beoordeling 

inzake de toelating tot of het behoud op de lijst van leden of stagiairs, of 

bij de beoordeling of al dan niet een tuchtprocedure wordt ingesteld. 

In beide gevallen zal wellicht rekening worden gehouden met het tijd

stip waarop de inbreuken zich hebben voorgedaan. 

Heeft een (kandidaat-)stagiair zich schuldig gemaakt aan strafbare fei

ten, waarvoor nog geen definitieve gerechtelijke uitspraak voorhanden is, 

zou het wenselijk kunnen zijn dat het Instituut de behandeling van het 

verzoek van de stagiair tot inschrijving op de lijst opschort tot wanneer er 

een definitieve uitspraak is omtrent de vermoede inbreuken. 

Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat beroep kan worden aan

getekend tegen de beslissing van de Raad van het Instituut waarbij de toe

lating van een kandidaat tot de stage of als lid van het Instituut wordt ge

weigerd (artikel 5 en artikel 18, tweede lid van de wet van 22 juli 195 3). 
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6.1.2. Tuchtrechtelijke vordering ten gevolge van een straf

rechtelijke procedure 

Daarnaast stelt zich de vraag of een tuchtprocedure kan worden ingesteld 

tegen een bedrijfsrevisor wegens ernstig geachte strafbare feiten, andere 

dan deze opgesomd in artikel 4, 3° van de wet van 22 juli 1953, indien 

nog geen definitieve strafrechtelijke beslissing is tussengekomen. 

De Juridische Commissie verwijst in dit verband naar het volgende ada

gium: "Le Pénal ne tient pas Ie disciplinaire en état". Eveneens wordt verwezen 

naar het principe volgens hetwelk het Instituut meester is van het tableau. Op 

basis hiervan is de Juridische Commissie van oordeel dat een eventuele 

tuchtprocedure niet noodzakelijk hoeft uitgesteld te worden tot wanneer er 

een strafrechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Indien 

nodig, zou het Instituut immers maatregelen moeten kunnen nemen ter 

bescherming van de eigen geloofwaardigheid en de eer van het beroep. 

Dit advies is echter onder voorbehoud van eventuele andersluidende 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straats

burg. 

In ieder geval zal slechts een beslissing worden genomen, nadat de 

belanghebbende werd gehoord of hem de mogelijk wordt geboden om 

gehoord te worden. 

6.2. Mededeling van een tuchtrechtelijke uitspraak inzake 
een stagiair 

Artikel 22, eerste lid van de wet van 22 juli 1953 stelt: 

"De uitgifte van de in eerste aanleg inzake tuchtstraffen gewezen vonnissen 

wordt door de Voorzitter van de Raad van het Instituut aan de PrOCUrelJr-gene

raai van het hof van beroep der woonplaats van beschuldigde toegezonden". 

Een confrater vraagt het oordeel van de Juridische Commissie of deze 

bepaling van toepassing is op de stagiairs. Hij wijst erop dat de niet-toe

passelijkheid van voormeld artikel mogelijks betekent dat de Procureur

generaal geen beroep meer kan aantekenen tegen het gewezen vonnis. 

De Juridische Commissie stelt vast dat er niets voorzien is in de wet 

van 22 juli 1953, noch in het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 
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betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren (B.S. 23 december 

1987). De Juridische Commissie oordeelt dat artikel 22 van de wet van 

22 juli 1953 inderdaad niet van toepassing is op stagiairs. Ze oordeelt dat 

de mededeling een bijkomende straf zou zijn . Bijgevolg concludeert de 

Juridische Commissie dat de tuchtrechtelijke uitspraak niet aan de Pro

cureur-generaal moet worden overgemaakt. 

De Juridische Commissie constateert trouwens dat de stagiair het be

roep nog niet uitoefent. Derhalve zou de bekendmaking aan de Procureur

generaal niet kunnen zijn ingegeven door de belangen van het beroep. Dit 

heeft voor gevolg dat enkel de stagiair of de Stagecommissie over de 

mogelijkheid beschikken tot het instellen van beroep tegen het gewezen 

vonnis (artikel 32, §2 van het vooormeld koninklijk besluit van 13 okto

ber 1987). 

6.3. Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 
zijn lidstaten en de Zwitserse confederatie 

Sinds 1 juni 2002 moeten de 15 lidstaten van de Europese Unie, overeen

komstig een Akkoord van 21 juni 1999 tussen de Europese Unie en zijn 

lidstaten enerzijds en de Zwitserse confederatie anderzijds over het vrije 

verkeer van de mensen (PB. L. 30 april 2002), alle Europese richtlijnen 

inzake toegang tot de gereglementeerde beroepen toepassen in de drie vol

gende mogelijke situaties: 

een persoon met de Zwitserse nationaliteit die in het bezit is van een 

Zwitsers diploma; 

een persoon met de Zwitserse nationaliteit die een diploma heeft 

gekregen van één van de 15 lidstaten van de Europese Unie; 

een persoon met de nationaliteit van één van de 15 lidstaten van de 

Europese Unie die in het bezit is van een Zwitsers diploma. 

De "buitenlandse overstapprocedures" tussen Zwitserland en België 

zullen dus op deze basis vanaf nu de Zwitserse accountants en Belgische 

bedrijfsrevisoren betreffen. 

De Raad oordeelt dus dat het vanaf nu mogelijk is om overstaprege

lingen voor de beroepsbeoefenaars van België en van Zwitserland te orga
nIseren. 
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6.4. Wederzijdse erkenning voor de beroeps beoefenaars 
van Canada en België 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft in 2002 een overeenkomst gete

kend met het Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) over de weder

zijdse erkenning van de beroepskwalificatie in de beide landen. 

De Canadese beroepsbeoefenaars beschikken sinds 2002 over de moge

lijkheid om van een vereenvoudigde toegang tot het beroep van bedrijfs

revisor in België te genieten. 

De kandidaten zullen worden uitgenodigd, overeenkomstig artikel 40 

van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van 

de kandidaat-bedrijfsrevisoren, om een examen over de kennis van het 

Belgisch recht af te leggen om in België het beroep van bedrijfsrevisor uit 

te oefenen. Twee leden van de Raad zullen in dit verband een onderhoud 

hebben met de kandidaat. 

De geïnteresseerde Canadese beroepsbeoefenaars worden uitgenodigd 

om contact op te nemen met het IBR voor de praktische organisatie van de 

procedure. 

De Belgische beroeps beoefenaars beschikken over een vereenvoudigde 

procedure van toegang tot het beroep in Canada. De geïnteresseerde kan

didaten worden gevraagd om contact te nemen met het ICCA(I). 

7. REVISORENVENNOOTSCHAPPEN 

7.1. Rechtspersoon die handelt in de hoedanigheid van 
plaatsvervangend zaakvoerder 

In de loop van het jaar heeft de Raad van het IBR de inschrijving van een 

revisorenvennootschap slechts toegelaten onder de opschortende voor

waarde van de regularisatie van het feit dat de plaatsvervangende zaakvoer

der rechtspersoon wordt vervangen door een natuurlijke persoon. 

De Raad is van oordeel dat de benoeming van een rechtspersoon als 

plaatsvervangende zaakvoerder van een éénpersoonsvennootschap een 

(1) www.icca.ca 
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schending uitmaakt van artikel 14, eerste lid, 4 ° van het koninklijk 

besluit van 15 mei 1985 dat stipuleert dat de zaakvoerders en bestuurders 

natuurlijke personen moeten zijn. Wat geldt voor een zaakvoerder van een 

revisorenvennootschap geldt a fortiori voor een plaatsvervangende zaak

voerder. 

7.2. Benaming van éénpersoonsvennootschappen 

Bij de aanvraag tot inschrijving van een éénpersoonsvennootschap op de 

IBR-Iedenlijst oordeelt de Raad dat de benaming "en vennoten", "et asso

ciés", en "& Partners" dient te beantwoorden aan de werkelijkheid. 

Voorvermelde benaming in een éénpersoonsvennootschap leidt volgens 

de Raad tot verwarring. Hetzelfde geldt voor de benaming "X, Y & Part

ners" wanneer X en Y de enige vennoten zijn en ze vermeld worden in de 

benaming . 

De benaming "& Co" wordt wel toegelaten voor een éénpersoonsven

nootschap, zelfs indien er slechts één vennoot is. De éénpersoonsvennoot

schap kan immers een beroep doen op één of meerdere deskundigen-mede

werkers of administratieve medewerkers. 

Deze beslissing is onmiddellijk van toepassing op de nieuwe revisoren

vennootschappen die een inschrijving op de ledenlijst aanvragen. 

De reeds op de ledenlijst ingeschreven revisorenvennootschappen, 

wiens benaming hiermee strijdig is, worden verzocht om, ter gelegenheid 

van de eerstvolgende statutenwijzing, hun benaming dienovereenkomstig 

aan te passen. 

Deze beslissing van de Raad heeft het voorwerp uitgemaakt van een 

mededeling aan de leden (zie Extranet, 23 december 2002). 

7.3. Weigering tot inschrijving van vennootschappen met 
een ontoereikend eigen vermogen 

Meermaals dit jaar heeft de Raad de aanvraag tot inschrijving op de lijst 

ontvangen van een tot revisorenvennootschap "omgezette" handelsven

nootschap. 
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De Raad brengt de minimale voorwaarden voor de aanvaarding van een 

dergelijk dossier in herinnering, die rechtstreeks samenhangen met de 

eisen gesteld door de wet van 22 juli 1953 en het koninklijk besluit van 

15 mei 1985: 

de schrapping van de vennootschap uit het handelsregister en het 

bewijs ervan; 

de wijziging van de benaming en het bewijs ervan; 

de bevestiging dat de boekhouding wettelijk wordt gevoerd, dat de 

reserves reëel zijn en dat de financiële toestand gezond is (IBR, Vade

mecum, 2001, p. 247). 

In het geval dat de inschrijving wordt gevraagd van een vennootschap 

waarvan de jaarrekening verliezen uitwijst die het netto-actief doen dalen 

tot onder het minimumkapitaal zoals opgelegd door het Wetboek van 

vennootschappen, aanvaardt de Raad slechts de inschrijving nadat een 

financiële herstructurering wordt doorgevoerd ter aanzuivering van de 

geleden verliezen (cf. in die zin IBR, Vademecum, 1999, p. 79). 

In 2002 heeft de Raad meermaals beslist de inschrijving van een ven

nootschap op de ledenlijst uit te stellen totdat wordt aangetoond dat haar 

verliezen werden aangezuiverd. 

De Raad hecht er belang aan dat de vennootschappen ingeschreven op 

de ledenlijst financieel gezond zijn. Het tegendeel druist immers in tegen 

de waardigheid van het beroep. 

7.4. Inschrijvingstermijn 

De Raad heeft reeds meermalen moeten vaststellen dat sommige confraters 

zeer laattijdig, ja soms meer dan een jaar na oprichting, vragen de ven

nootschap opgericht voor de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor 

in te schrijven op de ledenlijst van de rechtspersonen. 

De Raad zal voortaan eisen dat het verzoek tot inschrijving van een 

vennootschap, opgericht voor de uitoefening van het beroep van bedrijfs

revisor, onmiddellijk aan het Instituur moet worden gericht en uiterlijk 

drie maanden na het verlijden van de oprichtingsakte. 
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8. KWALITEITSCONTROLE EN TOEZICHT 

8.1. Nieuwe normen inzake de kwaliteitscontrole 

8.1.1. Historiek 

De Raad van het IBR heeft op 21 december 1984 de eerste norm inzake 

confraternele controle aangenomen, die aldus de eerste grondslagen legde 

van een controlesysteem van de opdrachten van de bij het Instituut inge

schreven revisoren. Door dit initiatief werd het IBR beschouwd als één van 

de pioniers terzake. Na een periode van zeven jaar werd, op basis van de 

verworven kennis, een eerste versie van de norm inzake confraternele con

trole op 5 juli 1991 aangenomen (Norm van 5 juli 1991 inzake confrater

nele controle, IBR,Jaarverslag, 1991, p. 193-198). 

Vanaf 2001 ten slotte heeft de Raad het initiatief genomen om de 

norm van 1991 aan te passen bijzonder in het licht van de Europese aanbe

veling van IS november 2000(1), in verband met de minimumvereisten 

inzake waarborging van de kwaliteit van de wettelijke rekeningencontrole 

in de Europese Unie. 

8.1.2 . Voorbereidende werkzaamheden van de Raad van het IBR 

in antwoord op het advies van de Hoge Raad voor de 

Economische Beroepen (HREB) 

Uit bezorgdheid voor de overeenstemming met de Europese aanbeveling 

heeft de Raad van het IBR in februari 2002 een eerste ontwerp van nor

men inzake de kwaliteitscontrole voorgesteld(2). Dit ontwerp, voorbereid 

door de Commissie Kwaliteitscontrole, werd voorgelegd aan de HREB, 

die zijn advies in mei 2002 heeft overgemaakt<3). 

De belangrijkste aanpassingen, die het voorwerp uitmaakten van dit 

eerste ontwerp, zullen in huidig jaarverslag niet worden aangesneden, aan

gezien deze reeds tevoren werden ontwikkeld(4) . 

(1) Europese aanbeveling van 15 november 2000, PB. L. 91191,31 maart 2001 en IBR, 
VademeCltIll, 200 1, p. 127. 

(2) Ontwerpnorm inzake de kwaliteitscontrole (IBR, Vadememlll, 2001, bijlagen, p. 769-
777). 

(3) Advies van 17 mei 2002 omtrent de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
inzake de kwaliteitscontrole. 

(4) IBR,jaarverslag, 2001, p. 60-6l. 
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Het advies van de HREB concentreert zich op acht punten die hierna 

worden opgenomen samen met de eraan verbonden reactie van de Raad 
van het IBR. 

a) Terminologische elementen 

De HREB heeft een voorbehoud gemaakt wat de keuze betreft van de uit

drukking "kwaliteitscontrole" in plaats van de uitdrukking "confraternele 

controle" die tot op heden werd gehanteerd. Deze terminologie zou vol

gens hem verwarring kunnen stichten tussen enerzijds, de ontwerpnormen 

inzake de kwaliteitscontrole en anderzijds, de controleaanbeveling inzake 

de kwaliteitsbeheersing van de controlewerkzaamheden(l) 

De Raad van het IBR heeft niettemin zijn keuze behouden, in de mate 

dat deze terminologie "kwaliteitscontrole" overeenstemt met de huidige 

Engelse terminologie "quality control" , die alsdusdanig de wil van het 

Instituut vertaalt om zich aan te sluiten bij de huidige Europese (alsook 

internationale) ontwikkeling in de materie. 

b) Draagwijdte van de uitgevoerde conttoles in het kader van de 

kwali tei tscontrole 

De HREB heeft in het ontwerp van nieuwe normen de afwezigheid onder

streept van de definitie van beroepsactiviteit van revisoren die het voor

werp uitmaken van een kwaliteitscontrole. Artikel Ivan voorvermeld ont

werp beperkt zich inderdaad eenvoudig tot het vermelden van de verplich

ting voor de bedrijfsrevisoren om hun beroepsactiviteit aan een kwaliteits

controle te onderwerpen. 

In dit opzicht verwijst de Raad van het IBR naar artikel 3 van de wet 

van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfs

revisoren, dat bepaalt: 

"De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak affe opdrachten uit te voeren die bij of 

krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op 

algemene wijze, affe controleopdrachten te vervuffen met betrekking tot boek

houdkundige staten van ondernemingen, verricht met toepassing van of krach

tens de wet". 

(1) Controleaanbeveling inzake de kwaliteitsbeheersing van de controlewerkzaamheden 
van 16 januari 1988 (IBR, VctdemeC!t1lJ, 2001, aanbevelingen, p. 608). 
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c) Verplicht karakter van de kwaliteitscontrole 

Het verplicht karakter van de kwaliteitscontrole op een vennootschap of 

maatschap van revisoren, is ingeschreven in paragraaf 1.4. van de ontwerp

norm die voorschrijft dat deze controle slaat op het geheel van de organisa

tie en de activiteit van de vennootschap of de maatschap, alsook op de acti

viteit van iedere revisor die de betrokken vennootschap of maatschap kan 

vertegenwoordigen. Niettemin stelt dezelfde paragraaf, onder bepaalde 

voorwaarden uitgewerkt in punt 7.6., een systeem van representatieve 

steekproef voor waarop de controle slaat. 

De HREB heeft zijn twijfels meegedeeld met betrekking tot de inter

pretatie van de tweede zin van paragraaf 1.4. van het ontwerp van nieuwe 

normen, die eveneens verwijst naar punt 7.6. van voorvermeld ontwerp. 

De gezamenlijke interpretatie van voorvermelde paragrafen zou een 

uitzonderingsstelsel tot gevolg hebben dat de bedrijfsrevisoren, die tot 

bepaalde vennootschappen of maatschappen behoren, toelaat om niet om 

de vijf jaar het voorwerp uit te maken van een kwaliteitscontrole. Bijge

volg is de HREB van mening dat hij niet zijn akkoord kan verlenen aan 

een stelsel dat afwijkt van het fundamentele beginsel opgenomen in para

graaf 3 (in vet), dat bepaalt dat: "De kwaliteitscontrole dient voor elke bedrijfs

revisor minstens om de vijf jaar te worden georganiseerd". De HREB recht

vaardigt eveneens zijn houding door te verwijzen naar paragraaf l.3., dat 

voorschrijft dat: "De kwaliteitscontrole is verplicht voor alle leden van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren". Dientengevolge stelt de HREB, voor deze 

twee bepalingen van het ontwerp van nieuwe normen gewoon weg te 

laten. 

Steunend op de Europese aanbeveling die preciseert dat de wettelijke 

rekeningencontroleurs, die zich moeten onderwerpen aan de kwaliteitscon

trole, deze zijn die bedoeld zijn in de Achtste richtlijn inzake de toelating 

van personen belast met de wettelijke controle van boekhoudbescheiden, 

met name hetzij een kantoor, hetzij een alleenwerkende controleur, heeft 

de Raad van het IBR het in zijn ontwerp norm voorgestelde stelsel wensen 
te behouden. 

Aangezien de Raad van het IBR evenwel erkent dat de tekst ter advies 

voorgeleged aan de HREB kon worden geïnterpreteerd op een tegenstrij

dige manier, heeft hij paragraaf 3 van het ontwerp aangepast, dat voortaan 
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als volgt luidt: "De bedrijfsrevisoren moeten minstens om de vijf jaar hun beroeps
activiteit onderwerpen aan een kwaliteitscontrole". 

Bovendien wordt een nieuwe paragraaf 1.2 . ingevoegd, die preciseert 

dat "voor de toepassing van onderhavige normen wordt, tenzij anders vermeld, 

bedoeld met bedrijfsrevisor, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon ingeschreven op 

de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren". 

d) Bijzondere behandeling van instellingen van openbaar belang 

Het ontwerp van nieuwe normen voorziet in een bijzondere behandeling 

voor de controles van bedrijfsrevisoren die opdrachten hebben bij instel

lingen van openbaar belang. 

Paragraaf 5.5 . van het ontwerp definieert deze organismen als vennoot

schappen waarvan de effecten genoteerd zijn op een effectenbeurs, krediet

instellingen, verzekeringsmaatschappijen, instellingen van collectieve 

belegging en pensioenfondsen. 

Bij zijn lectuur heeft de HREB zich verheugd over de organisatie van 

bijzondere modaliteiten in termen van keuze van de aangeduide revisor, 

voorzien voor de te controleren revisoren die, onder andere, opdrachten 

uitoefenen bij instellingen van openbaar belang. Niettemin heeft de 

HREB de aandacht van de Raad van het IBR gevestigd op het belang om 

beroep te kunnen doen op aangeduide revisoren die de specificiteiten van 

dergelijke instellingen beheersen. 

In dat opzicht heeft de Raad van het IBR de nodige zorg besteed om 

een "reserve" aan te leggen van de revisoren die de bijzondere bekwaamhe

den bezitten in functie van de activiteitensector van instellingen van open

baar belang. 

Bij de lectuur van paragraaf 8.4. van het ontwerp heeft de HREB met 

genoegen vastgesteld dat er, op aansporen van de Commissie Kwaliteits

controle, bijzondere modaliteiten zijn in termen van keuze van de te con

troleren dossiers voor de revisor wiens activiteit de opdrachten bij de 

instellingen van openbaar belang omvat. 

De Raad van het IBR preciseert dat deze nieuwe bepaling toelaat om 

de selectie van deze instellingen van openbaar belang in de afwikkeling 

van de kwaliteitscontroles te doen toenemen. 

IBR - J AARVERSLAG 2002 



e) Periodiciteit van de controle 

De HREB stelt vast dat de periodiciteit van de controle van de bedrijfs

revisoren vijfjaarlijks is overeenkomstig paragraaf 3 van de ontwerpnorm. 

Dit impliceert dat de ontwerpnorm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 

terzake veel strenger is dan de Europese aanbeveling van 15 november 

2000 in verband met de minimumvereisten inzake waarborging van de 

kwaliteit van de wettelijke rekeningencontrole in de Europese Unie, 

dewelke voorziet in een controle om de zes jaar. 

In het licht van de frequentie van de "peer review" in de Verenigde 

Staten, heeft de HREB niettemin aan de Raad van het IBR voorgesteld om 

over te gaan tot een kwaliteitscontrole om de drie jaar voor revisoren die 

dossiers behandelen van instellingen van openbaar belang. 

De Raad preciseert dat hij reeds heeft geanticipeerd, op voorstel van de 

Commissie Kwaliteitscontrole, op het voorstel van de HREB door ver

vroegde kwaliteitscontroles te organiseren, wanneer zij het nodig acht, en 

dit, in voorkomend geval, in het jaar dat volgt op dat van de controle. 

Deze procedute heeft de verdienste om op een soepele en doeltreffende 

wijze de frequentie van de kwaliteitscontroles aan te passen aan voorlig

gende gevallen en in het bijzonder wat de kantoren betreft die instellingen 

van openbaar belang controleren. 

De Raad heeft het evenwel niet wenselijk geacht om in het huidig sta

dium op systematische wijze de frequentie van de kwaliteitscontroles op te 

drijven. 

f) Invoering van een toereikend intern kwaliteitscontrolesysteem 

De HREB vestigt de aandacht van de Raad op de afwezigheid van een ver

wijzing, in paragraaf 7.2. van het ontwerp van nieuwe normen, naar de 

controleaanbeveling van 16 januari 1998 inzake de kwaliteitsbeheersing 

van de controlewerkzaamheden. Deze stipuleert inderdaad eenvoudigweg: 

"elke bedrijfsrevisor, vennootschap of maatschap van bedrijfsrevisoren, moet zichzelf 
een voldoende intern kwaliteitscontrolesysteem opleggen". 

De Raad verleent zijn akkoord op dit punt en heeft bijgevolg de para

graaf in kwestie aangepast. 
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g) Controleprogramma 

De HREB neemt nota dat de Commissie Kwaliteitscontrole, krachtens 

paragraaf 6.3. van het ontwerp van nieuwe normen, de te volgen procedure 

vaststelt om een voldoende kwaliteitscontrole te waarborgen. In dezelfde 

lijn stelt het Instituut een leidraad(l) ter beschikking van de aangeduide 

revisoren overeenkomstig paragraaf 8 .3. van voorvermeld ontwerp. 

Niettemin is de HREB overtuigd van de gegrondheid van een regel

matige toezichtprocedure - zowel intern als extern aan het beroep - van 

het controleprogramma en/of van de leidraad gehanteerd door de aange

duide revisoren . 

De Raad preciseert dat meerdere InItiatieven in de richting gaan van 

een interne supervisie. De leidraad voorziet inderdaad in een bijzondere 

zone, waarbinnen de aangeduide revisor wordt uitgenodigd om iedere sug

gestie mee te delen die hij nuttig acht voor de verbetering van de leidraad 

in kwestie. Bovendien organiseert het Instituut der Bedrijfsrevisoren jaar

lijks een informatiesessie die bestemd is voor de aangeduide revisoren die 

mondeling hun commentaren kunnen formuleren aan de sprekers, leden 

van de Commissie Kwaliteitscontrole. Het is een uitgelezen moment om 

het praktijkstandpunt van aangeduide revisoren, die belast zijn met de 

uitvoering van de kwaliteitscontrole, uit te wisselen met het normatief 

standpunt van de leden van de Commissie Kwaliteitscontrole. 

Ten slotte ziet de Commissie persoonlijk toe op de bijwerking van de 

leidraad in het licht van de lessen getrokken tijdens het onderzoek van de 

kwaliteitscontroles. 

Wat de externe supervisie betreft, heeft de Raad van het IBR de lei 

draad spontaan overgemaakt aan de leden van de HREB. 

h) Bekendmaking van de resultaten van de kwaliteitscontrole 

De HREB heeft zijn twijfels uitgedrukt met betrekking tot de doeltref

fendheid van de bestaande maatregelen van "publiciteit" van de resultaten 

van de kwaliteitscontroles die beogen aan derden de waarborg te verschaf

fen dat alle revisoren daadwerkelijk om de vijf jaar het voorwerp uitmaken 

(1) Leidraad voor de kwaliceirscomrole (boek 1: organisarie van her kamoor en boek 2: 
dossiers verbonden aan de gecomroleerde revisor). 
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van een controle. Daarom heeft de HREB de Raad van het IBR uitgeno

digd om een alternatief te vinden - zonder de vertrouwelijkheid verbon

den aan de kwaliteitscontrole op te heffen - met het oog het versterken 

van de bestaande maatregelen terzake. 

In dat opzicht heeft de Raad van het IBR de HREB gerustgesteld in de 

mate dat een geïnformatiseerde administratieve procedure is uitgewerkt. 

Deze procedure laat toe te waarborgen dat de kwaliteitscontroles worden 

uitgevoerd, niet alleen op een exhaustieve manier, maar ook, in voorko

mend geval, overeenkomstig de genomen beslissingen inzake de ver

vroegde kwaliteitscontroles (cf. in/ra, Deel 2, 11.). 

Sinds 2001 brengt de Raad trouwens verslag uit bij de HREB van zijn 

activiteiten inzake de kwaliteitscontrole. 

8.1.3. Nieuwe definitieve normen 

Rekening houdend met het advies van de HREB zoals hierboven uiteenge

zet, heeft de Commissie Kwaliteitscontrole aan de Raad een tweede ont

werp van normen voorgesteld. 

De Raad heeft dit tweede ontwerp definitief aangenomen op 8 novem

ber 2002. Deze nieuwe normen zijn van toepassing op de kwaliteitscon

troles die vanaf 2003 worden opgestart. 

De Raad van het IBR nodigt hierbij de revisoren uit nauwlettend ken

nis te nemen van deze normen(l) die de volgende aandachtspunten omvat

ten: 

Afschaffing van de uitdrukking "confraternele controle" om te worden 

vervangen door de term "kwaliteitscontrole"; 

Een meer specifieke omschrijving van de aan controle onderworpen 

entiteit, hetzij als natuurlijke persoon, hetzij als rechtspersoon (para

graaf 1.2.); 

Soevereine beslissingsbevoegdheid van de Raad om , op basis van de 

voorstellen van de Commissie Kwaliteitscontrole, te beslissen welke 

gevolgen aan de kwaliteitscontroles dienen te worden voorbehouden 

voor de betrokken bedrijfsrevisoren (paragraaf 2); 

(1) De normen inzake de kwaliteitscontrole (zie bijlage) hebben her voorwerp uitgemaakr 
van een mededeling aan de leden op 20 januari 2003 en zijn eveneens beschikbaar op 
het Exrraner. 
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Het organiseren van tussentijdse kwaliteitscontroles door de Raad (ver

vroegde kwaliteitscontroles) (paragraaf 3); 

Aanpassen van het tijdstip voor wat betreft de kwaliteitscontrole van 

een kantoor dat werd gereorganiseerd (paragraaf 3.4.); 

De mogelijkheid voor bedrijfsrevisoren om zich kandidaat te stellen 

om op te treden als aangeduide revisor voor zover zij sedert ten minste 

vijf jaar op het tableau van de leden van het IBR zijn ingeschreven 

(paragraaf 4.1.); 

Behoud van de werkwijze die erin bestaat aan de gecontroleerde revisor 

op te leggen zijn controleur te kiezen uit een lijst, door de Raad voor

gesteld, van drie "aangeduide revisoren" (paragraaf 5 en 5.1.); 

Middels voorafgaande doorlichting van het systeem van interne kwali

teitscontrole in de kantoren met ten minste tien bedrijfsrevisoren die 

over de bevoegdheid beschikken om het kantoor te vertegenwoordigen, 

het invoeren van een stelsel van steekproeven m.b.t. de kwaliteitscon

trole van het kantoor (paragraaf 7.6.); 

Invoering van specifieke modaliteiten voor wat betreft de keuze van de 

aangeduide revisor en/of de te controleren dossiers voor die bedrijfs

revisoren die belast zijn met opdrachten in instellingen van openbaar 

belang (paragraaf 8.4.); 

Mogelijkheid voor de Raad om, op voorstel van de Commissie Kwali

teitscontrole en na de betrokken bedrijfsrevisor te hebben uitgenodigd, 

een tuchtdossier aan te leggen ten behoeve van de bevoegde tuchtin

stantie (paragraaf 11); 

Jaarlijkse verslaggeving van de Raad van het IBR omtrent zijn acti

viteiten inzake de kwaliteitscontrole, aan de HREB die optreedt als 

extern overkoepelend toezichtsorgaan over de beroepsgroep (para

graaf 12). 

In het algemeen is de Raad van het IBR van mening dat de nieuwe 

normen inzake de kwaliteitscontrole de huidige wens van het beroep ver

talen om de doeltreffendheid van de kwaliteitscontrole van de wettelijke 

rekeningencontrole te doen toenemen. Deze doeltreffendheid versterkt , 

onder andere, de geloofwaardigheid van de publieke financiële informatie 

die een betere bescherming van de aandeelhouders<lJ, investeerders en 

andere betrokken partijen beoogt. 

(1) Forum 2003 georganiseerd door het IBR op 16 en 17 oktober 2003. 
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8.2. Bevoegdheden van de Commissie Kwaliteitscontrole 

De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft ertoe besloten 

om de naam van de bestaande Commissie Confraternele Controle te wijzi

gen in de Commissie Kwaliteitscontrole. Hiermee anticipeerde de Raad op 

de goedkeuring van de nieuwe normen die in de vervanging van de bena
ming "confraternele controle" door "kwaliteitscontrole" voorzagen(l) . 

Anderzijds heeft de Raad besloten om de "bevoegdheidsdelegatie van 

de Raad aan de Commissie van Toezicht" te herzien(2). Tot in 2001 was het 

interne toezicht binnen het Instituut der Bedrijfsrevisoren toegewezen aan 

twee subcommissies, respectievelijk de subcommissie Toezicht op de 

Beroepsuitoefening en de subcommissie Confraternele Controle. Beide 

subcommissies, opgericht in toepassing van artikel 25 van het koninklijk 

besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement 

van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, werden overkoepeld door een 

Commissie van Toezicht en deze laatste stond op haar beurt onder de lei

ding van de Raad van het IBR. 

Als gevolg van de Europese aanbeveling van 15 november 2000 heeft 

de Raad geopteerd voor een opsplitsing van de Commissie van Toezicht in 

twee zelfstandige Commissies, respectievelijk de Commissie Kwaliteits

controle en de Commissie van Toezicht. Aan beide commissies werd door 

de Raad opgedragen de toezichtsactiviteiten op zich te nemen. Elk van 

deze Commissies beschikt sinds 2001 over volledige zelfstandigheid en 

brengt afzonderlijk verslag uit bij de Raad. 

De herwerking van de bevoegdheidsdelegatie heeft zich concreet ver

taald in de uitwerking, voor elk van de beide Commissies, van een Mission 
Statement'-3) die werd goedgekeurd door de Raad van het IBR en die in bij

lage bij onderhavig jaarverslag is gevoegd. 

(1) Zie ook IBR,jaarverslag, 2001, p. 59. 
(2) Beslissing van de Raad van het IBR d.d. 3 septembet 1993 (IBR, Vademecum, 1999, p. 

148-151). 
(3) Bevoegdheidsdelegatie van 8 november 2002 van de Raad aan de Commissie van Toe

zicht; Bevoegdheidsdelegatie van 8 november 2002 van de Raad aan de Commissie 
K wal i teitsconrrole. 
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8.3. Hoofdactiviteit 

Artikel 3 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Insti

tuut der Bedrijfsrevisoren verlangt van de bedrijfsrevisor dat zijn activitei 

ten bestaan uit opdrachten die als zijn hoofdtaak kunnen worden be

schouwd. 

De Raad meent dat van de bedrijfsrevisor een technisch hoogstaande en 

kwaliteitsvolle dienstverlening mag worden verwacht. De Raad heeft 

evenwel vastgesteld dat een aantal bedrijfsrevisoren een onvoldoende aan

tal revisorale opdrachten vervullen opdat ertoe zou kunnen worden beslo

ten dat zij het beroep van bedrijfsrevisor als hoofdtaak uitoefenen. 

Bedrijfsrevisoren die een aantal andere dan revisorale opdrachten op zich 

nemen, verliezen duidelijk voeling met de auditpraktijk. Een beperkte 

revisorale activiteit kan dan ook een gevaar betekenen voor een kwalita

tieve beroepsuitoefening. Dergelijke situatie dient daarenboven als strijdig 

met de wet van 22 juli 1953 te worden bestempeld. 

Dit heeft de Raad ertoe gebracht om de principes in verband met de 

hoofdactiviteit van de bedrijfsrevisor (zoals uitgewerkt in 1987 en opgeno

men in het IBR, Vademecum, 1999, p. 171-174) te herbekijken. 

De analyse van de Raad heeft aanleiding gegeven tot een samenvat

tende nota die de vroegere standpunten in verband met de hoofdtaak van 

de bedrijfsrevisor vervangt. Deze nota is via de omzendbrief D.012/2002 

van 4 december 2002 aan de bedrijfsrevisoren overgemaakt en is eveneens 

als bijlage bij onderhavig jaarverslag opgenomen. 

De Raad heeft tevens beslist om meer nauwlettend te gaan onderzoe

ken in welke mate het voeren van de titel van bedrijfsrevisor in de praktijk 

wel overeenstemt met de beroepswerkzaamheden van de confraters. 

De jaarlijkse mededeling (art. 32 van het koninklijk besluit van 

20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren genomen ter uitvoering van art. 18ter, 

tweede lid van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een 

Instituut der Bedrijfsrevisoren), die de bedrijfsrevisoren nauwgezet dienen 

in te vullen en over te maken aa,l het Instituut, bevat de relevante infor

matie die een controle op de aard van de beroepsbedrijvigheid van de 

bedrijfsrevisor moet mogelijk maken. 
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Een onvoldoende aantal revisorale opdrachten zal aanleiding zijn voor 

het aanleggen van een dossier op het niveau van de Commissie van Toe

zicht. 

Eind 2002 heeft de Commissie van Toezicht een aanvang gemaakt met 

het in kaart brengen van de confraters die mogelijk een probleem onder

vinden met het voldoen aan de wettelijke vereiste inzake de "hoofdacti

viteit". Deze activiteiten zullen uiteraard in 2003 worden verdergezet. 

8.4. Bevoegdheidsdelegatie van de Raad aan de 
Commissie van Toezicht 

8.4.1. Institutioneel 

De Commissie van Toezicht heeft haar eerste werkjaar achter de rug waar

in zij werd afgesplitst van de Commissie Kwaliteitscontrole. In het Jaar

verslag 2001 werden de redenen uiteengezet die de Raad ertoe hebben ge

bracht deze grondige wijziging door te voeren (IBR, Jaarverslag, 2001, 

p. 59). De Commissie Kwaliteitscontrole rapporteert voortaan ook auto

noom aan de Raad van het Instiruut. 

Ten gevolge van deze institutionele wijziging kreeg de Commissie in het 

afgelopen jaar ook een duidelijker bevoegheidsdelegatie vanwege de Raad 

van het IBR. De tekst van de "Bevoegdheidsdelegatie van de Raad aan de 

Commissie van Toezicht" is als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. 

De huidige bevoegdheidsdelegatie is goedgekeurd door de Raad van 

het Instituut op 8 november 2002 en heft de eerdere bevoegdheidsdelega

tie van 3 september 1993 op (Beslissing van de Raad van 3 september 

1993, IBR, Vademecum, 1999, p. 148). 

De nieuwe tekst legitimeert duidelijker de bevoegdheidsgrenzen van 

de Commissie en legt het kader vast waarbinnen zij handelt. Die bevoegd

heidsdelegatie doet overigens niets af aan het beginsel dat het steeds de 

Raad van het Instituut blijft die elke beslissing met individuele draagwijdte 

neemt. De Commissie bereidt deze dossiers grondig voor en stelt allerlei 

informatie- en onderzoeksverrichtingen ten behoeve van de Raad. 

De autonomie van de Commissie van Toezicht enerzijds en de Com

missie Kwaliteitscontrole anderzijds noopt uiteraard tot een regelmatig 
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overleg tussen de beide instanties opdat het geheel van de toezichtsacti

viteiten van het Instituut op doeltreffende wijze zijn beslag zou krijgen. 

8.4.2. Strategische klemtonen inzake toezicht 

Op verzoek van de Raad van het Instituut zal de Commissie van Toezicht 

in de onderzoeksverrichtingen een reeks strategische klemtonen leggen. 

Vooreerst wenst de Raad op een meer efficiënte wijze gebruik te maken 

van de informatie die de jaarlijkse mededelingen van de confraters bevat

ten. Zo bijvoorbeeld kan aan de hand van de informatie die in de jaarlijkse 

mededeling is vermeld (naast andere criteria weliswaar), worden onder

zocht of de confraters wel voldoen aan de wettelijke vereiste het beroep in 

hoofdactiviteit uit te oefenen (cf. supra, Deel 1, I. 8 .3.). 

De ongeoorloofde participatie van bedrijfsrevisoren aan het bestuur van 

commerciële ondernemingen is een blijvend aandachtspunt dat elders In 

dit verslag (cf. supra, Deel 1, I. 3.3 .) wordt toegelicht. 

Daarnaast is er de systematische analyse van de commissarisverslagen 

van de in faillissement verklaarde ondernemingen (cf. in/ra, Deel 2, 111.). 

Ten slotte kan nog worden vermeld dat op een meer systematische 

wijze hangende rechtsvorderingen (strafrechtelijke en aansprakelijkheids

procedures) worden opgevolgd zodat na afloop ervan de Raad zowel indivi

duele maatregelen, als op een meer algemene wijze maatregelen voor de 

beroepsgroep, kan overwegen. 

8.5. Medewerking vanwege de bedrijfsrevisoren aan de 
toezichtsprocedures 

8.5.1. Medewerking aan onderzoeksverrichtingen van de 

Commissie van Toezicht 

Om te kunnen toezien op de goede uitvoering van de aan de bedrijfsrevi

soren toevertrouwde opdrachten, kan het Instituut de voorlegging eisen 

door zijn leden van elke informatie en een o~derzoek instellen naar hun 

organisatie en/of werkmethoden (artikel 18ter, §2 van de wet van 22 juli 

1953). 
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In de loop van het jaar heeft de Raad helaas moeten vaststellen dat 

bepaalde bedrijfsrevisoren onvoldoende reageren op schriftelijke verzoe

ken, gesteld in het kader van de toezichtsprocedures, tot het verkrijgen 

van informatie. 

De Raad heeft In een aantal gevallen geoordeeld dat het gaat om 

tekortkomingen aan de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en 

kiesheid die ten grondslag liggen aan de uitoefening van het beroep. Het 

systematisch niet antwoorden, of laattijdig antwoorden op de verzoeken 

van het Instituur rot het bezorgen van inlichtingen, ondanks herhaald aan

dringen, evenals het in het geheel niet bezorgen van de beloofde informa

tie, maakt een inbreuk uit op artikel 19bis, 2° van de wet van 22 juli 1953 

houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren en artikel 3 

van het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfs

revIsoren. 

De Raad heeft de betrokken confraters dan ook naar de tuchtinstanties 

doorverwezen. 

8.5.2. Jaarlijkse mededeling 

De Raad van het IBR heeft eveneens strenge maatregelen genomen ingeval 

van niet-indiening of laattijdige indiening van de jaarlijkse mededelingen. 

De verplichting jaarlijks aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren de 

zogenaamde jaarlijkse mededeling over de werkzaamheden van het kan

toor inzake de verschillende categorieën professionele opdrachten die aan 

bedrijfsrevisoren worden toevertrouwd, over te maken, vloeit voort uit 

artikel 18ter, §2, tweede lid van de wet van 22 juli 1953 . 

In uitvoering van deze bepaling bevat het K.B . van 20 april 1989 tot 

vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren, zoals gewijzigd bij K.B . van 12 maart 2000, nadere pre

ciseringen over de wijze waarop de "jaarlijkse mededeling" dient te 

geschieden (artikel 32). 

Een aantal bedrijfsrevisoren werden in het afgelopen jaar doorverwezen 

naar de Tuchtcommissie wegens het niet indienen van de jaarlijkse mede

deling en in al deze gevallen werd een tuchtstraf uitgesproken. De niet

mededeling belet immers het uitoefenen van een doeltreffend toezicht op 

de belangrijkste aspecten van de beroepsactiviteit. 
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8.6. Mededeling aan het Instituut van gerechtelijke 
procedures ten laste van een bedrijfsrevisor 

Een confrater richtte een vraag aan de Juridische Commissie omtrent de 

mededeling aan het Instituut van gerechtelijke procedures waarin hij in 

zijn hoedanigheid van commissaris inzake opschorting betrokken is. Hij 

stelt dat hij in deze procedures regelmatig wordt gedagvaard voor de 

Arbeidsrechtbank of de Rechtbank van koophandel in zijn hoedanigheid 

van commissaris inzake opschorting. Deze dagvaardingen komen voorna

melijk van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die zich systematisch 

keert tegen het gerechtelijk akkoord. 

Artikel 18quinquies van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting 

van een Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalt dat: 

"Elke bedrijfsrevisor tegen wie een gerechtelijke} tucht- of administratieve proce

dure werd ingeleid die betrekking heeft op zijn taak als bedrijfsrevisor, moet de 
Raad van het Instituut hierover inlichten. 

De Raad van het Instituut kan worden geraadpleegd door de betrokken gerech
telijke} tucht- of administratieve overheid. JJ 

De Juridische Commissie onderstreept dat de doelstelling van artikel 

18quinquies van de wet van 22 juli 1953 het toezicht betreft op de uiroefe

ning van opdrachten. Dit betekent dat, indien de vervolging geen betrek

king heeft op de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld, de bedrijfs

revisor deze procedures niet hoeft te melden. 

De procedures voor de Arbeidsrechtbank of de Rechtbank van Koop

handel strekken niet tot de veroordeling van de commissaris inzake 

opschorting. Ze hebben enkel rot doel te voorkomen dat men als commis

saris inzake opschorting het bestaan van het vonnis zou kunnen ontken

nen. 

Artikel 18quinquies van de wet van 22 juli 1953 betreffen de procedu

res in het kader van de functie van commissaris inzake opschorting, maar 

hebben geen betrekking op de uitoefening van de functie van commissaris 

inzake opschorting. 

Derhalve dient de bedrijfsrevisor het Instituut niet te verwittigen 

omtrent elkeen van deze procedures, gezien het feit dat de bedrijfsrevisor 

IBR - J AARVERSLAG 2002 



niet ten persoonlijke titel maar qua/itate qua verantwoordelijk wordt 

gesteld. 

9. FORFAITAIRE VORMINGSBI]DRAGE 

De algemene vergadering aanvaardde op 26 april 2002 het voorstel van de 

Raad om de permanente vorming aan de leden aan te bieden voor een "for

faitaire vormingsbijdrage" (250 EUR voor 2002), die samen met de vaste 

bijdrage wordt opgevraagd. 

De vaste bijdrage van de leden natuurlijke personen, die de eed hebben 

afgelegd na een stage zonder stageverkorting in de laatste drie jaar, wordt 

overeenkomstig artikel 7, zevende lid van het koninklijk besluit van 20 

april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR, 

tot de helft herleid. Dezelfde regeling wordt ook toegepast op de forfai

taire vormingsbijdrage. 

De "Norm voor permanente vorming" stelt dat elke bedrijfsrevisor 

gemiddeld over drie jaar 40 uur op jaarbasis moet besteden aan perma

nente vorming (artikel Ivan de norm), terwijl de seminaries uit het vor

mingspakket aangeboden door het IBR minimum 15 % van het vereiste 

aantal uren moeten uitmaken (artikel 6, tweede lid van de norm). 

De forfaitaire vormingsbijdrage moet elk lid in staat stellen om mini

mum 15 % van zijn vormingspakket te besteden aan vormingsactiviteiten 

ingericht door en opgenomen in de vormingsbrochure van het Instituut. 

De forfaitaire vormingsbijdrage biedt daarenboven ook de stagiairs van 

de bedrijfsrevisoren de mogelijkheid om zonder kosten in te schrijven op 

de vormingsactiviteiten opgenomen in de vormingsbrochure van het IBR. 

Enkel de residentiële vormingsseminaries opgenomen in de brochure 

zullen desgevallend zowel voor de bedrijfsrevisor als de stagiairs buiten de 
forfaitaire vormingsbijdrage afzonderlijk te betalen zijn. 

Aldus wil de Raad onderlijnen dat de permanente vorming van de 

leden en hun stagiairs, die ontegensprekelijk mee bijdraagt tot de kwa

liteit van de beroepsuitoefening, ook een collectieve verantwoordelijkheid 

is van het beroep als geheel. 
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De Raad besliste eveneens dat bij ongeldige afwezigheid, een kosten

bijdrage verschuldigd is van 100 EUR per halve dag, omwille van de con

fraterniteit (een andere confrater had kunnen deelnemen) en omwille van 

de door het IBR aangegane kosten (cf. infra, Deel 2, VIII. 1.). 

10. VRAAG TOT TIJDELIJKE WEGLATING UIT DE 
LEDENLIJST DOOR LEDEN OUDER DAN 65 JAAR 

De Raad stelt vast dat artikel 5, §5, derde lid van het koninklijk besluit 

van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement, zoals 

gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 2000, bepaalt dat: 

"De weglating op verzoek van een lid houdt op, zodra dit lid bij een ter post 

aangetekende brief laat weten dat het in staat is om het geheel van de verplich

tingen van de bedrijfsrevisoren na te komen. Indien hij, bij het verstrijken van 

de termijn van weglating, geen verzoek tot verlenging van de termijn heeft inge

diend, of zijn wederinschrijving niet heeft betekend, wordt hij geacht ontslag te 

hebben genomen en wordt hij van de lijst geschrapt. " 

Het lid dat de tijdelijke weglating uit de ledenlijst geniet moet dus 

niet opnieuw worden toegelaten tot de eed. 

Bijgevolg kan de Raad het verzoek tot tijdelijke weglating uit de 

ledenlijst overeenkomstig artikel 5, §5 van het huishoudelijk reglement 

inwilligen van een lid dat reeds de leeftijd heeft bereikt van 65 jaar. 

De Raad wenst echter te onderlijnen dat, bij de hervorming van het 

huishoudelijk reglement in maart 2000, de tijdelijke weglating uit de 

ledenlijst niet bedoeld werd voor leden ouder dan 65 jaar. 

11. TOEKENNING VAN DE TITEL VAN 
EREBEDRIJFSREVISOR 

11 .1. Deliberatie van de Raad voor de toekenning van de 
titel 

De Raad wenst in herinnering te brengen dat hij overeenkomstig arti

kel 7, tweede lid van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van 
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een Instituut der Bedrijfsrevisoren de titel van erebedrijfsrevisor kan toe

kennen onder de voorwaarden bepaald in artikel 8 van het koninklijk 

besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk regle

ment. Dit artikel van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de Raad 

van het Instituut de eretitel van het beroep kan toekennen 

"aan leden die ontslag namen na gedurende tenminste tien jaar het beroep met 

waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid te hebben uitgeoefend en niet actief 

zijn in een ander beroep dat verwarring zou kunnen scheppen met de activiteiten 

van een bedrijfsrevisor". 

De Raad stelde reeds vroeger vast (IBR, Jaarverslag, 1993, p. 63-64) 

dat hij niet noodzakelijk de titel van erebedrijfsrevisor moet toekennen 

wanneer aan voormelde voorwaarden is voldaan. Dit volgt uit het feit dat 

zowel in de wet als in het huishoudelijk reglement duidelijk het woord 

"kan" wordt gebtuikt. 

De Raad wenst dan ook de principes die hij hanteert bij de toekenning 

van de titel van erebedrijfsrevisor, zoals hij dat in zijn Jaarverslag 1993 

vastlegde, te bevestigen. 

Wanneer een confrater ontslag neemt na gedurende twintig jaar het 

beroep te hebben uitgeoefend, kan de Raad de titel van erebedrijfsrevisor 

toekennen, wanneer eveneens aan de andere voorwaarden opgenomen in 

artikel 8 van het huishoudelijk reglement is voldaan. In uitzonderlijke 

gevallen kan de termijn ook korter zijn, indien de Raad oordeelt dat de 

confrater bijzondere diensten aan het beroep heeft bewezen. 

Deze regel doet geen afbreuk aan de toekenning van de titel van erebe

drijfsrevisor na tien jaar inschrijving op de ledenlijst, wanneer de confrater 

die aan alle andere voorwaarden opgenomen in artikel 8 van het huishou

delijk reglement voldoet en besluit met tust te gaan, werd ingeschreven 

naar aanleiding van de overgangsperiode van 1985. 

11.2. Terugneming van de titel bij hertoelating tot de eed 

Een erebedrijfsrevisor verzocht de Raad, overeenkomstig artikel 6 van het 

huishoudelijk reglement, om wederinschrijving op de ledenlijst. 

De Raad heeft beslist dat de betrokkene uiteraard niet langer de titel 

van erebedrijfsrevisor kon voeren, gezien het feit dat hij opnieuw tot de 
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eed werd toegelaten en artikel 8 van het huishoudelijk reglement de titel 

van erebedrijfsrevisor klaarblijkelijk voorbehoudt aan gewezen bedrijfs

revisoren. 

12. INTERNATIONAL INNOVATION NETWORK 

Samen met een twintigtal buitenlandse Instituten voerden het IBR en het 

lAB gesprekken over de toekomstige ontwikkeling en de vernieuwingen 

inzake dienstverlening, meer bepaald op het gebied van de informatie- en 

communicatietechnologieën. Deze gesprekken vinden plaats in het kader 

van het International Innovation Network (IIN). Het IIN is een internatio

naal platform tussen Instituten. De zetel is gevestigd te londen. Het doel 

van het IIN bestaat erin actief bij te dragen tot het ontwikkelen en ver

spreiden op internationaal vlak van vernieuwende diensten voor het 

beroep. 

Het IIN werd officieel opgericht tijdens een vergadering die in juli 

2002 in New York plaatsvond en waaraan ook het IBR en het lAB deel

namen. Het IIN omvat Instituten uit de volgende landen of regio's: 

Argentinië, Canada, Verenigde Staten, Oostenrijk, België, Engeland/ 

Wales, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Schotland, Spanje, 

Australië, Hongkong, India en Japan. 

De werkzaamheden binnen het IIN hebben meer bepaald betrekking 

op het verspreiden van nieuwe opdrachten van assurance engagements, zoals 

WebTtust en SysTtust, en de specifieke vorming in verband daarmee. In 

dit opzicht is een deel van het programma voor permanente vorming van 

het IBR gewijd aan de nieuwe technologieën. Het Jaarverslag 2001 van 

het IBR bevat bijkomende inlichtingen over de activiteiten en de werking 

van het IIN (IBR,Jaarverslag, 2001, p. 153-156). 

De gemengde Commissie IBR-IAB Information and Communication 

Technology (lCT) blijft de werkzaamheden van het IIN volgen (cf. infra, 

Deel 2, VI. 8.1.). Deze werkzaamheden worden voortgezet in 2003. Het 

gaat met name om het voltooien van de licentieovereenkomsten tussen de 

Europese Instituten en de Instituten in de Verenigde Staten en in Canada 

met betrekking tot Web Trust en SysTrust. 
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13. INTERPROFESSIONELE RELATIES: ANALYSE VAN 
DE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

De Raad hecht een groot belang aan een inzicht in de interprofessionele 

samenwerkingsverbanden van de bedrijfsrevisoren. Dit blijkt onder meer 

uit het grootschalig casuïstisch IBR-onderzoek naar de interprofessionele 

relaties van de bedrijfsrevisoren dat in 1996 tot 1999 heeft plaatsgevon

den. Deze analyse heeft aanleiding gegeven tot het verlenen door de Raad 

van een aantal toestemmingen voor interprofessionele samenwerkingen in 

toepassing van artikel 8, §4 van de wet van 22 juli 1953 (cf. IBR, Jaar

verslag, 1999, p. 58-59). 

In het licht van de nieuwe ontwikkelingen inzake onafhankelijkheid, 

alsook rekening houdend met de verstrenging van de maatregelen op het 

vlak van de hoofdactiviteit (cf. supra, Deel 1,1. 8.3.) van de bedrijfsrevisor, 

blijft de analyse van de interprofessionele relaties een bijzonder aandachts

punt voor de Raad. 

De Raad heeft dan ook de Commissie interprofessionele relaties ver

zocht om de inventaris van de beroepsmatige samenwerkingsverbanden, 

alsook de gegevens, zoals verzameld tijdens het casuïstisch onderzoek, te 

actualiseren. 

Deze bijwerking zal in een eerste fase gebaseerd zijn op het bijeenbren

gen van de gegevens die door de bedrijfsrevisoren aan het Instituut wor

den overgemaakt in de jaarlijkse mededeling. 

Sinds de invoering van een vernieuwd formulier van de jaarlijkse 

mededeling, toepasselijk vanaf 2001 (cf. IBR,Jaarverslag, 2000, p. 76-78), 

dienen de bedrijfsrevisoren immers jaarlijks een aantal inlichtingen betref

fende de beroepsmatige samenwerkingsverbanden mee te delen (tabel C). 

Het betreft de samenwerkingsverbanden op Belgisch niveau die onderwor

pen zijn aan de toestemming van de Raad (artikel 8, §4 van de wet 22 juli 

1953). 

Tijdens de tweede helft van 2002 is een groot deel van de jaarlijkse 

mededelingen over 2001 (volgens het nieuw formulier) bij het IBR inge

diend en heeft de Commissie dan ook haar werkzaamheden van de eerste 

fase kunnen aanvatten. 
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In een tweede fase zullen ook de gegevens die de bedrijfsrevisoren, 

overeenkomstig artikel 32 van het K.B. van 10 januari 1994, meedelen 

aan het Instituut, worden geanalyseerd. Dit artikel schrijft voor dat de sta

tuten van de interprofessionele vennootschap, alsook elke statutenwijzi

ging aan het IBR moeten worden meegedeeld. Daarnaast dient jaarlijks 

een bijgewerkte lijst van de bestuurders of zaakvoerders en ook de lijst van 

de vennoten van het samenwerkingsverband met vermelding van de naam, 

voornaam, beroep en nationaliteit aan het IBR te worden overgemaakt 

(artikel 32 van voornoemd K.B.). 

14. STATISTIEKEN INZAKE DE ACTIVITEIT VAN 
DE LEDEN 

14.1. Inleiding 

De bedrijfsrevisor moet elk jaar aan het Instituut een reeks inlichtingen 

overmaken met betrekking tot de strucruut en de activiteiten van zijn 

kantoor. De activiteit dient daarbij te worden opgesplitst al naargelang zij 

betrekking heeft op de permanente controle-opdrachten (opdrachten als 

commissaris en daarmee gelijkgestelde opdrachten), op de andere controle

opdrachten, op de andere professionele werkzaamheden (verenigbare 

opdrachten) en op de werkzaamheden voor andere bedrijfsrevisoren. 

Die jaarlijkse enquête wordt gehouden in toepassing van artikel 18ter 

van de wet van 22 juli 1953, gewijzigd door de wet van 21 februari 1985. 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement en inzonderheid artikel 

32, moet elke revisor die het beroep uitoefent in een vennootschap de 

informatie jaarlijks meedelen via de vennootschap waarbinnen hij werk

zaam is. 

De informatie dient betrekking te hebben op een volledig boekjaar en 

moet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het afsluiten 

van het desbetreffende boekjaar, aan het Instituut worden meegedeeld. 

Wanneer de revisor geen vennoot is in een vennootschap ingeschreven 

op de ledenlijst van het Instituut, moet de verklaring betrekking hebben 

op het voorbije kalenderjaar, en dient deze uiterlijk op 30 juni van het 

daaropvolgende jaar op het Instituut toe te komen. 
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14.2. Structuur van de kantoren 

In de hierna volgende grafiek wordt een overzicht gegeven van de totale 

tewerkstelling binnen de revisorenkantoren alsook het aandeel van de 

20 grootste kantoren, in vergelijking met de totale tewerkstelling binnen 

het geheel van de revisorenkantoren. 

Daarbij kan worden vastgesteld dat in 2000 het aantal bedrijfsreviso

ren, althans op basis van de ingediende jaarlijkse mededelingen, 1.018 bedraagt. 

Het aantal stagiairs bedraagt 281. 
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14.3. Activiteit v an de kantoren 

Aan de hand van de jaarlijkse mededeling kan ook een opsplitsing worden 

gemaakt naar de aard van de opdrachten. De werkzaamheden voor andere 

bedrijfsrevisoren worden hier buiten beschouwing gelaten. Deze verdeling 

wordt in volgende grafiek voorgesteld. 
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Il. BOEKHOUD RECHT 

1. Internationale aspecten 

1.1. Internarionale normen: lAS/IFRS 

1.2. Interpreraries van internarionale normen: SICIIFRIC 

1. 3. lASB werkprogramma 

1.4 . lAS vorming 

2. Europese aspecten 

3. Nationale aspecten 

3.1. lAS/lFRS 

3.2 . Adviezen van de CBN 

3.3. Contacrcomiré mer de CBN 

3.4. Srandpunt van de Raad 

1. INTERNATIONALE ASPECTEN 

1.1. Internationale normen: IAS/IFRS 

De IASB (International Accounting Standards Board), soms verkort als "lAS 

Board', is het Uitvoerend Comité van het International Accounting Standards 

Committee (IASC) (cf. infra, Deel 2, VII.3.). 

De internationale boekhoudnormen dragen de naam lAS (International 

Accounting Standards) indien het de normen 1 tot en met 41 betreft die be

stonden op 1 april 2001 (ontwikkeld door het vroegere "IASC"), en IFRS 

(International Financial Reporting Standards) indien het de normen betreft 

die door de IASB in de huidige vorm zijn ontwikkeld. In dit verband zal 

IFRS 1 met grote waarschijnlijkheid het onderwerp "Fint Time Application 

of International Financial Reporting Standards" behandelen. 
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De benaming van de nieuwe internationale normen hebben betrekking 

op "de financiële verslaggeving", een begrip dat een grotere lading dekt 

dan het concept "boekhouden". De internationale normering van de IASB 

is in grotere mate dan de Belgisch algemeen aanvaarde boekhoud regels 

(Belgian GAAP of Belgian Generally Accepted Accounting Principles) gericht 

op het rapporteren naar die personen die in het economisch verkeer econo

mische beslissingen dienen te nemen (i.e. potentiële kapitaalverschaffers, 

bestaande aandeelhouders en schuldeisers, financiële analisten, de betrok

ken personeelsleden, leveranciers, cliënten, de overheid en haar instanties, 

en het brede publiek). 

1.2. Interpretaties van internationale normen: SIC/IFRIC 

De interpretaties die van belang zijn bij de praktische toepassing van deze 

internationale normen dragen de naam "SIC" of meer recent "IFRIC". De 

naam SIC verwijst naar het Comité dat deze interpretaties tot stand brengt 

(Standing Interpretation Committee), en de naam IFRIC verwijst naar de 

nieuwe naam van dit comité (cf. in/ra, Deel 2, VII.3.). 

Zij hebben als doelstelling de toepassing en de internationale verge

lijkbaarheid te versterken van jaarrekeningen die zijn opgemaakt conform 

lAS (in het geval van SIC) en IFRS (in het geval van IFRIC). Net zoals de 

IFRS worden deze interpretaties van de SIC/IFRIC (hierna kortweg "SICs" 

en "IFRICs" genoemd) door de IASB goedgekeurd. De financiële staten 

worden "IAS/IFRS-conform" verklaard indien zij niet alleen conform zijn 

aan de bestaande IAS/IFRS maar tevens aan de bestaande SICs/IFRICs. 

Met andere woorden, de interpretaties SIC/IFRIC zijn bindend. 

Wat betreft de auditorsverklaring van conformiteit van de financiële 

staten aan de IFRS kan men tevens verwijzen naar een exposure dra/t (ED) 
uitgegeven door de IFAC(l). 

Het zijn precies deze internationale normen en interpretaties (IAS/ 

IFRS/SICs/IFRICs) die in Europa worden opgelegd door de Verordening 

(EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad, 19 juli 2002 

betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekenin

gen (PB. L. 243, 11 september 2002, p. 1-4). Deze verordening is van 

(1) IFAC, "Reporting on Compliance with International Financial Reporting Standards", ED 
International Auditing Practice Statement, oktober 2002. 
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toepassing op de geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde 

ondernemingen die onder het recht van een lidstaat van de Europese Unie 

vallen voor elk boekjaar beginnend op of na 1 januari 2005 (cf. infra 

punt 2.). 

1.3. IASB werkprogramma 

In haar persmededeling van 27 juni 2002(1) heeft de IASB haar nieuwe 

werkprogramma meegedeeld, zodat de volgende themata worden behan

deld: 

"- Consolidations (including special pur pose entities - SPEs) 
- Revenue - definition and recognition - and related aspects of liabilities 

- Convergence on topics on which the IASB believes that a high quality solution 
is available from existing international and national standards 

Pension accounting 

I ncome taxes 

Segment reporting 
Revaluations!!. 

Verder zal de IASB actief onderzoek verrichten, in samenwerking met 

andere instanties, over de volgende onderwerpen: 

"- The application of international accounting standards to small and medium
sized entities and in emerging economies (the SME project) 

- Lease accounting 
- Accounting concepts, including a strategic review of the basic elements of accoun-

ting and design work on measurement, focusing initiallyon impairments 
- Aspects of accounting for financial instrument/'. 

IA. lAS vorming 

In haar persmededeling van 5 april 2002(2) verwijst de International Accoun
ting Standards Committee Foundation (IASCF) naar het "Globaal IAS/IFRS 

Training- en Certificeringsprogramma" , operationeel in het derde kwartaal 

(1) www.iasb.org.uk 
(2) www.iasb.org.uk 
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van 2003. Volgens deze mededeling zou deze certificatieprocedure, een

maal operationeel, kunnen leiden tot het behalen van: 

een certificaat inzake IAS/IFRS (kennis van en inzicht in de internatio

nale boekhoud norm en); 

een diploma inzake IAS/IFRS (toepassing van de internationale boek

houdnormen en behandeling van interpretatievraagstukken). 

De kandidaten-examinandi zouden, conform deze mededeling, aan de 

betrokken examens kunnen deelnemen en dit in de belangrijke Europese 

steden. 

De IASB heeft verder een aantal hulpmiddelen inzake deze kenniswer

ving gepubliceerd , waaronder het handboek "International A ccounting 

Standards 2002"(1) en de overeenstemmende interactieve cd-rom. 

Het IBR levert tevens op het vlak van de permanente vorming een 

inhoudelijke bijdrage via de organisatie van IAS/IFRS-sessies (cf. in/ra , 

Deel 2, VIII. 1.). 

De artikels van het IBR die onderwerpen inzake IAS/IFRS behandelen, 

worden regelmatig gepubliceerd in de Periodieke Berichten van het IBR, na 

coördinatie door het Redactieteam IAS/IFRS van het IBR en dit onder het 

voorzitterschap van de heer Pierre ANCIAUX. 

2. EUROPESE ASPECTEN 

Het toepassen van de internationale standaarden inzake accountancy (IAS/ 

IFRS) bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van beursgeno

teerde ondernemingen wordt ingevoerd in de lidstaten van de Europese 

Unie door de Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parle

ment en de Raad, 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internatio

nale standaarden voor jaarrekeningen (PB. L. 243, 11 september 2002, 

p. 1-4). De verplichte rapportering onder IAS/IFRS heeft betrekking op 

die ondernemingen die onder het recht van een lidstaat van de Europese 

Unie (EU) vallen voor elk boekjaar beginnend vanaf 1 januari 2005. Deze 

(1) Copyright IASCF (International Accounting Standards C01lZ1IZittee Foundation), ISBN 
0905625 97 8 (www.iasb.org .uk) 
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rapportering onder IAS/IFRS mag worden uitgesteld tot 2007 door onder

nemingen die zowel in de EU als op een gereglementeerde markt van een 

derde land beursgenoteerd zijn en die reeds een ander stelsel van inter

nationaal aanvaarde standaarden toepassen voor het opmaken van hun ge

consolideerde jaarrekeningen, alsook door ondernemingen waarvan alleen 

de obligaties zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt 

van een lidstaat. 

De goedgekeurde internationale standaarden moeten, conform art. 3 

van deze verordening, in hun totaliteit, in de vorm van een verordening 

van de Europese Commissie, in de officiële talen van de Gemeenschap 

worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Wat de snelle vertaling naar het Nederlands betreft hebben het lAB, het 

IBR en de CBN een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het 

Koninklijke NIVRA en de Raad voor de ]aarverslaggeving (RV]). Hiertoe 

werd een review committee opgericht dat zich in 2002 heeft gebogen over de 

creatie van een vertaallijst voor kernbegrippen inzake IAS/IFRS en toeziet 

op de kwaliteit van de Nederlandse vertaling. De ourpur van dit review 

committee werd voor goedkeuring overgemaakt aan de IASB, en zal daarna 

dienen te worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De Neder

landse vertaling wordt verwacht beschikbaar te zijn begin 2003. De CBN 

werkt tevens aan de vertaling van de internationale boekhoudnormen naar 

het Frans. Eenmaal de publicaties hiervan in het Publicatieblad van de Euro

pese Gemeenschappen een feit zijn, vervallen ook de auteursrechten die de 

IASB heeft over de IAS/IFRS-normen. 

3. NATIONALE ASPECTEN 

3.1 . IAS/IFRS 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft als wettelijke 

opdracht de boekhoudkundige doctrine te ontwikkelen en via adviezen of 

aanbevelingen de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding. 

In de praktijk hanteert de CBN ook de meest gezaghebbende internatio

nale verslaggevingsnormen. 

In de context van de ontwikkelingen waarin het Europese jaarrekenin

genrecht wordt afgestemd op de lAS normen, heeft de CBN de principiële 
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beleidsbeslissing genomen om haar adviezen af te stemmen op de toepasse

lijke lAS normen en hun interpretaties, voor zover deze verenigbaar zijn 

met het geldende Belg ische jaarrekeningenrecht. Deze beleidsoptie heeft 

tot gevolg dat de lAS normen en hun interpretaties steeds in overweging 

zullen worden genomen bij de uitwerking van de CBN-adviezen en , 

indien mogelijk, zullen worden verwerkt in de betrokken adviezen(I). 

3.2. Adviezen van de CBN 

De adviezen van de CBN worden onmiddellijk na goedkeuring gepubli

ceerd op de website van het Instituur der Bedrijfsrevisoren(2). 

Sinds september 2002 is het consulteren van de CBN-adviezen tevens 

mogelijk op de website van de CBN(J). 

In 2002 heeft de CBN een advies geformuleerd aangaande: 

De boekhoudkundige verwerking van bepaalde verrichtingen als 

bedoeld in artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen (advies 

166/2) (partiële splitsing ); 

De boekhoudkundige aspecten van de certificatie van aandelen van 

handelsvennootschappen (advies 178/1). 

3.3. Contactcomité met de CBN 

Zoals aangekondigd in het voorgaande jaarverslag (IBR,jaarverslag, 2001, 
p. 257) richtte de Raad een nieuwe commissie op met de naam "Contact

comité met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen". Voorzitter 

van dit Contactcomité is confrater Hugo VAN PASSEL, vertegenwoordiger 

van het IBR in de CBN. 

In het kader van de adviezen die ze inzake boekhoudrecht geeft, meer 

bepaald naar aanleiding van de oproep tot commentaar die de CBN over 

haar ontwerpen van advies lanceerde, wil het Contactcomité het denkwerk 

van de Raad aanvullen. Dit Contactcomité van het IBR speelt de rol van 

interface tussen de CBN en het IBR. 

(1) CBN, "Be/eids- en activiteitsvers/ag van de CBN - A dviezen", Bulletin nr. 47, mei 2002, 
p.29-30. 

(2) www.accounrancy.be 
(3) www.cnc-cbn .be 
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Het Contactcomité heeft in 2002 de volgende onderwerpen behandeld: 

Vraag van de heer Yves LETERME d.d. 8 januari 2002 aan de Minister 

van Financiën over de adviezen 126/17 en 126/18 van de CBN betref

fende resp. de bepaling van de waarde van verwerving van activa ver

kregen onder bezwarende titel of gratis en de waarde van verwerving in 

geval van inbreng in natura; 

Voorontwerp van advies 166/2 van de boekhoudkundige verwerking 

van bepaalde verrichtingen als bedoeld in artikel 677 van het Wetboek 

van vennootschappen; 

Voorontwerp van advies 178/1 met betrekking tot de boekhoudkun

dige aspecten van de certificatie van aandelen van handelsvennoot

schappen; 

Voorontwerp van advies 179/1 betreffende sommige boekhoudkundige 

aspecten van de BEVAKs. 

3.4. Standpunt van de Raad 

Vanaf 1 januari 2005 zijn de internationale normen van de IASB (IAS/ 

IFRS) enkel verplicht bij het opmaken van de geconsolideerde jaarreke

ning van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Het toepassen van 

deze normen op 

de geconsolideerde jaarrekening van niet-beursgenoteerde ondernemin

gen; 

de statutaire jaarrekening van niet-beursgenoteerde ondernemingen; 

is niet voorzien in de huidige stand van zaken. 

Er is een tendens tot modernisering van het Belgische boekhoudrecht, 

waarbij in de toekomst de mogelijkheid zou bestaan om jaarrekeningen 

die niet onder het toepassingsgebied vallen van de Europese verordening 

toch conform IAS/IFRS op te stellen. Een aantal voorstellen werden be

sproken op het Forum 2000 van het revisoraat (cf. IBR, Opinies en beschou

wingen, nr. 10/2001). 

In dit verband steunt de Raad van het IBR de oplossing die erin zou 

bestaan om de geconsolideerde jaarrekening van elke vennootschap (zelfs 

de niet-beursgenoteerde) op te stellen en te publiceren conform IAS/IFRS, 

zoals de Europese verordening dit mogelijk maakt, en is hij van mening 
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dat het aangewezen is om verder na te denken over de statutaire jaarreke

nIng. 

Deze mogelijkheid wordt momenteel bestudeerd in de schoot van de 

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. 
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IIl. ONDERNEMINGSRAAD: 
UITGAVE VAN EEN 

BROCHURE OVER DE IAS/IFRS 

Op verzoek van de federaal Minister van Economie, de heer Charles 

PICQUÉ, werd een werkgroep opgericht, die de opdracht kreeg te voldoen 

aan de behoeften aan vorming en informatie van de leden van onderne

mingsraden inzake de IAS/IFRS-normen. 

Deze werkgroep is samengesteld uit leden van het kabinet van de 

Minister en ook uit vertegenwoordigers van het VBO, UNIZO, de CRB, 

de UCM, het BIBF, het lAB en het IBR. 

Het IBR is vertegenwoordigd door de Voorzitter, de heer L. SWOLFS en 

de heer C. BALEsTRA, Verantwoordelijke Studies en Vorming. 

De werkvergaderingen vonden plaats bij de Commissie voor Boek

houdkundige Normen onder het voorzitterschap van de heer J.-P. MAES. 

Het wetenschappelijk secretariaat werd waargenomen door de heer 

Y. STEMPNIERWSKY. De werkzaamheden vonden plaats tussen juni en 

december 2002. 

Het beoogde doel is tweeledig: 

een vereenvoudigde brochure ter beschikking stellen van de leden van 

ondernemingsraden die niet gespecialiseerd zijn in boekhouding; in de 

brochure worden de belangrijkste wijzigingen roegelicht die op til 

staan met betrekking tot de toepassing van de IAS/IFRS-normen voor 

beursgenoteerde en consoliderende vennootschappen; 

organiseren van een initiatiecursus in de IAS/IFRS-normen die twee en 

een halve dag zou duren en is bestemd voor ± 200 "opleiders" die de 

vertegenwoordigde organisaties van de verschillende sociale partners 

zullen aanwijzen. 
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In februari 2003 zullen de vormingssessies van start gaan. Kort daar

voor zou de tweetalige brochure moeten verschijnen. 

De drie beroepsinstituten hebben nauw samengewerkt om de brochure 

en het programma van de opleiding samen te stellen. 

De Raad is verheugd met dit initiatief van de Minister. Het is een 

lovenswaardige inspanning om in te spelen op de behoeften aan informatie 

en vorming van de diverse economische actoren. Bovendien is het nog 

maar eens een bewijs van het vertrouwen dat wordt gesteld in de boek

houdkundige beroepen en van de erkenning van hun bekwaamheid. 

In deze context van toepassing van nieuwe boekhoudkundige normen 

wordt de pedagogische taak van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad 

(art. 151,3° W. Venn.) uiterst belangrijk. 

De Raad herinnert eraan dat de controlenormen inzake de certificatie 

van de geconsolideerde jaarrekening reeds sinds 1997 voorzien in het ge

bruik van de internationale normen in de geconsolideerde rekeningen (cf. 

IRE, Vademecum, 2001, p. 508-520). 
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1. WERKZAAMHEDEN VAN DE "HELPDESK" 

1.1. Algemeen 

Zoals vermeld in het Jaarverslag 2001, (p. 28-31), is de Raad 1ll 2001 

overgegaan tot de inrichting van een "helpdesk". 

Dit initiatief heeft tot doel de confraters daadwerkelijk steun te geven 

wanneer zij, in het kader van hun professionele activiteiten, worden gecon

fronteerd met problemen van juridische of technische aard, waarvoor zij 

elders geen advies kunnen vinden. De coördinatie van de werkzaamheden 

van de helpdesk is toevertrouwd aan de Juridische dienst van het 

Instituut, in overleg met de Voorzitter van het IBR. De Juridische dienst 

staat eveneens in voor een initiële analyse van de gestelde vragen. 

Wat de mogelijke vragen van derden betreft, heeft de Raad beslist dat 

geen antwoord zal worden gegeven op vragen van boekhoud technische 

aard. De helpdesk beperkt zich tot algemene vragen van derden die 

betrekking hebben op de werking van het revisoraat en zal daarbij, in de 

mate van het mogelijke, verwijzen naar de reeds beschikbare informatie op 

de IBR-website. 

Het past om in herinnering te brengen dat vragen steeds schriftelijk 

moeten worden voorgelegd aan de helpdesk, per brief, per fax of via e-mail 

(helpdesk@ibr-ire .be) . De vraagstellers worden verzocht hun vraag zo 

nauwkeurig mogelijk te omschrijven en tezelfderrijd reeds hun eigen visie 

te geven met betrekking tot het gestelde probleem. 

De helpdesk streeft ernaar om de bedrijfsrevisoren zo goed mogelijk te 

kunnen helpen bij het vormen van een professioneel standpunt met 

betrekking tot de ongewone problemen waarmee zij worden geconfron

teerd . Er wordt getracht om de antwoorden zo spoedig mogelijk te ver

strekken, doch sommige problemen kunnen wat meer tijd vergen alvorens 

het geschikte antwoord kan worden gegeven. 

De door de helpdesk gegeven antwoorden verbinden de Raad niet. Een 

officieel advies van het IBR kan slechts worden gegeven hetzij door de 

Raad, hetzij door één van de werkgroepen (o.a. Juridische Commissie, 

Commissie Controlenormen, enz.). 
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Het is de bedoeling dat een selectie van de werkzaamheden van de 

helpdesk in verband met de vragen en antwoorden, die een brede interesse 

kunnen opwekken, op geregelde tijdstippen zal worden gebundeld en 

gepubliceerd. In de loop van 2003 zullen deze vragen en antwoorden 

onder de hoofding Frequent/y Asked Questions (FAQ), Helpdesk van het 

Extranet worden geplaatst. Daarnaast is er de beslissing genomen om twee 

bundels uit te geven met als thema respectievelijk de benoeming van de 

commissaris en de inbreng in natura. 

1.2. Activiteiten in het afgelopen jaar 

In 2002 zijn een 300-tal vragen aan de helpdesk overgemaakt. In de 

meeste gevallen kon een antwoord worden verstrekt binnen de twee 

weken. Het is echter zo dat in ongeveer 20 % meer tijd was vereist. 

Net zoals in 2001 maakten vragen inzake benoeming en ontslag van 

een commissaris enerzijds en de inbreng in natura en quasi-inbreng ander

zijds ook in 2002 de hoofdmoot van alle vragen uit. 

Daarnaast heeft de helpdesk heel wat vragen beantwoord inzake het 

mandaat van de commissaris in een vennootschap in vereffening, het 

beroepsgeheim en de deontologie van de bedrijfsrevisor, verrichtingen ver

bonden met het kapitaal en de aandelen, en informatieverstrekking aan de 

ondernemingsraad. 

2. NIEUWE NORMEN INZAKE OMZETTING VAN EEN 
VENNOOTSCHAP 

Op 9 juni 2000 keurde de Raad van het IBR de normen inzake het verslag 

op te stellen bij de omzetting van een vennootschap goed (lBR, Jaar

verslag, 2000, p. 126). Voorvermelde normen traden in werking op 6 fe

bruari 2001 , de datum van inwerkingtreding van het Wetboek van ven

nootschappen. Deze normen hielden reeds rekening met de bepalingen van 

het nieuwe Wetboek van vennootschappen. Ze zijn samen met het Insti

tuut der Accountants en Belastingconsulenten uitgewerkt, aangezien het 

om een gemeenschappelijke opdracht voor de bedrijfsrevisor en de accoun

tant gaat. 
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Op de vergadering van 3 juni 2002 hebben de verenigde Raden van 

het IBR en het lAB aanpassingen aan deze normen goedgekeurd. 

Deze normen dienden immers opnieuw te worden aangepast aan de 

gewijzigde vennootschapsrechtelijke bepalingen en meer in het bijzonder 

ingevolge de zogenaamde reparatiewet van 23 januari 2001 (B.S. 6 fe 

bruari 2001). 

Op zijn vergadering van 4 oktober 2002 heeft de Raad, na advies van 

de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, een nieuwe versie van de 

normen goedgekeurd. 

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: 

a. Op het vlak van de omzetting van coöperatieve vennootschappen heeft 

de reparatiewet een fundamentele wijziging teweeggebracht. Voortaan 

zullen de normen eveneens toepasselijk zijn op de omzetting van een 

ev.O.A. naar een CV.B.A., hetgeen vroeger niet het geval was (cf. 

vroegere paragraaf 1.2.2. en de voetnoot); 

b. De nieuwe paragraaf 1.2.2 . sluit een nieuw geval van omzetting voor

zien in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de intetnationale verengingen zonder winstoogmerk en 

de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (B.S. 

11 december 2002), met name de omzetting van een private stichting 

in een stichting van openbaar nut, uit het toepassingsgebied; 

c. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de tekst te verbeteren: 

Zo wordt systematisch de term "commissaris-revisor" vervangen 

door de term "commissaris"; 

De afkortingen en referenties worden gestroomlijnd; 

Er wordt beslist om het begrip "opdrachtovereenkomst" te vervan

gen door "opdrachtbrief' , aangezien dit de term is die ook in andere 

normen wordt gehanteerd (bijvoorbeeld normen inzake inbreng in 

natura - paragraaf 1.2.1.); 

In de Franse tekst van de normen wordt de terminologie "organe 

d'administration" vervangen door de terminologie "organe de 

gestion" . 

De nieuwe versie van de normen is onmiddellijk in werking getreden. 
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De tekst van de normen is beschikbaar op het Extranet en in bijlage bij 

onderhavig jaarverslag. 

3. WET CORPORATE GOVERNANCE VAN 
2 AUGUSTUS 2002 

3.1. Algemeen overzicht van de wet corporate governance 

Op 23 april 2001 diende de Regering bij de Kamer van Volksvertegen

woordigers een wetsontwerp in betreffende corporate governanafI) . De Kamer 

besliste hoorzittingen te houden vanaf oktober 2001 en vatte de debatten 

aan in januari 2002. De wet werd aangenomen en werd op 2 augustus 2002 

door de Koning afgekondigd (hierna genoemd de wet corporate governance)<2) . 

De wet corporate governance wijzigt het Wetboek van vennootschappen 

en is toepasbaar voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vennoot

schappen. De wet bevat bepalingen die de in dit jaarverslag (cf. supra, 

Deel 1, 1. 2.) beschreven regels betreffende de onafhankelijkheid van de 

commissaris verduidelijken en versterken. Sommige bepalingen van de 

wet worden hierna toegelicht en hebben met name betrekking op de aan

sprakelijkheid van de bestuurders, het directiecomité, de algemene verga

deringen en belangenconflicten. De wet corporate governance bevat boven

dien een reeks andere bepalingen waarnaar wordt verwezen(3) . 

3.2. Algemene vergadering 

De wet corporate governance stelt dat indien er geen commissaris wordt 

benoemd, iedere vennoot zich door een accountant kan laten bijstaan, niet 
alleen vertegenwoordigen(4) . 

(1) Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van 
de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter 
beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overname
aanbiedingen, ParI. St. Kamer 23 april 2001, nr. 1211 /001; zie ook: wetsvoorstel tot 
wijziging van het Wetboek van vennootschappen, Pari. St. Kamer 26 september 2000, 
nr. 0879/001; beide documenren zijn te vinden op de website: www.dekamer.be 

(2) Wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen 
alsook van de wet van 2 maan 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deel
nemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de 
openbare overnameaanbiedingen, B.S. 22 augustus 2002. 

(3) B.S. 22 augustus 2002. 
(4) Artikel 6 van de wet corporate governance houdende wijziging van artikel 166 van het 

Wetboek van vennootschappen. 
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Krachtens dezelfde wet kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk 

alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering 

behoren , met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten 
worden verleden(l) . 

De wet corporate governance stelt dat de statuten van een genoteerde ven

nootschap kunnen bepalen, volgens de bij wet vastgestelde voorwaarden, 

dat de aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en 

er hun stemrecht uitoefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij 

houder zijn op het ogenblik van de registratie, zelfs indien dit aantal ver

schilt van het aantal aandelen dat zi j bezitten op de dag van de vergade

ring(') In dit laatste geval voorziet de wet in specifieke oproepingstermij

nen, met bijzondere regels voor de genoteerde vennootschappen(3) . 

3.3. Maatschappelijk kapitaal 

De wet corporate governance bepaalt dat het maatschappelijk kapitaal van de 

vennootschap volledig en, niettegenstaande enig andersluidend beding , 

onvoorwaardelijk geplaatst moet zijd4). 

3.4. Adviserende comités - auditcomités 

Krachtens de wet corporate governance kan de raad van bestuur in zijn 

midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comi

tés oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachtedj). Deze 

bepaling maakt het meer bepaald mogelijk auditcomités(6) , bezoldigings

comités of benoemingscomités op te richten. 

(1) Artikel 20 van de wet corporate governance houdende wij zig ing van art ikel 382 van het 
Wetboek van vennootschappen betreffende de coöperatieve vennootschappen. 

(2) Artikel 40 van de wet corporate governance houdende wijziging van artikel 536 van het 
Wetboek van vennootschappen . 

(3) Artikel 38 van de wet corporate governance houdende wijziging van artikel 533 van het 
Wetboek van vennootschappen. 

(4) Artikel 8 van de wet corporate governance houdende wijziging van artikel 216 van het 
Wetboek van vennootschappen betreffende de B.V.B.A.'s; artikel 22 houdende wijzi
g ing van artikel 393 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de 
C.V.B.A.'s; artikel 25 houdende wijziging van artikel 44 1 van het Wetboek van ven
nootschappen betreffende de N.V.'s . 

(5) Artikel 30 van de wet corporate governance houdende wijzigi ng van art ikel 522, § 1 van 
het W etboek van vennootschappen. 

(6) Betreffende de rol van de auditcomités inzake de onafhankeli jkheid van de commissa
ris, zie ook mpra, Deel 1, 1.2. 
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3.5. Directiecomité 

De wet corporate governance bepaalt dat de statuten de raad van bestuur kun

nen toestaan zijn bestuursbevoegdheden volledig of gedeeltelijk over te 

dragen aan een directiecomité(I ). De raad van bestuur mag het algemeen 

beleid van de vennootschap echter niet overdragen en moet de controle 

over het beheer uitoefenen. Vennootschappen zijn niet gehouden een 

directiecomité op te richten. 

Voor het geval waarin de raad van bestuur beslist zIJn bestuursbe

voegdheden over te dragen aan een directiecomité, bevat de wet bepalin

gen over, onder meer, de samenstelling, de aansprakelijkheid van de leden 

van het directiecomité en de situaties van belangenconflict. 

Vennootschappen die al een beheersorgaan hebben dat ze "directieco

mité" noemen, hebben vanaf de publicatie van de wet(2) één jaar de tijd om 

zich te schikken naar de nieuwe bepalingen. 

Doen ze dat niet, dan worden de niet aangepaste directiecomités auto

matisch opgeheven(3) . 

3.6. Belangenconflict 

Het Wetboek van vennootschappen bevatte regels inzake belangenconflic

ten die toepasbaar waren op de volgende situaties: Ca) een bestuurder heeft 

een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing 

of een verrichting die rot de bevoegdheid behoort van de raad van 

bestuur(4); Cb) een beslissing die tot de bevoegdheid van de raad van 

bestuur van een beursgenoteerde vennootschap behoort, riskeert een ver

mogensrechtelijk voordeel te creëren voor een aandeelhouder met een 

doorslaggevende of belangrijke invloed op de benoeming van de bestuur
ders van deze vennootschap(5). 

De wet corporate governance past de regels inzake belangenconflicten aan 

en breidt ze uit tot de leden van het directiecomité. Tevens vervangt de 

(1) Artikel 33 van de wet corporate governance rot invoeging van artikel 524bis in het 
Wetboek van vennootschappen. 

(2) De wet verscheen in het Belgisch Staatsblad op 22 augustus 2002. 
(3) Artikel 54 van de wet corporate governance 
(4) Artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. 
(5) Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. 

IBR - J AARVERSLAG 2002 



wet de bepalingen van artikelS 24 van het Wetboek van vennootschappen 

betreffende de hoofdaandeelhouder door bepalingen betreffende de intra

groepsverrichtingen en wordt de notie van onafhankelijk bestuurder inge

voerd. 

3.7. Aansprakelijkheid van bestuurders, zaakvoerders en 
leden van het directiecomité 

De wet corporate governance bepaalt dat de rechtspersonen die worden 

benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité een 

natuurlijke persoon als vertegenwoordiger moeten aanstellen(l). Hij zal 

persoonlijk en hoofdelijk dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke ver

antwoordelijkheid dragen als de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, 

in tegenstelling tot de huidige situatie. De rechtspersoon kan ervoor kie

zen om zijn vertegenwoordiger aan te stellen onder zijn vennoten, zaak

voerders, bestuurders en werknemers. De rechtspersoon kan zijn vertegen

woordiger alleen vervangen indien hij tegelijk een opvolger benoemt. 

3.8. Commanditaire vennootschap op aandelen 

Voor de commanditaire vennootschappen op aandelen bepaalt het Wet

boek van vennootschappen dat de vennootschap, behoudens anderslui

dende bepaling, ophoudt te bestaan bij het overlijden van de zaakvoerder. 

Krachtens het Wetboek kunnen de commissarissen, behoudens anders

luidende bepalingen in de statuten, in geval van overlijden, wettelijke 

onbekwaamheid of verhindering van de zaakvoerder, een bewindvoerder, 

die al dan niet een vennoot is, benoemen om de dringende zaken van lou

ter beheer te verrichten totdat de algemene vergadering bijeenkomt. 

De wet corporate governance vervangt deze bepaling door een regel die 

aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel de bevoegdheid ver

leent een bewindvoerder te benoemen, op verzoek van gelijk welke 

belanghebbende, behoudens andersluidende bepaling in de statuten(2) . 

(1) Arrikel 37 van de wet corporate governance houdende wijziging van arrikel 529 van het 
Wetboek van vennootschappen. 

(2) Artikel 46 van de wet corporate governance houdende wijziging van arrikel 660, tweede 
lid van het Wetboek van vennootschappen. 
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3.9. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 

De wet corporate governance wijzigt de wet van 2 maart 1989 op de open

baarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde ven

nootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedin

gen, met betrekking tot de verplichtingen inzake informatie van de aan

deelhouders ten aanzien van de CBF. 

Bovendien bepaalt de wet dat bij openbaarmaking van het advies van 

de CBF volgens hetwelk de kennisgeving van een aandeelhouder niet con

form is aan de reglementering, de aan de bedoelde effecten verbonden 

stemrechten worden geschorst gedurende één jaar vanaf voornoemde open

baarmaking, tenzij de voorzitter van de rechtbank van koophandel een 

vonnis velt betreffende de opschorting van de uitoefening van de stem

rechten verbonden aan de in het advies van de CBF vermelde effected '). 

3.10. Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen 

De artikelen 4 en 5 van de wet betreffende de onafhankelijkheid van de com

missaris zullen in werking treden op een door de Koning te bepalen datum. 

Op 31 december 2002 waren beide artikelen nog niet van kracht geworden. 

De overige bepalingen van de wet corporate governance zijn op 1 septem

ber 2002 in werking getreden. 

Vennootschappen waarbinnen er op 1 september 2002 een bestuursor

gaan is ingesteld dat de benaming directiecomité draagt, moeten zich per 

22 augustus 2003 schikken naar de nieuwe bepalingen van het Wetboek 

van vennootschappen betreffende het directiecomité(2) . 

De bepalingen van het nieuwe artikel 524 van het Wetboek van ven

nootschappen over de intragroepsverrichtingen zijn voor het eerst van toe

passing op de boekjaren die ingaan na 31 december 2003. Artikel 524, 

§4, tweede lid, 1°, van hetzelfde Wetboek betreffende het eerste criterium 

inzake de onafhankelijke bestuurders (wachtperiode van twee jaar van de 

onafhankelijke bestuurders), is niet van toepassing op de benoeming van 
de eerste onafhankelijke bestuurders(3). 

(1 ) Artikel 52 van de wet corporate governance houdende wijziging van artikel 10 van de 
wet van 2 maart 1989. 

(2) Artikel 54 van de wet corporate governance . 
(3 ) Artikel 53 van de wet corporate governance. 
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4. WET VAN 2 MEI 2002 BETREFFENDE DE VZW'S, 
DE IVZW'S EN DE STICHTINGEN 

4.1. Algemeenheden 

De wet van 2 mei 2002 betreffende de vzw's, de ivzw's en de stichtingen 

brengt ingrijpende wijzigingen aan in de wet van 27 juni 1921 waarbij 

aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van 

openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (B.S. 1 juli 1921). De 

wet van 25 oktober 1919 betreffende de internationale verenigingen 

wordt opgeheven. Bovendien wordt een nieuw juridisch vehikel gecreëerd 

in de vorm van de "privaatrechtelijke stichting" die, voor zover sommige 

criteria zijn vervuld, kan worden omschreven als zijnde "van openbaar 

nut" (art. 27, derde en vierde lid). Dit vehikel is onder meer het Belgische 

alternatief op het Nederlandse "administratiekantoor" , dat de vlotte uitvoe

ring toelaat van de controle van het kapitaal en van het stemrecht via het 

certificeren van effecten. 

Voortaan worden de bepalingen betreffende de Belgische verenigingen 

zonder winstoogmerk (art. 1 tot 26septies) , de buitenlandse verenigingen 

zonder winstoogmerk (art. 26octies), de stichtingen van openbaar nut en de 

private stichtingen (art. 27 tot 44), de buitenlandse stichtingen (art. 45), 

de internationale verenigingen zonder winstoogmerk (art. 46 tot 57) en de 

buitenlandse internationale verenigingen zonder winstoogmerk (art. 58) in 

één enkele wet samengebracht. 

4.2. Inwerkingtreding 

Op 11 december 2002(1) verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 

2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de inter

nationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

De inwerkingtreding van die wet (artikelen 66 en 63) is onderworpen 

aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de uitvoeringsbesluiten(2) . 

(1) Op 18 oktober 2002 werd de nieuwe wet voor het eerst gepubliceerd. Op 19 oktober 
2002 verscheen een erratum betreffende de Nederlandse tekst van artikel 66. Een 
nieuwe publicatie van de volledige tekst heeft plaatsgevonden in het Belgisch Staats
blad van 11 december 2002. 

(2) Het koninklijk besluit moet onder meer de volgende zaken regelen: de openbaarma
king van akten en documenten, het dossier dat op de griffie wordt bijgehouden en de 

.J .. 
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Bijgevolg zal de wet van kracht worden op de eerste dag van de tweede 

maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het 

koninklijk besluit tot uitvoering van deze wet; men verwacht dat dit de 

komende maanden zal gebeuren. 

Verenigingen die vóór deze datum werden opgericht, zullen zich naar 

de nieuwe bepalingen moeten schikken binnen een minimumtermijn van 

één jaar en een maximumtermijn van vijf jaar (te bepalen bij koninklijk 

besluit in functie van de categorieën verenigingen). 

4.3. Mandaat van commissaris 

4.3.1. Benoeming 

De benoeming van één of meer commissarissen, die lid zijn van het IBR, 

wordt verplicht gesteld voor de stichtingen (art. 37, §5 van de gewijzigde 

wet van 27 juni 1921), de Belgische vzw's (art. 17, §5) en de buitenlandse 

vzw's met ten minste(1 ) één centrum van werkzaamheden in België (art . 

26octies, § 3), alsook voor de ivzw's (internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk, art. 53 §5). 

Deze benoeming is verplicht wanneer bij het afsluiten van het boekjaar 

sommige drempels worden overschreden. Deze drempels kunnen worden 

gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen en hebben betrekking 

op de omvang van de inkomsten, het balanstotaal en het aantal tewerkge

stelde werknemers. De benoeming is verplicht zodra het jaarlijks gemid

delde van de tewerkgestelde werknemers, uitgedrukt in voltijdse equiva

lenten, meer dan 100 eenheden bedraagt (cf. in/ra punt 4.4.2.). 

4.3.2. Opdracht 

Over de opdracht van de commissaris bevat de wet geen precieze gegevens, 

met uitzondering van het algemeen kader "de controle van de financiële 

. ..1. .. 
gegevens die door de NBB moeren worden versuekr, de door de NBB bij re houden 
algemene en anonieme srarisrieken, de publicaries in her B.S., her neerleggen van de 
jaarrekening, her consigneren van de acriva, de rermijnen voor her wijzigen van de 
sracuren, her wijzigen van de nummering van de arrikels. Bovendien moer de Koning 
de rerminologie in overeensremming brengen mer de andere wenen. 

(1) Indien meerdere cenrra van werkzaamheden in België zijn gevesrigd, worden alle cen
ua als één vzw beschouwd voor her berekenen van de drempels en her benoemen van 
de commissaris (arr. 26octies, §3). 
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toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de 

wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moe

ten worden vastgesteld" (art. 17, §5). De duur van het mandaat wordt niet 

vastgesteld, maar er wordt wel bepaald dat de algemene vergadering van 

de vzw (door het bestuursorgaan voor de ivzw en stichting) een commissa

ris benoemt onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van 

het IBR. 

4.3.3. Standpunt van de Raad 

De Raad betreurt dat de wetgever geen minimale wettelijke zekerheid 

heeft voorzien o.a. met betrekking tot de onderzoeksbevoegdheid en de 

duur van het mandaat, evenals andere desbetreffende bepalingen uit het 

Wetboek van vennootschappen. 

De Raad beveelt de leden, die de functie van commissaris in een vzw, 

een ivzw of een stichting opnemen, aan om verduidelijkingen in de 

opdrachtbrief op te nemen. 

4.4. Belangrijkste nieuwe bepalingen 

De belangrijkste vernieuwingen voor de vzw's hebben betrekking op de 

boekhouding en de jaarrekening, alsook op de grotere transparantie die 

hun wordt opgelegd. 

4 .4.1. Transparantie en openbaarmaking 

Artikel 26novies regelt voor de Belgische vzw's(l ) de nieuwe verplichting 

om een "dossier" in te dienen, dat moet worden bijgehouden en dat elke 

belanghebbende kan raadplegen of waarvan hij een kopie kan krijgen (op 

zijn kosten). Dit dossier wordt bewaard op de griffie van de rechtbank van 

eerste aanleg van het arrondissement waar de zetel van de vereniging is 

gevestigd. 

(1) Een vereenvoudigd dossier is voorzien voor de buirenlandse verenigingen mer een 
cenrrum van werkzaamheden in België (arr. 26octies); zi jn er meerdere cenrra, dan vol
sraar her slechrs één dossier in re dienen. 
Voor de sr ichringen wordr verwezen naar een "dossier" zoals gedefinieerd in een 
arr. 31, §1, dar voorkomr in de reksr die in her Parlemenr werd goedgekeurd, maar 
dar verdwenen is (samen mer de arrikelen 30 en 32) in de versie die in her Belgisch 
Staatsblad werd gepubliceerd op 18 okrober 2002. 
Voor de ivzw's voorzier arr . 51, §1 in een geli jkaardige bepaling. 
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Met betrekking tot de ivzw's bestaat er een soortgelijke bepaling In 

artikel 51, § 1. 

Dit dossier moet ten minste de volgende stukken bevatten: 

({ 1 ° de statuten van de vereniging; 
2° de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeë"indiging van de bestuurders, 
van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen 

gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de commissarissen; 
3 ° een kopie van het register van de leden; 
4° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, 
de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeë"indiging van de vereffe
naars, bedoeld in artikel 23, eerste lid; de rechterlijke beslissingen moeten 
slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan 
of uitvoerbaar zijn bij voorraad; 
5 ° de jaarrekening van de vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 17; 

6° de wijzigingen in de in 1°, 2 °, 4 ° en 5°, bedoelde akten, stukken en beslis

szngen; 
7° de gecoó'rdineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan". 

Het is interessant om vast te stellen dat de akte van benoeming van de 

commissaris deel uitmaakt van het dossier (r) en dat punt 5° verwijst 

naar artikel 17, § 5, waarin het optreden van de commissaris wordt gere

geld. 

4.4.2. Boekhouding en jaarrekening 

De bepalingen van de nieuwe wet die de aandacht van de Raad trekken, 

zijn de verplichtingen die aan de vzw's worden opgelegd inzake hun boek

houding en jaarrekening (vooral art. 27 van de wet van 2 mei 2002 tot 

vervanging van art. 17 van de wet van 27 juni 1921). 

De wet voorziet in verplichtingen inzake de boekhouding en de con

trole die verschillend zijn naargelang van het totaal van de inkomsten, de 

balans en het aantal werknemers. 

De nieuwe wet staat de kleine vzw's toe een vereenvoudigde boekhou

ding bij te houden die ten minste betrekking heeft op de mutaties in con

tant geld of op rekeningen, overeenkomstig een model dat bij koninklijk 

besluit zal worden vastgesteld. Deze vzw's zullen bijgevolg niet onder

worpen zijn aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de onder-
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nemingen. Elk jaar en uiterlijk zes maanden na de datum van afsluiting 

van het boekjaar, moet de raad van bestuur niettemin de jaarrekening van 

het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar ter 

goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. 

De grote vzw's, die bij het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar 

ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijden: 

1 ° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers 

ingeschreven in het personeelsregister; 

2° in totaal 250.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, 

exclusief de B.T.W.; 

3° balanstotaal van 1.000.000 EURO), 

moeten hun boekhouding bijhouden en hun jaarrekening opstellen over

eenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot 

de boekhouding van de ondernemingen; dit betekent dat ze net als de 

handelsvennootschappen een volledige boekhouding moeten bijhouden. 

Deze grote vzw's moeten hun jaarrekening indienen bij de Nationale 

Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de alge

mene vergadering. Overeenkomstig nog vast te stellen modaliteiten zal de 

Balanscentrale hiervan kennis geven aan de griffie van de rechtbank waar 

het "dossier" wordt bijgehouden. 

Naar het voorbeeld van de grote vzw's moeten de heel grote vzw's hun 

boekhouding bijhouden krachtens de wet van 17 juli 1975 op de boek

houding van de ondernemingen. Zij moeten ook hun jaarrekening neer

leggen bij de NBB . 

Bovendien moeten de heel grote vzw's één of meer commissarissen 

belasten niet alleen met de controle van de financiële toestand en van de 

jaarrekening, maar ook met de regelmatigheid, in het licht van de wet en 

de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden 

vastgesteld. 

Net als bij de handelsvennootschappen komt het de algemene vergade

ring van de vzw toe onder de leden, natuurlijke personen of rechtsperso

nen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de commissaris te benoemen, 

(1) Her is inreressanr om op re merken dar de wer rekening houdr mer her crirerium van 
de balans, rerwijl kleine vzw's nier gehouden zijn een balans op re maken. 
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af te zetten en zijn vergoeding te bepalen. Tevens beraadslaagt de alge

mene vergadering over de aan te commissarissen te verlenen kwijting 

(artikel 4 van de gewijzigde wet van 27 juni 1921). 

Een vzw wordt beschouwd als zijnde heel groot, zodra het jaarlijks 

gemiddelde van het aantal tewerkgestelde werknemers, uitgedrukt in vol

tijdse equivalenten, meer dan 100 bedraagt of waneer de vereniging bij 

het afsluiten van het boekjaar de hierna vastgestelde cijfers overschrijdt 

voor ten minste twee van de volgende drie criteria: 

1 ° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werkne

mers ingeschreven in het personeelsregister; 

2° in totaal 6.250.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvang

sten, exclusief de B.T.W.; 

3° een balanstotaal van 3.125.000 EUR. 

4.4.3 . Bijzondere sectoren 

Bovendien "blijven de verenigingen die wegens de aard van hun hoofdacti

viteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of een over

heidsreglementering voortvloeiende regels betreffende het houden van hun 

boekhouding en betreffende hun jaarrekening, aan die regels onderworpen 

voor zover die regels ten minste gelijkwaardig zijn aan die bepaald op 

grond van deze wet" (art . 17, §4 van de gewijzigde wet van 27 juni 1921). 

Het is de taak van het beheersorgaan te beoordelen in welke mate de vere

niging aan dit criterium beantwoordt. 

4.5. Publicaties van het IBR betreffende de 
niet-commerciële sector 

In 2002 werd de laatste hand gelegd aan de publicaties betreffende de 

werkzaamheden van de IBR werkgroep "Accounting en auditing in de 

publieke en non-profit sector". Een brochure gewijd aan de boekhouding 

en een andere aan de audit in de niet-commerciële sector werden naar de 

leden gestuurd. 

4.6. Opdracht toevertrouwd aan de CBN 

Op verzoek van de Minister van Justitie bereidt de eBN een voorontwerp 

van koninklijk besluit voor waarin de boekhoudkundige verplichtingen 
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worden vastgesteld die de wet van 2 mei 2002 oplegt aan de vzw's , de 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen . De 

werkzaamheden worden verricht door een werkgroep onder het voorzitter

schap van de heer ].-P. MAES. Drie confraters vertegenwoordigen het be

roep in de werkgroep: de heren]. CHRlSTIAENS, A. KILESSE en ]. -1. SERVAlS. 

Teneinde de hervorming te begeleiden en te vergemakkelijken werd op 

initiatief van het Ministerie van Justitie, een project van publicatie gestart 

dat zowel theoretisch als praktisch is . Op initiatief van de CBN werden de 

drie boekhoudkundige instituten (IBR, BIBF en lAB) uitgenodigd om mee 

te werken aan het opstellen van de brochure. De voltooiing van de brochure 

zou moeten samenvallen met de publicatie van het koninklijk besluit. 

5. CONTROLE VAN DE BEHEERS VENNOOTSCHAPPEN 
VAN AUTEURSRECHTEN: WETSONTWERP 

In 2002 werd het IBR om advies gevraagd inzake het voorontwerp van 

wet van 10 december 2001 tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 

betreffende het auteutsrecht en de naburige rechten. De wijziging betreft 

de controle van de beheersvennootschappen van rechten. 

Deze beheersvennootschappen innen of verdelen de auteursrechten en 

naburige rechten voor rekening van de rechthebbenden. De artikelen 65 

tot 78 van de wet van 30 juni 1994 (Hoofdstuk VII) betreffen de beheers

vennootschappen . 

Artikel 68 van de wet van 30 juni 1994 schrijft voor dat de controle op 

de beheersvennootschappen wordt uitgeoefend door een commissaris, 

benoemd op dezelfde wijze als bij de naamloze vennootschappen . Arti 

kel 69 omschrijft het voorwerp van de opdracht van de commissaris . Aan

gezien de beheersvennootschappen tot doel hebben de auteursrechten en 

naburige rechten in te zamelen en die te verdelen onder de rechthebben

den overeenkomstig de door de algemene vergadering aangenomen regels, 

wordt over de aanwending van deze rechten jaarlijks een bijzonder verslag 

opgemaakt door de commissaris. 

De nieuwe bepalingen beogen de samenwerking tussen het orgaan van 

controle (voortaan de Controledienst, voorheen de vertegenwoordiger van 
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de Minister) en de commissarissen te versterken. Volgens de memorie van 

toelichting, zijn deze bepalingen geïnspireerd op de artikelen 50 en vol

gende van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op 

de kredietinstellingen. 

De Raad heeft de bepalingen inzake de controle door de commissaris 

van bovenvermeld voorontwerp van wet grondig bekeken en een voorstel 

van aanpassingen uitgebracht. 

Het voorontwerp van wet d.d. 19 juli 2002 houdt rekening met 

bepaalde opmerkingen van de Raad. Op 4 december 2002 organiseerde de 

Minister van Economische Zaken bij de Centrale Raad voor het Bedrijfs

leven een rondetafelconferentie met vertegenwoordigers van de beheers

vennootschappen en andere betrokken actoren . Het IBR was vertegen

woordigd en kon er zijn opmerkingen tot uitdrukking brengen. 

De krachtlijnen van de bepalingen van het wetsontwerp inzake de con

trole door de commissaris zijn als volgt: 

benoeming van een commissaris in beheersvennootschappen; 

kennisgevingsplicht door het IBR aan de Controledienst van tuchtbe

slissingen genomen tegen een bedrijfsrevisor wegens tekortkomingen 

in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris; 

informatieplicht van de beheersvennootschap aan de Controledienst 

inzake het ontslag van de commissaris; 

omschrijving van de opdracht van de commissaris geïnspireerd op arti

kel 55 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toe

zicht op de kredietinstellingen. 

6. WAARDERING VAN ONDERNEMINGEN: 
TECHNISCHE NOTA 

De werkgroep Waardering van ondernemingen, samengesteld uit de con

fraters J. -M. BOES, B. CLAEYS, M. GRIGNARD, T. LE]USTE, 1. OSTYN onder 

het voorzitterschap van 1. DE PUYSSELEYR, heeft de problematiek behan

deld van de tussenkomst van de bedrijfsrevisor in geval van waardering 

van ondernemingen. 
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De problematiek van de waardering van ondernemingen werd door de 

werkgroep behandeld vanuit een technisch, juridisch en economisch per

spectief. 

De technische nota belicht de bedrijfseconomische aspecten van de 

waarderingsproblematiek en maakt het voorwerp uit van een brochure in 

de reeks "Studies IBR" (publicatie voorjaar 2003). 

Het eerste gedeelte van de brochure zal de volgende topics omvatten: 

inleidende beschouwingen met betrekking tot de waardebepaling van 

een onderneming; 

algemene beschouwingen in verband met de tussenkomst van een 

bedrijfsrevisor bij een waardebepaling; 

bijzonderheden in verband met het boekhoudkundig onderzoek; 

analyse van de meest voorkomende waarderingsmethoden. 

Het tweede gedeelte van de brochure zal een model van minimumver

slag bij de waarderingsopdracht bevatten, met bijzondere aandacht voor de 

volgende aspecten: 

de opdracht; 

de identificatie van de betrokken vennootschap; 

de reikwijdte van de controles en de conclusies daatuit; 

de gegrondheid van de toegepaste waarderingsmethoden; 

de bijkomende elementen voor het verslag in geval van gedwongen 

verkoop van effecten (art. 513 W. Venn.). 

7. VERSCHIL TUSSEN DE FRANSE EN NEDERLANDSE 
VERSIE VAN ARTIKEL 138 VAN HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN BETREFFENDE DE 
ALARMBELPROCEDURE 

De Programmawet van 2 augustus 2002 (B.S. 29 augustus 2002) heeft 

formele wijzingen aan een tiental artikelen van het Wetboek van vennoot

schappen aangebracht. 

De Raad van het IBR betreurt evenwel dat in het kader van voorver

melde Programmawet het verschil tussen de Nederlandse en de Franse 
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tekst van artikel 138, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen 

niet is aangepast. 

Dit artikel betreft de alarmbelprocedure bij ondernemingen in moei

lijkheden die is ingevoerd door de wet van 17 juli 1997 betreffende het 

gerechtelijk akkoord . 

De differentiatie bestaat in het feit dat de zinsnede "of indien ze oordelen 

dat de maatregelen de continuiteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren 
gedurende een redelijke termijn" in de Nederlandse tekst is opgenomen maar 

ontbreekt in de Franse tekst van voorvermeld artikel. 

Het gaat hier duidelijk om een vergetelheid van de wetgever, aange

zien er vóór de codificatie door het Wetboek van vennootschappen wel 

uniformiteit was tussen de Nederlandse en de Franse tekst van voorver

meld artikel. 

De Raad zal de nodige stappen zetten om de uniformiteit tussen de 

Nederlandse en de Franse tekst van artikel 138, vierde lid van het Wet

boek van vennootschappen bij de eerstkomende reparatie- of programma

wet te laten bewerkstelligen. 

In afwachting vestigt de Raad de aandacht van de leden op het feit dat 

er bij de uitoefening van hun activiteiten niettemin rekening dient te wor

den gehouden met voorvermelde zinsnede, ook al bestaat ze (op dit 

moment) enkel in de Nederlandse versie. 

8. STUDIE AANGAANDE DE CONTROLE VAN 
JAARREKENINGEN DOOR DE COMMISSARISSEN 

In mei 2002 maakte het handelsinformatiebedrijf GRAYDON een studie 

bekend aangaande de controle van jaarrekeningen door de commissaris (zie 

Persbericht Graydon, 16 mei 2002). 

GRAYDON telde in 2000 14.126 Belgische vennootschappen met een 

commissaris, tegenover 13.394 in 1997. 

Uit het cijfermateriaal dat in deze studie vervat is, blijkt dat van de 

14.126 Belgische vennootschappen met een commissaris er slechts 873 of 
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6,2 % geen goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2000 hebben 

gekregen (zie p. 109 voor een grafische voorstelling)(l). 

Volgens de studie zou het volume "negatieve opmerkingen" van jaar 

tot jaar verminderen. Met "negatieve opmerkingen" worden bedoeld de 

verklaringen met voorbehoud, de onthoudende verklaringen en de afkeu

rende verklaringen. 

Over het boekjaar 1997 bedroeg het totaal aantal verklaringen met 

voorbehoud, onthoudende verklaringen en afkeurende verklaringen nog 

1.103 of8,2 % van het totaal; over 1998 waren dat er 956 of 7,1 % van 

het totaal en in 1999 bedroeg het aantal 976 00,2 %. 

Hietuit leidt de studie af dat uit de verslagen van de commissarissen 

blijkt dat de boekhouding van de grote bedrijven jaar na jaar beter ge

beurt. 

De GRAYDON-studie trekt eveneens een parallel tussen de afkeu

rende of onthoudende verklaringen van de commissaris en de toenemende 

kans op een nakend faillissement (zie p . 11 0 voor een grafische voorstel
ling)(2) . 

In dit verband wordt erop gewezen dat vennootschappen waar een ver

slag met een afkeurende verklaring werd opgesteld een sterk verhoogd 

risico hebben op een faillissement (voor 1999 gaat 44 % van de vennoot

schappen met een afkeurende verklaring failliet). 

Ook in vennootschappen waar een onthoudende verklaring werd uitge

bracht is er een verhoogd risico op een faillissement (faillissement in 

8,9 % van de gevallen in 2000). Het faillissementspercentage van ven

nootschappen met een verklaring met voorbehoud loopt in 2000 op tot 

1,8 %. In gevallen waar de commissaris ervan uitgaat dat de jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van 

het bedrijf, en dus een verklaring zonder voorbehoud afgeeft, blijkt, 

althans volgens de studie, het faillissementspercentage zeer laag te zijn, 

met name 0,15 % of 18 faillissementen op een totaal van 11.507. 

(1) In de grafische voorstelling zijn de afkeurende verklaringen niet opgenomen; ze be
dragen voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000 respectievelijk 17 , 27, 19 en 21. 

(2) Bij de lezing van de g rafiek mer de faillissementspercentages dient rekening te wor
den gehouden met het feit dat bedrijven mer een balans van het boekjaar 2000 en 
1999 in de nabije toekomst nog kunnen failliet worden verklaard, aldus Graydon. 
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COMMISSARISVERKLARING: PROCE NTUELE VERD ELING (Graydon) 
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De conclusie van de GRAYDON-studie is dat voor het bepalen van de 

leefbaarheid van een bedrijf, het commissarisverslag een aandachtspunt is: 

"De evolutie van bedrijven met een onthoudende of afkeurende verklaring dient met 
oplettendheid gevolgd te worden. Een negatieve opmerking van de commissaris is 

vaak de voorbode van een nakend faillissement". 

Volgens de Raad illustreert de GRAYDON-analyse dat terdege belang 

wordt gehecht aan de inhoud van de commissarisverklaring. De Raad 

is van oordeel dat dit de rol die de commissaris opneemt in de socio

economische wereld onderstreept en kan zich hierover alleen maar ver

heugen. 
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FAILLISSEMENTSPERCENTAGE PER VERKLARING (Graydon) 
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1. ALGEMENE VERGADERINGEN 

l.I. Gewone algemene vergadering van de leden 

1.1.1. Algemene vergadering van 26 april 2002 

De gewone algemene vergadering van de leden werd , overeenkomstig arti

kel 9 van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het 

huishoudelijk reglement, gehouden op vrijdag 26 april 2002 te Brussel. 

Ze werd bijgewoond door 135 leden-natuurlijke personen en 54 leden

rechtspersonen. Tevens werden 73 leden vertegenwoordigd bij volmacht. 

De vergadering bewaarde een minuut stilte ter nagedachtenis van de 

confraters en erebedrijfsrevisoren die sinds de vorige vergadering overleden 

zijn: de heren Raymond CARDOEN, Michel DEFONTAINE, Fernand Dou

MONT, Albert FONDU, Francis LEMAIRE, Petrus RYCKEN en Jacgues VAN 

MEERBEECK, alsook ter nagedachtenis van de heer Jozef CARDYN die gedu

rende vele jaren de vertaler was van het Instituut. 

De Voorzitter vroeg een warm applaus voor de confraters die 25 jaar 

ingeschreven zijn op de ledenlijst van het Instituut: de heren André 

DEscHAMPs, Edmond D'HAENS, Emmanuel MOREL DE WESTGAVER, 

Roland PAEMELEIRE, Herman VAN BRECHT enJan VANDERHOEGHT. 

Hij huldigde daarenboven de aanwezige leden die reeds 30 jaar op de 

ledenlijst staan ingeschreven. Het betreft de volgende confraters: mevrou

wen Alexandra BURGELMAN en Helga PLATTEAU en de heren Walter 

BAUWENS, Daniel GOOSSENS, André HOSTE, Frank PETRÉ, Jos VAN der 

STEEN en Leo VAN GULCK. 

De Voorzitter bracht eveneens hulde aan de heer Eric VAN MEENSEL, 

die sinds 25 jaar werkzaam is op het IBR en die de functie uitoefent van 

Directeur Administratie. 

Overeenkomstig artikel 17 van het huishoudelijk reglement, ver

klaarde de Voorzitter van het IBR tot verkozen: 

als Nederlandstalig Raadslid: confrater Boudewijn CALLENS; 

als Franstalige Raadsleden: de confraters Hugues FRONVILLE en Georges 
HEPNER; 

als effectief lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van 

Beroep: confrater Ludo CARIS; 
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als plaatsvervangend lid van de Franstalige Kamer van de Commis se 

van Beroep: confrater Pol FIVEZ; 

als commissarissen: de confraters Fernand MAILLARD en Jan DE BOM 

VAN DRIESSCHE. 

Na de afkondiging van deze verkiezingsuitslagen verzocht de Voor

zitter van het IBR de Secretaris-generaal, de heer David SZAFRAN, om een 

overzicht te geven van het Jaarverslag 2001. De heer SZAFRAN belichtte 

hierbij onder meer de activiteiten van de diensten van het Instituut, de 

werkzaamheden van de commissies en werkgroepen van het IBR, de 

oprichting van zeven nieuwe commissies, de werkzaamheden van de Raad 

in verband met de nationale en internationale vertegenwoordiging, de 

publicaties van het Instituut van het afgelopen jaar, de versterking van de 

interne sttuctuur en de verhuis van de zetel van het IBR. 

De Secretaris-generaal bevestigde ook de installatie van de helpdesk of 

informatiecenttum, bedoeld als dienstverstrekking naar de leden toe. 

Hij belichtte de inspanningen die door de Raad werden geleverd op 

het vlak van de onafhankelijkheid van de commissaris in het kader van de 

evolutie in de Belgische en Europese wetgeving, de Europese harmonisatie 

van de boekhouding, de overstap naar de euro en de elektronische handel. 

De Voorzitter verleende vervolgens het woord aan de Secretaris-Pen

ningmeester, de heer Pierre P. BERGER, die roelichting gaf bij de jaarreke

ning per 31 december 2001. 

Hij stipte aan dat er voor 2001 een verlies werd begroot van 

178.903 EUR, terwijl het gerealiseerde verlies 245 .591 EUR bedroeg. Dit 

wordt verklaard doordat de gerealiseerde inkomsten van leden en uit acti

viteiten 226.745 EUR hoger liggen dan begroot en de uitgaven uit acti

viteiten de begroting van 2001 overtreffen met 303.664 EUR. 

Op het vlak van de kosten stipte de Secretaris-Penningmeester in het 

bijzonder aan dat de personeelskosten sterk beïnvloed werden door een 

versnelde uitbreiding van het personeelsaantal dat steeg van 19 personen, 

begin 2001, tot 27 personen, begin 2002. 

De Secretaris-Penningmeester onderlijnde dat de Raad aan de alge

mene vergadering voorstelt om de bijzondere reserve op 1,7 miljoen EUR 

te brengen. Hij stipte hierbij tevens aan dat deze reserve in 1993 in het 
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leven werd geroepen als een voorzorgsfonds om de vaste kosten, zoals de 

personeelskosten en de huur, van het Instituut te kunnen dekken. 

De Voorzitter opende daarna de bespreking van het verslag over de 

activiteiten van de Raad en m.b.t. de rekeningen. Op vraag van een con

frater verduidelijkte de Secretaris-Penningmeester in deze contekst het 

onderscheid tussen de algemene reserve en de bijzondere reserve. 

Vervolgens gaf een confrater lezing van een brief gericht aan de Raad, 

waarin een aantal belangrijke en actuele onderwerpen werden toegelicht 

zoals erelonen, onafhankelijkheid, hoofdactiviteit, college van commissa

rissen . De Voorzitter gaf in zijn antwoord de positie van de Raad inzake 

deze domeinen. 

De vergadering keurde de rekeningen per 31 december 2001, die door 

de Secretaris-Penningmeester Pierre P. BERGER werden toegelicht, goed. 

Zij verleende kwijting aan de leden van de Raad en aan de commissaris

sen. 

Vervolgens stelde confrater Pierre P. BERGER het ontwerp van de 

begroting 2002 voor. 

Wat de ontvangsten aangaat, stelde de Raad voor om de bijdragen te 

verhogen. De vaste bijdragen, inclusief de forfaitaire vormingsbijdragen 

zou voor natuurlijk personen gebracht worden van 500 EUR, op jaarbasis, 

naar 750 EUR, uitgesplitst in enerzijds een vaste bijdrage van 500 EUR 

en anderzijds een forfaitaire vormingsbijdrage van 250 EUR. Het ontwerp 

van begroting voorziet ook een verhoging van de vaste bijdrage van de 

rechtspersonen van 250 EUR naar 750 EUR. 

Ten aanzien van de veranderlijke bijdrage lichtte de heer Pierre P. 
BERGER toe dat er in 2001 een effectieve groei was van de berekeningsba

sis van de veranderlijke bijdrage van 8 % en het jaar daarvoor van 8,7 %. 

De Raad stelde voor om de veranderlijke bijdrage van 0,75 % te bren

gen op 0,85 % en ging uit van de veronderstelling dat de berekeningsba

sis zou aangroeien met 10 %. Deze verhoging van de variabele bijdrage is 

noodzakelijk voor de uitbreiding van de activiteiten (toezicht, kwaliteits

controles, helpdesk, internationale aangelegenheden, enz.). 

De Voorzitter legde vervolgens de begroting ter bespreking voor en 

verleende het woord aan een confrater. Deze liet opmerken dat in de 
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begroting een forse stijging wordt voorgesteld van de inkomsten alsook 

van de uitgaven, terwijl zij toch met een verlies afsluit. De Voorzitter gaf 

hierop toelichting bij de stijging van de kosten, de bijdrageverhoging en 

de begroting in deficit. Hij refereerde hierbij ook naar de reeds genoemde 

bijzondere reserve. 

Het ontwerp van begroting werd met meerderheid goedgekeurd. 

De Voorzitter verleende vervolgens het woord aan de Ondervoorzitter, 

de heer André KILESSE. Confrater KILESSE wijdde zijn uiteenzetting aan de 

toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor. Hij schetste hierbij de maatre

gelen die werden genomen om universitaire afgestudeerden meer tot het 

beroep aan te trekken en de stage van bedrijfsrevisor te laten aanvatten. 

1.1.2. Academisch gedeelte 

Na een korte onderbreking van de vergadering, verwelkomde Voorzitter 

Ludo SWOLFS de genodigden. 

In zijn uiteenzetting verwees de Voorzitter naar een aantal gezamen

lijke projecten met het lAB, nl. het opzetten van een intranet en de 

inrichting van een gezamenlijk eerste stagejaar. Hij vermeldde tevens aan 

dat de confraternele controle, nu "kwaliteitscontrole" genoemd, licht werd 

aangepast om te beantwoorden aan de vereisten van de Europese aan

beveling van 15 november 2000 inzake waarborging van de kwaliteit van 

de wettelijke controle in de Europese Unie (PB. L. 091, 31 maart 2001, 

p. 91-97) en dat een helpdesk voor de confraters in het leven werd geroe

pen. 

Verder belichtte de Voorzitter de debatten die gevoerd worden inzake 

de onafhankelijkheid. Hij verduidelijkte dat de Kamer van Volksvertegen

woordigers het wetsontwerp corporate governance heeft goedgekeurd, dat 

verder door de Senaat moet worden behandeld en o.m. voorziet in een 

wachtperiode, de melding van andere diensten in het jaarverslag van het 

bestuursorgaan en een extern toezicht. Hij schetste tevens kort de inhoud 

van het, door het Committee on Auditing, voorbereide ontwerp van aanbeve

ling van de Europese Commissie inzake onafhankelijkheid, die overigens 

ook zal worden verwerkt in een koninklijk besluit tot uitvoering van het 

voorliggend wetsontwerp corporate governance m.b.t. de onafhankelijkheid 

van de commissarissen. 
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De Voorzitter besloot dat het Instituut nog heel wat werk wachtte ten 

aanzien van de interpretatie van het wetgevend kader en het toezicht op de 

naleving daarvan. Hij stipte ook aan dat voor de bedrijfsrevisoren een 

belangrijke taak is weggelegd ten opzichte van de ondernemingsraad bij 

het invoeren van de IAS/IFRS. Het Instituut doet heel wat opleidingsin

spanningen op het vlak van lAS . Hij onderlijnde ook dat de toegenomen 

complexiteit van de economische en sociale omgeving steeds meer vraag 

van certificering doet ontstaan, zoals ten aanzien van de vzw's, de milieu

rapportering en de elektronische handel. Het feit dat revisoren worden 

belast met deze taken bewijst het vertrouwen dat in ons beroep wordt 

gesteld. 

De Voorzitter leidde ten slotte Professor J.P. SERVAlS, Voorzitter van de 

Hoge Raad voor de Economische Beroepen, in. In zijn toespraak had Pro

fessor SERVAlS het over de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisoren in 

hun hoedanigheid van commissaris, de gemeenschappelijke stage om toe

gang tot het beroep te verkrijgen en de mogelijkheid tot het in zekere 

mate voeren van publiciteit door de economische beroepsbeoefenaars . 

De volledige tekst van de toespraak van de heer J.P. SERVAlS werd even

eens opgenomen in de Periodieke Berichten (4/2002, p. 8-15). 

1.2. Vereniging van de stagiairs 

1.2.1. Gewone algemene vergadering 

Op 25 april 2002 vergaderde de algemene vergadering van de Vereniging 

van de stagiairs. 

De Voorzitter van de Stagecommissie, de heer A. KILESSE heeft de ver

gadering van de Vereniging van de stagiairs bijgewoond. 

De Voorzitter van de Vereniging van de stagiairs, mevrouw W. SAMAN, 

heeft de werkzaamheden van de Vereniging in het afgelopen jaar samenge

vat. 

Zij heeft eveneens het geringe succes van de Vereniging van de stagi

airs aangehaald zowel door de leden die deel uitmaken van het comité als 

van de stagiairs-bedrijfsrevisoren in het geheel. 
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1.2.2. Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding van de 

Vereniging van de stagiairs 

Een buitengewone algemene vergadering van de Vereniging van de stagi

airs werd op 11 juni 2002 bijeengeroepen. De agenda van de buitenge

wone algemene vergadering voorzag de ontbinding van de Vereniging van 

de stagiairs. 

De Vereniging van de stagiairs werd op deze datum ontbonden. 

De Raad en de Stagecommissie betreuren deze situatie en wensen dat 

een nieuw comité deze Vereniging, die een nuttig forum voor dialoog tus

sen de stagiairs en de Stagecommissie vormt, opnieuw zou kunnen opstar

ten. 

2. DE RAAD EN HET UITVOEREND COMITE 

2.1. Werkzaamheden van de Raad en het 
Uitvoerend Comité 

De Raad heeft in het jaar 2002 twaalf gewone vergaderingen en twee bui

tengewone vergaderingen gehouden. 

Het Uitvoerend Comité heeft in het afgelopen jaar dertien maal verga

derd. 

De werkzaamheden van de Raad en het Uitvoerend Comité worden in 

het eerste deel van onderhavig jaarverslag beschreven. 

2.2. Toegang tot het beroep voor natuurlijke personen 

2.2.1. Voorafgaande opmerking 

De cijfergegevens die hierna volgen, kunnen betrekking hebben op dos

siers die zijn ingediend in de loop van een bepaald burgerlijk jaar, maar 

waarvoor de kandidaten de examens hebben afgelegd tijdens een ander 

burgerlijk jaar. 
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Eventuele verschillen tussen de diverse cijfergegevens kunnen desge

vallend worden verklaard door het feit dat examens worden afgelegd tij

dens een bepaald burgerlijk jaar maar waaromtrent de beslissingen voor de 

roelating rot de eed slechts worden genomen tijdens het daaropvolgend 

burgerlijk jaar. 

2.2.2. Toelating tot de eed 

In 2002 hebben 24 kandidaten hun stage beëindigd en met succes deelge

nomen aan het bekwaamheidsexamen, waarna zij door de Raad rot de eed 

werden toegelaten. 

2.2.3. Overstapregeling 

In toepassing van het op 30 maart 1998 tussen het IBR en het lAB geslo

ten akkoord inzake de overstapregeling, hebben verschillende kandidaten 

hun dossier ingediend om van de overstapregeling gebtuik te maken. 

A. Overstap van het lAB naar het IBR 

a. In 2002 zijn op het Instituut twee dossiers van een lAB-accountant 

binnengekomen, op eensluidend advies van de Raad van dit Instituut. 

Volgens het overstapakkoord worden de kandidaten uitgenodigd voor 

een examen voor een jury, samengesteld uit bedrijfsrevisoren en één lid 

van het lAB. 

De Nederlandstalige jury is als volgt samengesteld: de heer B. CALLENS, 

Voorzitter (Plaatsvervangend Voorzitter: P. STEENACKERS), mevrouw 

M. HosTE, de heren R. ADRIAENSSENS (Plaatsvervangende leden: K. 

VANDELANOTTE et R. VAN ASBROECK), bedrijfsrevisoren en A. BERT 

(extern lid). 

De Franstalige jury is als volgt samengesteld: de heren H. FRONVILLE, 

Voorzitter (Plaatsvervangend Voorzitter: M . DE WOLF), Ph. GIGOT, 

B. DE GRAND RY, R. VAN CUTSEM (Plaatsvervangend lid: M . DEL

BROUCK), bedrijfsrevisoren en G. DELVAUX (extern lid). 

Twee kandidaten hebben het examen in de loop van 2002 afgelegd; één 

van hen slaagde voor het examen en werd toegelaten tot de eed. 
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b. Eén stagiair van het lAB, die aan de diplomavereisten voldeed, heeft, 

overeenkomstig artikel 2.1. van het akkoord inzake de overstaprege

ling, de wens uitgedrukt om van de overstapregeling tussen het lAB 

en het IBR te genieten. Deze aanvraag werd hem toegekend. 

B. Overstap van het IBR naar het lAB 

a. In 2002 heeft de Raad van het IBR de dossiers onderzocht van drie 

bedrijfsrevisoren die hun kandidaruur bij het lAB wilden indienen. 

De door de Raad van het IBR goedgekeurde dossiers werden aan het 

lAB doorgegeven voor het vervolg van de procedure. 

In 2002 heeft geen enkele bedrijfsrevisor het examen bij het lAB afge

legd. 

In 2002, werd één bedrijfsrevisor tot de ledenlijst van het lAB toegela

ten (examen afgelegd in 2001). 

De Raad herinnert eraan dat enkel dossiers kunnen worden onderzocht 

van personen die reeds de titel van bedrijfsrevisor hebben op het ogen

blik van het onderzoek van het dossier. 

b. Geen enkele stagiair-bedrijfsrevisor in functie heeft, overeenkomstig 

artikel 2.1. van het akkoord inzake de overstapregeling, gebruik ge

maakt van de overstapregeling tussen het IBR en het lAB. 

2.2.4. Wederzijdse erkenning van buitenlandse beroeps

beoefenaars 

In de loop van het voorbije jaar heeft geen enkele buitenlandse beroeps

beoefenaar met een gelijkwaardige hoedanigheid zich gemeld om het exa

men zoals bepaald in artikel 40 van het koninklijk besluit van 13 oktober 

1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren af te leggen. 

2.2.5. Hereedaflegging van een confrater die het beroep meer dan 

vijf jaar geleden heeft verlaten 

Een bedrijfsrevisor die meer dan vijf jaar geleden ontslag heeft genomen, 

heeft de wens uitgedrukt om opnieuw op de ledenlijst te worden inge

schreven. Hij heeft het bekwaamheidsexamen afgelegd zoals voorzien door 
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het artikel 6, derde lid van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot 

vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR. Hij is voor dit 

examen geslaagd en is tot de eed van bedrijfsrevisor toegelaten. 

2.3. Register der leden 

Overlijdens 

In de loop van het jaar 2002 heeft de Raad met leedwezen het overlijden 

vernomen van confraters DEFONTAINE Michel (1400 Nivelles) en DENE

BOURG Paul (1140 Bruxelles). In naam van het revisorenkorps heeft de 

Raad aan hun families zijn deelneming betuigd. 

Ontslagnemingen 

In 2002 hebben de confraters BOLIAU Hugo (2610 Wilrijk), BOULET 

Michel (6700 Arlon), LAFOSSE Henri (4340 Awans), SCHOEPP Daniel (1050 

Bruxelles), VAN TRIER Michel (2630 Aartselaar), VOCHTEN J os (2460 

Lichtaart) en WILLEMS Willy Jean (2800 Mechelen) hun ontslag aangebo

den na een lange loopbaan in het beroep. De Raad heeft dit ontslag aan

vaard en hen een welverdiende rust toegewenst. 

Verder heeft de Raad het ontslag aanvaard van de confraters AERTS 

Gert (2500 Lier), BOONE Michaël (1785 Merchtem), CABOOT Bruno (1050 

Brussel), DE LEMBRE Erik (9070 Destelbergen), EGGERICKX Willem (3061 

Leefdaal), GHYOOT Marc (1200 Bruxelles), GRAMMENS Marie-Aimée 

(1050 Brussel), LEGRAND Vincent (5000 Namur), LIPSZYC Gilbert (4020 

Liège 2), MUSSCHE Eric (5081 Meux-La-Bruyere), SCHAEKERS Grete (2980 

Zoersel), STAS Philippe (FR-06530 Le Tignet), VAN BUTSELE Ann (9300 

Aalst), VAN DEN ABEELE Ilse (9340 Lede), VAN DER PERREN Patrick 

(1800 Vilvoorde) en VAN DE VLIET Dirk (9300 Aalst) die het beroep heb

ben verlaten om andere functies te bekleden in het bedrijfsleven. De Raad 

heeft hen veel succes toegewenst in hun verdere loopbaan. 

Tijdelijke w eglatingen uit de lijst 

De Raad heeft overeenkomstig artikel 5, §5 van het huishoudelijk regle

ment (ingevoerd door het koninklijk besluit van 12 maart 2000) het ver

zoek ingewilligd tot tijdelijke weglating uit de ledenlijst van de confraters 
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CAMBIER Claude (1410 Waterloo), COPPENS Rika (1210 Sint-]oost-Ten

Node), DE KLERCK Bruno (8377 Zuienkerke), DIVERS Brigitte (1370 
Lathuy), LEPOUR Wathelet (1200 Bruxelles), MAES Karl (3210 Lubbeek), 

MAR IS David (2140 Borgerhout), PRIMS ]osephus (2600 Berchem), SAMYN 

Frans (1200 Brussel), STRYBOL Pa uI (9031 Drongen-Gent), VAN DEN 
BRANDEN Erik (1760 Roosdaal), VANDERBEMDEN Ingo (3560 Lummen), 

VELGHE Mieke (8870 Izegem) en VERELLEN Geert (2000 Antwerpen 1) 

voor tenminste één jaar en voor niet langer dan vijf jaar. 

Doorhalingen 

In uitvoering van de uitspraken van de Tuchtcommissie ging de Raad over 
tot schrapping van twee leden van de ledenlij st; het betreft de heren 

ANTHIERENS Jan en MATHIEU Nestor. 

Inschrijving in het register der leden 

A. NATUURLIJKE PERSONEN 

In de loop van het voorbije jaar werden 25 nieuwe leden ingeschreven op 

de ledenlijst. 

Nr. 

A01940 

A01926 

A01928 

A01939 
A01935 

A01923 

A01943 

A01938 

A01936 

A01932 

A01925 

A01934 

A01933 

Naam Datum van de eedaflegging 

BAUWENS Albert 4/10/2002 
BOONEN Stefan 27 /02 /2002 
BOUAKICHA]oël 5/03 /2002 
CEULEMANS Filip 1/10/2002 
COLLIE François 25/09/2002 
DEHOORNE Kurt 21/02/2002 

DE MEULEMEESTER Luc 5/12/2002 
DESENDER Ann 27 /09/2002 

FISCHER Déborah 25/09/2002 

HABETS Christophe 17/09/2002 
HEYNDRICKX Wim 22/02/2002 

HOUET André 12/09/2002 

HUFKENS Isabelle 24/09/2002 

A01937 LAPERAL Luis 25/09/2002 

AOl922 LINCER FALSE WASSERTHAL Katrien 12/02/2002 
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Nr. Naam Datum van de eedaflegging 

A01945 LONHlENNE Alain 20/12/2002 

A01924 MAES Karl * 21/02/2002 

A01921 MARIS David * 6/0212002 

A01941 ROEFS Han 13/11/2002 

A01931 RONSMANS Olivier 12/08/2002 

A01942 VAN BRUSSEL Els 18/11/2002 

A01944 VANDERHAEGEN Steven 5/12/2002 

A01930 VERBEEK Annemie 22/05/2002 

A01929 VERDEGEM Veerle 8/03/2002 

A01927 WILLEMS Dirk H. 27 /02/2002 

* Hebben in de loop van het jaar de tijdelijke weglating uit de leden lijst bekomen. 

Register der leden op 31 december 2002 

Aantal revisoren op 31.12.2001 op 31.12.2002 

TOTAAL 

waarvan op de Nederlandstalige rol 

waarvan op de Franstalige rol 

989 
643 

346 

B. BURGERLIJKE VENNOOTSCHAPPEN 

972 
631 

341 

Overeenkomstig artikel 33 van de wet van 22 juli 1953, gewijzigd bij 
wet van 21 februari 1985, en artikel 14 van het koninklijk besluit van 

15 mei 1985 heeft de Raad de hoedanigheid van lid van het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren toegekend aan de volgende 30 burgerlijke vennoot

schappen: 

B 00475 - 2002: Burg. B.V.B.A. LAURENT BOXUS REVISEUR 

D'ENTREPRISES S.C.P.R.L. 

Siège: 

Zetel: 

avenue Louise 240, 1050 BRUXELLES. 

T 02/800.20.26 Fax 02/800.20.01. 

Louizalaan 240, 1050 BRUSSEL. 

T 02/800.20.26 Fax 02/800.20.01. 
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B 00476 - 2002: Burg. B.VB.A. MOLENAERS 
Zetel: Gierstraat 20, 3800 SINT-TRUIDEN. 

B 00477 - 2002: Burg. B.v.B.A. CATRY & CO BEDRIJFSREVISOREN 
Zetel: Oudenaardseweg 42/E, 9790 WORTEGEM-PETEGEM. 

B 00478 - 2002: Burg. B.VB.A. Stefan HENDRIX 
Zetel: Linkhoutstraat 175,3560 LUMMEN. 

T 013/13.46.88 Fax 013/13.46.88. 

B 00479 - 2002: Burg. B.v.B.A. Beekens & Partners 
Zetel: Berchemboslaan 14,2600 ANTWERPEN (Berchem). 

T 03/230.48.12 Fax 03/218.67.06. 

B 00480 - 2002: Burg. B.VB.A. A. Van Rysseghem Bedrijfsrevisoren 

S.CP.R.L. 

Siège: 

Zetel: 

Boulevard lambermont 81/3, 1030 BRUXELLES. 

Fax 02/734.23.19 GSM 0475/7l.7l.00. 
lambermontlaan 81/3, 1030 BRUSSEL. 
Fax 02/734.23.19 GSM 0475/7 l.7 l.00. 

B 00481 - 2002: Burg. B.VB.A. AEIVOET & PARTNERS S.CP.R.L. 
Siège: rue de la Grande Haie 139, 1040 BRUXELLES. 

Zetel: 
T 02/736.45.30 Fax 02/735.9l.73. 
Grote Haagstraat 139, 1040 BRUSSEL. 
T 02/736.45.30 Fax 02/735.9l.73 . 

B 00482 - 2002: Burg. B.VB.A. Bogaerts, Bedrijfsrevisor 
Zetel: Kapeldreef 26, 3220 HOLSBEEK. 

T 016/22.94.54 Fax 016/20.26.30. 

B 00483 - 2002: Burg . B.VB.A. WOUTERS, VAN MERODE & Co, 
BEDRI]FSREVISOREN 

Zetel: Herentalsebaan 645 /4, 2160 WOMMELGEM. 

T 03/355 .50.90 Fax 03/355.50.99. 

B 00484 - 2002: S.CP.R.L. MICHEL DE SAIVE, Réviseur d'Entreprises 

Siège: chaussée d'Ottenbourg 227, 1300 WAVRE. 
T 010/24.80.13. 
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B 00485 - 2002: S.CP.R.L. LAURENT WEERTS 
Siège: rue Moraifosse 10,4802 HEUSY (VERVIERS). 

T 087/23.24.23. 

B 00486 - 2002 : Burg. B.VB.A. Alain Serekx, Réviseur d'entreprises 
S.CP.R.L. 

Siège: 

Zetel: 

rue Ernest Salu 91,1020 BRUXELLES. 
T 02/478.76.13 Fax 02/478.68.92. 
Ernest Salustraat 91, 1020 BRUSSEL. 
T 02/478.76.13 Fax 02/478.68 .92. 

B 00487 - 2002: Burg. B.VB.A. DST Réviseurs d 'entreprises - Bedrijfs-

Siège: 

Zetel: 

revisoren S.CP.R.L. 
rue Gaehard 88/15,1050 BRUXELLES. 
T 02/346.46.24 Fax 02/346.46.32. 
Gaehardstraat 88/15,1050 BRUSSEL. 
T 02/346.46.24 Fax 02/346.46.32. 

B 00488 - 2002: Burg. B.VB.A. PEREMANS & Co 

Zetel: Geelgorslaan 1, 2950 KAPELLEN. 

B 00489 - 2002: Burg. B.VB.A. Gunter De Boek 
Zetel: Sehijnparklaan 19,2900 SCHOTEN. 

T 03/685 .03.03 Fax 03/685.04.44. 

B 00490 - 2002: Burg. B.v.B.A. Joris Mertens & Co Bedrijfsrevisoren 

Zetel: Kareelstraat 32/4, 9300 AALST. 

T 053170.92.09. 

B 00491 - 2002: Burg. B.v.B.A. Mare COSAERT 

Zetel : Rozemarijnstraat 90, 9000 GENT. 

T 09/225.2l.25 . 

B 00492 - 2002: Burg. B.VB.A. D & T & CO Bedrijfsrevisoren/Réviseurs 
d'Entreprises S.CP.R.L. 

Siège: avenue Louise 240, 1050 BRUXELLES. 

Zetel: 
T 02/800.22.04 Fax 02/800.20.05. 
Louizalaan 240, 1050 BRUSSEL. 
T 02/800.22.04 Fax 02/800.20.05 . 
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B 00493 - 2002: Burg . CV André HOSTE & ASSOCIES S.CC 
Siège: 

Zetel: 

dos du Drossart 11, 1180 BRUXELLES. 

T 02 /347.1l.17 Fax 02/347.76.97. 
Drossaardgaarde 11, 1180 BRUSSEL. 
T 02 /347.1l.17 Fax 02/347.76.97. 

B 00494 - 2002: Burg . B.v.B.A. ALAIN DE QUICK 
Zetel: Ledezijdestraat 1,9340 LEDE. 

T 05 3/80 .73.94 Fax 05 3/78 .96.13 . 

B 00495 - 2002: Burg. B.VB.A. I. Saeys Bedrijfsrevisor - Réviseur 
d' entreprises 

Zetel: Kasteelstraat 36, 9320 AALST. 
T 05 3/80.04.78 . 

B 00496 - 2002: Burg. B.VB.A. MAESEN & Co Bedri jfsrevisoren 

Zetel: Peerderbaan 49/5,3940 HECHTEL-EKSEL. 
T 011 /73 .3l.46 Fax 011/7 3.30.58. 

B 00497 - 2002: Burg. B.VB.A. VAN BOURGOGNIE & CO BEDRIJFS

REVISOREN 
Zetel: Steenbergstraat 7, 1750 ST.-MARTENS-LENNIK. 

T 02 /532.27 .16 Fax 02/532 .33 .13 . 

B 00498 - 2002: Burg. B.VB.A. O. de BONHOME S.CP.R.L. 
Siège: 

Zetel: 

rue de Livourne 45, 1050 BRUXELLES. 

T 02/536.08.20 Fax 02/538.99.69. 
Livornostraat 45, 1050 BRUSSEL. 
T 02/536.08.20 Fax 02/538.99.69. 

B 00499 - 2002 : S.CP.R.L. Christian Neveux et associés, Réviseurs 

Siège: 

d' en treprises 

Première rue Basse 52, 7970 BELOEIL. 
T 069/68.87 .2l. 

B 00500 - 2002: S.CP.R.L. MICHEL DENIS - REVISEUR D'ENTRE

PRISES 
Siège: avenue Armand Bontemps 9,1340 OTTIGNIES. 

T 010/4 l.55 .36. 
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B 00501 - 2002: Burg. B.VB.A. H. Van den Abeele & Co Bedrijfsrevisoren 
Zetel: Parklaan 23, 1730 ASSE. 

T 02/452.31.52 . 

B 00502 - 2002: Burg. B.VB.A. Luk OSTYN 
Zetel: Karel van Lotharingenstraat 23, 3000 LEUVEN. 

T 016/3 1.64.00 Fax 016/3 1.64.09. 

B 00503 - 2002: Burg. B.v.B.A. JO FRANCOIS bedrijfsrevisor 
Zetel: Prins Albertlaan 38, 3800 SINT-TRUIDEN. 

T 011 /69.27.79 Fax 011/69.27.76. 

B 00504 - 2002: S.C.P.R.L. CHRISTOPHE HABETS 
Siège: cour des Mayeurs 2,4671 BLEGNY 

T 04/3 87.82.44. 

Aantal ingeschreven op 
revisorenvennootschappen: 31.12.01 

TOTAAL (de vennootschappen in vereffening uitgezonderd) 386 

Rechtsvorm: VO.F.: 0 
B.VB.A.: 342 
C.V: 44 

Doorhaling op de ledenlijst 

op 
31.12.02 

404 

o 
360 
44 

Volgende vennootschappen werden in 2002 doorgehaald op de ledenlijst: 

B00063 Michel DEFONTAINE & Co 

B00167 VOCHTENJos 
B00210 Eric MUSSCHE et Associés 
B00246 DIEU, NEVEUX & Co - Reviseurs d'Entreprises 

B00247 YVES MARCHANDISSE 
B00283 Erik DE LEMBRE 
B00381 Peter VANDEWALLE & Co 

B00385 MARC GHYOOT 
B00473 R. SCHOOLS & Co 
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2.4. Lijst van de erebedrijfsrevisoren 

In de loop van het jaar 2002 heeft de Raad met leedwezen het overlijden 

vernomen van erebedrijfsrevisor Hugo WAETERLOOS. In naam van het revi

sorenkorps heeft de Raad aan de familie zijn oprechte deelneming betuigd. 

De Raad heeft, overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 

20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren, aan 9 confraters die hun ontslag aanboden 

als lid van het Instituut, de titel van erebedrijfsrevisor toegekend in 2002. 

Het betreft: 

BOLIAU Hugo, Chrysantenstraat 104,2610 WILRIJK 

BOONE Michaël, Steenweg op Asse 91,1785 MERCHTEM 

BOULET Michel, Rentertkapell 70, 6700 ARLON 

DE LEMBRE Erik, Muizendries 15,9070 DESTELBERGEN 

GHYOOT Marc, avo des Ombrages 25, 1200 BRUXELLES 

LAFOSSE Henri, me Commandant Naessens 30,4340 AWANS 

VAN TRIER Michel, Kamersveld 3, 2630 AARTSELAAR 

VOCHTEN Jos, Kloosterstraat 58, 2460 LICHTAART 

WILLEMS Willy Jean, Feeënstraat 21, 2800 MECHELEN 

2.5. Cel Wetgeving 

Samenstelling: De heren 1. SWOLFS, Voorzitter, A. KILESSE, Ondervoorzitter, 

PP BERGER, M. DE WOLF, 1. DE PUYSSELEYR en R. VERMOESEN 

Wetenschappelijk secretariaat: De heren D . SZAFRAN en O. COSTA 

De Raad van het Instituut heeft sinds 2001 een "Cel Wetgeving" opge

richt . 

De Cel Wetgeving is samengesteld uit leden van het Uitvoerend 

Comité en uit twee andere leden van de Raad. 

De Cel Wetgeving wordt belast met de analyse van de wettelijke evo

luties en hun invloed op het beroep van bedrijfsrevisor. 

Deze cel heeft in 2002 haar werkzaamheden verder gezet over de vra

gen gebonden aan de onafhankelijkheid van de commissaris en heeft ver-
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schillende adviezen voorbereid die aan de Raad werden overgedragen ter 

goedkeuring. 

Tengevolge van de wet corporate governance, heeft de Cel Wetgeving ken

nis genomen van de ontwerpen van het koninklijke uitvoeringsbesluit van 

deze wet, die door de Minister van Economie ter raadpleging overgedragen 

werd aan de Raad van het IBR. 

Het eerste koninklijk besluit betreft de non-auditdiensten (cf. arti

kel 4, 4° van de wet van 2 augustus 2002) en het verbod van de commissa

ris en diegenen die in een samenwerkingsverband zijn om onverenigbare 

diensten uit te voeren. 

Het betreft de prestaties omtrent: 

a. het nemen van de beslissingen; 

b. de bijstand en de voorbereiding van de boekhouding en het opstellen 

van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening; 

c. de informatica audit; 

d . het waarderen van elementen van de jaarrekening en van de geconsoli-

deerde jaarrekening; 

e. de deelname aan de interne audit; 

f. de vertegenwoordiging bij de afwikkeling van geschillen; 

g. de deelname aan het besluitvormingsproces inzake aanwerving. 

Een ander koninklijk besluit betreffende de oprichting van een Extern 

Comité, zoals voorzien door het artikel 4, laatste lid van de wet van 

2 augustus 2002, is eveneens voorzien. 

3. TUCHT 

3.1. Samenstelling van de Tuchtcommissie en de 
Commissie van Beroep 

3.1.1. Algemeen 

Voor de samenstelling van de tuchtinstanties verwijzen wij naar p. 4 e.v. 

van onderhavig jaarverslag. 
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De leden-magistraten zijn benoemd bij koninklijk besluit van 11 juli 

1997 (B.S. 1 oktober 1997). 

Aangezien het betreffende koninklijk besluit in werking is getreden 

met ingang van 15 juli 1997, verstrijken de mandaten van deze magistra

ten op 15 juli 2003 . 

In de loop van 2002 heeft het Instituut de bevoegde ministers ertoe 

verzocht om, met het oog op de continuïteit van de tuchthandhaving, de 

procedure tot benoeming in 2003 voor de betrokken mandaten tijdig te 

willen aanvatten. 

3.1.2. Wijzigingen in 2002 

Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 (B.S. 26 september 2002) is 

de heer Eric DURSIN, rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Kort

rijk, met ingang van 1 juli 2002, benoemd tot Voorzitter van de Neder

landstalige kamer van de Tuchtcommissie. 

Wat de leden-bedrijfsrevisoren betreft, is de algemene vergadering in 

april 2002 overgegaan tot de verkiezing van één effectief lid van de Neder

landstalige kamer van de Commissie van Beroep, met name confrater Ludo 

CARIS, alsook één plaatsvervangend lid van de Franstalige kamer van de 

Commissie van Beroep, met name confrater Pol FIVEZ. 

In de loop van 2002 is de Raad van het IBR tevens overgegaan tot de 

aanduiding van één plaatsvervangend lid van de Franstalige kamer van de 

Tuchtcommissie, met name confrater Robert PEIRCE. 

3.2. Tuchtdossiers behandeld in 2002 

De Raad van het Instituur heeft helaas moeten vaststellen dat een aantal 

problemen inzake de benoeming van de magistraten een vlotte behande

ling van de tuchtdossiers ernstig in het gedrang hebben gebracht . Meer in 

het bijzonder gaat het om het uitblijven van een benoeming van een 

plaatsvervangend Voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Tucht

commissie en de laattijdige benoeming van de effectieve Voorzitter van 

dezelfde kamer. 
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• 

De Raad betreurt ten zeerste dat deze situatie er toe aanleiding heeft 

gegeven dat bepaalde dossiers na twee jaar nog niet door de bevoegde 

tuchtinstantie konden worden behandeld. 

o 154/2000/N en 0154bis/2000/N 

In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2000 (p. 197) heeft 

de Tuchtcommissie nog geen uitspraak gedaan. 

0155/2000/N en 0155bis/2000/N 

In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2000 (p. 197-198) 

heeft de Tuchtcommissie nog geen uitspraak gedaan. Er is beslist om het 

oorspronkelijk verslag van de Raad aan de Tuchtcommissie aan te vullen . 

0156/200l/N 

In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2001 (p. 199) heeft 

de Tuchtcommissie nog geen uitspraak gedaan. 

0157/200l/N, 0157bis/200l/N en 017l/200l/N 

(samengevoegde dossiers) (uittreksels) 

Een bedrijfsrevisor heeft briefwisseling ondertekend uitgaande van een 

accountantskantoor, gevestigd op het kantooradres van de revisor. Hij 

heeft toegegeven enkel vennoot te zijn in het accountantskantoor. Boven

dien heeft hij zich in deze briefwisseling bijzonder kritisch uitgelaten met 

betrekking tot de dienstverlening van een fiduciaire, lid van het lAB . 

• 
De revisor wordt verweten een onconfraternele houding te hebben aan-

genomen, strijdig met de aanbeveling inzake de relaties tussen leden van 

het IBR en leden van het lAB (Aanbeveling van de Raad van het IBR van 

5 september 1997). Bovendien had een contactname met de gemeenschap

pelijke klant latere problemen kunnen voorkomen (de klant gaat later fail

liet) . Dergelijke houding is bovendien een bedrijfsrevisor onwaardig en 

levert het bewijs van een ontoereikende dienstverlening . 

In het dossier 0171 /200l/N, samengevoegd met de dossiers 

0157 /2001 /N en 0157bis1200l/N wordt dezelfde revisor verweten zich als 

bestuurder en gedelegeerd-bestuurder in een handelsvennootschap te heb

ben laten benoemen. Deze handelsvennootschap stelde objectieve daden 
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van koophandel die vreemd zIJn aan de boekhoudkundige en fiscale 

dienstverlening. 

De Tuchtcommissie heeft hem veroordeeld tot een schorsing van twee 

maanden: 

"4. Op grond van artikel 7 bis, 4° van de wet van 22 juli 1953 houdende 

oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is het een bedrijfsrevisor niet 

toegelaten een werkzaamheid uit te oefenen die onverenigbaar is met de 

waardigheid of de onafhankelijkheid van zijn taak. Krachtens artikel 8 van 

dezelfde wet handelt de revisor bij het vervullen van de hem toevertrouwde con

troletaak in volledige onafhankelijkheid van de betrokken personen, vennoot

schappen of instellingen. 

Artikel 6 van het K. B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 

bedrijfsrevisor bepaalt dat de bedrijfsrevisor geen enkele opdracht mag uitvoeren, 

wanneer hij zich in een positie bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid bij de 

uitoefening van de opdracht in het gedrang zou kunnen worden gebracht. 

Artikel 8 van hetzelfde K. B. bepaalt dat de bedrijfsrevisor slechts een revisorale 

opdracht mag uitvoeren en een verslag of oordeel mag geven, in zoverre zijn 

onpartijdigheid wordt gewaarborgd door zijn eigen rechtschapen en objectieve 

houding, alsook door de houding van de medewerkers en de deskundigen waarop 

hij beroep doet. 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren ziet, overeenkomstig zijn doel, toe op de goede 

uitvoering door zijn leden van de hun toevertrouwde opdrachten. In het bijzon

der ziet het Instituut er onder meer op toe dat ze zich met de nodige zorg en in 

volle onafhankelijkheid kwijten van de hun toevertrouwde opdrachten (artikel 

18 ter, §1, 3° van de wet van 22 juli 1953). 

( ... ) 

5. Artikel 7 bis, 2° van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van 

een Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalt dat het een bedrijfsrevisor niet toege

laten is een commercieel bedrijf of een taak van bestuurder uit te oefenen in een 

handelsvennootschap of in een vennootschap die de rechtsvorm van een handels

vennootschap heeft aangenomen met uitsluiting van de professionele en interpro

fessionele vennootschappen, tenzij de taak hem werd opgedragen door de recht

bank. Bovendien bepaalt artikel 4 van het K.B. van 10 januari 1994 betref

fende de plichten van de bedrijfsrevisoren dat zij zich rechtstreeks of onrecht

streeks moeten onthouden van deelname aan het bestuur van elke onderneming, 
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zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en 

de jaarrekening van de ondernemingen, met uitzondering van de professionele 

vennootschappen, alsook van interprofessionele vennootschappen toegelaten door 

de Raad van het Instituut. 

Het Instituut ziet er onder meer op toe dat de bedrijfsrevisor geen werkzaamhe

den uitoefent die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van zijn taak 

(artikel 18 ter, §1, 5° van de wet van 22 juli 1953). 

( ... ) 

6. (X) heeft opmerkingen geformuleerd, die het werk van een externe accoun

tant in opspraak hebben gebracht, zonder hem op de hoogte te brengen van de 

punten waarover er een meningsverschil bestond. Hij heeft erkend dat hij door 

aldus te handelen een deontologische fout heeft begaan. Meer bepaald heeft hij 

gehandeld in strijd met het tweede principe van de Aanbeveling die door de 

Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren werd aangenomen op 5 september 

1997. Door aldus te handelen is (X) tekort gekomen aan de beginselen van 

waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die ten grondslag liggen aan het 

beroep (artikel 19 bis, 2 ° van de wet van 22 juli 1953) 

Deze tenlastelegging komt eveneens bewezen voor. 

7. Uit de door de Raad voorgelegde stukken in de zaak 0171/01/1296/N en 

meer bepaald uit een koPie van de bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. ( ... ) 

2001, blijkt dat (X) vanaf ( ... ) 2000 werd benoemd tot bestuurder en gedele

geerd-bestuurder van de naamloze vennootschap (e) , een handelsvennootschap 

met zetel te ( .. . ), ingeschreven in het handelsregister te ( ... ). Bovendien ligt een 

faxbericht d.d. ( ... ) 2001 van de N. V (e) aan (D) voor dat door (X) onder

tekend is in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder, evenals een door hem 

als liMa naging Director" van deze vennootschap ondertekende "Genera I Audit 

Representation Letter". 

Met een aangetekende brief van 18 juli 2001 stelde het Instituut der Bedrijfs

revisoren dat aan deze onwettige toestand binnen de maand een einde diende 

gesteld te worden en verzocht zij (X) om het bewijs dat de situatie geregulari

seerd werd, onverwijld aan de Raad over te maken. Op 9 augustus 2001 werd 

het uittreksel uit het proces-verbaal van een bijzondere algemene vergadering 

d.d. ( ... ) van de N. V (e), waarin het ontslag van (X) uit zijn mandaat werd 

"aanvaard", neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel 

met het oog op publicatie. 
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8. Door het mandaat van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder uit te oefenen in 

de N. V (e), heeft (X) de hoger aangehaalde bepalingen van artikel 7 bis, 2° 

van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der 

Bedrijfsrevisoren en 10 van het K. B. van 10 januari 1994 betreffende de 

plichten van de bedrijfsrevisoren overtreden. 

Ook deze tenlastelegging is bewezen. 

( ... ) 

10. Bij het bepalen van de sanctie tegen (X) wordt enerzijds rekening gehouden 

met de ernst van de tenlasteleggingen en anderzijds met het feit dat hij nooit 

eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld." 

0158/200l/F (uittreksels) 

De Raad van het Instituut verwijt betrokken bedrijfsrevisor tekortkomin

gen aan zijn professionele verplichtingen, evenals aan de beginselen van 

waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid: 

1. aangezien hij heeft nagelaten de Raad tijdig te informeren over, ener

zijds, de inleiding van een gerechtelijke vordering voor de Rechtbank 

van Eerste Aanleg, waarbij hij met name beschuldigd wordt van vals

heid in geschriften en, anderzijds, het resultaat van deze procedure, 

met name de opschorting van straf voor een duur van één jaar via een 

beschikking van de Raadkamer (overtreding van de bepalingen van het 

artikel 18quinquies van de wet van 22 juli 1953 en van het artikel 34 

van het K.B. van 20 april 1989 houdende vaststelling van het huishou

delijk reglement van het IBR); 

2. omwille van het feit dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan valsheid 

in geschriften in voormelde gerechtelijke procedure. 

De Tuchtcommissie heeft een schorsing van één maand uitgesproken 

tegen de bedrijfsrevisor: 

"Attendu que (X) a été poursuivi Pénalement pour avoir, en août 1993, anti

daté un rapport de quasi-apport d'actions d'une société à une autre, effectué par 

f' actionnaire principal en vue de solder son compte courant débiteur dans les 

livres de cette dernière, apparu en 1993 lors de l'établissement des comptes 

annuels relatifs à l'exercice 1992; 
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Que (X), appuyé en cela par des éféments du dossier pénal, décfare avoir agi de 

la sorte par naïveté, à la demande du juriste fiscaliste de la société cessionnaire, 

alors qu'i/ aurait ignoré qu'une telle antidate était constitutive de faux en écri
tures; que sur Ie fond, son rapport n'a d'ailleurs fait f'objet d'aucun reproche; 

Qu'i/ fait dès lors valoir qu'i/ n'a jamais eu la moindre intention de nuire à 

qui que ce soit, par même au fisc ( ?!), et que les nuits bfanches et Ie stress provo

qués par son incztfpation et sa comparution devant la Chambre du Consei/ ont 

été pour lui tme bonne lefon; 

Attendu que Ie fait de commettre zm faux en écritures dans f'exécution d'une 

mission révisorale comme I'a fait (X), est professionnellement inacceptabfe; 

Qu'à ce sujet, (X) ne peut être suivi lorsqu'i/ plaide que f'antidate qu'i/ a 

apposée sur son rapport n'aurait nui à personne, alors qu'elle était de toute évi

dence à I'origine d'une fraude au détriment du Trésor; 

Attendu d'autre part, qu'à défaut de toute explication de (X) sur son absten

tion, pendant des années, d'informer Ie Consei/ de I'IRE des poursuites Pénales 
do nt i/ faisait f'objet alors qu'i/ avait f'obfigation légale de Ie faire, i/ est per

mis de f'attribuer à Ime confusion morale et intellectuelle dans son chef, inspirée 

par f'espoir d'échapper à toute conséquence spécifiquement professionnelle en trom

pant les organes de I'Institut par son si/ence; 

Que ce faisant, il a emPêché I'Institut, toutes ces années durant, d'accomplir sa 

mission légale et d'intérêt général, qui consiste notamment à assurer f'organisa

tion permanente d'un corps de sPécialistes capables de remplir la fonction de révi

seur d'entreprises, avec toutes les garanties fégalement requises, entre autres au 
point de vue de la probité professionnelle, et à vei lier à f' exécution correcte des 

missions confiées à ses membres (articfe 2 de la loi du 22 juillet 1953, tel que 

modifié par I'articfe 32 de la loi du 21 février 1985). 

Attendu que les faits reprochés constituent des manquements graves tant aux 
obfigations professionnelles de (X) qu'aux principes de dignité, de probité et de 

délicatesse qui font la base de la profession; 

Qu'i/s justifient par conséquent qu'une peine dissuasive et proportionnée à la 

gravité des manquements retenus à sa charge, lui soit infligée; 

Que cette peine ne pourrait donc être inférieure à celle de la sus pension; 
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Que compte tenu de l'absence de poursuite disciplinaire antérieure à la présente, 
Ie terme de cette sus pension peut, par modération, être réduite à un mois. JJ 

De bedrijfsrevisor heeft beroep aangetekend. 

0159/200 l/F 

In het ruchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2001 (p. 201-202), 

is er nog geen uitspraak. Er is beslist om het oorspronkelijk verslag van de 

Raad aan de Tuchtcommissie aan te vullen. 

0170/200l/F (uittreksels) 

Een bedrijfsrevisor voert de boekhouding van een vzw van openbaar nut, 

die wordt ontbonden en vereffend. De vereffenaar beklaagt zich over de 

moeilijkheden die hij ondervindt om de boekhouding te verkrijgen, zodat 

het hem niet mogelijk is om bijvoorbeeld de fiscale aangifte van de vzw in 

orde te maken. 

De Raad verwijt de bedrijfsrevisor te hebben nagelaten te antwoorden 

op het herhaald verzoek om informatie, vanwege de Voorzitter van het 

IBR via aangetekend schrijven, ten gevolge van een klacht van de vereffe

naar. Tevens wordt hij verweten de jaarrekening over het boekjaar 1999 

van zijn revisorenvennootschap, waarvan hij zaakvoerder is, laattijdig te 

hebben neergelegd. 

De Tuchtcommissie heeft de betrokken bedrijfsrevisor veroordeeld tot 

een schorsing van één maand, gezien het gebrek aan medewerking aan de 

onderzoeksactiviteiten en de afwezigheid van een pertinente uitleg. Dit 

houdt een inbreuk in op de principes van waardigheid en kiesheid die aan 

de basis liggen van een correcte beroepsuitoefening. 

"Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juil/et 1953, tel que 
modifié par l'article 32 de la loi du 21 février 1985, l'Institut a pour mission, 
notamment, d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capa
bles de remplir la fonction de réviseur d'entreprises, avec toutes les garanties 
légalement requises, et de veil/er à une exécution correcte des missions confiées à 

ses mem bres; 

Qu'en s'abstenant de donner une suite quelconque aux demandes d'information 
qui lui ont été adressée par Ie Président de l'Institut au sujet de l'exécution 
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d'une mission qui, selon la plaignante, avait été confiée à la société de réviseurs 
(X), (Y) & Co, do nt (X) est Ie gérant, ce dernier a empêché l'Institut d'accom
plir sa mission légale et d'intérêt général, dans la mesure ou elle consiste à veil

Ier à l'exécution correcte des missions confiées à ses membres; 

Attendu d'autre part, qu'en effectuant avec retard, soit Ie 9 novembre 2000, Ie 
dépót des comptes annuels relatifs à l'exercice 1999, approuvés Ie 15 juin 2000 
par l'assemblée générale de la société do nt il est Ie gérant, (X) a enfreint une 
disposition légale dont illui revient d'imposer Ie respect aux sociétés que, profes

sionnellement, il est appelé à contróler; 

Attendu que les deux faits reprochés constituent des manquements aux principes 
de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession. 

Qu'ils révèlent tous deux beaucoup de désinvolture, dans Ie chef de leur auteur, à 

l'égard d'obligations légales, ce qui est inacceptable pour un réviseur d'entrepri

ses, qui dans la profession d'intérêt général qu'il exerce, est explicitement chargé 

de respecter et de faire respecter la loi; 

Qu'en l'esPèce, cette désinvolture se double d'inconscience ou à tout Ie moins d'in
différence à l'égard de ces manquements de la part de (X) qui, après avoir 
exprimé son étonnement à avoir à se présenter devant la Commission de disci
pline, a comparu devant elle avec détachement, comme si Ie présent dossier ne Ie 

concernait pas ou si peu; 

Que dans ces circonstances, la peine à infliger à (X) doit être de nature à Ie dis
suader de conserver une telle attitude dans I' exercice de sa profession de réviseur 

d'entreprises; 

Qu'elle ne pourrait donc être inférieure à celle de la sus pension, pour un terme 
toutefois réduit à un mois. " 

De bedrijfsrevisor heeft beroep aangetekend. 

Ol7212001/N (uittreksels) 

In het kader van een klacht van een vakbond tegen een bedrijfsrevisor, is 

het Instituut een onderzoek gestart. De bedrijfsrevisor wordt verweten 

niet of laattijdig te hebben geantwoord op de herhaalde verzoeken van het 

Instituut om de beloofde inlichtingen te verstrekken. Het gebrek aan 

medewerking aan de onderzoeksactiviteiten en de afwezigheid van perti

nente toelichtingen impliceren een inbreuk op de principes inzake 
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waardigheid en kiesheid, die aan de grondslag liggen van een correcte 

beroepsui toefening. 

De Tuchtcommissie heeft de berisping opgelegd als tuchtsanctie: 

"Door zijn blijvende nalatigheid om informatie mede te delen die het Instituut 

hem gevraagd heeft in het kader van het onderzoek van een klacht, die door een 

werknemersorganisatie werd geformuleerd, is (X) in gebreke gebleven zijn mede

werking te verlenen aan dit onderzoek en heeft hij het voor het Instituut onmoge

lijk, minstens moeilijk gemaakt om een gemotiveerd antwoord te geven op deze 

klacht overeenkomstig artikel 33 van het K.B. van 10 januari 1994 betref

fende de plichten van de bedrijfsrevisoren. 

Deze handelwijze is strijdig met artikel 3 van hetzelfde K.B., waarin bepaald 

wordt dat de bedrijfsrevisor iedere handeling of houding moet vermijden die in 

strijd zou zijn, hetzij met de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid, 

hetzij met het respect dat hij aan zijn confraters verschuldigd is, hetzij met de 

onafhankelijkheid die de vrije beroepen kenmerkt. 

Het feit dat aan (X) ten laste gelegd wordt, is bewezen en geeft aanleiding tot 

een tuchtsanctie op grond van artikel 19bis, 2° van de wet van 22 juli 1953. 

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat (X) 

nooit eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld. " 

0173/2001/F (uittreksels) 

De bedrijfsrevisor wordt verweten niet te hebben meegewerkt aan het 

onderzoek van de Raad van het Instituut en niet te zijn ingegaan op de 

uitnodiging vanwege de Commissie van Toezicht. Bovendien heeft de 

bedrijfsrevisor niet voorafgaandélijk en schriftelijk contact opgenomen 

met de confrater die hij opvolgde. 

De Tuchtcommissie heeft de waarschuwing uitgesproken als tuchtsanc

tie tegen de bedrijfsrevisor: 

"Quant au premier fait reproché, à savoir ne pas avoir réservé la suite voulue à 

une invitation de la Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession, 

il y a lieu de considérer que, compte tentt des circonstances décrites, l'attitttde de 

(X) ne peut être considérée comme celle de quelqu'un qui chercherait à retarder 

systématiquement I'avancement de l'enquête, (puisque X) pouvait normalement 

s'attendre à recevoir une nouvelle invitation de la Commission de Surveillance; 
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Quant au second manquement reproché, (X) était (informé) dès Ie 26 octobre 

1999 que son offre était retenue; (qlte X) a été (nommé) lors de I'assemblée 

générale dlt 16 novembre 1999 et (que X) n'a pris contact, par écrit, avec Ie 

confrère auquel (X) a été (appelé) à succéder, qtt'en date du 23 février 2000; 

Qu'aucune explication n'est fournie par (I'intéressé) quant au retard apporté à 

I'exécution de I'obligation inscrite à I'article 24, dernier alinéa de I'arrêté royal 

du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises, dont 

I'interprétation a fait I'objet d'une publication dans Ie rapport annuel de 

l'Institut de 1991 et dans Ie Vademecum du réviseur d'entreprises qui prévoit 
que Ie contact par écrit doit intervenir au plus tard au moment 012 Ie réviseur 

sait que Ie conseil d'administration a décidé de présenter sa candidature à I'as

semblée générale; que même si la société I'a invitée à remettre une offre confiden

tielIe, I'obligation de prendre contact avec Ie confrère demeure dès I'instant 012 la 

candidature est retenue et ce également à I'issue de la durée de trois ans de la 

mission du confrère auquel (X) était (appelé) à succéder; 

Que Ie contact avec Ie confrère a donc été pris avec quatre mois de retard et que ce 

manquement est donc établi et qu'il constitue une infraction à I'arrêté royal du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises; 

Que dans les circonstances décrites, la peine à infliger à (X) peut, compte temt 

de I'absence de toute poursuite disciplinaire antérieure, par modération excepti

onnelle, être réduite à I'avertissement." 

0174/2002/F (uittreksels) 

In dit dossier worden meerdere inbreuken verweten aan betrokken be

dri i fsrevisor: 

"1. d' exercer la profession de réviseur d' entreprises dans la société civile 

S.C.PR.L. (X) & Co Réviseurs d'entreprises, dont Ie siège social est établi à 

( ... ), alors que cette société n'est pas inscrite au tableau des sociétés membres de 

I'IRE, avec la conséquence que I'usage qu'elle fait du titre de "réviseurs d'entre

prises" est illégal; 

2. d'avoir, après Ie 15 décembre 1999, date à laquelle il aurait mis fin à sa 
mission de liquidateur de la S.A. (Y), encore émis des factures pour des presta

tions u/térieures et d'avoir oPéré des prélèvements injustifiés dans la caisse de 
cette société, qui a dépo.sé plainte contre lui auprès de I'Institut; 
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3. d}avoir confondu ses actifs avec ceux d}une S.A . (Z)} sise à la même adresse 

que la soi-disant société de réviseurs d}entreprises (X) & C o} en donnant 

instruction au banquier de ladite S.A. (Z) de procéder à un virement de 

50.000 BEF en faveur de la S.A. (Y) en liquidation} montant à inscrire au 

crédit du compte "(X) liquidateur"; 

4. d }avoir manqué à son devoir de déférence et de col/aboration à l'égard des 

organes de I'Institut en retardant systématiquement l'enquête ouverte à sa charge 

à la suite de la plainte de la S.A. (Y) en liquidation." 

De Tuchtcommissie heeft bij verstek de tuchtsanctie van de schrapping 

uitgesproken. De betrokken revisor heeft verzet aangetekend. 

0175/200l/N 

In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2001 (p. 208) heeft 

de Tuchtcommissie nog geen uitspraak gedaan. 

0209/2002/N (uittreksels) 

De Raad verwijt de bedrijfsrevisor een tekortkoming aan de volgende 

deontologische en tuchtrechtelijke bepalingen: 

l. Het niet eerbiedigen van het onafhankelijkheidsprincipe bij het uit

voeren van een wettelijke revisorale opdracht, namelijk het opmaken 

van een verslag inzake een inbreng in natura bij de oprichting van een 

naamloze vennootschap: 

waarin een oprichter, eveneens revisor, aandeelhouder zou worden 

op het ogenblik van de redactie en de ondertekening van het ver

slag; 

waarin met diezelfde aandeelhouder een fei tel i j k en juridisch 

beroepsmatig samenwerkingsverband bestond (schending van de 

artikelen 6 en 8 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 

betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren door het stellen van 

een handeling die een inbreuk vormt op de artikelen 8, § 1 en 18ter, 

§1, 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren); 

2. Het opnemen van schriftelijke engagementen in voormeld verslag aan

gaande fysische controlewerkzaamheden die in werkelijkheid niet zijn 
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doorgevoerd, zelfs niet door beweerde steekproeven op de "handelsgoede

ren", schriftelijke bewering die, in de mate dat zij niet met de werke

lijkheid overeenstemt, strijdig is met de toepasselijke Algemene con

trolenormen en moet worden geacht in strijd te zijn met de waardig

heid, de rechtschapenheid en de kiesheid die ten grondslag liggen aan 

de beroepsactiviteiten van de bedrijfsrevisor, nu de andere aandeelhou

ders er op mochten vertrouwen - aan de hand van het verslag - dat 

deze controles werden doorgevoerd. 

De Tuchtcommissie heeft als tuchtsanctie een berisping uitgesproken: 

"I. Uit de voorliggende stukken blijkt dat bedrijfsrevisor (X) op 29 november 

1999 in toepassing van het toenmalige artikel 29 bis van de vennootschappen

wet, thans artikel 444 W Venn. , een verslag heeft opgesteld in het kader van 

een inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap (Z) . Het 

verslag had meer bepaald betrekking op de inbreng van bedrijfsuitrusting en 

voorraden toebehorend aan één van de oprichters, (. .. ). 

Een andere oprichter van de N. V (Z) was (A), wonende te (. .. ). 

Op het ogenblik dat bedrijfsrevisor (X) dit verslag ondertekende, was (A) 

bedrijfsrevisor en oefende hij, zoals bedrijfsrevisor (X), zijn beroepsactiviteiten 

uit bij ( dezelfde revisorenvennootschap). 

2. Op grond van artikel 7 bis, 40 van de wet van 22 juli 1953 houdende 

oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is het een bedrijfsrevisor niet 

toegelaten een werkzaamheid uit te oefenen die onverenigbaar is met de 

waardigheid of de onafhankelijkheid van zijn taak. Krachtens artikel 8 van 

dezelfde wet handelt de revisor bij het vervullen van de hem toevertrouwde con

troletaak in volledige onafhankelijkheid van de betrokken personen, vennoot

schappen of instellingen. 

Artikel 6 van het K. B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 

bedrijfsrevisor bepaalt dat de bedrijfsrevisor geen enkele opdracht mag uitvoeren, 

wanneer hij zich in een positie bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid bij de 

uitoefening van de opdracht in het gedrang zou kunnen worden gebracht. 

Artikel 8 van hetzelfde K.B. bepaalt dat de bedrijfsrevisor slechts een revisorale 

opdracht mag uitvoeren en een verslag of oordeel mag gegeven, in zoverre zijn 

onpartijdigheid wordt gewaarborgd door zijn eigen rechtschapen en objectieve 

houding, alsook door de houding van de medewerkers en de deskundigen waarop 

hij beroep doet. 
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Het Instituut der Bedrijfsrevisoren ziet, overeenkomstig zijn doel, toe op de goede 

uitvoering door zijn leden van de hun toevertrouwde opdrachten. In het bijzon

der ziet het Instituut er onder meer op toe dat ze zich met de nodige zorg en in 

volle onafhankelijkheid kwijten van de hun toevertrouwde opdrachten (artikel 

18 ter, § 1 van de wet van 22 juli 1953). 

3. Bedrijfsrevisor (X) zet uiteen dat hij het betreffende verslag inzake inbreng 

in natura heeft ondertekend op vraag van en overeenkomstig het ontwerp opge

steld door zijn toenmalige confrater (A), die destijds zijn stagemeester is geweest 

en op het ogenblik van het ondertekenen van het verslag zijn vennoot was. Hij 

wijst er op dat hij volledig te goeder trouw heeft gehandeld en dat hij bij het 

betreffende dossier geen enkel voordeel heeft gehad, aangezien hij dit verslag 

onbezoldigd ondertekend heeft. Voorts benadrukt hij dat de medeoprichters van 

(A) op de hoogte waren van het feit dat hij tot hetzelfde revisorenkantoor 

behoorde en dat zij daarmee hebben ingestemd. Ten slotte wijst bedrijfsrevisor 

(X) op het feit dat de opgerichte vennootschap geen kredieten heeft aangevraagd 

bij banken, zodat niemand misleid is geweest. 

Dit verweer doet geen afbreuk aan de vaststelling dat bedrijfsrevisor (X), door 

zijn handelwijze, een inbreuk heeft begaan op de voorschriften inzake de onaf

hankelijkheid van de bedrijfsrevisor. De naleving van deze voorschriften vormt 

de hoeksteen van de geloofwaardigheid van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de 

gemeenschap (Tuchtcommissie IBR, 24 november 1992, nr. 006192110 13 IN). 

Daarbij is het niet voldoende dat de revisor zijn taak daadwerkelijk in volko

men onafhankelijkheid tegenover de gecontroleerde onderneming uitvoert. De 

beoordeling van de onafhankelijkheid is immers niet enkel een professioneel oor

deel van de bedrijfsrevisor zelf over de omstandigheden waarin hij persoonlijk 

meent zich objectief te kunnen uitspreken, maar ook een maatschappelijk oordeel 

(Advies HRB 90105 D van 30 september 1991, Jaarverslag Hoge Raad voor 

het Bedrijfsrevisoraat). Het optreden van een bedrijfsrevisor moet als onafhan

kelijk worden ervaren door al wie geroepen is om inzage te nemen van zijn ver

slag of daar gebruik van te maken (verslag aan de Koning bij het K. B. van 10 
januari 1994, B.S., 18jamtari 1994, 941). 

Door een verslag te ondertekenen naar aanleiding van een inbreng in natura in 

een vennootschap, waarin een van zijn medevennoten oprichter was, is bedrijfs

revisor (X) tekortgeschoten aan zijn beroepsverplichting tot onafhankelijkheid, 

zodat de eerste tenlastelegging bewezen is (artikel 19bis, 1° wet van 22 juli 

1953). 
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4. Volgens het verslag van de Raad werd, naar aanleiding van de kwaliteits

controle die werd uitgevoerd in verband met de opdracht die bedrijfsrevisor (X) 

uitvoerde voor de N. V (Z), aan de hand van het werkdossier vastgesteld dat er 

geen fysische controle werd verricht met betrekking tot de in te brengen voorraad 

handelsgoederen en dat geen waardetest was gebeurd met betrekking tot de een

heidsprijs die werd weerhouden voor de waardebepaling, alhoewel in het contro

leverslag wordt gesteld dat de hoeveelheden en aankoopprijzen "steekproefsge

wijze!! werden gecontroleerd. In een brief d.d. 13 november 2000 stelde bedrijfs

revisor (X) dat de volgens de controlenormen vereiste werkzaamheden wel dege

lijk werden uitgevoerd "op een aantal fysische inventariscontroles na!!. In zijn 

verweerschrift of pleitnota stelt de bedrijfsrevisor (X) dan dat er wel degelijk 

controleproeven zijn uitgevoerd, met name door zijn confrater (A). 

5. Met betrekking tot de ingebrachte handelsgoederen, heeft bedrijfsrevisor (X) 

in het inbrengverslag verklaard dat "Steekproefsgewijze!! de hoeveelheden en 

aankoopprijzen werden gecontroleerd .. Elke verklaring van de bedrijfsrevisor 

steunt op de mening die hij zich gevormd heeft op grond van doelgerichte en 

nauwgezet uitgevoerde controlewerkzaamheden op grond van de ter zake gel

dende controlenormen (artikel 15 van het K.B. van 10 januari 1994). Hij 

kan zich weliswaar laten bijstaan door zijn stagiairs, zijn vaste medewerkers 

of door andere bedrijfsrevisoren, maar hij kan, behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden, die schriftelijk worden gemotiveerd, geen essentiële elementen 

van zijn revisorale opdracht overdragen (artikel 16 van het K.B. van 10 ja

nuari 1994). 

U it de voorliggende stukken en uit het verweer van bedrijfsrevisor (X) zelf 

blijkt dat hij geen controles heeft uitgevoerd, maar in werkelijkheid enkel een 

ontwerp van verslag heeft ondertekend, dat door (A) werd opgesteld. Door in het 

door hem ondertekend verslag te verklaren dat controles werden uitgevoerd, ter

wijl hij erkent dat ze niet door hem of onder zijn toezicht werden uitgevoerd, 

maar door (A), die betrokken partij was bij de oprichting van de vennootschap, 

is bedrijfsrevisor (X) tekortgeschoten aan de beginselen van waardigheid, recht

schapenheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen. 

Ook de tweede tenlastelegging is bijgevolg bewezen. 

6. Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat 

bedrijfsrevisor (X) nooit eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld." 
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0210/2002/N (uittreksels) 

De Raad verwijt de bedrijfsrevisor en zijn revisorenvennootschap een 

tekortkoming aan de volgende deontologische en tuchtrechtelijke bepalin

gen: 

"Tekortkomingen aan de beroepsverplichtingen bij het uitvoeren van een wette

lijke revisorale opdracht van commissaris (artikel 19bis, 1 0 van de wet van 

22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren), 

namelijk het opmaken van een certificeringverslag over de jaarrekening 1997 

van de N. V (A) waarin de hypothese van de mogelijke discontinuiteit van de 

ondernemingsactiviteit niet uitdrukkelijk wordt vermeld terwijl daartoe ruim 

voldoende elementen aanwezig waren in de jaarrekening zelf en bijgevolg de 

commissaris minstens het initiatief had moeten nemen om de Raad van Bestuur 

te wijzen op het toepasselijk worden van het toenmalig artikel 64sexies van de 

vennootschappenwet (thans artikel 138 W Venn.); volgens de Raad is derge

lijke tekortkoming strijdig met de waardigheid van het beroep (artikel 3 van 

het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsreviso

ren). " 

De Tuchtcommissie heeft een waarschuwing opgelegd aan de bedrijfs

revisor en heeft de vordering tegen de revisorenvennootschap ongegrond 

verklaard: 

"I. De tenlastelegging houdt verband met de opdracht die (X) uitvoerde als 

commissaris van de N. V (A) ( ... ). 

Op 10 april 1998 stelde (X) een verslag op overeenkomstig de artikelen 65, 

eerste lid en 77, zevende lid van de Venn. W, thans artikel 143 W Venn. Hij 

legde een verklaring zonder voorbehoud af, maar met een toelichtende paragraaf, 

waarin een aantal bijkomende verklaringen waren opgenomen. In de laatste 

bijkomende verklaring verwees (X) naar een "speciaal verslag van de Raad van 

Bestuur" d. d. 27 maart 1998 dat aan de algemene vergadering voorstelde de 

vennootschap te ontbinden. 

In de overgelegde verslagen van de Raad van Bestuur werd melding gemaakt 

van het feit dat op 27 augustus 1997 alle activa verkocht waren en de vennoot

schap haar activiteit had stopgezet. 

De jaarrekening over het boekjaar 1997 werd goedgekeurd door de algemene 

vergadering van 24 april 1998. Op 14 mei 1998 werd de N. V (A) in staat 

van faillissement verklaard. 
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2. Uit de voorliggende stukken en uit het onderzoek, gevoerd door de Commissie 

van toezicht van het IBR, blijkt dat de N. V (A) op 31 december 1997 een 

gecumuleerd verlies had van 21.133 .825 BEF en een negatief eigen vermogen. 

De activa waren lager dan de externe schuld, zelfs wanneer geen rekening 

gehouden werd met "intercompany"-schulden. 

Alhoewel de vennootschap klaarblijkelijk geen overdraagbare activa meer had, 

ging (X) er bij het opstellen van zijn controleverslag er naar zijn zeggen van uit 

dat een overname van het "handelsfonds" nog mogelijk was. Hij maakte geen 

toepassing van het toenmalige artikel 64 sexies, §2 Venn. W (thans artikel 138 

W Venn.), dat de commissarissen die ter gelegenheid van hun controlewerkzaam

heden gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de 

onderneming in het gedrang kunnen brengen, verplicht de bestuurders hiervan 

schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte te brengen. 

3. Op 21 juni 2000 verzocht het Instituut (X) om mededeling van de laatst 

beschikbare jaarrekening van de N. V (A), evenals van zijn werkdossier en 

vroeg zij hem zijn commentaar mede te delen aangaande de eventuele continui~ 

teitsproblematiek die zich op dat ogenblik stelde. Pas na drie herinneringen, 

waarvan de laatste aangetekend, maakte (X) op 27 maart 2001 de gevraagde 

stukken over en verklaarde hij dat (hij) nog gehoopt had dat het handelsfonds 

zou kunnen verkocht worden. In latere briefwisseling stelde hij dat er gesprekken 

waren geweest over de eventuele overname van goodwill. Ook na contactneming 

met de gewezen bestuurders van de N. V (A) konden geen documenten of nota's 

voorgelegd worden waaruit dit bleek. Volgens (X) ontstonden de continuïteits

problemen pas op het ogenblik dat, ten gevolge van een Pro justitia van 20 ja

nuari 1998 in verband met het niet-uitbetalen van ARAB-vergoedingen ( ... ) 

een bedrag van ( ... ) moest betaald worden. 

4. Uit de voorliggende stukken blijkt dat het, op het ogenblik dat (X) ZIJn 

controleverslag opstelde, hij kennis had van gegevens die het duidelijk maakten 

dat de continuïteit van de N. V (A) in die mate was aangetast dat zelfs aan de 

voorwaarden om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen niet 

meer voldaan was. D oor niettemin in zijn controleverslag een verklaring zonder 

voorbehoud te verlenen en geen toepassing te maken van het toenmalige - pas in 

werking getreden - artikel 64 sexies, §2 Venn. W , is er een contradictie tussen 

datgene wat hij heeft vastgesteld en wat hij in zijn verslag heeft verklaard. 

Zijn houding getuigt van een gebrek aan voldoende onafhankelijkheid tegenover 

het bestuur van de N. V (A). Zij houdt een schending in van artikel 3 van het 
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K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisor en 

geeft aanleiding tot een tuchtsanctie op grond van artikel 19bis, l ' van de wet 

van 22 juli 1953. 

5. Het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de tuchtvordering is bewezen ten 

laste van (X) , doch niet ten laste van de B. VB.A. (X), (Y), (Z) & Co, waar

van niet wordt aangetoond dat zij iets zou te maken gehad hebben met het ten 

laste gelegde feit. Het blijkt trouwens niet dat deze vennootschap reeds bestond in 

1998. Zij was in ieder geval nog niet als bedrijfsrevisor ingeschreven. 

6. Bij het bepalen van de sanctie tegen (X) wordt rekening gehouden met het 

feit dat hij nooit eerder tuchtrechtelijk werd veroordeeld. " 

021l/2002/N 

Een bedrijfsrevisor die zich ertoe verbonden had om als "aangeduide be

drijfsrevisor" een aantal kwaliteitscontroles (voorheen: confraternele con

troles) uit te voeren, maar in gebreke is gebleven, is door de Raad naar de 

Tuchtcommissie verwezen. 

De Tuchtcommissie deed nog geen uitspraak. 

0212/2002/N (Commissie van Beroep) 

Onderhavig dossier dat door de Commissie van Beroep is behandeld, vindt 

zijn oorsprong in het beroep dat een bedrijfsrevisor heeft ingesteld tegen 

een beslissing van de Raad, waarin zijn ontslag als bedrijfsrevisor wordt 

geacteerd. 

Betrokken bedrijfsrevisor laat gelden dat hij nooit de intentie heeft 

gehad ontslag te nemen en dat hi j zich niet kan akkoord verklaren met het 

feit dat de Raad, zonder hem behoorlijk op te roepen of minstens te horen, 

éénzijdig zijn ontslag betekent. 

Ter zitting trekt betrokkene zijn hoger beroep in, zodat de procedure 

voor de Commissie van Beroep zonder voorwerp wordt. Het ontslag van de 

betrokken revisor vindt uitwerking. 

0213/2002/F (uittreksels) 

De Raad van het Instituut verwijt het volgende aan de bedrijfsrevisor: 
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"1. de participer à la gestion d' une société à vocation commerciaie, en I' esPèce la 

S.A. (Y) , et ce en infraction au prescrit des artieles 7 bis, 2 °, et 18ter, 5°, de la 

loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises (dénommée 

ci-après "la Loi"), et de l'artiele 4 a) de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 

relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises; 

2. d'omettre de communiquer à !'Institut, pour l 'année 2001 , la déelaration 

annuelIe prévue par l'artiele 32 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie 

règlement d'ordre intérieur de !'IRE (modifié par l'arrêté rOyal du 12 mars 

2000), pris en exécution de l'artiele I8ter, §2, alinéa 2, de la Loi, alors que 

la déelaration annuelle relative à l'exercice 2000 était déjà arrivée à !'Institut 

Ie 2 janvier 2002, soit avec un retard de six mois; 

3. d'avoir méconnu Ie devoir de réserve qui s'impose à tout réviseur d'entrepri

ses, en émettant, dans un artiele paru dans (. .. ) du mois d' octobre 2001 , des 

propos blessants et insultants, indignes d'un réviseur d'entreprises." 

De Tuchtcommissie heeft de schrapping uitgesproken en heeft daarbij 

de volgende redenering gevolgd: 

"Attendu, (. .. ), que (X) a participé et continue à participer à la gestion de l'en

treprise qu'est la S.A. (Y) , ( ... ) en infraction à l'interdiction d'un tel cumul 

édictée par les artieles 7 bis, 2° et 18ter, 5 ° de la Loi et l'artiele 4 a) de l'arrêté 

royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises; 

Attendu cependant que cette interdiction institue une incompatibilité entre 

l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises et la participation à la gestion 

d'une entreprise; 

Que dans ces circonstances, la seule peine disciplinaire qui puisse être envisagée 

en l'esPèce pour Ie premier des faits reprochés à (X) , est la radiation; 

Qu'en effet, toute autre peine impliquerait que ce dernier puisse poursuivre, fût -ce 

à terme, l'exercice de sa profession de réviseur d'entreprises tout en participant à 

la gestion de l'entreprise concernée, alors qu'un tel cumul est interdit par la loi; 

Attendu que cette peine englobe celles qui pourraient être infligées à (X) pour les 

retards dans la communication à !'Institut des déelarations annuelles pour les 

années 2000 et 2001 (point 2) ainsi que pour son manquement au devoir de 

réserve (point 3)." 

De bedrijfsrevisor heeft beroep aangetekend. 
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Diverse dossiers inzake de niet-betaling van bijdragen en/of 

de niet-indiening van d e jaarlijkse mededeling 

In de loop van 2002 hebben de tuchtinstanties uitspraak gedaan in een 

38-tal dossiers van bedrijfsrevisoren die hadden nagelaten (tijdig) hun 

IBR-bijdragen te betalen en/of hun jaarlijkse mededelingen in te dienen. 

De Raad van het Instituut had de betrokken bedrijfsrevisoren naar de 

tuchtinstanties doorverwezen omwille van volgende inbreuken: 

een inbreuk op artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 

1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren wegens het 

gebrek aan respect dat de bedrijfsrevisor verschuldigd is aan de organen 

van het Instituut omwille van de bijkomende kosten en werkzaamhe

den die door zijn gedrag worden veroorzaakt en gedragen moeten wor

den door het ganse beroep; 

een inbreuk op artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit door het 

bewust nalaten zich in regel te stellen inzake de bijdrageplicht volgens 

de procedure vastgesteld door artikel 6, lid 1 van de wet van 22 juli 

1953 en door artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot 

vaststelling van het huishoudelijk reglement; 

een inbreuk op artikel 18ter, §2, lid 2 van de wet van 22 juli 1953 

door het nalaten zich in regel te stellen inzake de jaarlijkse mededeling 

volgens de procedure vastgesteld door artikel 32 van hogervermeld 

koninklijk besluit van 20 april 1989. 

Naargelang de specifieke omstandigheden van het dossier heeft de 

Tuchtcommissie volgende tuchtsancties opgelegd: waarschuwing (in 15 

dossiers); berisping (in 7 dossiers); schorsing van 1 tot 8 dagen (in 7 dos

siers); schrapping (in 7 dossiers). 

In twee dossiers zijn de betrokken revisoren vrijgesproken. 
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3.3. Cijfermateriaal 

3.3.1. Uitspraken in 2002 

Schematisch kan het aantal uitspraken van de tuchtinstanties (zowel in 

eerste aanleg als in hoger beroep) gedurende 2002 als volgt worden weer

gegeven: 

Tuchtsancties tegen Aantal uitspraken in 2002 Totaal 

bedrijfsrevisoren N F 

Waarschuwing 12 6 18 

Berisping 6 3 9 

Schorsing(l) 7 3 10 

Schrapping 1 9 10 

Ongegrond of ingetrokken 1 3 4 

Totaal 27 24 51 

Nog in behandeling 5 

(1) Waaronder 1 schorsing van 2 maanden (N), 
2 schorsingen van 1 maand (F), 
5 schorsingen van 8 dagen (4 N + 1 F) en 
2 schorsingen van 1 dag (N) 

3.3.2. Nieuwe dossiers 

3 8 

In de loop van 2002 heeft de Raad 37 nieuwe tuchtdossiers overgemaakt 

aan de tuchtinstanties. 

Vier dossiers (waarvan 3 Nederlandstalige en 1 Franstalig) betreffen 

deontologische enlof technische inbreuken; daarnaast zijn een aantal 

bedrijfsrevisoren naar de Tuchtcommissie doorverwezen omwille van de 

niet-betaling van de IBR-bijdragen (17 dossiers, waarvan 11 Nederlands

talige en 6 Franstalige) en de laattijdige indiening van de jaarlijkse mede

delingen (16 dossiers, waarvan 10 Nederlandstalige en 6 Franstalige). 

Verder heeft de Raad in de loop van 2002 in vier dossiers het verslag 

van de Raad aan de Tuchtcommissie aangevuld en vervolledigd. 
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Hierna zijn cijfergegevens weergegeven met betrekking tot het aantal 

tuchtdossiers dat in de voorbije jaren (1995-2002) door de Raad van het 

IBR bij de Tuchtcommissie is ingediend. 

Jaar Aantal ingediende tuchtdossiers 

1995 11 

1996 8 

1997 16 

1998 9 

1999 6 

2000 2 

2001 20 

2002 37 

4. STAGECOMMISSIE 

4.1. Samenstelling 

De Stagecommissie is samengesteld als volgt: 

de Ondervoorzitter van het Ins t ituut der Bedrijfsrevisoren, de heer 

André KILESSE ; 

drie leden van de Raad, de heren Boudewijn CALLENS, Georges 

HEPNER, Pierre STEENACKERS; 

drie externe leden, Mevrouw Vinciane MARICQ, de heren Daniel VAN 

CUTSEM en René VAN ASBROECK; 

een plaatsvervangend lid, de hee/Patrick VAN IMPE; 

twee technische deskundigen, de heren Jacques TISON en Tom WIL

LEMSE (tot juni 2002), vervangen door de heer Luc VERRI]SSEN (vanaf 

juli 2002). 

Zi j heeft in 2002 twaalfmaal vergaderd . 
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4.2. Promoten van de toegang tot het beroep 

De Stagecommissie heeft in samenwerking met Olivier COSTA op het 

einde van 2001 een brochure over de toegang tot het beroep van bedrijfs

revisor opgesteld (IBR,Jaarverslag, 2001, p. 2l1-2l2). 

Dit document werd aan alle stagiairs-revisoren evenals aan alle 

bedrijfsrevisoren in januari 2002 opgestuurd; het document werd inte

graal hernomen in de editie 2001 van het Vademecum van het Instituut. 

Het document is eveneens op de website van het Instituut beschikbaar. 

4.3. Contacten met het lAB 

De Stagecommissie heeft zijn diverse contacten met het Instituut van de 

Accountants en de Belastingconsulenten verdergezet met het oog op de 

gezamenlijke organisatie van het toegangsexamen en een deel van de stage. 

In de toekomst zullen die contacten worden voortgezet. 

4.4. Werkzaamheden van de "Subcommissie Examens" 

De Subcommissie Examens heeft in de loop van het voorbije jaar haar 

werkzaamheden voortgezet teneinde de examenvragen van het ingangs- en 

stage-examen te evalueren. 

4.5. Goedkeuring van de stageovereenkomsten 

In 2002 keutde de Stagecommissie 149 overeenkomsten goed (101 Neder

landstalige en 48 Franstalige). 

Per 31 december 2002 waren 451 stagiairs bij het Instituut ingeschre

ven. 

4.6. Weigering tot goedkeuring van een stagemeester 

Het profiel van de stagemeester kan op basis van de jaarlijkse verklaring, 

die elke confrater dient in te vullen, worden geanalyseerd. Een aantal con

fraters die hun jaarlijkse verklaring niet hadden ingediend werden verzocht 
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deze in te dienen teneinde de Stagecommissie toe te laten een beoordeling 

te maken omtrent de toelating tot de stage van een aantal kandidaten. 

De Stagecommissie heeft de aandacht getrokken van sommige stage

meesters waarvan het kantoor niet genoeg gediversifieerde revisorale 

opdrachten blijkt te kunnen aanbieden. Ze werden gevraagd om de nood

zakelijke maatregelen te nemen om hun stagiair toe te laten een behoorlijk 

ingevulde opleiding te laten genieten. 

4.7. Vermindering en verlenging van de stageduur 

4.7 .1. Vermindering van de stageduur 

Er werd aan één persoon een verkorte stage toegestaan in 2002. 

4.7.2. Verlenging van de stageduur 

23 stagiairs kregen een stageverlenging van zes maand op grond van het 

laattijdig indienen van hun stagedagboek. 

4.8. Wijzigingen tijdens de stage 

4.8.1. Schrapping 

Artikel 25, vierde lid van het K.B. van 13 oktober 1987 betreffende de 

stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren luidt als volgt: 

"De opschorting of de opeenvolgende opschortingen van de stage in het geheel 
genomen mogen niet meer dan vijf jaar bedragen. Indien deze termijn overschre

den wordt, beveelt de Raad, op voorstel van de Stagecommissie, de schraPPing 
van de stagiair. " 

Overeenkomstig dit voorschrift, werden 80 stagiairs die sinds meer 

dan vijf jaar hun stage hadden opgeschort, geschrapt nadat zij ten minste 

een maand op voorhand van deze schrapping op de hoogte werden gesteld. 

4.8.2. Verandering van stagemeester 

In 2002 werden 25 aanvragen van verandering van stagemeester goedge

keurd. 
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4.8.3. Opschorting van de stage of stopzetting 

In de loop van het voorbije jaar hebben 72 stagiairs hun stage onderbroken 

en twee personen hebben hun ontslag als stagiair gegeven. 

4.8 .4. Stage in het buitenland 

In de loop van het voorbije jaar werd aan drie kandidaten toelating gege

ven om een deel van hun stage in het buitenland te volbrengen en dit con

form artikel 4 van het K.B. van 13 oktober 1987. 

Een deel van de stage mag in het buitenland worden verricht en wordt 

door de Stagecommissie aanvaard, op voorwaarde dat: 

twee derde van de stage in België wordt volbracht; 

een beroepsbeoefenaar met een aan die van bedrijfsrevisor gelijk

waardige hoedanigheid toezicht heeft op de activiteiten van de stagiair; 

de Belgische stagemeester verantwoordelijk blijft voor zijn stage. 

De Stagecommissie moet zes weken vóór de aanvang van de stage in 

het buitenland worden ingelicht over de wens om een deel van de stage in 

het buitenland te verrichten en dit zowel door de confrater in het buiten

land, de stagemeester in België als door de stagiair. De Belgische confrater 

dient de nodige waarborgen te bieden met betrekking tot de bevoegdhe

den van de buitenlandse confrater. De buitenlandse confrater zal eveneens 

binnen de hierboven vermelde termijn een "comfort letter" moeten onderte

kenen en opsturen. 

4 .8.5. Hervatting van de stage 

15 stagiairs werden opnieuw tot de stage toegelaten na een opschorting 

van minder dan vijf jaar. 

4.9. Toelatingsexamen tot de stage 

253 nieuwe kandidaten hebben in de loop van 2002 een dossier tot 

inschrijving tot het toelatingsexamen ingediend. 

Overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15 van het K.B. van 

13 oktober 1987 werd het toelatingsexamen in de loop van het tweede 

semester van 2002 ingericht. 
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De examens vonden plaats op zaterdag 12 oktober, maandag 14 okto

ber en zaterdag 19 oktober 2002 te Brussel. 

230 kandidaten hadden zich voor het toelatingsexamen ingeschreven. 

2002 Deelnemers Geslaagd 

F 

N 

Totaal 

67 

163 

230 

20 (30 % ) 

96 (59 %) 

116 (50 % ) 

Naast de 116 kandidaten die slaagden voor het toelatingsexamen, be

kwamen 34 personen een totale vrijstelling voor het toegangsexamen op 

basis van hun universitair diploma. 

4.10. Stage-examens 

De stage-examens vonden plaats op dinsdag 1 (het beroep), donderdag 3 

(controle) en zaterdag 5 (uitdieping basiskennis) oktober 2002. 

De resultaten van de stage-examens voor 2002 worden hierna weerge

geven: 

2002 Deelnemers Geslaagd 

Tl (Basiskennis) F 48 32 (67 %) 

N 125 79 (63 %) 

Totaal 173 111 (64 %) 

T2 (Controle) F 31 23 (74 %) 

N 92 48 (52 %) 

Totaal 123 71 (58 %) 

T3 (Beroep) F 25 10 (40 %) 

N 67 34(51 %) 

Totaal 92 44 (48 %) 
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4.11. Bekwaamheidsexamen 2002 (twee zittijden) 

4.11 .1. Praktische studie 

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijke proef, een monde

linge proef en een praktische studie. 

Vanaf 2000 moeten de stagiairs een praktische studie indienen, die erin 

bestaat een opgelegd onderwerp kritisch te analyseren en die moet worden 

ingeleverd op het ogenblik van de schriftelijke proef (cf. IBR,Jaarverslag, 

1999, p. 215). 

Om te slagen voor de praktische studie moet de stagiair een score van 

10/20 behalen. Ingeval van niet slagen voor het bekwaamheidsexamen, is 

de kandidaat die voor de praktische studie een score heeft behaald van 

minder dan 10/20 verplicht een nieuwe praktische studie op te stellen. 

Degene die een score heeft behaald van ten minste 10/20 heeft de moge

lijkheid om de behaalde score te behouden of een nieuwe praktische studie 

uit te voeren. 

Voor elke zittijd van het bekwaamheidsexamen worden verschillende 

onderwerpen voor de praktische studie voorgesteld. De stagiair dient één 

van de voorgestelde onderwerpen naar keuze kritisch te analyseren. 

Nieuwe onderwerpen zullen worden voorzien voor elke zittijd van het 

bekwaamheidsexamen. De voorstellen zijn vooraf beschikbaar op de web

site van het Instituut onder de rubriek stage. 

In 2002 werden volgende onderwerpen voorgesteld : 

Begrip "werkelijke waarde"; 

Forensic accounting en de rol van de bedrijfsrevisor bij fraude; 

Milieuaspecten in de jaarrekening en in het jaarverslag; 

Conversie van de geconsolideerde jaarrekening naar IAS/IFRS - proble

matiek van de eerste toepassing ("first time application"); 

De controle van de vzw (specifieke aspecten van de controle van de 

vzw); 

Hoe de geloofwaardigheid van het beroep van bedrijfsrevisor herstellen 

(verkleining van de "expectation gap")? 
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4 .11 .2. Resultaten 

A. Eerste zittijd 

De schriftelijke proef vond plaats te Brussel op zaterdag 4 mei 2002. 

De mondelinge proef vond plaats van 10 tot 14 juni 2002. 

23 kandidaten waren ingeschreven; 11 kandidaten slaagden. 

B. Tweede zittijd 

De schriftelijke proef vond plaats op zaterdag 16 november 2002. 

De mondelinge proef vond plaats van 9 tot 13 december 2002. 

38 kandidaten waren ingeschreven; 17 kandidaten zijn geslaagd. 

De resultaten van het bekwaamheidsexamen voor 2002 zijn hierna 

samengevat: 

2002 Aantal Kandidaten Geslaagd 
afgelegde die het examen 
examens voor de eerste 

maal afleggen 

Mei/Juni F 5 5 

N 4 6 

Totaal 9 11 

Nov.lDec. F 2 3 

N 5 14 

Totaal 7 17 

Totaal van de F 7 8 
twee zittijden 

N 9 20 

Totaal 16 28 

De resultaten van het bekwaamheidexamen zijn moeilijk te interprete

ren. Inderdaad, gezien de kandidaten het examen verschillende keren kun

nen afleggen, soms gedurende verschillende burgerlijke jaren, dient het 

slaagpercentage geïnterpreteerd te worden ofwel in vergelijking met het 

aantal aanwezige kandidaten aan één of meerdere examenbeurten en dit 

ofwel gedurende hetzelfde burgerlijk jaar ofwel gedurende verschillende 

burgerlijke jaren . 
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4.11.3. Samenstelling van de jury's van het bekwaamheidsexamen 

De samenstelling van de jury's van het bekwaamheidsexamen werd niet 

fundamenteel aangepast. Vervaldata (mandaat van drie jaar) werden voor

zien voor de leden van het beroep die zetelen in de jury's van het 

bekwaamheidsexamen. 

Vanaf 2002 zetelt voor zover het mogelijk is een lid van de Stagecom

missie in elke jury. 

Overeenkomstig artikel 37 van het K.B . van 13 oktober 1987: 

"Elke jury bestaat uit vijf leden, waaronder een professor van het universitair 
onderwijs of van het hoger onderwijs van universitair niveau, die de jury voor
zit, drie bedrijfsrevisoren en een persoon die het beroep van bedrijfsrevisor niet 
uitoefent en gekozen wordt omwille van zijn bijzondere bekendheid met het eco
nomisch en sociaal leven" . 

De Raad bedankt de personen die hebben aanvaard om te zetelen in de 

jury's van het bekwaamheidsexamen. 

De jury's zijn op 31 december 2002 als volgt samengesteld: 

A. Nederlandstalige jury's 

NL 1: De heren K.M. VAN OOSTVELDT (2004), Voorzitter, R. ADRIAENS

SENS (2003), S. RABAEY (2003) en D. VAN CUTSEM (2005), bedrijfs-

revIsoren. 

Mevrouw B. VAN DEN BOSSCHE, extern lid . 

NL 2: De heren J. BRANSON (2005), Voorzitter, J. DE BOM VAN DRIES

SCHE (2004), P. STEENACKERS (2004) en P. VAN STAAl] (2003), 

bedri jfsrevisoren. 

De heer J. GEYSEN, extern lid. 

NL 3: De heren B. CALLENS (2003), Voorzitter, M. BOONE (vervangen 

door 1. VAN GULCK) (2004), P. ROELANTS (2005) en 1. HELLEBAUT 

(2005), bedrijfsrevisoren. 

De heer F. VAN THILLO, extern lid. 

NL 4: De heren R. TIE ST (2003), Voorzitter, G. HERREWI]N (2005), 

R. NECKEBROECK (2003) en R. VAN ASBROECK (2004), bedrijfsrevi-

soren. 

De heer R. DE LEEUW, extern lid . 
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B. Franstalige jury's 

FR 1: De heren D. LEB RUN (2003), Voorzitter, ]. LENOIR (2003), 

E. MATHAY (2005) en M. DENAYER (2004), bedrijfsrevisoren. 

De heren ].-M. VANDENBERGH of ].-1. STRUYF, externe leden. 

FR2: De heren M . MASSART (2005), Voorzitter, G. HEPNER (2004), 

D. LEBOUTTE (2004) en A. DESCHAMPS (2003), bedrijfsrevisoren. 

De heer ].-M. VANDENBERGH, extern lid. 

FR3: De heer M. DE WOLF (2005), Voorzitter, Mevrouw V. MARICQ 

(2004), de heren M. GRIGNARD (2005) en M . VAN DOREN (2003), 

bedri jfsrevisoren. 

De heer ].-1. STRUYF, extern lid. 

Omdat een aantal effectieve leden niet aan de eerste en/of tweede zit

tijd konden deelnemen, werd beroep gedaan op de door de Raad aange

stelde plaatsvervangende leden: 

P'P. BERGER, 1. DISCRY, M. SMET, P. DE WEERDT, B. MEYNENDONCKX, 

1. DELTOUR, ]. CHRISTIAENS, H. VAN IMPE,]. DE LANDSHEER, D. VERMUS

SCHE, ]. BEDDEGENOODTS, 1. DE KEULENAER, G. BATS, PH. DESOMBERE, 

G. HOF, G. SPAENHOVEN, F. DEGEEST, V. SPILLIAERT, D. Roux, 1. VAN 

GULCK, P. VAN IMPE, H. WILMOTS, P. VAN CAUTER, K. VERBEKE, R. VAN

DER STICHELE W. EGGERICKX, 1. VAN STEENBERGE, R. PEIRCE, H. FRON

VILLE, P. TYTGAT, PH. PIRE, H . LAFOSSE, ]. VANDERNOOT, ]. TISON, Ch. 

BOLLEN, P. DEPRAETERE, PH. BARTHELÉMY, G . DELVAUX. 

De Raad bedankt de heren M.A. VERBEURE en M. BOONE die gezeteld 

hebben in de jury's van het bekwaamheidsexamen en die vanaf dit jaar hun 

functies hebben neergelegd. 

4.12. Evolutie van het aantal stagiairs gedurende 2002 

Aantal stagiairs bij het begin van het jaar 

Ingang (+) 

Hervatting van de stage (+) 

Stopzetting en schorsing (- ) 

Geslaagd bekwaamheidsexamen (- ) 

Aantal stagiairs op het einde van het jaar 

389 
149 

15 
74 
28 

451 
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4.13. Dankbetuigingen 

De Raad bedankt alle personen die hun medewerking hebben verleend aan 

de voorbereiding van de examens, aan de verbetering ervan en aan de pre

sentatie van de stageseminaries. 

Zoals bepaald in artikel 15, § 3 van het K.B. van 13 oktober 1987, 
worden de voorbereiding en de verbetering van de proeven toevertrouwd 

aan professoren of docenten van het universitair onderwijs of van het hoger 

onderwijs op universitair niveau. 

4.13.1. Toelatingsexatten: 

Algemene boekhouding: 

de heren professoren J. ANTOINE en eh. LEFEBVRE 

Balansanalyse: 

de heren professoren M. RENOUPREZ en eh. LEFEBVRE 

Analytische boekhouding: 

mevrouw A. ]ORISSEN en de heer D. HELBOlS, professoren 

Vennootschapsrecht: 

de heren professoren H. OUVIER en F. HELLEMANS 

Fiscaal recht: 

de heer professor P. MINNE 

Burgerlijk recht: 

de heren professoren H. OUVIER en F. HELLE MANS 

Handelsrecht: 

de heren professoren H. OUVIER en F. HELLEMANS 

Sociaal recht: 

mevrouw V. PETRY, professor 

Informatica: 

de heren professoren 1. GOLVERS en R. PAEMELEIRE 

Bedrijfseconomie, politieke economie en financiële economie: 

de heren professoren eh. VAN WYMEERSCH en 1. KEULENEER 

Wiskunde en Statistiek: 

de heren professoren D. ]USTENS en R. PAEMELEIRE 

Financieel beheer: 

de heren professoren eh. VAN WYMEERSCH en 1. KEULENEER 

Externe controle: 

mevrouw C. DENDAUW en de heer I. DE BEELDE, professoren 
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Consolidatie: 

mevrouw M.-L. JACQUES en de heer K.M. VAN OOSTVELDT, professoren 

Interne controle: 
mevrouw M.-L. JACQUES en de heer I. DE BEELDE, professoren 

Boekhoudrecht: 
de heren professoren H. OUVIER en K. VAN HULLE 

Deontologie: 
mevrouw D. HERMANS en de heer M . DE SAMBLANX, professoren 

4.13.2. Inleidingszitting voor de toegang tot de stage 

De introductievoormiddag heeft tot doel de kandidaten, die geslaagd zijn 

voor het toelatingsexamen, vertrouwd te maken met de structuren en met 

de institutionele en deontologische aspecten van het revisoraat. Tevens 

biedt deze voormiddag de gelegenheid voor een eerste contact tussen de 

nieuwe stagiairs en de verantwoordelijken van het IBR. Het is ten zeerste 

aanbevolen dat de stagiairs deze inleidingszitting bijwonen. 

Volgende personen hebben hun medewerking verleend aan de inlei -

dingszitting van maandag 6 mei 2002: 

de heer L. SWOLFS, Voorzitter van het IBR 

de heer A. KILESSE, Ondervoorzitter van het IBR en Voorzitter van de 

Stagecommissie 

de heer P. VAN IMPE, bedrijfsrevisor, lid van de Stagecommissie 

de heer D . SZAFRAN, Secretaris-generaal van het IBR 

mevrouw V. VAN DE WALLE, Juridisch Directeur van het IBR 

de heer O . COSTA, Adviseur IBR 

4.13.3. Seminarie "Uitdieping basiskennis" 

De uitdiepingsseminaries over boekhoudrecht, boekhoudtechnieken, con

solidatie, vennootschapsrecht en financiële analyse werden georganiseerd 

in mei en juni 2002 . Ze hebben tot doel de belangstellenden de mogelijk

heid te bieden hun persoonlijk werk aan te vullen met besprekingen in 

deze belangrijke vakgebieden met specialisten en tot een begeleide analyse 

van praktijkgevallen over te gaan. 

Boekhoudrecht: 

de heren J.-L. SERVAlS en J. VERHOEYE 
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Boekhoudtechnieken: 
mevrouwen M.-L. ]ACQUES en S. PODEVI]N 

Consolidatie: 
de heren B. DUFOURNY en P. OPSOMER 

Vennootschapsrecht: 
de heren H. OUVIER en J.-Ph. BONTE 

Financiële analyse: 

de heer D. SMETS 

4.13.4. Seminarie "Controle" 

Het seminarie "Controle" werd vanaf 2000 gereorganiseerd. Het spitste 

zich toe op de drie volgende thema's: 

de externe controle; 

de interne controle; 

de externe controle van de geconsolideerde rekeningen. 

Deze seminaries hebben plaatsgevonden in de maanden mei en juni 2002. 

Externe controle: 
De heren J.-L. SERVAlS en H. HERI]GERS 

Interne controle: 
mevrouwen S. GOETHALS en CH. WEYMEERSCH 

Externe controle van de geconsolideerde rekeningen: 
de heren P.-H. BONNEFOY-CUDRAZ en L. MARTENS 

4.13.5. Seminarie "Het beroep" 

Het seminarie "Het beroep" handelt hoofdzakelijk over een meer diep

gaande analyse van de bijzondere revisorale opdrachten, van de onderne

mingsraad en het opmaken van het verslag. Dit seminarie behandelt ook 

een reeks problemen die de stagiairs moeten toelaten hun kennis bij te 

schaven in de domeinen die de bedrijfsrevisor rechtstreeks aanbelangen. 

Dit seminarie dat plaats vond in mei en juni 2002 spitste zich toe op 

de drie volgende onderwerpen: 

het verslag van de revisor; 

de bijzondere opdrachten; 

de ondernemingsraden. 
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Het verslag van de revisor: 
de heren B. WETS en H. SALAETS 

De bijzondere opdrachten: 

de heren M. TEFNIN en G. BATS 

De ondernemingsraden: 
de heren H. FRISQUE, W. LEPOUR, P. DEMEESTER en 1. VAN HOYWEGHEN 

4.13.6. Seminarie "Special topics" 

De stagiairs werden twee bijkomende studiedagen aangeboden: 

een studiedag betreffende de plichtenleer (georganiseerd op 3 juni 

2002). Dit seminarie werd geleid door mevrouw D. HERMANS en de 

heer M. DE SAMBLANX. 

een studiedag betreffende de International Accounting Standards (georga

niseerd op 14 juni 2002). Deze dag werd geleid in het Engels door de 

heren J. JACKERS en M. VAN DOREN, 

4.14. Vereniging van de stagiairs 

Sinds de algemene vergadering van april 2001 was het comité van de 

Vereniging van de stagiairs samengesteld uit volgende leden: 

mevrouw C. Kos, de heren D. GORTEMAN en S. RosIER, Franstalige leden; 

mevrouw W. SAMAN, Voorzitter, de heer 1. VAN DEN ABBEELE, Neder

landstalige leden . 

Bij gebrek aan interesse voor de Vereniging van de stagiairs, wenste 

het comité overeenkomstig de statuten deze feitelijke vereniging te ont
binden. 

De Vereniging van de stagiairs werd ter gelegenheid van de buiten

gewone algemene vergadering gehouden op 11 juni 2002 ontbonden. 

4.15. Vergadering met de stageprofessoren die de toelatings
examens tot de stage opstellen en verbeteren 

De leden van de Stagecommissie hebben op 1 februari 2002 een onder

houd gehad met de universiteitsprofessoren en docenten van het hoger 
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onderwijs die de vragen voor de toelatingsexamens opstellen en verbete

ren. 

De resultaten van de laatste zittijden, de lijst van de referentieboeken 

voor de kandidaten, de voorbereiding van de vragen evenals verscheidene 

praktische punten werden er besproken. 

4.16. Informatieavond over het bekwaamheidsexamen 

Een informatieavond gewijd aan het bekwaamheidsexamen werd op don

derdag 3 oktober 2002 ingericht. 

De deelnemende stagiairs hebben een onderhoud gehad met twee jonge 

revisoren met name de heren P. LOUWAGIE en F. COLLIE; die hebben hun 

ervaring van het bekwaamheidsexamen meegedeeld. 

4.17. Beslissingen van de Stagecommissie 

4.17.1. Vrijstellingen ter gelegenheid van het ingangsexamen 

De vrijstellingen tot het ingangsexamen verkregen op basis van het uni

versitair of gelijkaardig diploma worden voor een onbepaalde duur ver

leend. 

De vrijstellingen behaald ter gelegenheid van het ingangsexamen van 

het Instituut voor het afleggen en het slagen voor heel het persoonlijk pto

gramma zijn eveneens voor een onbepaalde duur geldig. 

4.17 .2. Slagen voor het ingangsexamen 

Het globaal slaagpercentage wordt vanaf het Jaar 2002 vastgelegd op 

60 %. 

Het percentage vereist per vak blijft 50 %. 

4 .17.3. Hoedanigheid van stagiair 

Voor zover een kandidaat waarvan het dossier van toegang tot de stage 

werd goedgekeurd, zijn stage niet effectief aanvangt (d.w.z. op datum van 

1 juli), bezit hij de hoedanigheid van stagiair niet. 
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Als de kandidaten die zich hebben teruggetrokken tussen het moment 

van het indienen van het dossier van toegang tot de stage en de effectieve 

aanvang ervan, later hun stage toch wensen aan te vatten, zullen ze eventu

eel nieuwe documenten moeten indienen (b .v. getuigschrift van goed 

gedrag en zeden). 

4.17.4. Aantal deelnames aan het bekwaamheidsexamen 

In geval dat een stagiair het mondeling gedeelte van het bekwaamheids

examen ten gevolge van ziekte (gestaafd door een medisch attest) of in 

geval van overmacht (te appreciëren door de Stagecommissie) niet kan 

afleggen, heeft de Stagecommissie beslist dat het schriftelijk gedeelte van 

het examen behouden blijft voor de zittijd van het mondeling examen die 

het dichtst volgt op de zittijd van het afgelegde examen. Het schriftelijk 

gedeelte zal behouden blijven voor zover er een medisch attest of een 

gemotiveerde verontschuldiging is, aanvaard door de Stagecommissie, die 

de afwezigheid op het mondeling gedeelte van het examen rechtvaardigt. 

De stagiair zal aldus geen zesde mogelijkheid krijgen om het schriftelijk 

gedeelte van het examen af te leggen, hetgeen strijdig zou zijn met de 

bepalingen van het artikel 39 van het K.B. van 13 oktober 1987 . 

De leden van de jury van het bekwaamheidsexamen moeten het schrif

telijk gedeelte van het examen beoordelen zelfs indien de kandidaat zich 

niet voor het mondeling gedeelte heeft aangeboden. De punten voor het 

schriftelijk gedeelte van het examen blijven behouden tot de eerstvolgende 

mondelinge zittijd van het bekwaamheidsexamen. 

4. 17.5. Analyse van h et profiel van de stagemeester 

Sinds een aantal jaren, wordt het profiel van de stagemeester bij aanvang 

van de stage nagekeken. 

De Stagecommissie heeft beslist om ook het profiel van de stage

meester na te kijken in geval van verandering van stagemeester of van her

neming van de stage. 

4 .17.6. Stagedagboek - Vormingsuren 

Zoals gemeld in het Jaarverslag 2001 (p. 227) komen de uren van perma

nente vorming niet in aanmerking voor de berekening van de 1.000 stage

uren. 
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De uren besteed aan het voorbereiden en het afleggen van de IBR 

examens kunnen ook niet in aanmerking worden genomen voor de 

l.000 stage-uren. 

4.18. Tucht 

In de loop van het jaar 2002 werden 18 stagiairs door de Stagecommissie, 

zetelend als tuchtinstantie, opgeroepen. 

Overeenkomstig artikel 32, § 1 van het K.B . van 13 oktober 1987, 

hebben de stagemeesters de mogelijkheid gehad om gehoord te worden 

door de Stagecommissie. 

4 .18.1. Niet ingediende stagedagboeken 

De Stagecommissie heeft tuchtvorderingen ingesteld ten laste van stagiairs 

die hun stagedagboek niet tijdig hadden ingediend en het niet nodig heb

ben geacht om op een adequate manier op de beslissing van de administra

tieve sanctie van verlenging van de stageduur te reageren. 

Volgende overtredingen werden vastgesteld: 

1. Niet-indiening van het stagedagboek binnen de vastgestelde termijnen 

hetgeen een overtreding is van de bepalingen van artikel 29 en arti

kel 30 van het K.B. van 13 oktober 1987 betreffende de verplichting 

om een stagedagboek bij te houden en het te overhandigen aan de 

Stagecommissie. 

2. Niet-naleving van artikel 3 van de stageovereenkomst dat het houden 

van een stagedagboek verplicht. Het niet-indienen van het stagedag

boek verhindert dat de Stagecommissie dit dagboek kan controleren. 

3. Niet-naleving van de onderrichtingen van het Instituut inzake de ter-

mijn voor de indiening van het stagedagboek, zoals o.a. meegedeeld: 

via de website van het Instituut en via het schrijven van de Stage

commissie inzake de agenda van het stagejaar; 

in punt 10.7. betreffende de laattijdige indiening van het stagedag

boek uit het Jaarverslag 1999 (p. 216) en punt 18.6 . uit het Jaar

verslag 2000 (p. 216). 

Tuchtsancties van schorsing van de stage werden voor ernstige nalatig

heid uitgesproken (13). Verder werd tweemaal een waarschuwing uitge-
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sproken. Eén dossier gaf geen aanleiding tot een tuchtsanctie. Voor één 

dossier zal een beslissing worden genomen in 2003. 

De tuchtsanctie van schorsing van de stage begint effectief te lopen na 

verstrijken van de beroeps- of verzetstermijnen. 

4.18.2. Niet naleven van de beroepsbelangen van de stagemeester 

Er werd een tuchtprocedure tegen een stagiair opgestart die de deontologi

sche regels van het Instituut niet heeft nageleefd. 

De feiten: 

De stagiair heeft zonder de toestemming van zijn stagemeester een reeks 

prestaties van boekhoudkundige aard gefactureerd aan een onderneming 

waar de stagemeester professionele werkzaamheden uitoefent. Bovendien 

werden deze prestaties via een handelsvennootschap gefactureerd. 

Motivatie: 

De stagiair heeft de deontologische basisregels niet nageleefd overeen

komstig artikel 31 van het K.B. van 13 oktober 1987 betreffende de 

stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren; 

Bovendien heeft de stagiair het artikel 19, al. 3 van het K.B. van 

13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsreviso

ren dat als volgt luidt niet nageleefd: 

"De verbintenis van de stagiair om zich met loyauteit aan de stage te wijden en 

de beroepsbelangen van de stagemeester tijdens de stage niet te schaden. De stagi

air gaat de verbintenis aan om gedurende de drie jaar die volgen op het einde 

van de stageovereenkomst geen contact op te nemen met de cliè"rztele van de stage

meester zonder diens schriftelijke toestemming. "; 

Het niet-naleven van de stageovereenkomst met name de bepalingen 

van de plichtenleer van het IER die bepalen dat: 

"De stagiair verbindt zich ertoe met goede wil en benaarstiging de stage te zul

len volbrengen, in geweten de opdrachten uit te voeren waarmee hij door de sta

gemeester is belast en een stagedagboek bij te houden waarin de werkzaamheden 

die hij heeft verricht of waaraan hij heeft meegewerkt worden genoteerd. Het 

IBR - J AARVERSLAG 2002 



dagboek wordt bijgehouden met de discretie die het beroepsgeheim vereist. De sta
giair verbindt zich ertoe de belangen van de stagemeester niet in het gedrang te 
brengen, noch tijdens de stage, noch na de beë'indiging ervan. Hij zal onder meer 
nalaten ruchtbaarheid te geven aan feiten waarvan hij naar aanleiding van de 
stage kennis heeft gekregen en eender welke opdracht te aanvaarden van cliënten 
van de stagemeester gedurende de drie jaar die volgen op het verstrijken van de 
stage of de opzegging van onderhavige overeenkomst, behoudens formele en schrif
telijke goedkeuring door de stagemeester". 

Beslissing: 

De Stagecommissie zetelend als tuchtinstanrie heeft aan de stagiair een 

tuchtsanctie van opschorting voor een duur van één jaar opgelegd. 

Deze beslissing is definitief gezien de stagiair niet in hoger beroep is 

gegaan. 

4.18.3. Beroep tegen een beslissing van de Stagecommissie zetelend 

als tuchtinstantie 

Een stagiair aan wie een ruchtsanctie van drie maanden van opschorting 

van stage voor het niet-indienen van het stagedagboek binnen de termijn 

werd opgelegd is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de 

Stagecommissie zetelend als ruchtinstanrie. 

De Commissie van Beroep heeft een ruchtsanctie van berisping gege

ven (beslissing van 18 september 2002). 
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Il. COMMISSIE KWALITEITSCONTROLE 

1. SAMENSTELLING 

Voorzitter: de heer Raynald VERMOESEN 

Leden: Mevrouw Pascale TYTGAT, de heren Alain DE CLERCQ, Bernard DE 

GRAND RY, Jan DE LUYCK, Piet DEMEEsTER, Marc LUYTEN, Eric 

MATHAY, Luc VAN COUTER, Dirk VAN VLAENDEREN (tot 4 juli 2002), 

bedri jfsrevisoren 

Secretariaat: Mevrouwen Veerle VAN DE WALLE en Anne VERMEIRE (IBR) 

2. JAARLIJKS PROGRAMMA EN ORGANISATIE VAN 
DE CONTROLES 

2 .1. Jaarlijks controleprogramma 

Op basis van de normatieve voorschriften, legt de Commissie Kwaliteits

controle aan de Raad vóór 31 maart van elk jaar de lijst van de te controle

ren revisoren(l) voor het lopende jaar voor. Voor elke uit te voeren controle 

stelt de Commissie een lijst van drie aangeduide revisoren voor (contro

leurs)(2). Voor de grote kantoren is het aantal aangeduide revisoren, zoals 

opgenomen in het voorstel, verhoogd teneinde het aantal controles per 

aangeduide revisor tot een maximum van zes te beperken. De te controle

ren revisor, zoals opgenomen op de lijst, zal vervolgens zijn keuze maken 

tussen deze drie voorgestelde aangeduide revisoren en mededelen aan het 

IBR. 

In 2002 bevatte de lijst van de te controleren revisoren 183 revisoren

natuurlijke personen (217 in 2001). De Commissie kan voor deze contro-

(1) IBR, Vademecum, 2001, Norm met berrekking [Ot de co nfra terne Ie conrrole, p. 340, 
par. 2. Zie ook infra in bijlage par. 3 van de Normen inzake de kwaliteitsconrrole. 

(2) IBR, Vademecum, 2001, Norm met betrekking [Ot de confraternele conrrole, p. 341, 
par. 4. Zie ook in/ra in bijlage par. 5 van de Normen inzake de kwaliteitsconr[Ole. 
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les beroep doen op 150 aangeduide revisoren. In 2002 is beroep gedaan op 

77 aangeduide revisoren om de controles uit te voeren. 

Overeenkomstig de normen zijn de aangeduide revisoren ertoe gehou

den om hun eindverslagen, tegengetekend door de gecontroleerde revisor, 

aan het Instituut over te maken vóór 31 oktober van het betrokken jaar. 

2.2. Vormingssessie 

Jaarlijks nodigt de Commissie de aangeduide revisoren uit op een vor

mingssessie. Het voornaamste doel hiervan bestaat erin om op gedetail

leerde wijze de principes en de te volgen procedures bij de uitvoering van 

de controles in herinnering te brengen. De jaarlijkse vormingssessie, geor

ganiseerd op 19 juni 2002, is bijgewoond door talrijke aangeduide reviso

ren. 

2.3. Informatie aan de aangeduide revisoren 

Sinds 2002 ontvangen de aangeduide revisoren, voorafgaandelijk aan hun 

tussenkomst, de conclusies van het eindverslag van de vorige kwaliteits

controle. Indien nodig, worden hen voortaan ook de redenen medegedeeld 

die ertoe hebben geleid om een vervroegde controle op te leggen. De voor

afgaande mededeling van deze inlichtingen is bedoeld om de efficiëntie 

van de controles te verbeteren en een opvolging van de aandachtspunten 

die tevoren zijn aan bod gekomen, te waarborgen. 

2.4. Voorafgaand nazicht van de verslagen door de 
diensten van het Instituut 

Dankzi j de toegenomen middelen die ter beschikking worden gesteld van 

de kwaliteitscontrole, gaan sinds 2002 de diensten van het Instituut over 

tot een nazicht ("screening") van de eindverslagen zoals die door de aange

duide revisoren worden overgemaakt, en dit voorafgaandelijk aan een 

onderzoek in de schoot van de Commissie. 

Dit voorafgaand onderzoek is hoofdzakelijk bedoeld om te waarborgen: 

dat de controleprocedure wordt nageleefd, overeenkomstig de normen 

(timing van de controle, nazicht van het verslag en akkoord - of in 
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voorkomend geval mededeling van de opmerkingen - door de gecon
troleerde revisor, enz.); 

dat de conclusies van het verslag, die worden geacht voort te vloeien 

uit de gedetailleerde werkzaamheden zoals opgenomen in de controle

gids, pertinent zijn; 

dat het verslag conform is aan de normen, in het bijzonder met betrek

king tot het exhaustieve karakter van de inhoud; 

dat de dossiers die delicate problemen lijken te impliceren, prioritair 

worden behandeld. 

3. ANALYSE VAN DE VERSLAGEN IN DE COMMISSIE 

3.1. Aanduiding van een verslaggever 

Na een voorafgaand nazicht door de diensten van het Instituut, worden de 

eindverslagen onderzocht in de schoot van de Commissie, samen met de 

werkdocumenten van de aangeduide revisor en de ingevulde controlegids. 

Het gedetailleerde onderzoek wordt uitgevoerd door een verslaggever, lid 

van de Commissie, die bovendien beschikt over de lijst van de mandaten 

en de meest recente jaarlijkse mededeling van de gecontroleerde revisor, 

over het vorige eindverslag van de kwaliteitscontrole en de brief van de 

Voorzitter die deze vorige kwaliteitscontrole heeft afgerond. 

3.2. Debat in de schoot van de Commissie 

Nadat de verslaggever zijn analyse heeft afgerond, legt hij zijn vaststellin

gen voor aan de Commissie. Daarna volgt een bespreking in plenaire zit

ting van de Commissie. 

3.3. Uitnodigingen 

Wanneer de Commissie een bijkomende inlichting noodzakelijk acht kan 

zij, hetzij de gecontroleerde revisor, hetzij de aangeduide revisor uitnodi

gen teneinde hem te horen. In het kader van de kwaliteitscontroles die 

onderzocht zijn in de loop van 2002, zijn 16 gecontroleerde revisoren en 

5 aangeduide revisoren verschenen voor een delegatie van de Commissie. 
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De onderhouden met de gecontroleerde revisoren zijn hoofdzakelijk 

bedoeld om hun reactie in te winnen ten aanzien van bepaalde - al dan 

niet belangrijke - tekortkomingen, die door de aangeduide revisor zijn 

onderstreept zonder dat deze aanleiding hebben gegeven tot een voldoende 

verduidelijkende toelichting vanwege de gecontroleerde confrater. In der

gelijke gevallen is een onderhoud tussen de confrater en een delegatie van 

de Commissie (over het algemeen twee leden, vergezeld van een vertegen

woordiger van de diensten van het Instituut), noodzakelijk om het dossier 

te kunnen afsluiten. Het dossier maakt nadien het voorwerp uit van een 

tweede analyse in de schoot van de Commissie, op basis van een verslag 

van de delegatie die de betrokken confrater heeft gehoord. 

De onderhouden met de aangeduide revisoren zijn gericht op een goed 

begrip van de ter gelegenheid van de controle gedane vaststellingen, wan

neer de wijze waarop het verslag is opgesteld, aanleiding kan geven tot 

vergissingen op het vlak van de interpretatie, of wanneer er tegenstrijdig

heden worden vastgesteld tussen de inhoud van het verslag en de inhoud 

van de controle gids en de werkdocumenten. 

3.4. Plaatsbezoeken 

In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie beslissen om een plaatsbe

zoek bij de gecontroleerde revisor te organiseren. In de loop van 2002 heb

ben twee plaatsbezoeken bij gecontroleerde revisoren plaatsgevonden. 

Deze worden in het algemeen georganiseerd met twee leden van de Com

missie en een vertegenwoordiger van de diensten van het Instituut. 

3.5. Conclusies en mededeling aan de Raad van het 
Instituut 

Na bespreking (in voorkomend geval aangevuld door een uitnodiging of 

een plaatsbezoek), worden de beslissingen met betrekking tot elke kwali

teitscontrole genomen bij eenvoudige meerderheid binnen de Commissie. 

Vervolgens worden deze conclusies medegedeeld door de Voorzitter van de 

Commissie op de eerstvolgende vergadering van de Raad van het Insti

tuut. De Raad neemt soeverein de definitieve beslissing inzake het gevolg 

dat wordt gegeven aan elk onderzocht dossier. 
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4. MEDEDELING VAN DE CONCLUSIES INZAKE DE 
KWALITEITSCONTROLE 

Op basis van de voorstellen zoals die worden voorgelegd door de Commis

sie, neemt de Raad van het Instituut een definitieve beslissing inzake het 

gevolg dat wordt gegeven aan elke individuele controle. Deze beslissing 
wordt formeel medegedeeld aan de gecontroleerde revisor via een brief, 

getekend door de Voorzitter van het Instituut. 

Afhankelijk van de vaststellingen kunnen zich de volgende situaties 

voordoen: 

veelal word t de kwal i tei tscontrole afgesloten door de brief van de 

Voorzitter, met een aantal aanbevelingen en opmerkingen die door de 

aangeduide revisor reeds waren vermeld en die met dit schrijven wor

den bevestigd; 

wanneer de Raad van oordeel is dat de draagwijdte van de opmerkin

gen zulks verantwoordt, wordt tevens aan de gecontroleerde confrater 

gevraagd om aan de Raad mee te delen welke maatregelen zullen wor

den genomen om de vastgestelde lacunes op te lossen ("feedback"); 

indien inbreuken op de normen werden vastgesteld, kan de Commissie 

aan de Raad voorstellen om een zogenaamde "vervroegde controle" te 

organiseren; deze procedure bestaat in het vervroegen van de kalender 

van de volgende controle (zonder de gebruikelijke vijf jaren af te wach

ten) om vast te stellen of de confrater maatregelen heeft getroffen om 

aan de vastgestelde lacunes tegemoet te komen; 

indien ernstige inbreuken of tekortkomingen worden vastgesteld, kan 

de Commissie eveneens - na uiteraard de betrokken confrater te heb

ben gehoord - een dossier voorbereiden, met het oog op een eventuele 

doorzending door de Raad naar de tuchtinstanties; 

in bepaalde gevallen heeft de Raad de Voorzitter van het IBR verzocht 

om de gecontroleerde bedrijfsrevisor uit te nodigen, om met hem een 

gesprek te hebben over zijn toekomstige revisorale activiteiten. 
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5. RESULTATEN 

De in 2002 uitgevoerde kwaliteitscontroles hebben ertoe geleid dat het 

Instituut een specifieke opvolging heeft georganiseerd in 66 dossiers: 

Verzoek om mededeling ("feedback") door de gecontroleerde 

revisor van de maatregelen die genomen zijn in antwoord op 

de vastgestelde tekortkomingen 34 

Beslissingen tot een vervroegde controle (in het algemeen in 

2003, in bepaalde gevallen in 2004) 22 

Onderhouden met de Voorzitter 8 

Tuchtdossiers 2 

66 

6. VOORNAAMSTE VASTSTELLINGEN TEN GEVOLGE 
VAN DE KWALITEITSCONTROLES 

De voornaamste tekortkomingen die aan het licht zijn gekomen via de 

kwaliteitscontroles en die aanleiding hebben gegeven tot een specifieke 

opvolging (cf. supra punt 5.) hebben betrekking op één of meerdere van de 

volgende punten: 

het feit dat het algemeen werkprogramma onvoldoende aangepast is 

aan de bijzondere omstandigheden van de gecontroleerde onderne

mmg; 

ontoereikende of onbestaande risico-analyse; 

afwezigheid of onvoldoende performante analyse van de interne con

trole; 

ontoereikend beroep op procedures van externe bevestigingen; 

geen systematisch gebruik van een gepast referentiesysteem ("cross refe
rence check"); 

afwezigheid van formalisme en documentering van de uitgevoerde con

troleprocedures; 

niet-naleving van bepaalde wettelijke voorschriften (de vermelding van 

het bedrag van de uitzonderlijke of andere prestaties in het verslag van 
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het bestuursorgaan, de vermelding van de honoraria van de commissa

ris in het proces-verbaal van benoeming, de afwezigheid van de uit

drukkelijke vermelding dat het verslag van de commissaris is opgesteld 

met of zonder voorbehoud, enz.); 

onvoldoende opvolging van de norm voor permanente vorming; 

afWezigheid van opvolging van de neerlegging van de jaarrekening bij 

de NBB; 

problemen inzake de hoofdactiviteit in de zin van artikel 3 van de wet 

van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfs

reVIsoren. 

De problemen inzake de hoofdactiviteit hebben de Commissie Kwali

teitscontrole en de Commissie van Toezicht ertoe geleid een overleg te 

organiseren. Dit overleg is erop gericht om een gepaste opvolging van de 

geïdentificeerde problemen te waarborgen, en dit met naleving van de 

principes die in herinnering zijn gebracht via een omzendbrief inzake de 

hoofdactiviteit (cf. supra, Deel 1, I. 8.3.). 
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Hl. COMMISSIE VAN TOEZICHT 

1. SAMENSTELLING 

Voorzitter: de heer H. FRONVILLE 

Leden: Mevrouw C. BOLLEN (vanaf 30 augustus 2002), mevrouw M. HOSTE, 

de heren L. DE PUYSSELEYR, G. DESMET, M. DE WOLF, X. DOYEN, 

B. GABRIËLS, F. SAMYN (tot 19 april 2002), D . SMETS, P. STEENACKERS, 

R. VAN CUTSEM, H. WILMOTS (vanaf 24 mei 2002), bedrijfsrevisoren 

Secretariaat: Mevrouw V. VAN DE WALLE en de heer L. POLFLIET (lBR) 

2. GRONDSLAG 

De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hecht een groot belang 

aan het toezicht. Hij beschouwt dit toezicht als een essentieel onderdeel 

voor de goede werking van de controle op de beroepsactiviteit van de 

bedrijfsrevisoren, zowel individueel als op de beroepsgroep als geheel. 

Door middel van een bevoegdheidsdelegatie van de Raad van het lBR 

aan de Commissie van Toezicht is deze laatste bij machte voormeld wette

lijk toezicht daadwerkelijk uit te oefenen (cf. supra, Deel 1, 1. 8.4.). 

3. ALGEMENE WERKWIJZE EN ENKELE 
CIJFERGEGEVENS 

De Commissie van Toezicht wendt bij haar onderzoeken zowel informatie 

aan die toegankelijk is voor het publiek als gegevens die haar bereiken via 

derden die zich om specifieke redenen tot het Instituut wenden (klachten, 

mededelingen van derden of openbare instanties of controle-organismen). 
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In het afgelopen jaar is de Commissie maandelijks samen gekomen en 

werden in totaal meer dan 800 werkuren besteed aan dossierbehandeling, 

buiten de prestaties van de personeelsleden van het Instituut. 

De Commissie concentreert zich daarbij voornamelijk op die activitei 

ten van confraters wier rol centraal staat in het maatschappelijk verkeer. 

In 2002 heeft de Commissie 176 dossiers geopend. Daarvan werden 

30 confraters uitgenodigd voor een onderhoud op het Instituut. 

De Commissie heeft beslist 8 dossiers over te maken aan de Raad die, 

na beraadslaging, de beslissing heeft genomen om deze dossiers door te 

sturen naar de Tuchtcommissie. 

Aan 3 revisorenkantoren werd een bezoek gebracht met het oog op de 

doorlichting van de organisatie van hun beroepsactiviteiten. 

In 107 faillissementsdossiers werd het commissarisverslag aan een 

grondig onderzoek onderworpen. 

De tabel hierna geeft een overzicht van de behandeling van deze dos

siers. 

Geopende dossiers 

waarvan: 

Faillissementsdossiers en/of 
gerechtelijk akkoord 

Uitnodigingen 

FCantoorbezoeken 

Overgemaakt aan de Raad 

2000 2001 2002 

62 

17 

4 

2 

120 

73 

37 

3 

6 

176 

107 

30 

3 

8 

Ingeval van klachten vanwege derden of confraters nopens bedrijfsrevi

soren, wordt ook een dossier geopend in de schoot van de Commissie van 

Toezicht. In de eerste plaats poogt de Commissie een juist inzicht te krij 

gen in de feiten die aanleiding gaven tot de wrevel van de klagende partij. 

Elke klacht wordt medegedeeld aan de betrokken revisor, die om een reac

tie wordt verzocht. Op basis van zijn antwoord kan reeds blijken of er van 

enige substantiële tekortkoming sprake is die verder onderzoek recht

vaardigt. 
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Anonieme klachtbrieven tegen confraters worden zonder enig onder

zoek zonder gevolg gearchiveerd. 

4. OORSPRONG VAN DE GEOPENDE DOSSIERS VAN 
DE COMMISSIE VAN TOEZICHT 

De tabel hierna geeft een overzicht van de oorsprong van de geopende dos

siers die door de Commissie van Toezicht werden behandeld voor de pe

riode 2000-2002. 

2000 2001 2002 

Procureur-generaal 1 

Hoge Raad voor Economische Beroepen 

Parket en Rechtbanken 1 3 

Commissie Kwaliteitscontrole 13 3 4 

Klachten en mededelingen 38 34 26 
(cliënten, revisoren) 

Toezichthoudende organen/ 8 
Beroepsi nsti tuten 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 3 4 

Pers 2 10 

Handelsinformaties 73 107 

Andere bronnen 10 4 14 

Algemeen totaal 62 120 176 

5. ANALYSE VAN DE VERSLAGEN VAN REVISOREN 
BIJ VENNOOTSCHAPPEN IN DISCONTINUÏTEIT 

De Commissie bleef zich op systematische wijze buigen over de werk

zaamheden van de commissarissen in de vennootschappen die in faling 

werden verklaard. 
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In totaal werden de commissarisverslagen van 107 confraters systema

tisch onderzocht. De inhoud en de formulering van de verklaringen wer

den vergeleken met het jaarverslag van het bestuursorgaan, de eventuele 

bijzondere verslagen en getoetst aan de cijfers die voorkomen in de neerge

legde jaarrekening. Ten slotte werden zij gecontroleerd op het in acht 

nemen van de voorschriften uit het Wetboek van vennootschappen en de 

Algemene controlenormen alsook aan de controleaanbeveling van toepas

sing op ondernemingen in moeilijkheden. 

Algemeen mag worden gesteld dat de meeste verslagen formeel aan de 

huidige regels en normen voldoen, behoudens enkele verslagen die kwali

tatief ontoereikend zijn . In die gevallen onderzoekt de Commissie of 

dwingende bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen wel in een 

voldoende mate worden geëerbiedigd (b.v. art. 144,4° W. Venn. inzake de 

verplichte vermeldingen in het verslag van het bestuursorgaan) en of daar

bij aan de behoefte aan duidelijke informatie van alle belanghebbende der

den op een bevredigende wijze wordt voldaan. Dergelijke tekortkomingen 

hebben aanleiding gegeven tot uiteenlopende reacties van de Commissie. 

De aandacht van de confraters wordt verder gevestigd op hun verplich

tingen zoals die uit het Wetboek van vennootschappen voortvloeien wan

neer de vennootschap te kampen heeft met de bedreiging van de continuï

teit van de ondernemingsactiviteiten. Aan een reeks wettelijke verplich

tingen dient de commissaris op dwingende wijze te voldoen met het oog 

op het vervullen van de hem toegewezen rol in het maatschappelijk ver

keer. 

In dit verband mag worden gesteld dat binnen de vigerende wetge

ving, en wel sinds de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 

akkoord die een art. 64sexies, §2 invoerde (thans art. 138 W. Venn.), aan de 

commissaris een meer betekenisvolle en actieve rol wordt toebedeeld in 

het kader van de problematiek van de continuïteit van de ondernemings

activiteit. Zijn rol is niet langer beperkt tot het vaststellen van de drei

ging waaraan de onderneming onderhevig is (in het commissarisverslag), 

maar hij dient een pro-actieve houding aan te nemen die als een preven

tieve signaalfunctie fungeert, niet alleen tegenover de verantwoordelijken 

van de onderneming, maar ook tegenover de ondernemingsraad. In 

bepaalde gevallen kan hij zich ook richten naar de voorzitter van de recht

bank van koophandel. 
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6. FORMELE ASPECTEN VAN HET COMMISSARIS
VERSLAG 

Er werd vastgesteld dat er nog steeds confraters zijn die zich in het com

missarisverslag niet houden aan de aangepaste titulatuur van het verslag 

zoals voorzien in de Algemene controlenormen die reeds vier jaar geleden 

in werking trad. Dit is dus een ernstige inbreuk. 

Verder blijkt uit een reeks dossiers dat het aanwenden van de "toelich

tende paragraaf' niet altijd op de juiste manier gebeurt. Samen met de 

Commissie Controlenormen zal de Commissie van Toezicht aan de Raad 

voorstellen om daaromtrent verduidelijking ten behoeve van de confraters 

te brengen teneinde een meer eenvormig gebruik van de toelichtende 

paragraaf te bewerkstelligen. 

7. GERECHTELIJKE PROCEDURES TEGEN 
CONFRATERS: VERPLICHTE MEDEDELING 
AANHETIBR 

De Commissie heeft moeten vaststellen dat sommige confraters met enige 

vertraging aan het Instituut melden het voorwerp te zijn van een gerechte

lijke procedute in hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor. 

Artikel 18quinquies van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting 

van een Instituut der Bedrijfsrevisoren verplicht elk lid hiervan onmiddel

lijk aangifte te doen aan de Raad van het Instituut (zie ook IBR, Jaar

verslag, 2001, p. 58). De wetgever heeft deze verplichting ingevoerd en 

hierop kan bijgevolg geen uitzondering worden geduld. 

Deze verplichting geldt ook wanneer de bedrijfsrevisor wordt gecon

fronteerd met een tegeneis, die niet wordt ingeleid met een dagvaarding of 

verzoekschrift, maar bij middel van conclusies van de tegenpartij. Deze 

wijze van inleiding heeft dezelfde waarde als een gedinginleidende akte. 

Als voorbeeld kan worden vermeld de gerechtelijke invordering van 

achterstallige erelonen waarbij de bedrijfsrevisor zich geconfronteerd ziet 

met een tegeneis die ertoe strekt hem aansprakelijk te stellen. 
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Omdat nogal wat aansprakelijkheidsvorderingen niet zelden de rol van 

de bedrijfsrevisor verkeerd inschatten, blijft grote waakzaamheid geboden 

en dient de Commissie deze evolutie van nabij te kunnen volgen. 

Met ingang van 2002 is een systeem van jaarlijkse opvolging op punt 

gesteld betreffende gerechtelijke procedures die werden ingeleid tegen 

confraters gelast met revisorale opdrachten. 

Het gaat uitsluitend om gerechtelijke procedures die betrekking heb

ben op de taak als bedrijfsrevisor. Andere vorderingen of rechtsprocedures 

vallen niet onder deze verplichting, net zo min als deze waarin de bedrijfs

revisor optreedt qualitate qua, d .w.z. als een door het gerecht aangestelde 

mandataris . Nadere details hierover kunnen teruggevonden worden in een 

advies van de Juridische Commissie (cf. supra, Deel 1, I. 8.6.). 

8. OPVOLGING DOOR EEN CONFRATER 

De Commissie heeft dit jaar enkele dossiers dienen af te handelen die ver

band houden met de opvolging tussen confraters, of tussen een confrater 

en een lid van een ander Instituut. Het dispuut draait daarbij niet zelden 

over het eigendomsstatuut van de desbetreffende documenten en gegevens 

(die niet zozeer betrekking hebben op de werkdossiers zoals in de gevallen 

bedoeld in art . 24 van het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plich

ten van de bedrijfsrevisoren). Uiteraard behoren bepaalde documenten toe 

aan de opdrachtgevers en kunnen zij nooit worden ingehouden, inzonder

heid niet om betaling te bekomen van achterstallige honoraria. 

De Commissie is van oordeel dat een dergelijke houding tevens de 

goede naam van het beroep schaadt. 

9. NIET CONFORME PUBLICATIES IN DE BIJLAGEN 
BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD 

De Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad blijven ook een belangrijke infor

matiebron voor de Commissie van Toezicht die haar in de gelegenheid 
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stellen de publicaties, die verbonden zijn aan de benoeming en het ontslag 

van de commissarissen, nader te onderzoeken. 

De Commissie betreurt ten eerste dat bijvoorbeeld de wettelijke ter

mijn van drie jaar inzake het mandaat van commissaris niet steeds wordt 

in acht genomen. Dit is niet in overeenstemming met het voorschrift uit 

art . 135 W. Venn. dat stelt dat de wettelijke termijn tegelijk een mini

mum- en een maximumduur uitmaakt . De Commissie dringt er bij de 

confraters dan ook op aan dat zij meer oog zouden hebben voor de notulen 

van de algemene vergadering alsook voor de publicaties en zich er een 

exemplaar van laten overhandigen. 

Ook is herhaaldelijk in het afgelopen werkjaar vastgesteld dat de 

bezoldiging niet werd vastgesteld door de algemene vergadering die de 

commissaris had benoemd, maar dat wordt vermeld dat de honorering 

(naderhand) zal worden afgesproken tussen de bedrijfsrevisor en het 

bestuursorgaan. Het wettelijk voorschrift wil dat de algemene vergadering 

reeds van bij de aanvang van de opdracht, van het forfaitair bedrag dat zal 

worden toegekend aan de commissaris, kennis heeft en inbreuken op de 

vennootschapswetgeving dienen overigens in het commissarisverslag te 

worden gesignaleerd. 

10. UITNODIGINGEN VOOR EEN ONDERHOUD 
GERICHT AAN CONFRATERS 

In bepaalde gevallen wordt de revisor op het Instituut ontboden voor een 

gesprek op basis waarvan de Commissie zich een opinie kan vormen. Bij 

die gelegenheid kan aan de bedrijfsrevisor worden gevraagd zich met zijn 

werkdossier aan te bieden. 

Dit jaar werden 30 bedrijfsrevisoren op het Instituut uitgenodigd en 

gehoord. Bij dergelijk gesprek is, in de mate van het mogelijke, steeds een 

Raadslid aanwezig dat ook zitting heeft in de Commissie. 

Het feit geen gevolg te geven aan dergelijke uitnodiging en het belet

ten van de normale toezichtsactiviteit kan op zich als een ernstige deonto

logische inbreuk worden beschouwd die aanleiding kan zijn voor verwij

zing door de Raad naar de Tuchtcommissie. 
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11. PLAATSBEZOEKEN AAN HET KANTOOR VAN DE 
BEDRIJFSREVISOR 

In een meer beperkt aantal gevallen, drie in 2002, kreeg de bedrijfsrevisor 

het bezoek van een delegatie van de Commissie. Meestal gaat her hier om 

een bezoek aan een kantoor dat erop gericht is een duidelijker beeld re 

krijgen van de wijze waarop de confrater het geheel van zijn beroepsbezig

heden srructureert en organiseert. 
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IV. COMMISSIE CONTROLE NORMEN 

1. Commissie Controlenormen 

1.1. Mission S taternent 

1.2 . ISA-260 betreffende "H et Communi ceren van Aud itpunten met Personen 

belas t met het Deugdelijk Bes tuur" 

1.3. ISA-402 betreffende "Audit-overwegingen met berrekking [Ot Enti te iten 

die gebruik maken van Service-Organisaties" 

1.4 . ISA-700 berreffende "H et Verslag van de Aud i[Or over de Financiële 

Staten" 

1. 5. Fotmele aanpassingen van de bes taande normen en aanbevelingen aan het 

Wetboek van vennootschappen 

2 . Commissie Bijzondere Opdrachten 

1. COMMISSIE CONTROLE NORMEN 

Samenstelling van de Commissie 

Voorzitter: de heer H. VAN PASSEL 

Leden: de heren]. BRANSON, F. CALUWAERTS, E. DAMs, F. FANK, P. FrvEz, 

P. LERUSSE, P. PAUWELS,]. VANDERNOOT en M. VAN DOREN 

Extern lid: de heer H. OUVIER 

Secretariaat: de heren B. DE KLERCK, D. SCHOCKAERT en D. SZAFRAN 

1.1. Mission Statement 

De Mission Statement van de Commissie Controlenormen omvat het over

zicht van de werkzaamheden die de Commissie Controlenormen dient uit 

te voeren tot eind 2003. De Raad van het IBR heeft op zijn vergadering 
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van 4 oktober 2002 de hierna volgende tekst van de Mission Statement van 

de Commissie Controlenormen goedgekeurd. De inhoud van de tekst 

bouwt verder op de aanhef die reeds in het voorgaande jaarverslag (IBR, 

Jaarverslag, 2001, p . 232-233) werd vermeld. 

1.1.1. Opdracht 

De opdracht bestaat in de aanpassing van de bestaande normen en aanbe

velingen van het IBR (cf. IBR, Vademecum, 2001) aan de structuur van de 

International Standards on Auditing (ISAs). De aangepaste aanbevelingen 

zullen drie delen bevatten omschreven in punt 1.1. 2. hieronder. 

Er wordt voorgesteld deze opdracht toe te vertrouwen aan bedrijfsrevi

soren. De Commissie Controlenormen zal deze werkzaamheden coördine

ren. Elke revisor toegewezen voor deze opdracht aanvaardt de volgende 

werkzaamheden: 

voorbereiding van de omzetting van tenminste drie ISAs; elk toegewe

zen kantoor of elke revisor dient zijn beschikbare tijd mee te delen om 

desgevallend meer dan drie normen aan te passen; 

voorbereiding van de omzetting van de ISAs in de twee landstalen 

(Nederlands-Frans); 

voorbereiding van de omzetting van de ISAs met aanduiding van de 

passages van het geheel van de normen en aanbevelingen van het IBR 

die betrekking hebben op de behandelde ISA; 

het naleven van de termijn van drie maanden voor de voorbereiding 

van de aanbevelingen van het IBR; 

deelname aan de vergaderingen van het comité opgericht door het IBR 

met het oog op de follow-up van de werkzaamheden. 

De aanpassing van alle Belgische normen en aanbevelingen aan de ISAs 

zal worden uitgevoerd rekening houdend met de Algemene controlenor

men. Deze zullen desgevallend worden aangepast. 

Een tabel van overeenstemming van de termen in het Engels, Neder

lands en Frans zal worden opgesteld. 

De Commissie Controlenormen stelt voor om het onderscheid te 

behouden tussen normen (verplichtend, eigen aan de nationale bepalingen) 

en aanbevelingen (ontstaan uit de ISAs, waarvan de bedrijfsrevisoren kunnen 

afwijken op voorwaarde dat dit kan worden verantwoord). 
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Het statuut van de normen en aanbevelingen zal dienen te worden her

bekeken in het licht van de ontwikkelingen op Europees niveau en op het 

niveau van de IAASB. De Commissie Controle normen wenst in deze fase 

de werkzaamheden van het in overeenstemming brengen van de aanbeve

lingen aan de hierboven beschreven ISAs verder te zetten. 

Rekening houdende met de strategie van de Europese Unie, wordt 

voorgesteld dat de normen en aanbevelingen geleidelijk zouden worden aan

gepast zodat de aanpassingen aan de structuur van de ISAs tegelijkertijd 

van kracht zouden worden op 1 januari 2004. 

1.1.2. Werkwijze 

De Commissie Controlenormen heeft reeds in 2001 haar activiteit gericht 

op de internationale controlenormen van de International Pederation of 

Accountants (IFAC) die nog niet in de Belgische context waren vertaald. De 

Commissie Controlenormen volgde de hervorming van de IAPC (Inter

national Auditing Practices Committee), door de algemene vergadering van de 

IFAC van november 2001 omgedoopt tot IAASB (International Auditing 

and Assurance Standards Board), op de voet. In 2001 en 2002 werden trou

wens verschillende ontwerpen van normen ter raadpleging voorgelegd 

door de IFAC. 

Ter informatie: de IAASB onderzoekt de problematiek van de toepas

sing van de ISAs niet enkel op de controle-opdrachten maar ook op de 

assurance engagements. 

In deze context stelt de Commissie Controle normen voor om de eerst

komende aanbevelingen volgens onderstaand werkschema op te stellen: 

1. een eerste deel zou een letterlijke vertaling naar het Nederlands en het 

Frans van de Engelstalige internationale controlenormen (ISA) bevat-

ten; 

2. een tweede deel zou de verwijzingen naar de wetgevende of verorde

nende bepalingen van het Belgisch nationaal recht bevatten; 

3. een derde deel zou de praktische aspecten en uitvoeringsmodaliteiten 

van de norm bevatten, die tot doel hebben de toepassing van de aanbe

veling te vergemakkelijken rekening houdend met de nationale con

text . 
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De Commissie Controle normen heeft haar werkzaamheden in 2002 op 

basis van bovenstaand werkschema voortgezet. 

Zoals voorheen zullen de ontwerpen van normen en aanbevelingen voor 

advies worden overgemaakt aan de leden van het IBR na goedkeuring door 

de Raad van het IBR. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen 

beschikt vervolgens over een periode van drie maanden om zijn advies uit 

te brengen vóór de definitieve goedkeuring door de Raad van het IBR. 

De aanpassingen qua inhoud van de normen en aanbevelingen ten 

opzichte van het Wetboek van vennootschappen zullen gebeuren volgens 

deze procedure van adviesinwinning. 

De aanpassingen qua vorm (hernummering naar het Wetboek van ven

nootschappen en aangepaste terminologie) zullen ter informatie worden 

meegedeeld aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en overge

maakt aan de leden van het IBR. 

1.1.3. Agenda 

De agenda houdt rekening met de wens uitgedrukt door het Committee on 

Auditing van de Europese Commissie om de ISAs aan te wenden vanaf 

2005, tegelijkertijd met de toepassing van de International Accounting 

Standards (lAS) voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van 

de genoteerde vennootschappen in de schoot van de Europese Unie. De 

jaarrekeningen die volgens de boekhoudprincipes lAS dienen te worden 

opgesteld zullen vergelijkend zijn voor 2004-2005. Het zou derhalve 

gewenst zijn dat de voor deze jaarrekening toe te passen controlenormen 

van kracht zouden zijn op 1 januari 2004. 

Het voorstel is om de overeenstemming met het Wetboek van ven

nootschappen uit te voeren tegelijkertijd met de aanpassing van alle nor

men en aanbevelingen aan de ISAs. 

Met betrekking tot de volledige aanpassing aan de structuur van de 

ISAs, kan de volgende werkwijze worden gevolgd. 

a) Aanpassing van de nieuwe aanbevelingen op basis van de ISAs die nog 

niet werden omgezet in België (werkzaamheden die worden uitgevoerd 

in de schoot van de Commissie Controle normen tussen 2002 en eind 

2003): 
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Het Communiceren van Auditpunten met Personen belast met het 

Deugdelijk Bestuur - ISA-260 - Communications of Audit Matters 

with Those charged with Governance 

Aanpassing van de Algemene controlenormen aan §2 van de norm 

ISA-700 betreffende het controleverslag (cf. studie van de FEE van 

15 juni 2000 The Auditor's Report, volgens hetwelk "de auditor de 

besluiten getrokken uit het bewijs krachtig controlemateriaal dat dient als 

staving van zijn tot uitdrukking gebrachte mening ten aanzien van de 

financiéte staten, moet herzien en waarderen" (vrije vertaling) (invoeging 

van een §3.3.3.bis in de Algemene controle normen) 

Audit-overwegingen met betrekking tot Entiteiten die gebruik 

maken van Service-Organisaties - ISA-402 - Audit Considerations 

relating to Entities ming Service Organizations 

ISA-710 - Comparatives 

ISA -810 - T he examination of Prospective F inancial I nformation 

ISA-310 - Knowledge of the business (na aanpassing van de norm ISA-

310 door de lFAC) 

b) Aanpassing van de bestaande aanbevelingen (werkzaamheden uit te 

voeren onder coördinatie van de Commissie Controlenormen, door aan

gewezen bedrijfsrevisoren of kantoren tussen 2002 en eind 2003): 

Fase 1: aanpassing van een deel van de bestaande aanbevelingen 

(met uitzondering van deze waarvoor de ISAs nog worden herzien 

in de schoot van de lAASB): ISAs-210, 220, 230, 240, 250,400, 

401,402,580,600,610,620; 

Fase 2: aanpassing van de andere bestaande aanbevelingen (met uit

zondering van deze waarvoor de ISAs nog worden herzien in de 

schoot van de lAASB): ISAs-500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 

550,560,570,700,710,720,800,910,920,930; 

Fase 3: aanpassing van de bestaande normen en aanbevelingen inge

volge de aanpassingen van de ISAs die worden voorbereid in de schoot 

van de lFAC: ISAs-220, 401, 600 en 620 + ISAs-300, 310, 320. 

c) Na 1 januari 2004: permanente aanpassing van de normen en aanbeve

lingen aan de nieuwe ISAs (door de Commissie Controlenormen). 

Tevens zal de Commissie Controlenormen zich buigen over de lAPS 

(International Audit Practice Statement) nt. 1005 "The Special Considerations in 

the Audit of Smal! Entities". 
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De Raad van het IBR heeft de Mission Statement aan de Hoge Raad voor 

de Economische Beroepen meegedeeld op 23 oktober 2002. 

1.2. ISA-260 betreffende "Het Communiceren 
van Auditpunten met Personen belast met 
het Deugdelijk Bestuur" 

De voorlopige tekst van de aanbeveling betreffende "Het Communiceren 

van Auditpunten met Personen belast met het Deugdelijk Bestuur" werd 

door de Raad van het IBR goedgekeurd op zijn vergadering van 4 en 5 juli 

2002. Nadat binnen een termijn van één maand de nodige opmerkingen 

door de leden werden geformuleerd heeft de Commissie Controle normen 

in september 2002 de finale versie aan de Raad overgemaakt. Op 4 okto

ber 2002 heeft de Raad van het IBR de definitieve versie goedgekeurd. 

Zoals aangegeven in de Mission Statement van de Commissie Controlenor

men werd deze aanbeveling opgesteld volgens het onderstaande schema: 

l. een eerste deel bevat de letterlijke vertaling naar het Nederlands en het 

Frans van de Engelstalige internationale controlenorm ISA-260 "Com

munications of Audit Matters with Those charged with Governance"; 

2. een tweede deel bevat de verwijzingen naar de wetgevende of verorde

nende bepalingen van het Belgisch nationaal recht inzake het communi

ceren van auditpunten met personen belast met het deugdelijk bestuur; 

3. een derde deel zou de praktische aspecten en uitvoeringsmodaliteiten 

van de norm bevatten, die tot doel hebben de principes die door de 

internationale audirnormen worden ontwikkeld beter te begrijpen 10 

de Belgische context. 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft in oktober 2002 het advies 

aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen gevraagd in verband 

met deze nieuwe aanbeveling. 

1.3. ISA-402 betreffende "Audit-overwegingen met 
betrekking tot Entiteiten die gebruik maken van 
Service-Organisaties" 

De voorlopige tekst van de aanbeveling betreffende "Audit-overwegingen 

met betrekking tot Entiteiten die gebruik maken van Service-Organisa-
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ties" werd door de Raad van het IBR goedgekeurd op zijn vergadering van 

6 december 2002. Deze tekst werd eind 2002 naar de leden verzonden 

voor opmerkingen (termijn van één maand). 

Het Instituur der Bedrijfsrevisoren zal na verloop van de genoemde 

termijn van één maand (in 2003) het advies vragen met betrekking tot 

deze nieuwe aanbeveling aan de Hoge Raad voor de Economische Beroe

pen. 

1.4. ISA-700 betreffende "Het Verslag van de Auditor 
over de Financiële Staten" 

De voorlopige tekst van de wijzigingen aan de Algemene controlenormen 

werd op de vergadering van de Raad van 4 en 5 juli 2002 goedgekeurd. 

Nadat binnen een termijn van één maand de nodige opmerkingen van de 

leden werden ontvangen, heeft de Commissie Controlenormen de defini

tieve versie van deze wijzigingen aan de Algemene controlenormen aan de 

Raad voorgelegd voor goedkeuring. De Raad van het IBR heeft op zijn 

vergadering van 4 oktober 2002 deze aanpassingen goedgekeurd. Tevens 

werd hiervoor het advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroe

pen gevraagd. 

De aangebrachte wijzigingen zijn ingegeven door de wil van het Insti

tuut om een maximale conformiteit te bereiken tussen de Algemene con

trolenormen en de internationale auditnorm (ISA-700) met betrekking tot 

het verslag van de auditor, meer bepaald de punten 2 en 6 van ISA-700: 

Bepaling 700 (punt 2) van de norm ISA-700: 

"The auditor should review and assess the conclusions drawn form the audit 

evidence obtained as the basis for the expression of an opinion on the financial 

statements. " 

Bepaling 700 (punt 6) van de norm ISA-700: 

"The Auditor's report should have an appropriate tit/e. It may be appropriate to 

use the term (Independent Auditor' in the tit/e to distinguish the auditor's report 

from reports that might be issued by others, such as by officers of the entity, the 

board of directors, or /rom the reports of the other auditors who may not have to 

abide by the same ethical requirements as the independent auditor. " 
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De aanpassingen in de Algemene controlenormen zi jn de volgende: 

de creatie van een nieuwe paragraaf 3.4.5. van de Algemene controle

normen, als volgt: 

"De revisor dient de conclusies te onderzoeken en te evalueren die voortvloeien uit 

het bewijskrachtig materiaal verkregen in het kader van zijn opdracht als com

missaris gericht op het afgeven van zijn verklaring over de financiele staten. " 

het amendement van paragraaf 3.1.2. van deze normen, als volgt: 

"Het controleverslag is noodzakelijkerwijze een geschreven verslag. In de titel 

worden de hoedanigheid van de commissaris en de hoedanigheid van de voor

naamste bestemmeling van het verslag vermeld. " 

In zijn vergadering van 4 oktober 2002 heeft de Raad van het IER de 

creatie van een nieuwe paragraaf 3.8. goedgekeurd van de Algemene con

trolenormen. Deze wijziging werd aan de leden gecommuniceerd in okto

ber 2002. De Commissie Controlenormen heeft in november 2002 deze 

nieuwe paragraaf 3.8. als volgt geherformuleerd: 

"3.8. De formulering van een voorbehoud sluit geen toelichtende paragraaf (zie 

paragrafen 3.6. tot en met 3.6.3.) uit met betrekking tot een ander onderwerp 

dan datgene dat het voorwerp van het voorbehoud uitmaakt. De daarbij 

horende titel van het eerste deel van het verslag luidt "Verklaring over de jaar

rekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf'. " 

De Raad zal hierover een definitieve beslissing nemen in 2003. 

Tevens werd in paragraaf 3.3.1. van de Algemene controlenormen de 

oude benaming "IASC" vervangen door de nieuwe benaming "IASB" 

(International Accounting Standards Board), alsook de oude benaming 

"IAPC" door de nieuwe benaming "IAASB" (International Auditing and 

Assurance Standards Board). 

De werkzaamheden van aanpassing van de Algemene controlenormen 

worden verdergezet in 2003. 

1.5 Formele aanpassingen van de bestaande normen en 
aanbevelingen aan het Wetboek van vennootschappen 

Naast het toekomstige werk van aanpassing van de bestaande normen en 

aanbevelingen aan de internationale auditnormen van de IAASB, heeft de 
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Commissie Controlenormen tevens de bestaande normen en aanbevelingen 

(zoals gepubliceerd in het Vademecum, 2001) aangepast aan het Wetboek 

van vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Het betreft alle normen en aanbevelingen met uitzondering van de: 

Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng (reeds 

aangepast aan het Wetboek van vennootschappen); 

Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een ven

nootschap (reeds aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, en 

nieuwe tekst goedgekeurd door de Raad van het IBR van 4 oktober 

2002, gecommuniceerd aan de leden in december 2002). 

Deze formele aanpassingen werden uitgevoerd in samenspraak met 

twee universiteiten en gecoördineerd door de Commissie Controlenormen 

en haar secretariaat. De Raad van het IBR d.d. 6 december 2002 heeft 

kennis genomen van deze teksten. Tevens zullen deze teksten in 2003 ter 

kennisgeving aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen worden 

overgemaakt. Deze werkwijze laat toe dat de aan het Wetboek van ven

nootschappen formeel aangepaste teksten kunnen worden gepubliceerd in 

het Vademecum, 2002, van het IBR. 

2. COMMISSIE BIJZONDERE OPDRACHTEN 

Voorzitter: de heer A. KILESSE 

Leden die het IBR vertegenwoordigen: de heren G. BATS, J.-1. LIENART, 

H. VAN IMPE, T. VAN LOOCKE enJ.M. VINCENT 

Leden die het lAB vertegenwoordigen: Mevrouw M. CLAES, de heren G. DEL

VAUX, P. JAILLOT, C. JANSSENS, J. VAN WEMMEL en M. VERSCHELDEN 

Secretariaat: 

Voor het IBR: Mevrouw V. VAN DE WALLE en de heer E. VANDERSTAPPEN 

Voor het lAB: de heren Ph. VAN EECKHOUTE en R. VAN BOVEN 

Het doel van deze gemengde Commissie van het Instituut der Bedrijfs

revisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 

bestaat in het normaliseren van de opdrachten die aan de leden van beide 

Instituten tezelfdertijd worden toevertrouwd in het Wetboek van vennoot

schappen of in andere wetgevingen. 
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Tijdens 2002 is de Commissie begonnen met het uitwerken van een 

voorstel inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor of accountant (hierna de 

beroeps beoefenaar) bij de uitvoering van een kapitaalparticipatieplan op 

grond van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie 

in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen (B.S. 9 juni 2001). 

De tussenkomst van de beroepsbeoefenaar is enkel vereist indien het 

participatieplan betrekking heeft op de toekenning aan de werknemers 

van aandelen (kapitaalparticipatie) die niet ter beurze zijn genoteerd of 

niet op de beurs worden verhandeld. De opdracht van de beroepsbeoefe

naar bestaat erin een advies te verlenen over de werkelijke waarde van het 

aandeel zoals deze werd bepaald door het bestuursorgaan van de betrokken 

vennootschap. Het behoort niet tot de opdracht van de beroepsbeoefenaar 

een advies te verlenen over de uitgiftewaarde van het aandeel. 

De Commissie heeft eveneens de normen inzake de omzetting van de 

rechtsvorm aangepast aan de zogenaamde reparat iewet van 23 januari 

2001 (B.S. 6 februari 2001). Voortaan zullen de normen eveneens toepas

selijk zijn op de omzetting van een CV O.A. naar een CVB.A., hetgeen 

vroeger niet het geval was. Een nieuw geval van omzetting voorzien in de 

wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 

de internationale verengingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, 

zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, met name de omzetting van 

een private stichting in een stichting van openbaar nut, wordt uit het toe

passingsgebied gesloten (B.S. 11 december 2002). Er werd tevens overge

gaan tot het wegwerken van een aantal onnauwkeurigheden (cf. supra , 

Deel 1, IV 2.). 

Bovendien werden de normen inzake de controle van fusie- en split

singsverrichtingen van handelsvennootschappen en de normen inzake de 

controle bij het voorstel tot ontbinding van de vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid aangepast aan de artikelnummering van het 

Wetboek van vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit . 

In 2003 zullen de normen inzake de controle van fusie- en splitsings

verrichtingen van handelsvennootschappen aan een grondige wetenschap

pelijke analyse worden onderworpen teneinde, onder meer, de partiële 

splitsing op te nemen in het toepassingsgebied en de inbreng van een 

algemeenheid of bedrijfstak al dan niet uit het toepassingsgebied te slui

ten. Met het oog hierop werd een subgroep binnen de Commissie opge-
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richt. Daarnaast werden nog twee andere subgroepen opgericht die zich 

zullen bezighouden met het uitwerken van normen respectievelijk inzake 

de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde en inzake de beperking/ 

opheffing van het voorkeurrecht. 
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V. JURIDISCHE COMMISSIE 

1. Samenstelling 

2. Adviezen 

2.l. Ops[elling en publicarie van de geconsolideerde jaarrekening 

2.2. Toepassing van de consolida[ieve[plich[ing [en aanzien van een bui [en

land se moedervennoo[schap 

2.3. Opdrach[ van de bedrijfsrevisor en arrikel 166 van her We[boek van 

vennoo[schappen 

2.4. Oprich[ing van een B.VB .A. door middel van een inbreng in narura 

2.5. Toepassing van de we[geving wi[wasprakrijken op de bedrijfsrevisor 

2.6. Interprera[ie van de woorden "de laa[s[e jaarrekening" in arrikel 697, 

§2, 5° van her We[boek van vennoo[schappen (procedure bij fusie door 

overneming) 

1. SAMENSTELLING 

Voorzitter: de heer Pierre P. BERGER (bedrijfsrevisor) 

Leden: Mevrouwen Ann DIRKX (Commissie voor het Bank- en Financie

wezen) en Gilberte RAUCQ (notaris), de heren Lieven ACKE (bedrijfs

revisor), Jean-Philippe BONTE (bedrijfsjurist), Herman BRAECKMANS 

(advocaat), Michel DE WOLF (bedrijfsrevisor), Paul-Alain FORIERS 

(advocaat), Hugues FRONVILLE (bedrijfsrevisor), Jean-Paul KOEVOETS 

(bedrijfsrevisor), Henri OUVIER (secretaris-generaal FEE), Y. STEMP

NIERWSKY (Commissie voor het Bank- en Financiewezen) en Francis 

WALSCHOT (bedrijfsjurist) 

Wetenschappelijk secretariaat: Mevrouw Veerle VAN DE WALLE en de heer 

Erwin VANDERSTAPPEN 
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2. ADVIEZEN 

2.1. Opstelling en publicatie van de geconsolideerde 
jaarrekening 

Inzake de opstelling en publicatie van de geconsolideerde jaarrekening(en) 

stelt een confrater de volgende vragen: 

i) in casu van een Belgische dochteronderneming van een buitenlandse 

groep: 

Moet de Belgische dochteronderneming de buitenlandse geconsoli

deerde jaarrekening van de groep in België publiceren of niet, en 

welke zijn de eventuele uitzonderingen; 

Zelfde vraag in het geval er een Belgische subconsolidatie (voor alle 

Belgische ondernemingen samen) wordt opgesteld. Buitenlandse 

geconsolideerde jaarrekening groep te publiceren of niet , en welke 

zijn de eventuele uitzonderingen; 

Kan en mag de Belgische onderneming de geconsolideerde Jaar

rekening van de groep neerleggen, ook als er geen wettelijke ver

plichting is? 

ii) in casu van een internationaal consortium: 

Kan of moet de geconsolideerde jaarrekening van het consortium in 

België worden neergelegd: 

als een Belgische onderneming de consolidatie uitvoert als de 

consoliderende onderneming; 

als een buitenlandse onderneming de consolidatie uitvoert als de 

consoliderende onderneming? 

Het antwoord van de Juridische Commissie is als volgt. 

2.1.1. Belgische dochteronderneming van een buitenlandse groep 

Overeenkomstig artikel 107 , § 1 van het Wetboek van vennootschappen is 

elke buitenlandse vennootschap, die een bijkantoor in België heeft, en elke 

buitenlandse vennootschap waarvan de effecten in België genoteerd zijn in 

de zin van artikel 4, gehouden haar jaarrekening, en in voorkomend geval 
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haar geconsolideerde jaarrekening, betreffende het laatst afgesloten boek

jaar neer te leggen bij de Nationale Bank van België. 

Deze wettelijke verplichting geldt evenwel enkel voor het Belgisch bij

kantoor van buitenlandse ondernemingen maar niet voor de Belgische 

dochteronderneming van een buitenlandse vennootschap. 

Op grond van artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen moet 

elke Belgische moedervennootschap, die alleen of gezamenlijk één of meer 

dochterondernemingen controleert, een geconsolideerde jaarrekening en 

geconsolideerd verslag opmaken. 

Onder "dochteronderneming" wordt hier verstaan: 

"indien zij onder controle staan van een Belgische vennootschap: 

10 de dochtervennootschap naar Belgisch of buitenlands recht; 
2 0 het Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in België" of in het 

buitenland, en 
3 0 de instelling naar Belgisch of buitenlands recht, al dan niet openbaar, met 

of zonder winstoogmerk, die, al dan niet ten gevolge haar statutaire opdracht, 

een activiteit uitoefent van commercieie, financiele of industriele aard' (artikel 

109 W. Venn.). 

Bijgevolg heeft een buitenlandse vennootschap die een Belgische doch

teronderneming controleert, geen wettelijke verplichting in België om een 

geconsolideerde jaarrekening op te maken en neer te leggen. 

Overeenkomstig artikel 113, §1 en §2 van het Wetboek van vennoot

schappen is een vennootschap vrijgesteld van de verplichting om een 

geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag over de geconsolideerde jaarre

kening op te stellen indien zij zelf de dochtervennootschap is van een moe

dervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag 

over de geconsolideerde jaarrekening opstelt, laat controleren en openbaar 

maakt (het geval van Belgische subconsolidatie). 

Onder de voorwaarden om deze vrijstelling te bekomen, zijn er de vol

gende: 

a) een exemplaar van de geconsolideerde jaarrekening van de in § 1 

bedoelde moedervennootschap, van het controleverslag over deze jaar

rekening en van het stuk dat de inlichtingen voorgeschreven door arti

kel 119 bevat, worden binnen de twee maanden nadat zij verkrijgbaar 
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zijn gesteld voor de vennoten en uiterlijk zeven maanden na afsluiting 

van het boekjaar waarop zij betrekking hebben, door de bestuurders of 

zaakvoerders van de vrijgestelde vennootschap neergelegd bij de 

Nationale Bank van België (artikel 113, §2, 4° a»; 

b) eenieder kan op de zetel van de vrijgestelde vennootschap Inzage 

nemen van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening van de 

in § 1 bedoelde moedervennootschap en daarvan op aanvraag, kosteloos 

een volledig afschrift krijgen (artikel 113, §2, 4° b»; 

c) de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag over de geconsoli

deerde jaarrekening en het controleverslag van de geconsolideerde jaar

rekening van de in § 1 bedoelde moedervennootschap moeten, met het 

oog op hun verkrijgbaarstelling voor het publiek in België overeen

komstig voorgaande leden, in de taal of de talen worden opgesteld of 

vertaald waarin de vrijgestelde vennootschap haar jaarrekening dient 

openbaar te maken (artikel 113, §2, 4° c». 

De geconsolideerde jaarrekening van de voormelde moedervennoot

schap en het geconsolideerde jaar- en controleverslag over deze jaarreke

ning hoeven evenwel niet te worden openbaar gemaakt zoals voorgeschre

ven in de punten a) en b) wanneer zij reeds met toepassing van de artike

len 120 en 121 of van punt a) werden openbaar gemaakt in de taal of de 

talen als bedoeld in punt c) (artikel 113, §2, 4° d». 

Geen enkele wettelijke bepaling belet een Belgische dochteronderne

ming om de geconsolideerde jaarrekening van een groep waartoe ze 

behoort neer te leggen bij de Nationale Bank van België. 

2 .1.2 . Internationaal consortium 

Overeenkomstig artikel 111 van het Wetboek van vennootschappen moet 

in geval van een consortium een geconsolideerde jaarrekening worden 

opgesteld waarin alle vennootschappen worden opgenomen die het consor

tium vormen, alsook hun dochterondernemingen. Elk van de vennoot

schappen die het consortium vormen, wordt als een consoliderende ven

nootschap beschouwd. De vennootschappen die het consortium vormen, 

staan gezamenlijk in voor de opstelling en de openbaarmaking van de 

geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag van de geconsolideerde 

vennootschap. 
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Wat de openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening betreft, 

bepaalt artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uit

voering van het Wetboek van vennootschappen dat de Nationale Bank van 

België de neerlegging ontvangt van de geconsolideerde jaarrekeningen en 

de stukken die tegelijk met de geconsolideerde jaarrekeningen moeten 

worden neergelegd in toepassing van de artikelen 120 en 121 van het 

Wetboek van vennootschappen of in toepassing van andere wettelijke of 

reglementaire bepalingen. Laatstgenoemde artikelen verwijzen grotendeels 

naar de openbaarmakingsverplichtingen in het kader van de enkelvoudige 

jaarrekening. 

Het volstaat dat één Belgische dochteronderneming deel uitmaakt van 

een consortium, d.w.z. als consoliderende vennootschap wordt beschouwd, 

opdat er in hoofde van deze onderneming een plicht tot opstelling en 

openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag 

bestaat. 

Indien daarentegen geen enkele Belgische vennootschap als consolide

rende onderneming wordt beschouwd, dan lijkt er naar Belgisch recht 

geen enkele verplichting te bestaan om de geconsolideerde jaarrekening op 

te stellen en openbaar te maken. 

Geen enkele wettelijke bepaling belet evenwel een buitenlandse onder

neming die een consolidatie uitvoert als consoliderende onderneming om 

de geconsolideerde jaarrekening van het consortium neer te leggen bij de 

Nationale Bank van België. 

2.2. Toepassing van de consolidatieverplichting ten aan
zien van een buitenlandse moedervennootschap 

Aan de Juridische Commissie wordt de vraag gesteld of de consolidatiever

plichting in België ook geldt ten aanzien van een buitenlandse vennoot

schap, in casu een Engelse vennootschap, die bijkantoren in België bezit. 

Artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt: 

((Elke moedervennootschap moet een geconsolideerde jaarrekening en een jaarver

slag over de geconsolideerde jaarrekening opstellen, indien zij, alleen of geza

menlijk, (. .. ) of één of meer (. .. ) dochterondernemingen controleert. JJ 
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Deze tekst is ten dele een herneming van artikel 7 van het koninklijk 

besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de 

ondernemingen . De tekst is gewijzigd door artikel 2, 8° van de wet van 

23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het 

Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de 

boekhouding van de ondernemingen (B.S. 6 februari 2001). 

De memorie van toelichting bij voormelde wet preciseert omtrent arti

kel 2, 6°, 7° en 8° van voormelde wet dat: 

"Om de tekst van het Wetboek beter af te stemmen op het koninklijk 

besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de 

ondernemingen is het noodzakelijk om de term "dochterondernemingen", 

die ruimer is dan de term "dochtervennootschappen" zoals gedefinieerd in 

artikel 6, 2° van het Wetboek, voor de enkele doeleinden van de consoli

datie in het Wetboek zelf te definiëren, naar het model van artikel 1 van 

de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, en 

zich niet te beperken tot de buitenlandse ondernemingen. Hierdoor wordt 

aan de inhoud van de consolidatieverplichting niets gewijzigd ten 

opzichte van de huidige toestand. Wel kan zodoende de nodeloze herha

ling van een aantal definities worden vermeden in het koninklijk besluit 

ter uitvoering van het Wetboek, dat het koninklijk besluit van 6 maart 

1990 zal incorporeren" (cf. Pari. St. Kamer, 2000-01, nr. 0978/001, p. 4). 

De Zevende richtlijn dwingt de lidstaten overigens de consolidatie

plicht op te leggen aan iedere onder hun nationaal recht vallende moeder

onderneming. Uit de artikelen 1 en 3 van de richtlijn kan worden afgeleid 

dat als moederonderneming moet worden aangemerkt de onderneming, 

die een of meer dochterondernemingen controleert, ongeacht de plaats en 

de zetel van die dochterondernemingen (principe van de mondiale consoli
datie)(1) . 

Uit al het voorgaande blijkt dat een Engelse moedervennootschap niet 

aan de Belgische consolidatieverplichting in de zin van artikel 110 van het 

Wetboek van vennootschappen is onderworpen. 

(1) MA ES, ].-P., "Juridische aspecren van her consolidariebesluir van 6 maarr 1990", in 
WYMEERSCH, E. en SCHRANS, G. (ed.), Financiele herregulering, Ancwerpen, Kluwer, 
1991 , p. 210. 
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Overeenkomstig artikel 56 van het Wetboek van vennootschappen is 

een vennootschap waarvan de werkelijke zetel zich in België bevindt, niet

temin aan de Belgische wettelijke bepalingen onderworpen, ook al is de 

akte van oprichting in het buitenland - in casu in Engeland - verleden. 

2.3. Opdracht van de bedrijfsrevisor en artikel 166 van het 
Wetboek van vennootschappen 

Aan de Juridische Commissie wordt de vraag voorgelegd omtrent het 

opnemen van een algemene clausule betreffende de mogelijkheid van een 

audit in een aandeelhoudersovereenkomst in vennootschappen, die niet 

verplicht zijn om een commissaris te benoemen en waar er geen is 

benoemd. Valt deze vennootschap in dat geval onder het toepassingsge

bied van artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen? In de voor

melde aandeelhoudersovereenkomst voorziet een algemene clausule in de 

mogelijkheid van een audit, ofwel door de ontwikkelings- en investerings

maatschappij zelf die minderheidsaandeelhouder is, ofwel door een 

bedrijfsrevisor die door laatstgenoemde wordt aangewezen. 

De Juridische Commissie verwijst naar artikel 166 van het Wetboek 

van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 2 augustus 2002, 

dat als volgt luidt: 

"Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige anderslui
dende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- of controle

bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bij
staan door een accountant. " 

Vooreerst stelt de Juridische Commissie vast dat het in het voorlig

gende geval gaat om een contractuele clausule en niet om een verplichting 

uit hoofde van een wet. In het geval van een dergelijke clausule heeft de 

beroepsbeoefenaar niet noodzakelijk alle bevoegdheden van artikel 166 

van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien betreft het hier de 

mogelijkheid tot het uitvoeren van een audit. 

Het opnemen van een dergelijke clausule in een aandeelhoudersover

eenkomst sluit geenszins de toepassing van artikel 166 van het Wetboek 

van vennootschappen uit. Verder is het niet toegelaten dat het individuele 

conttolerecht wordt uitgesloten door een statutaire bepaling of, a fortiori, 
een contractuele. 
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Indien er effectief een commissaris is benoemd, kan er niet tegelijk 

beroep worden gedaan op de individuele controlebevoegdheid van de ven

noot overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen. 

De benoeming van een commissaris brengt met zich mee dat de vennoten 

niet meer gerechtigd zijn om individuele controles uit te oefenen. 

Bij wijze van conclusie meent de Juridische Commissie dat een aan

deelhoudersovereenkomst betreffende de audit van de rekeningen van een 

vennootschap mogelijk is, en dat in deze aandeelhoudersovereenkomst een 

bedrijfsrevisor kan worden aangeduid. 

2.4. Oprichting van een B.V.B.A. door middel van een 
inbreng in natura 

Een confrater vraagt de Juridische Commissie of, in het geval van een 

oprichting van een B.V.B.A. waarin het geplaatst kapitaal 18.600 EUR 

bedraagt - inbreng in natura met een waarde gelijk aan 6.465 EUR ver

goed door 100 aandelen die elk 6.465/18.600sten van het kapitaal ver

tegenwoordigen -, er niettemin een bijkomende inbreng in geld nodig is, 

ofschoon het minimum gestort kapitaal van 6.200 EUR bij oprichting van 

een BVBA overschreden is. 

Artikel 223 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt met 

betrekking tot de oprichting van een B.V.B.A.: 

"Vanaf de oprichting van de vennootschap moet het bedrag van het kaPitaal 

gestort zijn ten belope van ten minste 6.200 EUR. 

Bovendien: 

1 ° moet op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven ten minste één vijfde 

gestort zijn; 

2 ° moeten de aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura ver

tegenwoordigen volledig zijn volgestort. " 

Bij de oprichting van een N.V. moet daarentegen overeenkomstig arti

kel 586 van het Wetboek van vennootschappen: 

"Op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld en op ieder aandeel dat 

geheel of ten dele overeenstemt met inbreng in natura moet een vierde worden 

gestort. 
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Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, moeten de aandelen die geheel of ten 

dele overeenstemmen met inbreng in natura volgestort zijn binnen een termijn 

van vijf jaar na de beslissing tot kaPitaalverhoging. " 

Bij de oprichting van een BVB.A. dient er minimaal 6.200 EUR te 

worden gestort met ten minste 1/5 op elk aandeel in geld en 100 % op elk 

aandeel in natura. Bij de oprichting van een N.V dient daarentegen mini

maal 61.500 EUR gestort te zijn en 1/4 op ieder aandeel. 

Bijgevolg is de Juridische Commissie van oordeel dat in concreto één 

vijfde van 12.135 EUR (inbreng in geld) en de volledige 6.465 EUR 

(inbreng in natura) onmiddellijk dient te worden volstort. Een bijko

mende inbreng in geld is derhalve noodzakelijk. 

De Juridische Commissie wijst trouwens op de verplichtingen en aan

sprakelijkheid van de oprichters van een B.VB.A. (artikel 229 W. Venn.), 

met name het opmaken van een financieel plan (artikel 215 W. Venn.) en 

de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap door elke belangheb

bende wegens niet-uitvoering van de volstortingsverplichting op grond 

van artikel 45 W. Venn. 

2.5. Toepassing van de wetgeving witwaspraktijken op de 
bedrijfsrevisor 

Een confrater vraagt de Juridische Commissie of een bedrijfsrevisor altijd 

onderworpen is aan de wetgeving inzake witwaspraktijken. Wat is het 

standpunt wanneer de bedrijfsrevisor optreedt als gerechtsdeskundige in: 

i) burgerlijke zaken en ii) strafzaken I 

Artikel 2bis, 3' van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (hierna anti

witwaswet) bepaalt dat: 

"Voor zover zij daarin uitdrukkelijk voorzien, zijn de bepalingen van deze wet 

eveneens van toepassing op de natuurlijke personen of rechtspersonen die lid zijn 

van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig artikel 4 tot 4ter van de 

wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevi

soren, die in Belgiif activiteiten uitvoeren. " 

De antiwitwaswet van 11 januari 1993 is tot stand gekomen in uitvoe

ring van de Europese richtlijn nr. 91/308, 10 juni 1991 tot voorkoming 
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van het gebruik van het financiële systeem voor witwassen (PB. L. 166, 

28 juni 1991, p. 77). Richtlijn nr. 2001197, 4 december 2001 (PB. 

L. 344,28 december 2001, p. 76) wijzigt voormelde richtlijn op drie pun

ten, met name de uitbreiding van de lijst met basismisdrijven, de uitbrei

ding van het toepassingsgebied tot advocaten en de elektronische handel. 

Artikel 14bis van de antiwitwaswet stipuleert dat: 

"De in artikel 2bis, 1 ° tot 4° (onder meer de bedrijfsrevisoren) bedoelde perso

nen, die in de uitoefening van hun beroep feiten vaststellen waarvan zij weten 

dat ze verband houden met het witwassen van geld of die bewijsmateriaal voor 

het witwassen van geld kunnen vormen, moeten onmiddellijk de cel voor finan

ciele informatieverwerking daarvan op de hoogte te brengen. " 

De Juridische Commissie stelt dat de voormelde antiwitwaswet een 

absolute draagwijdte heeft voor de bedrijfsrevisor en dus ook van toepas

sing is wanneer de bedrijfsrevisor optreedt als gerechtsdeskundige in bur

gerlijke zaken en in strafzaken. 

2.6. Interpretatie van de woorden "de laatste jaarrekening" 
in artikel 697, §2, 5° van het Wetboek van vennoot
schappen (procedure bij fusie door overneming) 

Een confrater vraagt de Juridische Commissie of de woorden "de laatste 

jaarrekening" hernomen in artikel 697, §2, 5° van het Wetboek van ven

nootschappen moeten worden gelezen als "de laatst goedgekeurde jaarre

kening". 

Artikel 697, §2, 5° stipuleert: 

"Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de 

algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de 

vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken: 

(. .. ) 

5 ° indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan 

zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten; tussentijdse cij

fers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de 

datum van dat voorstel zijn vastgelegd en die overeenkomstig het tweede tot 

vierde lid zijn opgesteld. " 
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De Juridische Commissie preciseert met volgend voorbeeld. Op 31 

december 1999 wordt het boekjaar afgesloten. Op 25 mei 2000 wordt het 

fusievoorstel neergelegd en op 15 juni 2000 wordt de gewone algemene 

vergadering (met op de dagorde de goedkeuring van de jaarrekening) 

gehouden. In dit geval zou - volgens een mogelijke wetsinterpretatie - er 

een tussentijdse staat moeten worden opgemaakt, terwijl dit niet nodig 

zou zijn, wanneer de gewone algemene vergadering op 24 mei 2000 had 

plaatsgevonden. 

De Juridische Commissie is van oordeel dat dit niet logisch is. Ze acht 

het wenselijk en voldoende om de door het bestuursorgaan opgemaakte 

jaarrekening ter beschikking te stellen, zelfs al is ze nog niet goedgekeurd. 

De argumenten zijn de volgende. 

Ten eerste stelt de Juridische Commissie dat overeenkomstig artikel 

1993 van het Burgerlijk Wetboek "iedere lasthebber ertoe gehouden is om reken
schap te geven van de uitvoering van zijn opdracht (. .. )". De jaarrekening 

bestaat dus onmiddellijk, van zodra ze wordt opgesteld door het bestuurs

orgaan ("de lasthebber") (zelfs al is ze nog niet goedgekeurd door de alge

mene vergadering, de "lastgever"!). 

Ten tweede past het een strafrechtelijk argument naar voor te brengen. 

Artikel 127, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen bepaalt 

immers: "Voor de toepassing van het eerste lid, bestaat de jaarrekening, zodra zij 
voor de vennoten ter inzage is gelegd. " 

Ten derde geeft een tussentijdse staat minder informatie en is moeilijk 

op te stellen, aangezien deze geen inventaris vereist (artikel 697, §2, derde 

en vierde lid van het Wetboek van vennootschappen). 

Bij wijze van besluit is de Juridische Commissie van oordeel dat de 

woorden "de laatste jaarrekening" hernomen in artikel 697, §2, 5° van het 

Wetboek van vennootschappen, gelezen moeten worden als de laatste jaar
rekening zelfs indien ze nog niet is goedgekeurd. 
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1. CONTROLE VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN 

l.I. Samenstelling 

De werkzaamheden van het IRECBF werden in 2002 door volgende con

fraters gecoördineerd: 

Voorzitter: de heer]. VLAMINCKX 

Leden: mevrouw V. COLARD ALLONSlUS, de heren P. ANCIAUX, B. CALLENS, 

1. DE KEULENAER, V. NI]S en R. PEIRCE 

1.2. Relaties IBR/IRECBF 

De Raad heeft zijn gehechtheid herbevestigd voor het volledig eerbiedigen 

van de gemeenschappelijke verklaring in 1991 afgesloten met het IRECBF 

(cf. IBR,Jaarverslag, 1991, p . 80-82). 

1.3. Wijziging van het CBF-reglement inzake de erkenning 
van de bedrijfsrevisoren 

De Raad van het IBR kreeg de gelegenheid een advies op te stellen over 

een eerste versie (van augustus 2001) van het ontwerp tot wijziging van 

het CBF-reglement inzake de erkenning van de bedrijfsrevisoren. In zijn 

advies meldde de Raad van het IBR aan de CBF dat hij voorstander was 

van een gedeeltelijke erkenning met het oog op de controle van andere 

ondernemingen dan de kredietinstellingen, zoals beleggingsondernemin

gen en instellingen voor collectieve belegging (cf. IBR, Jaarverslag, 2001, 

p. 145). 

Op verzoek van de Minister van Financiën, bracht de HREB op 21 no

vember 2001 zijn advies uit omtrent het ontwerpbesluit van de CBF 

inzake de erkenning van de bedrijfsrevisoren in kredietinstellingen, beleg

gingsondernemingen en instellingen voor collectieve belegging. 

In augustus 2002 raadpleegde de CBF het IBR over een nieuwe versie 

van het ontwerp tot wijziging van het reglement. De Raad van het IBR 

nam kennis van het voorstel en stelde een nieuw advies op. Daarin ver

heugt de Raad van het IBR zich erover dat de nieuwe versie van het ont

werp van reglement, rekening houdt met zijn opmerkingen. 
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Het definitieve ontwerp van tekst van het erkenningsreglement (d.d. 

26 november 2002) werd door de CBF einde 2002 ter goedkeuring van de 

Ministers voorgelegd (B.S. 24 januari 2003). De CBF voorziet om een 

erkenningsprocedure in de loop van het eerste semester 2003 aan te vat

ten. In de toekomst wenst de CBF haar erkenningscampagne met regelma

tige tussenpozen te organiseren. 

De tekst van het reglement voorziet een algemene erkenning "alle sec

toren" en een specifieke erkenning voor de instellingen van collectieve 

belegging. 

Het eerste erkenningsregime beoogt de functie van erkende revisoren 

bij de financiële instellingen, zijnde de kredietinstellingen, de beursven

nootschappen, de financiële holdings of de instellingen voor collectieve 

belegging. De revisor die van zulke erkenning geniet mag erkend revisor 

in elke hierboven vermelde instelling zijn. 

Een tweede erkenningsregime beoogt de functie van erkend bedrijfs

revisor bij de instellingen voor collectieve belegging. 

Dezelfde wijziging is aangebracht inzake erkenning van de revisoren

vennootschappen. 

De samenstelling van de examencommissie van de kandidaturen zal 

met twee revisoren leden van het IBR, voorgesteld door het IBR, worden 

uitgebreid, teneinde de aanwezigheid van de auditberoepsbeoefenaars te 

versterken. 

Het nieuwe reglement dringt aan op de kennis van het prudentiële 

kader, op de ervaring inzake audit en op de organisatie van het kantoor. 

1.4. Verzoek tot aanpassing van de normen betreffende de 
kredietinstellingen 

De CBF had het IBR in 2000 verzocht de normen inzake het toezicht op 

de kredietinstellingen aan te passen. Op verzoek van het IBR werden de 

werkzaamheden aangevat door het IRECBF (cf. IBR, Jaarverslag, 2000, 

p. 137-139). Deze werkzaamheden zullen worden voortgezet zodra de 

werkgroepen, die werken onder toezicht van de Commissie Controle

normen van het IBR, hun opdrachten zullen hebben voltooid. Deze werk-
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groepen werken aan de conformiteit ("compliance"), de "signaalfunctie" en 

de periodieke verslagen. 

De "technische nota's" zijn bestemd voor de confraters bedrijfsrevisoren 

erkend in het kader van hun opdracht tot medewerking aan de prudentiële 

controle uitgeoefend door de CBF. Ze zullen de specifieke controlenormen 

van de kredietinstellingen aanvullen. Twee definitieve ontwerpen van 

tekst werden aan de CBF einde 2002 voor advies overgemaakt, met name: 

de technische nota over de "signaal" functie; 

de technische nota over het "compliance" aspect. 

Wat het ontwerp van technische nota over "het controleverslag over de 

periodieke staten van de kredietinstellingen" betreft, werd beslist om die 

met een op te stellen technische nota over "het controleverslag in de 

instellingen voor collectieve belegging" te coördineren. 

2. CONTROLE VAN DE ZIEKENFONDSEN 

Voorzitter: de heer B. CALLENS 

Leden: mevrouw R. VAN MAELE, de heren P. DEMEEsTER, V. DE W ULF en 

J. VERHAEGEN 

Plaatsvervangende leden: de heren P. ANCIAUX, F. DAERDEN, B. THEUNISSEN 

en W. VAN AERDE 

Secretariaat: de heren D. SZAFRAN en N . HOTTLET 

De Commissie Controle van de ziekenfondsen heeft haar werkzaamheden 

voortgezet in verband met de volgende onderwerpen: 

Toepassing van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de 

responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot 

hun administratiekosten - onderzoek van het criterium bedoeld bij 

artikel 2, 5° 

Toepassing van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de 

responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot 

hun administratiekosten - onderzoek van het criterium bedoeld bij 

artikel 2, 6° 
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Toepassing van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de 

responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot 

hun administratiekosten - onderzoek van het criterium bedoeld bij 

artikel 2, 7° 

De termijnen inzake de goedkeuring van de jaarrekening en de indie

ning van de verslagen van de bedrijfsrevisoren erkend door de Con

troledienst voor de Ziekenfondsen 

Voorontwerp van een koninklijk besluit over de waarderingsregels 

Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst. Verslag aan de raad 

van bestuur aan de algemene vergadering over de uitvoering van de 

samenwerkingsovereenkomsten 

Verslag van de revisor op elektronisch formaat 

De vergaderingen hebben plaatsgevonden samen met de vertegenwoor

digers van de Controledienst voor de Ziekenfondsen. 

De revisoren zullen worden gevraagd hun beoordeling te geven over de 

interne controle en de interne audit aan de hand van duidelijke vragen

lijsten opgesteld door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. De sche

ma's van de verslagen van de revisoren over de prestatiecri teria 5, 6 en 7 

zijn bijgevolg aangepast. 

De evaluatieperiodes van de prestaties van beheer van de ziekenfondsen 

zijn eveneens aangepast.De eerste periode van evaluatie is gestart op 

1 oktober 2002 en zal eindigen op 30 juni 2003. Na een periode van zes 

maanden, zal de volgende evaluatieperiode van start gaan op 1 januari 

2004. De evaluatieperiodes zullen vanaf 2004 steeds overeenkomen met 

een burgerlijk jaar. 

De termijn voor de overdracht van de financiële gegevens door de raad 

van bestuur van het ziekenfonds of de nationale unie aan de revisor is vast

gesteld op ten laatste één maand voor de datum van de algemene vergade

ring van de leden. 

De werkzaamheden van de Commissie zullen in de loop van het jaar 

2003 worden voortgezet. 
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3. CONTROLE VAN DE VERZEKERINGS
ONDERNEMINGEN 

Voorzitter: de heer R. VANDER SnCHELE 

Ondervoorzitter: mevrouw I. BOETS 

Leden: de heren R. ADRIAENSSENS, P. BERGER, L. CARIS, J. FOSSION, G. HOF 
en M. LANGE 

Secretariaat: de heer D. SZAFRAN 

Reeds in 2001 onderzocht de Commissie Controle van de verzekerings

ondernemingen diverse omzendbrieven en ontwerpen van omzendbrieven 

van de CDV, meer bepaald de Mededeling D 208 van 3 december 2001 

over het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verze

keringsgroep. Met deze Mededeling krijgen de verzekeringsondernemin

gen kennis van de praktische toepassingsvoorwaarden van de nieuwe bepa

lingen van de controlewet en van het algemeen reglement. 

Op 1 maart 2002 stuurde de CDV een belangrijke nota E.9 aan de 

door de CDV erkende commissarissen. Deze nota heeft betrekking op het 

aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekerings

groep en heeft tot doel de rol van de erkende commissaris bij dit aanvul

lend toezicht af te bakenen. De nota bevat een duidelijke beschrijving van 

de rol van de erkende commissaris bij het certificeren van de berekening 

van de aangepaste solvabiliteitsmarge en bij het certificeren van de inlich

tingen die ondernemingen verstrekken in het kader van het toezicht op de 

intragroepsverrichtingen. 

De nota E.9 past in het kader van het koninklijk besluit van 14 maart 

2001 (B.S. 19 april 2001) tot wijziging, wat het aanvullend toezicht op 

Belgische verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep betreft, 

van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsonder

nemingen en van het koninklijk besluit van 14 maart 2001 (B.S. 20 april 

2001) tot wijziging, wat het aanvullend toezicht op Belgische verzeke

ringsondernemingen in een verzekeringsgroep betreft, van het koninklijk 

besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de 

controle op de verzekeringsondernemingen. 

Volgend op deze wijziging preciseert artikel 91duodecies van de contro

lewet: "Met het oog op de uitoefening van het aanvullende toezicht (. .. ) is de 
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bedrijfsrevisor of zijn de bedrijfsrevisoren, aangesteld voor de controle van de gecon

solideerde jaarrekening overeenkomstig artikel 73 van het voornoemde koninklijk 

besluit van 6 maart 1990 (inmiddels artikel 146 van het Wetboek van vennoot

schappen), zoals van toepassing verklaard op de verzekerings- en herverzekerings

ondernemingen door het koninklijk besluit van 13 februari 1996, de door de conso

liderende onderneming krachtens artikel 38 van de wet van 9 juli 1975 aange
stelde erkende commissaris of commissarissen". 

Voorts bepaalt artikel 91quinquies van de controlewet: "Wanneer een 

Belgische verzekeringsonderneming als moederonderneming een buiten België" gelegen 

verzekeringsholding, herverzekeringsonderneming of verzekeringsonderneming van 

een derde land heeft en het aanvullend toezicht bedoeld in deze afdeling door de 

Controledienst wordt uitgeoefend, worden de controle- en verificatieopdrachten op 

overeenkomstige wijze uitgeoefend door de erkende commissaris of commissarissen die 

bij de Belgische verzekeringsonderneming is of zijn aangesteld'. 

4. POLITIEKE PARTIJEN 

Coiirdinatie van de werkzaamheden: de heer J.-F. CATS 

Leden van de Commissie: alle confraters die een mandaat uitoefenen in de 

politieke partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werk

zaamheden van deze Commissie. 

Secretariaat: de heer O. COSTA 

De Commissie "Politieke partijen" kwam in de loop van het jaar 2002 niet 

samen. 

De Commissie "Politieke partijen" heeft een mandaat gegeven aan de 

heer A. KILESSE, Ondervoorzitter van het IBR, bijgestaan door de heer 

O. COSTA om het Instituut te vertegenwoordigen ter gelegenheid van een 

Colloquium georganiseerd op 22 februari 2002 door het Centrum van 

publiek recht van de ULB omtrent de institutionele hervormingen van 

200l. Ter gelegenheid van dit colloquium heeft de heer A. KILESSE een 

uiteenzetting gegeven omtrent de "Controle van de boekhouding van de poli

tieke partijen en de rol van de bedrijfsrevisor". 
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5. HOGESCHOLEN IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Coifrdinatie van de werkzaamheden van de werkgroep: de heer G. VAN DE 

VELDE 

Leden van de werkgroep: alle confraters die een opdracht uitoefenen in de 

hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap worden uitgenodigd om 

deel te nemen aan de werkzaamheden van de werkgroep. De Voorzitter 

van het Instituut wordt eveneens voor elke vergadering uitgenodigd. 

De werkgroep "boekhoudkundige adviezen voor hogescholen " wordt 

geleid door confrater G. VAN DE VELDE en is samengesteld uit een aantal 

bedrijfsrevisoren die hogescholen auditeren, de regeringscommissarissen 

bij de hogescholen, een aantal financiële verantwoordelijken van hogescho

len, alsook een vertegenwoordiging van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, departement Onderwijs - afdeling hogescholen en de 

Vlaamse Hogescholenraad. 

Deze werkgroep heeft een vijftal vergaderingen gehad in de loop van 

2002 waarbij onder meer de volgende topics aan bod zijn gekomen . 

De adviezen met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van 

de investeringssubsidies onder het nieuwe DIGO regime enerzijds en 

anderzijds de terugbetaling van inschrijvings- en examengelden werden 

gefinaliseerd en door de werkgroep goedgekeurd. 

Andere adviezen die werden uitgebracht hadden betrekking op de 

voorziening voor personeelskosten m.b.t. de vervanging wegens lang

durige ziekte of arbeidsongeval. 

Het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 

met betrekking tot de verwervingen om niet, werd in detail van commen

taar voorzien, meer bepaald werd geanalyseerd welk de mogelijke impact 

kan zijn op de hogeschoolboekhouding en presentatie van de jaarrekening. 

Wat de historische lange termijnvordering betreft, werd beslist om in 

de toelichting bij de jaarrekening een aantal bijkomende commentaren in 

te lassen om meer informatie aan de lezer te verstrekken aangaande de 

juiste inhoud en betekenis van deze vordering, alsook te beklemtonen dat 

onder de hypothese van continuïteit er geen twijfel bestaat over de inbaar

heid ervan. 
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Tijdens het werkjaar 2002 werd een onderzoek uitgevoerd naar de ver

schi llende afschri jvingspercentages die door de hogescholen worden 

gehanteerd alsook de voorzieningen die worden opgezet voor grote herstel

lings- en onderhoudswerken. Deze oefening had als doelstelling het verder 

trachten te harmoniseren en gelijkschakelen van de waarderingsregels, 

zodat de hogescholen beter vergelijkbaar worden. 

Ten slotte werd in 2002 een korte presentatie gegeven van het B.T.W.

statuut van de hogescholen en de eventuele toekomstige belastbaarheid 

van onderzoeksactiviteiten. 

Ook in het werkjaar 2003 (een vijftal werkvergaderingen zijn gepland) 

staan heel wat te behandelen adviezen op het programma: bepaling van de 

aanschaffingswaarde bij verwervingen om niet (voornamelijk in het kader 

van fusies), boekhoudkundige verwerking van erfpachtovereenkomsten en 

rechten van opstal, waarderingsregels met betrekking tot de post "voorzie

ningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken", herwaardering van 

materiële vaste activa en nog een aantal andere onderwerpen waarvan al 

een ontwerp van advies werd voorbereid. 

6. COMMISSIE KMO 

Voorzitter: de heer B. DE GRAND Ry 
Leden: mevrouw I. SAEYS, de heren G. BATS, F. CALUWAERTS, T. DUPONT, 

D. LEBOUTTE, D. SMETS, J.-P. VANDAELE en P. WEYERS 

Wetenschappelijk secretaris: de heer N. HOTTLET 

De Commissie KMO is in 2002 zes keer samengekomen. 

De werkzaamheden waren vooral gericht op het uitwerken van brochu

res bestemd voor de leiders van kleine en middelgrote ondernemingen 

evenals op het uitwerken van een communicatie- en distributiestrategie 

voor deze brochures. 

Bovendien heeft de Commissie gewerkt aan een informatieve folder in 

verband met de lAS en hun gevolgen voor de KMO's. 

De Commissie heeft als doel vijf brochures uit te geven en wenst er 

twee uit te geven in de loop van 2003. 
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Om de beste communicatiestrategie en de meest aangepaste distribu

tiekanalen te vinden voor de verspreiding van de brochures heeft de 

Commissie een offerte aangevraagd bij verschillende communicatiekanto

ren . De Commissie heeft de vraag als volgt vastgelegd: 

Het herlezen, het opmaken en het drukken van de brochures; 

Het opstellen van een communicatie- en distributiestrateg ie (internet, 

media, enz.); 

Het uitwerken van een communicatiestrategie en een informatiecam

pagne met betrekking rot de mogelijkheden om een beroep te doen op 

bedrijfsrevisoren waarbij hun specificiteiten naar voren zouden worden 

geschoven. 

Een eerste brochure "Financieel Plan" volgt de krachtlijnen van deze 

uitgegeven in het verleden maar is innoverend door het opnemen van 

nieuwe pertinente informatie en een cijfervoorbeeld. De Commissie wenst 

deze brochure in het eerste semester van 2003 uit te geven. 

Een tweede brochure met als onderwerp "De financiering van de groei 

van de KMO's", is tevens gepland in 2003. 

De andere voorgestelde thema's voor de volgende brochures zijn: 

De ondernemingen in moeilijkheden; 

De deelname van de werknemers in het kapitaal en in de winst van de 

ondernemingen; 

De opvolging van de onderneming en de management buy out. 

7. CONTROLE VAN DE NGO'S 

Voorzitter: de heer A. CLYBOUW 

Leden: mevrouw C. Joos, de heren S. BALCAEN, M. DE WOLF, J. MAS, A. 

CHAERELS en L. OSTYN 

Secretariaat: de heer E. VAN MEENS EL 

De Voorzitter en de leden van de werkgroep hebben niet vergaderd in het 

afgelopen jaar. 
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8. INFORMATIE- EN COMMUNICATIE
TECHONOLOGIEEN 

8.1. IeT-Commissie - WebTrust/SysTrust 

Voorzitter: de heer D. SMETS 

Leden IBR: de heren L. CARIS, H. CROSIERS, K. DE BAERE, K. DE BRABAN

DER en S. LELEUX 

Leden lAB: de heren P. VAN EECKHOUTE en E. VERCAMMEN 

Secretariaat: de heren D. SZAFRAN en C. D'HONDT 

De ICT-Commissie kwam in 2002 diverse keren bijeen. Deze gemengde 

Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het IBR en van het 

lAB. De Commissie volgde de evolutie van de werkzaamheden betreffende 

de opbouw van het internationale IIN-net in 2002 (cf. supra, Deel 1, I. 

12 .). 

Meer bepaald reactiveerde de ICT-Commissie het ontwerp van norma

lisatie betreffende de opdrachten in verband met WebTrttSt en volgde zij de 

evolutie van het programma van permanente vorming ter zake. 

De ICT-Commissie zette tevens de analyse voort van een reeks wetsont

werpen, meer bepaald in het kader van het omzetten van de richtlijn 

"elektronische handel" in een Belgisch wetsontwerp (cf. in/ra, Deel 2, VI. 

8.3.). De Commissie zal de ontwikkelingen ter zake blijven volgen. 

8.2. XBRL 

XBRL staat voor Extensibie Business Reporting Language. Een artikel over het 

onderwerp werd gepubliceerd in de Periodieke Berichten (6/2002, p. 10-12). 

In 2001 heeft de Raad van het IBR reeds kennis genomen van de ont

wikkelingen inzake XBRL. De Raad blijft de gebeurtenissen op de voet 

volgen door middel van een Commissie die daartoe werd opgericht, 

samengesteld door de confraters Dirk SMETS en Bruno TESNIERE. 

Het IBR staat open voor mogelijke samenwerking met andere instel

lingen enlof organismen om tot een gecoördineerde aanpak van een XBRL 

project in België te komen. De Raad besliste echter niet de taak van initia

tiefnemer van een lokaal XBRL-project op zich te nemen. 
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De Commissie XBRL heeft in haar schoot kennis genomen van het feit 

dat op 4 november 2002 de oprichtingsvergadering van XBRL Nederland 

plaats vond, dit met steun van ECP.NL, een publiekprivaat samenwer

kingsverband voor de elektronische handel, dat zich heeft bereid verklaard 

de organisatie en activiteiten van XBRL Nederland te ondersteunen. 

De Balanscentrale van de NBB meldde dat deze de directie van de 

NBB wil voorstellen om het voortouw te nemen inzake de oprichting van 

een Belgisch XBRL-consortium, terwijl ook de Commissie voor Boek

houdkundige Normen heeft toegezegd om haar steun hierbij te verlenen 

wanneer de Balanscentrale daartoe het initiatief zou nemen en tegeli jk zou 

instaan voor de administratieve organisatie van de werkzaamheden. In 

2001 werden reeds enkele verkennende gesprekken gevoerd met onder 

meer verantwoordelijken van de Kruispuntbank en de Balanscentrale van 

de NBB. 

8.3. Elektronische handel 

De Regering heeft op 25 oktober 2002 een wetsontwerp neergelegd dat de 

Europese richtlijn over een aantal juridische aspecten van de diensten van 

de informatiemaatschappij <l) omzet (wetsontwerp en richtlijn "elektroni

sche handel"). 

Dit wetsontwerp betreft de dienstverlening van de informatiemaat

schappij en is voorbestemd om van toepassing te zijn voor de bedrijfsrevi

soren. Het wetsontwerp is met name van toepassing voor de titularissen 

van een vrij beroep die diensten van de informatiemaatschappij verlenen 

ten opzichte van de consumenten evenals ten opzichte van alle bestemme

lingen van diensten met inbegrip van degene die beroepsmatig handelen. 

Het wetsontwerp is niet van toepassing voor de materies inzake fisca

liteit en de vertegenwoordiging van klanten en de verdediging van belan

gen voor de rechtbanken. 

Het wetsontwerp stelt het principe van de vrijheid van de dienstverle

ning van de informatiemaatschappij en vergt geen voorafgaande erkenning. 

(1) Wetsontwerp betreffende een aantal juridische aspecren van de informariemaatschap
pij, Par!. St. Kamer, 2002-0 3, nt. 50 , 2100/1, beschikbaar op de website van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers op het adres: www.dekamer.be 
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Het wetsontwerp voorziet met name informatieverplichtingen, verplichte 

vermeldingen in contractuele clausules en bepalingen inzake publiciteit en 

handtekeningen. Het wetsontwerp voorziet eveneens een bijzondere 

gerechtelijke procedure voor het naleven van de bepalingen van deze wet. 

De richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en van de Raad 

van 8 juni 2000 betreffende een aantal juridische aspecten van de informa

tiemaatschappij, en in het bijzonder van de elektronische handel in de 

Interne Markt (richtlijn "elektronische handel"), diende in 2002 in het 

Belgisch recht te worden omgezet. 

Het wetsontwerp zal van toepassing ZIJn op de vrije beroepen met 

inbegrip van de bedrijfsrevisoren, en bevat een aantal specifieke bepalin

gen inzake publiciteit en indiening van stakingsvorderingen. 

De toepassing van het wetsontwerp zal een aantal concrete gevolgen 

hebben met name op het vlak van de verplichte verwijzingen naar de 

deontologische regels en de elektronische raadpleging van gedragscodes. 

De Raad is van oordeel dat bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan de deontologische regels evenals aan het naleven van het beroepsge

heim in het kader van de publiciteit. 

9. GEMENGDE COMMISSIE NOTARIAAT 

Voorzitter: Meester P. VAN DEN EYNDE (notaris) 

Ondervoorzitter: de heer M. DE WOLF 

Leden IBR: de heren H. FRONVILLE en 1. OSTYN 

Leden lAB: de heren V. DELVAUX en J. VERHOEYE 

Leden notarissen: de heren P. BUISSERET en C. HOLLANDERS 

Secretariaat: de heer C. BALESTRA 

De opdracht van deze Commissie bestaat erin een stramien op te stellen, 

eventueel in de vorm van een technische nota, ten behoeve van het toe

zicht op notariskantoren en de waardering van overdrachten van kantoren. 

In het kader van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 

25 ventose jaar XI op het notarisambt (cf. IBR, Jaarverslag, 2000, p. 71 
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e.v.) die sinds 1 januari 2000 van kracht is, heeft de Raad beslist het ini

tiatief te nemen een gemengde Commissie op te richten belast met het 

onderzoek van de opdracht van het toezicht op notariskantoren. 

In 2001 werden de werkzaamheden van deze Commissie opgeschort in 

afwachting van een koninklijk besluit. Sinds de bekendmaking op 12 ja

nuari 2002 van het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het 

beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en gelds

waardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhou

ding van de notarissen, heeft de Commissie haar werkzaamheden weer 

aangevat en is twee keer bijeengekomen in plenaire zitting. 

De delegatie van het Instituut heeft twee werkdocumenten opgesteld: 

een eerste betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen 

als gevolg van het besluit van 10 januari 2002 en een tweede betreffende 

de waardering van de notariskantoren in geval van overdracht (K.B. van 

10 augustus 2001). De twee documenten werden in september overge

maakt aan de andere leden van de gemengde Commissie. 

De analysewerkzaamheden werden uitgevoerd op basis van de regle

mentaire teksten en de interne documenten uitgaande van de Nationale 

Kamer van de Notarissen. 

De werkzaamheden van de Commissie waren bijna beëindigd toen in 

november de Commissie voor Boekhoudkundige Normen werd benaderd 

door de Minister van Justitie om een advies over te maken betreffende de 

boekhouding van de notarissen en het toezicht hierop. Het Instituut werd 

verzocht deel uit te maken van de werkgroep opgericht in de schoot van 

de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. De IBR-Ieden van de 

gemengde Commissie nemen deel aan de werkgroep. 

In de komende maanden zal de gemengde Commissie de opportuniteit 

onderzoeken voor het opstellen van een technische nota betreffende het 

toezicht op de boekhouding van de notarissen. 

De Commissie herinnert er aan dat de Nationale Kamer van de Nota

rissen elk jaar een lijst opstelt van revisoren die controles van notariskan

toren kunnen uitvoeren. De revisoren die hierop wensen te verschijnen 

kunnen hun kandidatuur indienen bij de Nationale Kamer (Bergstraat 30-

32, 1000 Brussel). 
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10. AUDIT EN MILIEU 

Voorzitter: De heer. 1. HELLEBAUT 

Leden: Mevrouw R. VAN MAELE, de heren T. BUTENEERS, B. DE KLERCK, 

V. DE WULF en D. KROES 

Secretariaat: De heer O. COSTA 

De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is de bedrijfsrevisor een 

actieve rol te laten meespelen bij ontwikkelingen op gebied van milieuge

bonden zaken zoals accountingdoctrines, milieurapportering en -atteste

ring. Het IBR communiceert de evoluties in deze materie zowel aan de 

beroepsbeoefenaar als aan een breder publiek. 

In de loop van het voorbije jaar kwam de groep "Audit en milieu" zes

maal samen. 

In 2002 heeft de Raad, met ingang vanaf 2003, mevrouw R. VAN 

MAELE als opvolgster van de heer 1. HELLEBAUT benoemd . De Raad 

bedankt hem voor zijn gewaardeerde bijdrage van de laatste jaren. 

10.1. Recupel 

Vanaf dit jaar werd een nieuwe opdracht aan de bedrijfsrevisoren toever

trouwd. Deze opdracht betreft de certificering voor de aangiftes van de 

leden van RECUPEL. RECUPEL is de verantwoordelijke instantie voor het 

recycleren van elektrische en elektronische apparaten in België. Een tech

nische nota (versie 29 maart 2002) werd hierover door de werkgroep opge

steld en is op de website van het Instituut beschikbaar. 

De technische nota's VAL-I-PAC, FOST PLUS en BEBAT werden geactuali

seerd en zijn eveneens beschikbaar op de website van het Instituut. 

Een seminarie betreffende de opdrachten van bedrijfsrevisoren bij 

VAL-I-PAC, FOST PLUS, BEBAT en RECUPEL, onder de leiding van de heer 

V. DE W ULF en met als sprekers vertegenwoordigers van de hierboven ver

melde organismen werd op 10 december 2002 te Brussel georganiseerd. 
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10.2. Prijs 2002 voor het Beste Milieurapport 

De andere belangrijke opdracht van de werkgroep "Audit en milieu" 

bestond in de promotie van de Prijs 2002 voor het Beste Milieurapport 

200l. De prijs bekroont het beste milieuverslag van een Belgische onder

neming en werd voor de vijfde opeenvolgende maal toegekend door het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

Vanaf dit jaar bekroont dit initiatief eveneens het beste rapport inzake 

duurzaam ondernemen. 

Sinds 2002, heeft het Luxemburgs Instituut der Bedrijfsrevisoren 

beslist zich te voegen bij het initiatief van het IBR in België. 

De rapporten die in aanmerking worden genomen betreffen zowel 

exploitatiezetels in België als in het Groothertogdom Luxemburg. 

De milieuprijs en duurzaam ondernemen prijs 2002 werd op 10 de

cember 2002 in het Diamant Center te Btussel uitgereikt. De pers heeft 

deze gebeurtenis uitvoerig belicht. 

De jury stond onder de leiding van de heer L. HELLEBAUT, Voorzitter 

van de werkgroep "Audit en milieu". 

Bedrijfsrevisoren-juryleden waren mevrouw R. VAN MAELE, de heren 

T. BUTENEERS en V. DE WULF. 

De jury werd aangevuld met vier externe experten: 

Mevrouw M.-P. KESTEMONT (Professor UCL); 

De heer 1. DE BEELDE (Professor Universiteit Gent); 

De heer J -M. GISCHER (bedrijfsrevisor bij Ernst & Young Luxemburg); 

De heer H. WAETERSCHOOT (UMICORE). 

leder rapport wordt hierbij beoordeeld vanuit 15 criteria hieronder ver

meld(l) . De beoordeling resulteert in een score op 100 waarvan de verde

ling tussen haakjes is vermeld. 

(1) Crireria omwikkeld door de ACCA. 
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Contents 

The contents section makes up 50 % of the marks and is sub-divided into six 

sections: 

1. Senior management statement (5 %) 

2. Reporting and accounting policies (5 %) 

3. Profile of reporting organisation (5 %) 

4. Executive summary and key indicators (5 %) 

5. Vision and strategy (5 %) 

6. Policies, organisation, mdnagement systems and stakeholder relationships 
(JO %) 

7 . Performance (15 %) 

Reporting Principles 

The reporting principles section makes up 50 % of the marks and is sub-divided 
into eight sections: 

Principle 1. Relevance (5 %) 

Principle 2. Reliability (5 %) 

Principle 3. Clarity (5 %) 

Principle 4. C omparability (5 %) 

Principle 5. Timeliness (5 %) 

Principle 6. C ompleteness (5 %) 

Principle 7. Verifiability (10 %) 

Principle 8. Overall impression (10 %) 

De jury heeft beslist het milieurapport van ELECTRABEL (site van 

Tihange) en het rapport inzake duurzaam ondernemen van INDAVER in 

2002 als winnaars te bekronen en ze voor te stellen om deel te nemen op 

Europees niveau aan de European Sustainability Reporting Award in april 

2003 in Amsterdam. 

10.3. VLAREA en controle van de kringloopcentra in het 
Vlaamse Gewest 

Een nieuwe controle-opdracht wordt aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd 

inzake attestering van de kringloopcentra in het Vlaamse Gewest. 

Er werd geen technische nota voorzien voor de Vlarea attesteringen. De 

bedrijfsrevisoren die kringloopcentra controleren worden uitgenodigd om 
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de lijst van de vragen voorgesteld door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen 

MaatschaPPij (OVAM) te gebruiken; deze lijst herneemt de minimale pun

ten die voorwerp zijn van deze controle. 

De vragen die moeten worden beantwoord betreffen met name alge

mene en financiële informatie. 

De volledige vragenlijst is op de website van het Instituut beschikbaar. 

11. ACCOUNTING EN AUDITING IN DE PUBLIEKE 
EN NON-PROFIT SECTOR 

Voorzitter: de heer J. CHRlSTIAENS 

Leden: mevrouwen M.e. DEBRoux-LEDDET en M. PlRET, de heren R. 

GHYSELS, ].-1. SERVAlS, Y. STEMPNlERWSKY en P. VAN CAUTER 

Secretariaat: de heren e. VANHEE (medewerker RUG) en e. BALESTRA 

De Raad heeft beslist om in eenzelfde werkgroep de volgende werkzaam

heden te laten plaatsvinden: enerzijds de werkzaamheden inzake de pu

blieke sector en anderzijds degene inzake de niet-commerciële sector. 

De werkgroep "Accounting en auditing in de publieke en non-profit 

sector" heeft als opdracht gedefinieerd het formuleren naar de Raad toe 

van voorstellen inzake normen en aanbevelingen en dit binnen de context 

van de publieke en non-profit sector (met uitzondering van de instellingen 

waartoe reeds andere sectorale commissies werden opgericht). Deze nor

men en aanbevelingen zullen in eerste instantie geformuleerd worden naar 

aanleiding van de nieuwe vzw-wetgeving en de toenemende belangstelling 

voor de International Standards on Auditing (ISA). 

De werkgroep zal eveneens bepaalde boekhoudkundige aspecten analy

seren, waarbij een belangrijke inspiratiebron de International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS) zullen vormen. 

Deze werkgroep, die reeds een eerste maal is bijeengekomen op 24 ok

tober 2002, is samengesteld uit bedrijfsrevisoren en derden. 

Gezien de omvang van de opdracht en de prioriteiten die voornamelijk 

gericht zijn op de nieuwe wetgeving over de vzw's, de ivzw's en de stich-
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tingen , zal de werkgroep behalve zijn hoofdopdracht zoals hierboven 

gedefinieerd, ook belast zijn met een coördinatie van de werkzaamheden 

van de verschillende bestaande commissies. 

De voorzitters van de verschillende commissies en werkgroepen werk

zaam in de publieke en non-profit sector zullen geregeld bijeenkomen ten

einde hun werkzaamheden te coördineren. 

In 2002 werden de publicaties inzake de uitgevoerde werkzaamheden 

door de werkgroep "Accounting en auditing in de publieke en non-profit 

sector" gefinaliseerd. Een brochure inzake de boekhouding en een andere 

inzake de audit werden aan de leden verstuurd. 
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VII. INTERNATIONALE RELATIES 

1. Gemengde Commissie Internationale relaties 

2. International Federation of Accountants (IFAC) 

3. IASB 

4. Fédération des Experts-Comptables EuroPéens (FEE) 

5. Committee on Auditing van de Europese Commissie 

6. Fédération Internationale des Experts-comptables 

Francophones (FIDEF) 

7. Belgisch-Nederlandse gespreksgroep 

8. Transparency International 

1. GEMENGDE COMMISSIE INTERNATIONALE RELATIES 

1.1. Doelstellingen van de Commissie 

De gemengde internationale Commissie (IBR - lAB) heeft als belangrijk

ste doel: 

- Verslag uit te brengen over de besprekingen in de werkgroepen van 

Europese en internationale instanties; 

- De opvolging te verdelen en te verzekeren van de internationale vraag

stukken en deze specifiek te sorteren onder de betrokken commissies 

en werkgroepen van het Instituut. 

IBR - ] AARVE RSLAG 2002 



1.2. Samenstelling van de Commissie 

De samenstelling van deze gemengde internationale Commissie, zoals 

goedgekeurd door de respectieve Raden van de twee Instituten, ziet er als 

volgt uit: 

J.-F. CATS, Voorzitter 

H . OUVIER, Secretaris-generaal van de FEE 

De heren B. DE GRAND RY, M. DE WOLF, P. FIVEZ, L. HELLEBAUT, 

J. TISON, L. VAN COUTER, P. VAN IMPE, K.M. VAN OOSTVELDT, 

H. VAN PASSEL, R . VANDER STICHELE, F. VERHAEGEN en R . VERMOE

SEN, leden-bedrijfsrevisoren 

Mevrouwen I. DE LEENHEER, J. LERMINIAUX EN D. VAN ZEGBROECK, 

de heren Y BERNAERTS, J. COLSON, J.-M. COUGNON, R. DE WILDE, 

G. DUPONT, L. GOUBERT, CL. ]ANSSENS, R. LASSAux, F. MEAN, 

H . SMITT, G. STEVENS, R. VAN ASBROECK, R. VAN BOVEN, P. VAN 

EECKHOUTE, M. VANDER AUWERA, J. VAN HAEVERBEKE, E. VAN RI]S

WI]CK, E. VERCAMMEN en P. VERSCHELDEN, leden van het lAB 

De heren D. SZAFRAN en O. COSTA, Wetenschappelijk secretariaat 

1.3. Activiteiten van de Commissie 

1.3.1. Werkingsmodaliteiten 

Er werd overeengekomen om de frequentie van de bijeenkomsten van de 

internationale Commissie vast te leggen op twee vergaderingen per jaar, 

elke eerste woensdag van de maanden maart en oktober. 

Ter gelegenheid van deze vergaderingen wordt elk lid van de Com

missie uitgenodigd om de werkzaamheden voor te stellen die werden ver

richt bij de internationale instantie waarin hij zetelt alsook een inventaris 

te geven van de activiteiten en de problemen waarmee ze worden gecon

fronteerd. 

Elk lid wordt uitgenodigd om aan zijn Instituut van oorsprong, na 

elke vergadering bijgewoond op internationaal vlak, een samenvatting van 

de vergadering op te sturen zodat de gekregen informatie door de 

Instituten gekend is. 
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1.3.2. Vergaderingen 

De gemengde IBR-IAB Commissie Internationale relaties heeft in 2002 

twee keer vergaderd (op 6 maart en 2 oktober). 

1.3.3. Besproken thema's 

De werkzaamheden betroffen voornamelijk de evoluties inzake onafhanke

lijkheid op Europees niveau, de ontwerpen in uitvoering binnen de FEE 

(het interpretatiecomité van de regels van de FEE, de auditnormen, de 

reporting inzake duurzaam ondernemen, de IAS/IFRS). 

De leden hebben eveneens de voorziene punten op de agenda van het 

Committee on A uditing , van de Raad van de FEE en van de IFAC geanaly

seerd. 

Ter gelegenheid van de twee vergaderingen, werd elk lid uitgenodigd 

om de evoluties van de activiteiten binnen de internationale vergaderingen 

waarin hij zetelt mee te delen. 

2. INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS 
(IFAC) 

2.1. Ethisch Comité van de IFAC 

Het Ethisch Comité van de IFAC vergaderde op 20 en 21 maart 2002 in 

Brussel op uitnodiging van het IBR. De heer ]ean-François CATS, Past 

Voorzitter van het IBR en lid van voornoemd Comité, werd belast met het 

coördineren en voorbereiden van de aanpassing van een deel van de Ethi

sche Code van de IFAC. Het deel van de Ethische Code dat handelt over 

de onafhankelijkheid werd in november 2001 goedgekeurd (cf. IBR,Jaar

verslag, 2001, p. 261). In 2003 worden de werkzaamheden voortgezet. 

2.2. Algemene vergadering en Raad van de IFAC 

De algemene vergadering van de IFAC (Council) vond op 17 en 18 novem

ber 2002 plaats in Hongkong. 

IBR - JAARVERSLAG 2002 



Tijdens deze algemene vergadering werd de heer J.-F. CATS verkozen 

tot lid van de Raad van de IFAC voor een mandaat van drie jaar, met de 

steun van de Raad van het IBR. Het is de eerste keer dat een lid van het 

beroep in België wordt verkozen rot lid van de Raad van de IFAC. De 

Raad verheugt zich hieromtrent bijzonder en wenst de Past Voorzitter van 

het IBR, de heer J.-F. CATS veel geluk roe. 

De nieuwe Voorzitter van de IFAC is de heer René RICOL, Past Voorzit

ter van de Ordre des Experts-Comptables (OEC) en van de Compagnie Nationale 

des Commissaires aux Comptes (CNCC) in Frankrijk. 

De algemene vergadering van de IFAC keurde ook een strategisch plan 

goed om de internationale geloofwaardigheid van het beroep te versterken. 

Verder heeft de vergadering de berekeningswijze van de bijdragen van 

de leden gewijzigd. Voor het IBR en het lAB, beiden lid van de IFAC, zou 

de nieuwe berekeningswijze geen weerslag hebben op de bijdrage in 2003. 

2.3. Wereldcongres van de boekhouding 

Volgend op de algemene vergadering van de IFAC vond het Wereld

congres van de boekhouding plaats, waar het IBR eveneens was vertegen

woordigd. 

Het Congres werd officieel geopend door de Eerste Minister van de 

Volksrepubliek China. Aan het congres namen 5.000 beroeps beoefenaars 

van de zes continenten deel. Het centrale thema van het Congres was 

"Knowledge-based economy and the accountant". Er werd volop van gedachten 

gewisseld over diverse thema's zoals internationale auditnormen, de onaf

hankelijkheid van auditors, de beroepsorganisaties, internationale boek

houdkundige normen of nog de nieuwe opdrachten voor de beroepsbeoefe

naars. Het volgende Wereldcongres van de IFAC zal in 2006 plaatsvinden. 

3. IASB 

Zoals uiteengezet in het voorgaande jaarverslag (IBR, Jaarverslag, 2001, 

p. 262-263) bestaat de nieuwe structuur van het International Accounting 

Standards Committee (IA SC) uit de volgende organen: 
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1. een Toezichtsraad bestaande uit trustees van de IASC Foundation (IASCF, 

International Accounting Standards Committee Foundation); 

2. een Uitvoerend Comité (IASB, International Accounting Standards Board, 

soms afgekort met lAS Board); 

3. een Interpretatiecomité (SIC, Standing Interpretations Committee); 

4 . een Adviescomité (SAC, Standards Advisory Council). 

Op 5 maart 2002, heeft de IASCF het interpretatiecomité "SIC" her

noemd tot "International Financial Reporting Interpretations Committee" (kort

weg IFRIC). 

De IASB (cf. supra, Deel 1, Il. 1) wordt gefinancierd door bijdragen 

vanwege de grote accountancykantoren, de private kredietinstellingen, 

industriële bedrijven wereldwijd, centrale banken en ontwikkelingsban

ken, en andere internationale en professionele organisaties. Dit Uitvoerend 

Comité heeft er zich toe verbonden om, in het belang van het brede 

publiek, een enkelvoudige set van globale accounting standards te ontwikke

len van hoog kwaliteitsniveau die transparantie en vergelijkbaarheid van 

informatie vereisen in de jaarrekeningen. In het nastreven van deze doel

stelling werkt de IASB samen met de nationale accounting standard setters 

om wereldwijd convergentie in boekhoudstandaarden tot stand te bren

gen. 

Een belangrijk document is het zgn. Norwalk agreement (29 oktober 

2002(1» afgesloten tussen de IASB en de FASB (Financial Accounting Stan

dards Board, VS) waarbij het project inzake convergentie op korte termijn 

tussen US-GAAP en IAS/IFRS centraal staat. Per einde 2003 zouden de 

belangrijkste verschillen tussen de Amerikaanse en de Internationale stan

daarden dienen geïdentificeerd te worden, zodat tegen de datum van 

inwerkingtreding van de Europese verordening deze convergentie wordt 

gerealiseerd. 

(1) Her document is beschikbaar op de websire van de IASB (www.iasb.co.uk). 
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4. FEDERATION DES EXPERTS-COMPTABLES 
EUROPEENS (FEE) 

Het Instituut was in 2002 zeer actief in de 13 werkgroepen (Working Par

ties) van de FEE waarin hij is vertegenwoordigd. Tevens dient te worden 

aangestipt dat een lid van het IBR zetelt in de Raad van de FEE. 

Het Jaarverslag van de FEE zal beschikbaar zijn op de website van de 

FEE(!). Hieronder vindt u een tabel met de diverse werkgroepen waaraan 

het Instituut deelneemt met vermelding van de naam van de confraters die 

erin zetelen. 

WERKGROEPEN IBR VERTEGENWOORDIGERS 

FEE Council P. FIVEZ 

FEE Accounting K.M. VAN OOSTVELDT 

FEE Auditing P. FIVEZ, D. SZAFRAN 

FEE Banks F. VERHAEGEN 

FEE Corporate Governance E. CUNCK 

FEE Education P. VAN IMPE 

FEE Ethics R. VERMOESEN, effectief lid 

J.-F. CATS, plaatsvervanger 

FEE Insurance R. VANDER STICHELE / J.T!SON 

FEE Liberalisation D. SZAFRAN 

FEE Public Sector J. CHRISTIAENS 

FEE SME B. DE GRAND Ry 

FEE Sustainability L. HELLEBAUT 

FEE Tax M. DE WOLF 

(1) Cf. www.fee.be. rubriek News Letters and Reports. 

IER - J AARVERSLAG 2002 



De FEE Accounting Working Party heeft in 2002 in grote mate deelge

nomen aan de projecten van de IASB (First Time Application of IAS/IFRS, 

aanpassing lAS 19, herziening van alle IAS-standards (improvement project), 

uitgebreid onderzoek van lAS 32 en 39, en Accounting for Share-Based Pay

ment), en heeft bijgedragen tot de modernisering van de EU-richtlijnen. 

De FEE is tevens de leidende kracht in de nieuw opgerichte EFRAG 

(European Financial Reporting Advisory Group). 

De FEE Auditing Working Party fungeert als catalysator voor de ont

wikkelingen in verschillende landen inzake de onafhankelijkheid van audi

tors, het toezicht op de auditors, deugelijk bestuur en vertrouwt de ver

worven inzichten toe aan de Europese Commissie (meerbepaald het Com

mittee on Auditing, cf. infra, Deel 2, VII. 5.). Tevens wordt samengewerkt 

met de IAASB in het actualiseren en vervolledigen van de International 

Standards on Auditing (ISAs) om tegemoet te komen aan de vereisten van 

de IOSCO (International Federation of Securities Commissions) en de Europese 

Commissie om deze auditstandaarden op internationaal vlak toe te passen 

tegen ten laatste 2005. 

De FEE Banks Working Party heeft 10 2002 de adviesverstrekking 

geanalyseerd met betrekking tot de Interpretation Guidance Questions & 

Answers opgemaakt door de IASB omtrent de invoering van lAS 39 Finan

cial Instruments, en op het herwerken van IAS-32 in samenwerking met 

leden van de FEE Accounting Working Party en FEE Insurance Working Party. 

Verder heeft de FEE Insurance Working Party zich in 2002 gebogen over 

het IASB project met betrekking tot verzekeringscontracten, het aflijnen 

van de taken van auditors en actuarissen in verzekeringsmaatschappijen en 

de modernisering van de Europese aanbeveling inzake Insurance Accounts. 

De FEE Public Sector Working Party heeft zich gebogen over de perfor

mantie-audit, de drie E's audit, E-government, milieu-reporting in de open

bare sector, hervormingen in de boekhouding van nationale overheden en 

de boekhoudkundige verwerking van inkomens uit non-exchange transac

ties. Tevens heeft deze werkgroep de uitwisseling verbeterd tussen het 

accountancyberoep en de ambtenarij uit de publieke sector, ter aanvulling 

van het Public Sector Committee (PSC) van de IFAC. 

De FEE Sustainability Working Party is op actieve wijze betrokken ge

weest bij het debat over duurzaamheid (sustainability), waarbij de aandacht 
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niet alleen ging naar de milieu-effecten maar ook naar de sociaal-economi

sche effecten van het economisch handelen. Tevens werd het begrip assu

rance in de context van duurzaamheid duidelijker omschreven. 

De FEE Tax Working Party heeft een rondetafel georganiseerd over de 

toekomst van de belastingsheffing van de vennootschappen in Europa en 

heeft de wettelijke ontwikkelingen inzake elektronische facturatie 

gevolgd. 

5. COMMITTEE ON AUDITING VAN DE 
EUROPESE COMMISSIE 

Het Comité van de Europese Commissie dat belast is met de wettelijke 

controle van de rekeningen (Committee on Auditing) kwam in 2002 driemaal 

bijeen. Dit Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Rege

ringen van de lidstaten enerzijds en vertegenwoordigers van het beroep 

anderzijds. Het IBR en de HREB maken deel uit van de Belgische delega

tie die wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Minister van 

Economie. 

Tijdens de vergaderingen besteedde het Committee on Auditing aandacht 

aan de volgende aspecten: 

onafhankelijkheid van de controleur van de rekeningen 

kwali tei tscontrole 

extern toezicht op het beroep (pub/ic oversight) 

audi tnormen 

boekhoudkundige harmonisatie 

controleverslagen en moderniseren van de boekhoudkundige richt

lijnen 

inbreng in natura 

Met betrekking tot de onafhankelijkheid, bestudeerde het Committee on 

Auditing begin 2002 opnieuw het ontwerp van Europese aanbeveling 

inzake de onafhankelijkheid van de controleur van de rekeningen, in het 

licht van de recente actualiteit met name in de Verenigde Staten. Het ont

werp werd dus opnieuw onderzocht en versterkt, meer bepaald met 

betrekking tot het verbod voor de controleur van de rekeningen om 

binnen de twee jaar die volgen op het verstrijken van zijn mandaat een 
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arbeidsovereenkomst of een bestuursfunctie te aanvaarden bij de geaudi

teerde vennootschap (cooling-olf period). 

Op 19 juli 2002 publiceerde de Europese Commissie haar aanbeveling 

van 16 mei 2002 inzake de onafhankelijkheid van de met de wettelijke 

controle belaste accountant in de Europese Unie: basisbeginselen (P.B. 

L. 191, 19 juli 2002, p. 22-57)(1). De aanbeveling is het resultaat van de 

werkzaamheden ter zake die het Committee on Auditing van de Europese 

Commissie reeds in 1998 heeft aangevat. De aanbeveling van 16 mei 2002 

heeft tot doel basis beginselen vast te leggen inzake de onafhankelijkheid 

van de wettelijke controleur van de rekeningen teneinde deze beginselen 

in de Europese Unie binnen een periode van drie jaar te harmoniseren (cf. 

in/ra, Deel 1, I. 1.2.l.). 

Op 4 en 5 november 2002 hield het Committee on A uditing zijn derde 

vergadering van het jaar in Brussel, op uitnodiging van de Belgische dele

gatie. De vergadering werd geopend in aanwezigheid van de Belgische 

Minister van Economie, de heer Charles PrcQuÉ, die een toespraak hield. 

Op deze vergadering kwamen de volgende thema's aan bod . 

Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur 

van de rekeningen wijdde het Committee on Auditing een belangrijk deel 

van zijn werkzaamheden aan de analyse van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley 

wet (cf. in/ra, Deel 1, I. l.3.) en aan de mogelijke gevolgen daarvan in de 

Europese Unie. De Europese Commissie heeft gereageerd op deze nieuwe 

reglementering, in het bijzonder ten opzichte van de SEC. 

In dezelfde context heeft het Committee on Auditing ook aandacht 

besteed aan de nood aan extern toezicht op het beroep. De meeste 

Europese lidstaten hebben al een vorm van extern toezicht ingevoerd. Het 

doel bestaat erin de acties van de toezichthoudende organen te harmonise

ren of te coördineren. 

Het Committee on Auditing heeft onderzocht welke vooruitgang werd 

geboekt met betrekking tot de maatregelen die de lidstaten hebben geno

men om de aanbeveling van de Europese Commissie van 21 november 

2000 betreffende de kwaliteitscontrole in de praktijk te brengen (cf. IBR, 

Jaarverslag, 2000, p. 378-385). In verband hiermee keurde het IBR een 

(1) Deze aanbeveling is te vinden op de website van de Europese Commissie op het adtes 
www.europa.eu.int/comm/internaLmarket/fr/company/audir/official/index.hrm 
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nieuwe norm goed inzake kwaliteitscontrole, nadat de HREB op 17 me! 

2002 advies had uitgebracht. In 2003 zal de Europese Commissie haar 

beoordeling van de uitvoering van de Europese aanbeveling in de lidstaten 

voortzetten. 

Het Committee on Auditing heeft ook zijn werkzaamheden voortgezet 

met het oog op het ontwikkelen van de strategie van de Europese Com

missie inzake een Europese harmonisatie van de auditnormen, in het licht 

van de werkzaamheden van de IAASB betreffende de internationale audit

normen (ISA). Deze werkzaamheden zullen in 2003 worden voortgezet. 

6. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS
COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF) 

De "Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones" (FIDEF) 

werd in 1981 opgericht. Het is een structuur van uitwisselingen en 

samenwerking tussen de beroepsinstituten van 23 landen: Albanië, België, 

Benin, Bulgarije, Burkina Faso, Kameroen, Canada, Congo (Brazzaville), 

Congo (Kinshasa), Ivoorkust, Frankrijk, Guinee, Libanon, Madagaskar, 

Mali, Marokko, Mauritanië, Niger, Roemenië, Senegal, Syrië, Togo en 

Tunesië. Het is de bedoeling dat de instituten van alle landen die deel uit

maken van de intergouvernementele structuren van de Francofonie gelei

delijk tot de Federatie toetreden. 

De FIDEF ondersteunt het vormingsbeleid van haar leden, met name 

door seminaries te organiseren. Ze werkt mee aan het vertalen in het Frans 

van documenten van algemeen belang inzake boekhouding, audit en 

advies (b.v. vertalen van de internationale auditnormen ISA). Ze neemt 

ook deel aan sommige werkzaamheden van de IFAC en de VN op dezelfde 

gebieden. 

Belangrijkste beslissingen en activiteiten van de FIDEF in 2002: 

Toetreding van de beroepsinstituten van Bulgarije en Togo; 

Creëren van sub-continentale strucruren, meer bepaald in Afrika; 

Organiseren in Montpellier van een vormingsseminarie inzake interna

tionale auditnormen; 
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Organiseren in Bamako van vergaderingen over de opdrachten en ver

antwoordelijkheden van de wettelijke controleur; 

Sponsoren van een colloquium in Beiroet over de Francofonie en de 

internationale boekhoudkundige harmonisatie; 

Uitdrukken van het voornemen om de boekhoudkundige normgevers 

uit de landen van de Francofonie te laten deelnemen aan de werkzaam

heden van de FIDEF; 

Herzien van het bijdragesysteem, dat het variabel gedeelte (in functie 

van het aantal beroepsbeoefenaars per land) verhoudingsgewijs meer 

doet stijgen dan het vast gedeelte (per instituut dat lid is). Indien er 

verder niets verandert, begunstigt dit systeem dus de ontwikkelings

landen in vergelijking tot de grote omwikkelde landen (vooral 

Frankrijk en Canada). 

De huidige Voorzitter van de FIDEF is de Libanees Georges ABOU 

MANSOUR. 

In 2002 werd de zetel overgebracht naar het volgende adres: 45 rue des 

Petits-Champs te F-75001 Paris (tel. 00 33 1 55 0431 97 - fax 00 33 1 

55 0431 49). Op de website (wwwJidef.org) staat alle nuttige informatie 

over de structuren en de activiteiten van de FIDEF. 

Het IBR wordt bij de FIDEF vertegenwoordigd door de heer Michel 

DE WOLF. Hij werd tot bestuurder verkozen op de algemene vergadering 

van oktober 2002 in Mompellier. 

De Raad van het IBR heeft beslist contact op te nemen met de Raad 

van het lAB en voor te stellen de mogelijkheid te onderzoeken om lid te 

worden van de FIDEF. Op die manier kunnen beide instituten België ver

tegenwoordigen, naar het voorbeeld van de huidige situatie in Frankrijk. 

7. BELGISCH-NEDERLANDSE GESPREKSGROEP 

Afvaardiging van het IBR: de heren D. SMETS, R. ADRIAENSSENS, L.H. JOOS, 

F. VAN RIB en E. VAN MEENSEL 

Aan de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep nemen delegaties van het 

NIVRA, het NOvAA, het lAB en IBR deel. 
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Tijdens de vergaderingen van de Belgisch-Nederlandse gespeksgroep 

worden in het bijzonder op informele basis gegevens uitgewisseld over het 

beroep in beide landen. 

De gespreksgroep vergaderde, zoals gebruikelijk, tweemaal in het voor

bije jaar. De eerste vergadering vond plaats in België op 18 april 2002 en 

de tweede vergadering in Nederland op 21 november 2002. 

Er werd onder meer ingegaan op de evaluatie van de accountantswetge

ving in Nederland, de Belgische wetgeving corporate governance en de onaf

hankelijkheid van de bedrijfsrevisor, de vereiste vooropleiding in beide 

landen om tot de stage en vervolgens tot het beroep te kunnen worden 

toegelaten, de nieuwe wetgeving op de werknemersparticipatie en de op 

stapel staande hervorming van vennootschapsbelasting in België, 

belastingsverdragen en grensoverschrijdende activiteiten, het extern toe

zicht op het beroep in Nederland. 

Eind januari 2002 maakten het NIVRA en het NOvAA een gemeen

schappelijk standpunt bekend ten aanzien van het kabinetsstandpunt van 

Economische Zaken met betrekking tot de evaluatie van de accountants

wetgeving van 13 november 2001. In dit convenant stelden het NIVRA 

en het NOvAA onder meer een extern toezichtorgaan voor om toezicht uit 

te oefenen op de beroepsuitoefening door de beroepsbeoefenaars. In het 

verlengde van dit gemeenschappelijk standpunt werden eveneens geza

menlijk de onafhankelijkheidsvoorschriften voor de accountant uitge

werkt, die op 1 januari 2003 van kracht worden, als antwoord van het 

Nederlands beroep op de Europese aanbeveling. Het NOvAA is echter wel 

zelf overgegaan tot de oprichting bij verordening van een publiekrechte

lijk extern toezichtsorgaan, namelijk de Raad van Toezicht Beroepsuitoefe

ning AA's . Volgens het NOvAA kon namelijk niet worden gewacht met 

het instellen van dergelijk orgaan, gezien het hard nodig was om het ver

trouwen in de accountant zo vlug mogelijk te herstellen. Nederland kende 

immers ook enkele kleine financiële schandalen. Het NIVRA is daarente

gen de mening toegedaan dat het niet zelf het extern toezicht kan regelen, 

dat naar alle waarschijnlijkheid zal worden ondergebracht in de Autoriteit 

Financiële Markten. 
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8. TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

Transparency International is een NGO naar Duits recht die in 1993 werd 

opgericht ter bestrijding van de corruptie bij internationale transacties. Ze 

heeft niet tot doel vervolgingen in te stellen of zaken aan te klagen, maar 

wil lessen trekken uit het verleden om te voorkomen dat fouten zich her
halen en om passende stelsels voor te stellen. Deze NGO geniet de finan

ciële steun van grote internationale organisaties, publieke ontwikkelings

instanties, diverse maatschappelijke stichtingen, beroepsverenigingen en 

bedrijven. Tevens wordt ze erkend door de IFAC. 

De werkzaamheden worden geleid of overgenomen door 80 nationale 

afdelingen. 

Het adres van de vertegenwoordiging in België is: Transparency Inter

national Brussels , Vergotesquare 39, 1030 Brussel, tel. 02/7 35 65 58, fax 

02/7329026. 

De Voorzitter van het IBR is lid van de nationale raad van bes tuut. 

De actiemiddelen steunen in hoofdzaak op: 

passende stappen ondernemen bij de grote internationale organisaties 

en regeringen; de Wereldbank levert belangrijke steun aan deze initia

tieven; 

een opdracht van vorming en informatie voor journalisten en maat

schappelijke verenigingen, met behulp van een maandelijkse nieuws

brief, een gedetailleerd jaarverslag, een handleiding voor analyse en 

interventie (The TI Souree Baak) en een databank van 1.000 pagina's 

(The Companion Baak). Een Franse vertaling van het Souree Baak is on 
line toegankelijk(l ). 

Adres van de website van Transparency International: 

www.transparency.org 

(1) www.cransparency.org/sourcebook 
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VIII. PERMANENTE VORMING 

1. Vorming 

2. Verslagen van studiedagen 

2.1. De onafhankelijkheid en de aansprakelijkheid van de commissaris binnen 

het kader van corporate governance 

2.2 . De nieuwe wetgeving betreffende de vzw, de stichting en de ivzw 

2.3. Revisoren en notari ssen: de synerg ieën optimaliseren 

3. Medewerking aan seminaries georganiseerd door het BIBF 

1. VORMING 

Samenstelling 

Voorzitter: de heer P. VAN IMPE 

Leden: mevrouw V. MARICQ (tot 1112002), de heren M. DE RIDDER (sinds 

12 /2002), D. SMETS, R. VAN ASBROECK, D . VAN CUTSEM (sinds 

09/2002) en E. VAN DEN BRANDEN 

Secretarissen: de heren Cl. BALESTRA en N. HOTTLET 

l.I. Opdracht 

De artikels 2, 14 en 18bis van de wet van 22 juli 1953 en artikel 25 van 

het huishoudelijk reglement stipuleren dat de Raad van het Instituut 

belast is met het toezicht op het beroep, de organisatie van de stage en de 

vorming van de leden. 

De opdracht van de Commissie Vorming bestaat uit volgende aspecten: 

een controle uitoefenen op de kwaliteit van de vormingen (sprekers, 

onderwerpen, schriftelijk materiaal, enz.) voor zowel de stage als de 

permanente vorming; 

IBR - J AARVERSLAG 2002 



samenstellen van een aangepast jaarlijks programma dat beantwoordt 

aan de noden van het beroep; 

een voldoende graad van vernieuwing en specialisatie verzekeren 

binnen het jaarlijks programma; 

aanhalen van onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn. 

De Commissie Vorming is ook begaan met de kwaliteit van de semina

ries (inclusief via afvaardiging van de kwaliteit van de stageseminaries), en 

in het bijzonder van de kwaliteit van de sprekers en de syllabi. De bemer

kingen betreffende de stagesyllabi werden overgemaakt aan de Stage

commIssIe. 

1.2. Programma 2002 

Dit jaar waren de inschrijvingsrechten, voor de bedrijfsrevisoren en hun 

stagiairs, voor de activiteiten van de vorming opgenomen in de forfaitaire 

vormingsbijdrage. De bedrijfsrevisoren evenals hun stagiairs mochten aan 

alle seminaries en aan de twee studiedagen deelnemen zonder bijkomende 

kost. Evenwel moeten zij zich aan de praktische modaliteiten van de bro

chure vorming houden indien zij van deze mogelijkheid gebruik wensen 

te maken. 

In 2002 heeft het Instituur een volledig programma vorming opge

steld voor de bedrijfsrevisoren en hun professionele medewerkers. Het pro

gramma kan ingedeeld worden in drie grote categorieën: 

door de organisatie van seminaries wordt een updating en uitdieping 

nagestreefd van specifieke topics binnen de vakgebieden controle en 

het beroep, recht en fiscaliteit, accountancy en informatica; 

verder zijn er de vormingscycli, die een modulaire uiteenzetting bieden 

van bepaalde onderwerpen. Op deze wijze wordt het de deelnemers 

mogelijk gemaakt een gedetailleerde kijk te krijgen op de behandelde 

materie; 

ten slotte wordt een programma van casestudy's aangeboden via de 

praktijkseminaries. Deze intensieve vingeroefeningen zijn in principe 

bestemd voor laatstejaarsstagiairs en jonge revisoren. In de praktijk 

blijkt dat er ook een sterke interesse is voor deze wijze van vormmg 

vanuit de groep van meer ervaren revisoren. 
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Bovendien heeft het Instituut twee studiedagen georganiseerd, de eerste 

in samenwerking met het Instituut van de Accountants en de Belasting

consulenten en de tweede in samenwerking met de Koninklijke Federatie 

van het Belgisch Notariaat. Voor verdere informatie betreffende deze stu

diedagen, zie infra punt 2. 

Ook in 2002 werd dit programma door de leden zeer positief onthaald. 

Zowel het kwalitatief niveau als de deelname was uiterst bevredigend. In 

2002 werden in totaal 87 seminaries (ten opzichte van 70 in 2001) geor

ganiseerd voor ongeveer 3.440 deelnemers (ten opzichte van ongeveer 

2.376 in 2001). 

1998 1999 2000 2001 2002 

Aantal seminaries 102 105 80 70 87 

Aantal deelnemers 3.220 2.750 3.162 2.376 3.440 

Gemiddelde deelname 32 26 40 34 40 

Het vormingsprogramma 2002 heeft de boot van de toenemende inter

nationalisering van het beroep niet gemist. Het Instituut is er terecht fier 

op als één van de eersten vormingen te organiseren die beantwoorden aan 

de behoefte van de revisor en zijn medewerkers. 

1.3. Evaluatie van het programma 2002 

Het evaluatieformulier werd geherdefinieerd. De resultaten van de enquê

tes werden door de Commissie op periodieke en kritische wijze bestu

deerd. 

De studie van de evaluatieformulieren van de vorming en de resultaten 

ervan zijn hieronder samengevat. Deze resultaten werden opgemaakt op 

basis van 950 evaluatieformulieren. Om de Commissie nog een beter 

werkinstrument te geven, wordt er aan de confraters gevraagd om dit for

mulier op het einde van elk seminarie in te vullen. 
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EVALUATIE 2002 

90% 

85 % 

80% 
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65% 

60% 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

De diverse waardemeters zijn: 

A. Globale evaluatie van het seminarie 

1 nut van de materie in mijn professionele praktijk 

2 ik voel me klaar om di t toe te passen 

gemiddelde: 76,5 % 

3 actualiteit van de uiteenzetting (inbreng van recente ontwikkelingen) 

4 evenwicht theorie / praktijk 

B. Didactische benadering gemiddelde: 79,6 % 

5 duidelijkheid van de uitleg 

6 antwoord op de vragen van de deelnemers 

7 de spreker kan de aandacht van het publiek vasthouden 

8 interactie met het publiek 

9 globale beoordeling van de spreker 
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C. Documentatie 

10 algemene evaluatie van de syllabus 

11 de bijlagen 

D. Organisatie en infrastructuur 

12 het onthaal 

13 de infrastructuur 

14 de bereikbaarheid 

15 de koffiepauzes, de sandwiches, de lunch 

16 de algemene organisatie 

gemiddelde: 77,5 % 

gemiddelde: 78,6 % 

Zoals kan worden vastgesteld, zijn de resultaten zeer bevredigend. 

1.4. Kostenbijdrage in geval van afwezigheid 

De Commissie heeft zich tijdens het jaar 2002 moeten buigen over de 

afwezigheden op de seminaries. Om alle misverstanden in de toekomst te 

vermijden wenst de Commissie te herhalen dat de revisoren zich moeten 

houden aan de praktische modaliteiten opgenomen in de brochure vor

ming 2002, p. 25 -26. Indien dit niet het geval is, zal de revisor of de sta

giair een bedrag van 100 EUR moeten storten per halve dag afwezigheid 

behoudens overmacht waarvan het bewijs aan het Instituut zal moeten 

worden geleverd. Na overleg heeft de Raad van 8 november 2002 besloten 

dat de interpretatie van overmacht door de Commissie op een strenge 

wijze dient te gebeuren (b.v. een medisch attest , enz.). 

1.5 . Programma 2003 

De Commissie Vorming vergaderde zesmaal in 2002, om onder meer het 

programma van de Permanente Vorming 2003 samen te stellen. 

De invoering van de lAS-normen kreeg tijdens de voorbije drie jaar 

reeds ruimschoots aandacht. De inspanningen op dit vlak zullen worden 

bestendigd door de organisatie van een inleidende cyclus lAS, een thema

tische benadering van de lAS en ten slotte specialisatieseminaries lAS. 

Rekening houdend met de bedenkingen terzake van de Raad, werden door 

de Commissie Vorming diverse nieuwe onderwerpen opgenomen in het 

vormingsprogramma. 
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Omwille van het Forum 2003, dat zal plaatsvinden op 16 en 17 okto

ber, zal het programma vorming 2003 slechts één studiedag tellen in de 

plaats van twee gewoonlijk. In het najaar 2003 zal een studiedag worden 

gehouden met de magistraten van de rechtbanken van koophandel om zo 

bepaalde thema's gemeenschappelijk aan de twee beroepen te onderzoeken. 

1.6. Dankwoord 

Graag willen we hierbij onze hartelijke dank betuigen aan de diverse spre

kers die door hun inzet deze seminaries op een hoog kwalitatief niveau 

hebben gebracht. 

In onderstaande tabel vindt u de diverse behandelde onderwerpen en 

de sprekers. 

SEMINARIES 

1. CONTROLE - HET BEROEP 

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad 

Le réviseur et Ie conseil d'entreprise 

Ondernemingen in moeilijkheden 

Enterprises en difficultés 

Inleiding tot de ISA en een vergelijking 

van de ISA met de Belgische normen 

en aanbevelingen 

Introduction aux ISA et une comparaison 

entre les normes ISA, les normes et les 

recommandations belges 

J GEYSEN 

P. VAN GEYT 

1. VAN HOYWEGHEN 

P. COMHAIRE 

M. FLAGOTHIER 

E. NEMES 

1. ACKE 

H. BRAECKMANS 

D. LEBOUTTE 

JP. VINCKE 

P. PAUWELS 

P. FIVEZ 
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Stock Option Plan en werknemersparticipatie H. VANDENBROECK 

Stock Option Plan et participation des 

travailleurs 

Controleverslag 

Rapport de controle 

Updating auditnormen: permanente 

opdrachten, inbreng in natura en 

omvormmg 

2. RECHT - FISCALITEIT 

A. SIMONT 

D. SZAFRAN 

H. WILMOTS 

J. VANDERNOOT 

H. VAN PASSEL 

Juridische aspecten in verband met corruptie, P. Coox 

witwassen en witwastechnieken 

Aspects juridiques de la corruption et du 

blanchiment. Techniques du blanchiment 

Y MERLIN 

De revisor en de vennootschapswetgeving: A. FRANCOlS 

special topics PH. MULLIEZ 

Le réviseur et Ie droit des sociétés: M. DE WOLF 

aspects particuliers 

Updating fiscaliteit: personenbelasting ]. HAUSTRAETE 

Actualirés en impots sur les revenus M . DE WOLF 

Fiscale aspecten bij éénmalige opdrachten E. VAN IMPE 

H . ]. VAN IMPE 

Aspects fiscaux relatifs aux missions spéciales ].-1. WUIDARD 

Fraude: preventieve controle en knipper- W. R. VAN OOSTEN 

lichten (red Bags) 

Fraude: controle préventif et clignotants W. R. VAN OOSTEN 

(red Bags) 

Updating fiscaliteit: vennoorschaps- ]. HAUSTRAETE 

belasting: topics actualia werk-

documenten en aangifte 
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Actualités en impots sur les revenus: 

impot sur les sociétés 

3. ACCOUNTANCY 

Updating boekhoudrecht 

Actualités du droit comptable 

Inleiding tot de US GAAP-normen/ 

Introduction aux normes US GAAP 

Belgische ondernemingen: voorbereiding 

op gebruik lAS 

Entreprises belges: préparation à 

l'utilisation des normes lAS 

4. INFORMATICA 

Interne en externe controle binnen een 

geautomatiseerde omgeving 

Controle interne et externe dans un 

environnement automatisé 

WebTrust 

WebTrust 

5. MANAGEMENT SKILLS 

Management technieken voor bedrijfs

revisoren 

Techniques de management pour les 

réviseurs d' entreprises 

M. DE WOLF 

CH. SCHOTTE 

]. VERHOEYE 

]. -1. SERVAlS 

PH. LONGERSTAEY 

P. HEMSCHOOTE 

K. M. VAN OOSTVELDT 

W. VANVELTHOVEN 

E. GOLENVAUX 

TH. NEDERLANDT 

D. TIMMERMAN 

D. TIMMERMAN 

I. BOETS 

A.MAYE 

P. VERPLANCKE 

I. BOETS 

A . MAYE 

D . SZAFRAN 

P. AMEYS 

P. AMEYS 
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Snellezen 

Lecture rapide 

6. MILIEU 

FOST PLUS, BEBAT, VAL-I-PAC, RECUPEL 

H. ]ASPAERT 

H . ]ASPAERT 

P. BOIY 

V. DE WULF 

K. GEMMEKE 

E. SIMON 

P. VAN DER AUWERA 

K. VAN DER VEKENS 

J. VERMOESEN 

VORMINGSCYCLI 

1. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

Introductie tot de internationale boekhoud-

normen 

La profession face aux norm es comptables 

internationales 

Waardering van activa en passiva 

Evaluation des avoirs et des dettes 

De resultatenrekening en een aantal 

speciale topics 

Comptabilisation au compte de résultats 

Consolidatie en presentatie van de 

financiële staten 

Consolidation et présentation des états 

financiers 

Staat en evolutie van de Europese richt

lijnen ten opzichte van de lAS 
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E . DAMS 

R. VERMOESEN 

E. DAMS 

P. SCHUMESCH 

H.OPSOMER 

G. VANDEWEERD 

P. VAN DEN EYNDE 

V. ETIENNE 

K. M. VAN OOSTVELDT 



Etats et évolutions des directives euro

péennes face aux lAS 

2. CONSOLIDATIE 

Grondig programma m.b.t. alle technische 

aspecten van consolidatie 

Programme approfondi concernant tous les 

aspects techniques de la consolidation 

Het begeleiden van de eerste consolidatie 

l'encadrement de la première consolidation 

De analyse van de eigen middelen binnen 

de consolidatie, veranderingen van 

groepsstrucruren en casesrudy 

Controle des capitaux propres consolidés, 

modification des strucrures de groupe 

et érudes de cas 

C. DENDAUW 

W. DEKEYSER 

A. WHITE 

T. VAN CLEEF 

L. DE MEULEMEESTER 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

TH. NEDERLANDT 

Financiële analyse van geconsolideerde CH. VAN WYMEERSCH 

jaarrekeningen: ratio 's en geconsoli-

deerde vermogensstromentabel 

L'analyse financière des comptes consolidés: CH. VAN WYMEERSCH 

ratios et tableau de financement consolidé 

De audit van de geconsolideerde jaarrekening L. MARTENS 

l'audit des comptes consolidés L. DE MEULEMEESTER 

PRAKTIJKSEMINARIES 

Productieondernemingen: casestudies W. GROFFILS 

Les entreprises de production: études de cas W. GROFFILS 

Inbreng in narura en quasi-inbreng G. BATS 
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Apports en nature et quasi-apports 

Anal ytische controleaanpak: casestudy 

handelsondernemingen 

Approche de controle analytique: étude de 

cas dans une entreprise commerciale 

M. TEFNIN 

W. GROFFILS 

x. DOYEN 

SPECIALISATIE 
"International Accounting Standards" 

lAS i-norm: Presentation of the Financial 

Statements 

Norme lAS 1: Presentation of the Financial 

Statements 

lAS 2-norm: Stocks and lnventories 

Norme lAS 2: Stocks and lnventories 

lAS 7 -norm: Cash Flow Statements 

Norme lAS 7: Cash Flow Statements 

lAS ll-norm: Constructions Contracts 

lAS 31 Financial Reporting of lnterests 

in Joint Ventures 

Norme lAS 11: Consttuctions Contracts 

lAS 31 Financial Reporting of lnterests 

in Joint Ventures 

lAS 12-norm: lncome Taxes 

N orme lAS 12: lncome Taxes 

lAS 14-norm: Segment Reporting 

Norme lAS 14: Segment Reporting 

lAS 16-norm: Property, Plant and 

Equipment 
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B. DE LEEUW 

TH. NEDERLANDT 

B. DE LEEUW 

TH. NEDERLANDT 

1. VAN BRUSSEL 

PH. LONGERSTAEY 

D. SMETS 

TH. DUPONT 

1. VAN BRUSSEL 

M . DE WOLF 

TH. VAN LOOCKE 

E. NyS 

1. MARTENS 



Norme lAS 16: Property, Plant and 

Equipment 

lAS 19-norm: Employee Benefits 

Norme lAS 19: Employee Benefits 

lAS 22-norm: Business Combinations 

Norme lAS 22: Business Combinations 

lAS 32-norm: Financial lnstruments: 

disclosure and presentation lAS 39 

Financial lnstruments: recognition 

and measurement 

Norme lAS 32: Financial lnstruments: 

disclosure and presentation lAS 39 

Financial lnstruments: recognition 

and measurement 

lAS 36-norm: Impairment of Assets 

Norme lAS 36: Impairment of Assets 

lAS 37 -norm: Provision, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets 

Norme lAS 37: Provision, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets 

TH. CARLIER 

K. SIMEONS 

S. BoucQ 

S. CLOET 

L. DE MEULEMEESTER 

B. GABRIELS 

P. LOUWAGIE 

o. CATTOOR 

P. SCHUMESCH 

R. VERHEYEN 

F. FANK 

S. CLOET 

L. DE MEULEMEESTER 

STUDIEDAGEN 

Op 17 september 2002 "De nieuwe wetgeving betreffende de vzw, 

de Stichting en de Internationale Vereniging" 

Verwelkoming en algemene inleiding 

door de Voorzitter van het lAB 

Toespraak door de Minister van Justitie 

Vzw en Stichting: juridische aspecten 

J. DE LEENHEER 

M. VERWILGHEN 

PH. VERDONCK 
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Certificering van aandelen en de Stichting 

Aandachtspunten inzake boekhouding en 

jaarrekening 

Inleiding door de Voorzitter van het IBR 

Fiscale benadering 

Controleaspecten 

Internationale Verenigingen fiscaal en 

juridisch benaderd 

Tussenkomst door de Koning Boudewijn

stichting 

]. VERHOEYE 

].-L. SERVAlS 

L. SWOLFS 

D. DESCHRI]VER 

J. CHRISTIAENS 

A . KILESSE 

M . DE WOLF 

D. ALLARD 

Op 18 oktober 2002 "Revisoren en notarissen: de synergieën optima

liseren" 

Voorzitters van de studiedag 

De gezamenlijke tussenkomsten zoals voor-

M. DE WOLF 

]. MULLER 

H. FRONVILLE 

zien in het Wetboek van vennootschappen A. MICHIELSENS 

De organisatie van de respectievelijke 

beroepen en hun deontologie 

Verantwoordelijkheid en beroepsgeheim 

De visie van de ondernemer 

Oprichting van een vennootschap 

Het leven van de vennootschap 

Herstructurering, fusies en splitsingen 
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K. GEENS 

P. VAN OMMESLAGHE 

K. PEETERS 

G. BATS 

P. NICAISE 

L. DE PUYSSELEYR 

S. MAQUET 

G. RAUCQ 

A. KILESSE 

]. VAN BAEL 



Vennootschappen in moeilijkheden en 

hun ontbinding 

Conclusies 

E. SPRUYT 

J.P. VINCKE 

E. WYMEERSCH 

2. VERSLAGEN VAN STUDIEDAGEN 

2.1. De onafhankelijkheid en de aansprakelijkheid van de 
commissaris binnen het kader van corporate governance 

Op 13 maart 2002 heeft de K.U. Leuven Campus Kortrijk, in samenwer

king met het Instituut der Bedrijfsrevisoren, een studiedag georganiseerd 

omtrent de onafhankelijkheid en de aansprakelijkheid van de commissaris 

binnen het kader van corporate governance. 

De Voorzitter van het IBR, de heer Ludo SWOLFS, heeft de studiedag 

ingeleid en de aansprakelijkheids- en onafhankelijkheidsproblematiek, aan 

de hand van een praktijkvisie, toegelicht. 

Vervolgens zijn de burgerrechtelijke, de strafrechtelijke en de tucht

rechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris aan bod gekomen, uit

eengezet respectievelijk door de heren Nicolas THIRION, assistent Univer

sité de Liège, Professor Lieven DUPONT (KUL) en Professor Bernard TILLE

MAN (KUL). 

Ten slotte is Professor Ann GAEREMYNCK (KUL) ingegaan op de vraag 

of het verslag van de commissaris informatiewaarde heeft voor de verschil

lende belanghebbende partijen. Meer in het bijzonder heeft ze toelichting 

gegeven omtrent het verband tussen de aard van de commissarisverklaring 

en de kans op faling. 

Deze interessante studiedag is bijgewoond zowel door beroepsbeoefe

naars, als door deelnemers uit academische en politieke middens. 

De voordrachten inzake de aansprakelijkheid van de commissaris wor

den gebundeld en zullen het voorwerp uitmaken van een Studie IBR, die 

in het voorjaar van 2003 zal worden gepubliceerd. 
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2.2. De nieuwe wetgeving betreffende de vzw, de stichting 
en de ivzw 

2.2.1. Inleiding 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft, in samenwerking met het Insti

tuut van de Accountants en de Belastingconsulenten, op 17 september 

2002 een studiedag georganiseerd met als onderwerp de nieuwe wetgeving 

inzake de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichting en de interna

tionale verenigingen zonder winstoogmerk. 

Het voorzitterschap van deze studiedag werd waargenomen door de 

heer J. DE LEENHEER, Voorzitter van het Instituut van de Accountants en 

de Belastingconsulenten enerzijds en de heer L. SWOLFS, Voorzitter van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren anderzijds. 

Begaan met de recente ontwikkelingen aangaande de vzw, hebben meer 

dan 870 beroepsbeoefenaars deelgenomen aan deze studiedag waarvan de 

belangrijkste doelstelling erin bestond de krachtlijnen van de nieuwe wet 

over de vzw onder de aandacht te brengen door tussenkomst van sprekers 

met zeer verschillende professionele ervaringen. 

2.2.2. Uiteenzettingen<]) 

Het uitgangspunt voor deze studiedag is de definitieve goedkeuring door 

de Kamer van de wet van 2 mei 2002 (B.S. 11 december 2002), die de wet 

van 27 juni 1921 op de vzw's hervormt. 

De Minister van Justitie, de heer Marc VERWILGHEN, die het wetgevend 

initiatief toejuichte, stelde dat het de verdienste heeft de wet van 27 juni 

1921 te moderniseren en te rationaliseren, een grotere rechtszekerheid te 

bieden aan derden en misbruiken van deze rechtsvorm tegen te gaan. 

Volgens de heer Philippe VERDONCK, deskundige op het kabinet van 

de Minister van Justitie, situeert de hervorming zich rond vier grote 

krachtlijnen, te weten een zekere administratieve vereenvoudiging ten

einde de vrijheid van vereniging in België te versterken, een betere 

bescherming van de derden en de leden, de vermindering van de fiscale 

druk en de invoering van een nieuwe rechtsfiguur, de private stichting. 

(1) Voor bijkomende informarie, zie IBR, Periodieke Berichten, nr. 7/2002. 
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Daarna heeft de heer Jan VERHOEYE, accountant en belastingconsulent, 

een grondige uiteenzetting gegeven over de certificatie van aandelen. Hij 

toonde het fiscaal belang aan van de private stichting die dienst kan doen 

als "administratiekantoor" voor zo'n certificatie. 

De heer André KlLESSE, Ondervoorzitter van het IBR, samen met de 

confraters J. CHRlSTlAENS en J.-L. SERVAlS, hebben zich daarna gebogen 

over de verplichtingen voor de vzw inzake boekhouding, jaarrekening en 

de controle hierop. Dit thema werd verder door hen nog ontwikkeld, met 

de klemtoon op de verschillende specifieke criteria van omzet en omvang. 

Bewijs hiervan is de terminologie gereserveerd voor "kleine vzw's", "grote 

vzw's" en "heel grote vzw's". Met andere woorden garandeert deze nieuwe 

wet een betere transparantie en een betere controle van de vzw's. 

Verder heeft de heer Dirk DESCHRl]VER, fiscalist, een schets gemaakt 

van de door de nieuwe wet aangebrachte wijzigingen, meer bepaald inzake 

inkomstenbelasting, registratierechten, en successie- en zegelrechten. 

Deze studiedag werd afgesloten met een uiteenzetting van de heer 

Michel DE WOLF, bedrijfsrevisor, over een nieuwe rechtsfiguur te weten de 

internationale vereniging zonder winstoogmerk. Hij heeft aangetoond op 

welke manier de nieuwe wet een gedeeltelijke toenadering tot stand heeft 

gebracht tussen het juridisch kader van de verenigingen zonder winstoog

merk en dat van de internationale verenigingen zonder winstoogmerk. 

Bovendien heeft hij de aandacht van de deelnemers getrokken op de bij

zonderheden inzake het verwerven van rechtspersoonlijkheid, de vennoot

schapsorganen, de transparantie, de neerlegging van het administratief 

dossier en meer bepaald de vereffening. 

2.2.3. Conclusies 

De studiedag werd afgesloten met een cocktail waarbij de talrijk aanwe

zige deelnemers hun respectieve standpunten inzake de behandelde the

ma's met de sprekers konden uitwisselen. 
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2.3. Revisoren en notarissen: de synergieën optimaliseren 

2.3.1. Inleiding 

Op 18 oktober 2002 organiseerde het Instituut der Bedrijfsrevisoren in 

een gezamenlijk initiatief met de Koninklijke Federatie van het Belgisch 

Notariaat (K.F.B.N.) een studiedag omtrent het optimaliseren van de 

synergieën tussen de revisoren en de notarissen. 

De Voorzitters van de studiedag waren de heer Jan MULLER, notaris en 

Voorzitter Nederlandstalige gemeenschapsraad K.F.B.N en de heer Michel 

DE WOLF, bedrijfsrevisor. 

De studiedag werd ingeleid door respectievelijk de heer Michel DE 

WOLF die handelde over de wetgevende evolutie die de beide beroepen 

kenmerkt. De heer Karel TOBBACK, notaris en Voorzitter K.F.B.N. deed 

een oproep tot samenwerking tussen revisoren en notarissen. 

Het was een zeer goed gevulde studiedag waarbij een ganse rij sprekers 

het woord namen. 

2 .3.2. Uiteenzettingen 

In de voormiddag was er vooreerst een uiteenzetting omtrent de organisa

tie van de respectievelijke beroepen en hun deontologie . 

De heer Hugues FRONVILLE gaf vooreerst een (historische) schets van 

het beroep van bedrijfsrevisor en vervolgens toelichting bij de taak van de 

bedrijfsrevisor (bekwaamheid, onafhankelijkheid). Ten slotte belichtte hij 

de gemeenschappelijke tussenkomsten van de revisor en de notaris zoals 

voorzien in het Wetboek van vennootschappen: oprichting van een ven

nootschap, quasi-inbreng, wijziging van het maatschappelijk doel , enz. 

De heer André MICHIELSENS, notaris en Voorzitter van de Nationale 

Kamer van Notarissen herinnerde dat de notaris een openbaar ambtenaar 

is die authentieke akten opmaakt: eerlijk, nauwgezet, voorzichtig en met 

respect voor de wet. De spreker analyseerde ook de subtiele taakverdeling 

van respectievelijk de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, 

de Nationale Kamer van Notarissen en de Provinciale Kamers. 

Professor Pierre VAN OMMESLAGHE sprak over de aansprakelijkheid van 

de revisor en de notaris . Conclusie is dat de twee beroepen op vlak van 

IBR - ] AARVE RSLAG 2002 



aansprakelijkheid niet over dezelfde kam kunnen worden geschoren en dit 

wegens hun verschillende opdracht. 

Professor Koen GEENS behandelde de principes van het beroepsgeheim 

van de revisoren en de notarissen. 

Ten slotte behandelde de heer Kris PEETERS de visie van de onderne

mer. Uit zijn analyse kwam tot uiting dat KMO's in hoge mate een beroep 

doen op de externe diensten van de bedrijfsrevisor (vnl. zakelijke dienst

verlening) en de notaris (vnl. particuliere dienstverlening). Inzake synergie 

zijn de beide beroepsbeoefenaars belangrijke partners. Beiden worden 

gekenmerkt door een onafhankelijkheid op basis van deontologie en toe

zicht en met het accent op de kwaliteit van de dienstverlening . 

In de namiddag werden een aantal gemeenschappelijke tussenkomsten 

van de revisor en de notaris zoals voorzien in het Wetboek van vennoot

schappen meer in detail behandeld en dit steeds door een vertegenwoordi

ger van de beide beroepen. 

Vooreerst hielden Meester Pierre NICAISE en de heer Gislenus BATS een 

uiteenzetting over de oprichting van een vennootschap: financieel plan, 

benoeming van de commmissaris, inbreng, enz. 

Verder werd het leven van de vennootschap toegelicht door Meester 

Gilberte RAUCQ en Meester Sophie MAQUET in combinatie met de heer 

Luc DE PUYSSELEYR: kapitaalverhoging, toegestaan kapitaal, enz. 

Vervolgens werd door Meester Jan VAN BAEL en de heer André KILESSE 

de materie van fusies en splitsingen behandeld. 

Ten slotte was er de toelichting inzake vennootschappen in moeilijkhe

den en hun ontbinding door Meester Eric SPRUYT en de heer Jean Pierre 

VINCKE. 

2.3.3. Conclusies 

De dag werd afgesloten met een uiteenzetting door de heer Eddy 

WYMEERSCH, Voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financie

wezen. Hij steunt het gemeenschappelijk initiatief van een dergelijke stu

diedag volmondig en aanziet het revisoraat en het notariaat als belangrijke 

peilers van het ondernemingsleven. 
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Hij doet een oproep tot professionaliteit vanwege de beide dienstverle

ners. 

De vertegenwoordigers van de beroepen moeten gedegen en voorzich

tige dienstverleners zijn. 

In het bijzonder gaf hij verder een overzicht van de recente wijzigingen 

in verband met de wet corporate governance: de samenstelling van het nieuwe 

directiecomité, de schriftelijke algemene vergadering, de bestuurder

rechtspersoon en de bepalingen inzake de onafhankelijkheid van de revisor. 

3. MEDEWERKING AAN SEMINARIES 
GEORGANISEERD DOOR HET BIBF 

Op 21 september 2002 heeft het BIBF een seminarie georganiseerd met 

als titel "Gérer la croissance de l'entreprise: Ie role du réviseur". 

Het doel van het seminarie was de boekhouders en de erkende fisca

listen te sensibiliseren omtrent de rol van de bedrijfsrevisor in de verschil

lende stappen van het leven van een bedrijf en op de manier om op een 

efficiënte manier samen te werken. 

Het BIBF had de medewerking van de Raad van het IBR gevraagd die 

aan de confraters M. DE WOLF, H. FRONVILLE en A. KILESSE had gevraagd 

verschillende uiteenzettingen te geven met name over: 

de oprichting 

de jaarrekeningen 

de omzetting van juridische vorm 

de kapitaalsverhogingen 

de herstructureringen 

de opdracht tegenover de ondernemingsraad. 

De sprekers hebben onder andere aan de deelnemers checklisten gege

ven van de over te maken documenten ter gelegenheid van deze opdrach

ten ten einde een eerste idee te hebben van de door de bedrijfsrevisor uit

gevoerde werkzaamheden. 

Dit seminarie heeft veel succes gehad en heeft bijgedragen tot de ver

sterking van de banden tussen de beroepsbeoefenaars. 
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Op 28 september 2002 heeft het BIBF een seminarie georganiseerd 

met als titel "Hoe de groei van uw onderneming begeleiden". 

Het doel van dit seminarie was het bewustmaken van de erkende boek

houders en fiscalisten over een aantal juridische, financiële en operationele 

aspecten van de groei van een onderneming. 

Het BIBF heeft de medewerking van de Raad van het IBR gevraagd, 

die op haar beurt aan de confraters HUGO VAN PASSEL, Luc DE PUYSSELEYR 

en GUY BATS heeft gevraagd de verschillende uiteenzettingen te verzorgen, 

met betrekking tot: 

de overgang van éénpersoonszaak naar vennootschap 

de financiële en operationele planning in de vennootschap door gebruik 

van boordtabellen 

het oplossen van problemen bij voortschrijdende groei 

interne controle en organisatie 

waardering van ondernemingen 

de externe groei van de onderneming. 
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IX. STUDIES EN PUBLICATIES 

1. Forum 2003: De bedrijfsrevisor en de bescherming van de 
aandeelhouders 
l . I . Algemeenheden 

1. 2. Commissies 

2. Activiteiten van de Studiedienst 

3. Publicaties 
3.1. Periodieke Beri chren 

3.2. Toegang ror her beroep 

3.3. Werboek van vennoorschappen - versie 2002 

3.4. H er Vademecum van de bedrijfsrevi sor 2002 

3.5. Boekhouding en audir in de non-commerciële secror 

3.6 . Andere publi cari eproj ecren 

3.7 . De gemeenschappelijke websire van her IBR en her IAB: een Exrraner 

als bron van informarie 

1. FORUM 2003: DE BEDRIJFSREVISOR EN DE 
BESCHERMING VAN DE AANDEELHOUDERS 

1.1. Algemeenheden 

Het Forum 2003 zal plaatsvinden op donderdag 16 en vrijdag 17 oktober 

2003 te Brussel met als thema: 

"De bedrijfsrevisor en de bescherming van de aandeelhouders". 

Dit forum 2003 valt samen met de 50' verjaardag van de oprichtings

wet van het Instituut. Een Liber amicorum dat ter gelegenheid hiervan zal 

worden uitgegeven, wordt voorbereid. 
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Het algemene thema dat door de Raad werd gekozen legt de nadruk op 

de belangrijke rol van de bedrijfsrevisor in het kader van de controle van 

de kwaliteit van de financiële informatie. Dit thema werd gekozen ten

einde te beantwoorden aan de behoefte van een betere verstandhouding 

tussen de aandeelhouder en de wettelijke controleur. De verdere beoogde 

doelstellingen zijn de transparantie, evenals de noodzakelijke erkenning 

van de multidisciplinaire aanpak die zich actueel opdringt. De medewer

king van externe deskundigen aan de commissies van dit forum getuigen 

van deze wil van transparantie. 

De Raad is er eveneens van overtuigd dat de door de commISSIes 

behandelde thema's een weerspiegeling zijn van de huidige bekommernis

sen van het beroep. 

Voor dit Forum 2003 werd een website gecreëerd (www.ibr-ire.be/ 

forum2003) waarop praktische informatie, evenals een inschrijvingsformu

lier terug te vinden zijn. 

De Raad heeft confrater Boudewijn CALLENS aangeduid als algemeen 

verslaggever van het Forum 2003. 

De academische zitting van donderdag 16 oktober 2003 zal vooral in 

het teken staan van het gouden jubileum van het IBR. De werkzaamheden 

in werkgroepen zijn voorzien op vrijdag 17 oktober. 

De voorbereidende werkzaamheden werden aangevat in februari 2002. 

Ze werden onderverdeeld in vier commissies. Elke commissie zal in het 

eerste trimester 2003 een schriftelijke synthese van haar werkzaamheden 

overmaken. In elke commissie werd een facilitator betrokken bij de werk

zaamheden. De facilitator zal enerzijds deelnemen aan de voorbereidende 

werkzaamheden en anderzijds de debatten vergemakkelijken tijdens de 

laatste werkzaamheden in de plenaire zitting van vrijdag 17 oktober 2003. 

Deze centrale rol van elke werkgroep werd toevertrouwd aan personen die 

niet tot het beroep behoren maar evenwel een grondige kennis ervan heb

ben. 

1.2. Commissies 

Met het oog op de uitwerking van het thema van het Forum 2003 wer

den de volgende vier commissies opgericht. 

IBR - JAARVERSLAG 2002 



1.2.1. Commissie 1 - Corporate governance: de door de bedrijfs

revisor toegevoegde waarde 

Voorzitter: de heer 1. VAN COUTER 

Ondervoorzitter: de heer X. DOYEN 

Leden: mevrouw I. BOETS, de heren E. CUNCK, 1. GOLDSCHMIDT en Ch. 

VAN DER ELST 

Wetenschappelijk secretariaat: de heren D. SZAFRAN en E. VANDERSTAPPEN 

Facilitator: de heer M. DE SAMBLANX 

In de commissie "Corporate governance" zullen de actuele tendensen en ont

wikkelingen nationaal en internationaal worden geanalyseerd. In het licht 

van deze ontwikkelingen zal de huidige bijdrage / positie van de commis

saris in de werking van corporate governance worden geanalyseerd en geëva

lueerd. De aandacht zal niet alleen gaan naar beursgenoteerde onderne

mingen doch ook naar familiale KMO's, niet-commerciële entiteiten zoals 

vzw's en overheidsinstellingen. 

Tijdens het forum is het de doelstelling na de discussie te komen tot 

een herpositionering van de commissaris in zijn governance-optreden (zowel 

adviesopdrachten als certificeringen), ter bevordering van de bescherming 

van de aandeelhouders, met inachtname van het nieuwe wettelijke kader 

en de belangen van andere stakeholders. 

De discussie zal worden ingeleid door de heer M. DE SAMBLANX, die 

zal optreden als facilitator voor deze commissie. 

1.2.2. Commissie 2 - Bescherming van minderheidsaandeel-

houders: de door de bedrijfsrevisor toegevoegde waarde 

Voorzitter: de heer P. VAN IMPE 

Ondervoorzitter: de heer J. TrSON 

Leden: mevrouw V. MARrcQ, de heren V. GrsTEuNcK, B. THUYSBAERT, 

B. TrLLEMAN en H. WrLMOTS 

Wetenschappelijk secretariaat: de heren O. COSTA en 1. POLFUET 

Facilitator: de heer H. OUVIER 

Reeds herhaaldelijk heeft de wetgever zijn bezorgdheid getoond omtrent 

de vrijwaring van de rechten van minderheidsaandeelhouders. Dienaan

gaande voorzag de wet van 18 juli 1991 onder meer in de invoering van 
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een minderheidsvordering, soepelere toegang tot algemene vergaderingen 

en stemming per brief. 

Vooreerst heeft de commissie "Bescherming van minderheidsaandeel

houders" zich gebogen over het arsenaal aan middelen waarover de min

derheidsaandeelhouders beschikken. 

Vervolgens zag de commissie het als haar opdracht te onderzoeken of 

het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot deze materie in het 

verleden standpunten had ingenomen en/of aanbevelingen geformuleerd. 

De commissie "Bescherming van minderheidsaandeelhouders" heeft de 

intentie om tijdens de werkzaamheden van het Forum 2003 na te gaan in 

welke mate, en op welke wijze, een eventuele alternatieve benadering van 

het commissarismandaat - binnen de krijtlijnen van het algemeen geldend 

normenkader - kan bijdragen tot de bescherming van de minderheidsaan

deelhouders. 

De heer Henri OLIVIER, Secretaris-generaal van de FEE, en gewezen 

Directeur-generaal van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, aanvaardde de 

opdracht van facilitator. 

1.2.3. Commissie 3 - Squeeze-out: waardering, informatie, bescher

ming van d e aandeelhouder 

Voorzitter: mevrouw P. TYTGAT 

Ondervoorzitter: de heer J. DE LUYCK 

Leden: mevrouw G. VANDEWEERD, de heren B. FERON en T. LHOEST 

Wetenschappelijk secretariaat: mevrouwen V. VAN DE WALLE en L. ZEGERS 

Facilitator: de heer J.-M. NELISSEN GRADE 

In de actuele Belgische economische context, zou de bedrijfsrevisor meer 

kunnen tussenkomen in de squeeze-out verrichtingen; er wordt momenteel 

vaak een beroep gedaan op de zakenbanken of de afdeling corporate van 

auditkantoren. 

De commissie (samengesteld uit advocaten, revisoren, een adviseur bij 

de CBF) heeft twee databanken aangelegd die in detail de kenmerken her

nemen van recente (openbare en niet-openbare) squeeze-out verrichtingen. 

Ze heeft eveneens deskundigen van zakenbanken ontmoet met het oog op 

een uitwisseling van hun praktijkervaring. 
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De werkzaamheden zullen erin bestaan enerzijds conclusies te trekken 

uit de informatie verwerkt in de gegevensbanken en anderzijds, de erva

ring van de diverse geraadpleegde deskundigen samen te vatten. Een syn

these van het werkterrein van de advocaten, revisoren en de CBF op dit 

vlak zal eveneens worden uiteengezet. 

De commissie is in het bijzonder verheugd te kunnen rekenen op de 

medewerking, in de hoedanigheid van facilitator en criticus, van Meester 

]. -M. NELISSEN GRADE, advocaat bij het Hof van Cassatie. 

1.2.4. Commissie 4 - De toezichthouders en de bedrijfsrevisor 

Voorzitter: de heer P. FIRE 

Ondervoorzitter: de heer P. MAEYAERT 

Leden: mevrouw A. DIRKX, de heren ].-1. DUPLAT, ].-F. GOFFIN en P. MICHEL 

Wetenschappelijk secretariaat: de heer E. VAN MEENSEL en mevrouw A. VER-

MEIRE 

Facilitator: mevrouw C. DENDAUW 

Door de recente financiële schandalen in de Verenigde Staten, in Europa 

en in België, die opschudding hebben veroorzaakt op de beurzen, werd het 

beroep van auditor door de media in de kijker geplaatst. 

Als reactie hebben de Amerikaanse, Europese en Belgische overheid 

nieuwe regels inzake de onafhankelijkheid en supervisie op ons beroep uit

gevaardigd of zullen zij dit binnenkort doen. Deze regels zullen grondig 

de manier wijzigen waarop auditors van beursgenoteerde vennootschappen 

hun beroep in de toekomst zullen uitoefenen. 

In de loop van de voorbereidende werkzaamheden voor het forum heeft 

de commissie deze nieuwe regels geïdentificeerd, alsook de eventuele 

gevolgen ervan op de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, dit 

onder meer in het licht van de buitenlandse ervaring. 

Het is de bedoeling, na afloop van het forum, een document over te 

maken aan de confraters dat de nieuwe regels inzake de onafhankelijkheid 

en de supervisie van het beroep door een extern orgaan samenvat en de 

beschouwingen bevat van de leden van de commissie en van de confraters 

die aan het forum hebben deelgenomen. 
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De rol van facilitator voor de commissiewerkzaamheden zal worden 

waargenomen door mevrouw Catherine DENDAUW, Wetenschappelijk 

Adviseur bij de HREB. 

2. ACTIVITEITEN VAN DE STUDIEDIENST 

De Studiedienst wil vooral informatie, die nuttig is in het kader van de 

revisorale opdrachten, aan de bedrijfsrevisoren ter beschikking stellen. 

Dit omvat meer bepaald de redactie van brochures en artikelen die 

onder de leden worden verspreid: 

Periodieke Berichten van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 

Opinies en beschouwingen 

Studies IBR 

enz. 

De activiteiten van de Studiedienst bevatten eveneens het beheer van 

een bibliotheek, bij voorrang roegankelijk voor leden en stagiairs. De 

bibliotheek bevat hoofdzakelijk werken en tijdschriften over audit, boek

houding en vennootschapsrecht. 

Het geïnformatiseerd beheer van de bibliotheek en de verdubbeling 

van de oppervlakte van de lokalen die hiervoor zijn bestemd, bieden betere 

onderzoeks- en werkvoorwaarden. Er wordt een documentaire wachtdienst 

opgericht, alsook een gecentraliseerd beheersysteem van de verschillende 

belangrijke dossiers . Er werd een voltijds informatiebeheerder aangewor

ven. 

De publicaties vormen ook één van de belangrijkste activiteiten van de 

Studiedienst. 

3. PUBLICATIES 

3.1. Periodieke Berichten 

In 2002 ontvingen de leden zeven nummers van de Periodieke Berichten. 
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In het eerste nummer van het jaar werd een gesprek met de Voorzitter 

van het Instituut gepubliceerd, waarin deze zijn mening te kennen gaf 

over een aantal punten zoals de invoering van de lAS en de regels van 

onafhankeli jkheid. 

Later op het jaar hadden een aantal leden van de redactie van de Perio

dieke Berichten eveneens de gelegenheid om samen met de heer Ludo 

SWOLFS, Voorzitter van het IBR, Michel DE WOLF, Secretaris van de Raad 

van het IBR, evenals David SZAFRAN, Secretaris-generaal van het IBR, een 

gesprek te hebben met Professor Karel VAN HULLE, Afdelingshoofd Finan

ciële Informatie en Vennootschapsrecht in het Directoraat-Generaal 

Interne Markt van de Europese Commissie. Tijdens dit gesprek werden de 

regels inzake onafhankelijkheid, de kwaliteitscontrole en de toepassing 

van de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS/IFRS) aange

kaart en belicht vanuit het Europees standpunt. 

De Raad wenst zijn dank te betuigen aan de leden van het Redacrie

comité voor de kwaliteit van de artikels van de Periodieke Berichten. Dit 

Redactiecomité is als volgt samengesteld: de heer Pierre ANCIAUX, 

Voorzitter, mevrouw Marleen HOSTE en mevrouw Josiane VAN INGELGOM, 

bedrijfsrevisoren, professor Veronique WE ETS (UA) en de heren Claudio 

BALESTRA, Chrisrophe D'HONDT, David SZAFRAN en Eric VAN MEENSEL. 

Het Redacriecomité van de Periodieke Berichten achtte het nuttig om 

een redactieteam in het leven te roepen voor de publicatie van een artikel

reeks rond de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS/IFRS) 

en plaatste daartoe een oproep in de Periodieke Berichten. Deze oproep 

werd beantwoord door de Professoren mevrouw Catherine DENDAUW 

(UCL), mevrouw Veronique WEETS (UA) en de heer Walter AERTS (UA), 

alsook door de confraters Pascal CELEN, Damien CHARLIER, Patrice SCHU

MESCH, Lieven VAN BRUSSEL, Daniel VAN CUTSEM en Ria VERHEYDEN. Het 

voorzitterschap van dit redactieteam wordt waargenomen door confrater 

Pierre ANCIAUX. De Raad houdt eraan hen te bedanken. 

3.2. Toegang tot het beroep 

Gedurende het jaar 2001 heeft de Stagecommissie, in samenwerking met 

de heer O. COSTA, een document opgesteld omtrent de roegang rot het 
beroep van bedrijfsrevisor in België. 
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Dit document werd in de twee talen en in één volume gepubliceerd. 

De brochure "Toegang tot het beroep" werd begin van het jaar 2002 

aan alle bedrijfsrevisoren en aan alle stagiairs opgestuurd. 

Dit document herneemt zowel de principiële vragen omtrent de toe

gang tot het beroep in België, met name de rechtspraak van de Stage

commissie als de praktische aspecten van organisatie. De nuttige wette

lijke en reglementaire teksten maken deel uit van de publicatie. 

Er moet worden genoteerd dat de tekst betreffende de stage die in het 

IBR, Vademecum, 1999 verscheen, wordt vervangen door dit nieuwe docu

ment. 

De brochure is beschikbaar ofwel op papier op aanvraag bij het Insti

tuut ofwel in elektronische versie op de website van het Instituut (rubriek 

stage). De brochure werd integraal in het Vademecum, editie 2001 opgeno

men. Een minimale aanpassing zal worden uitgevoerd in de volgende te 

verschijnen editie van het Vademecum (editie 2002). 

3.3. Wetboek van vennootschappen - versie 2002 

De Raad vond het belangrijk om zijn leden het Wetboek van vennoot

schappen, zoals het op de dag van inwerkingtreding was gewijzigd, alsook 

zijn koninklijk uitvoeringsbesluit in één boek aan te bieden: het gaat om 

het Wetboek van vennootschappen - W. Venn., Die Keure, editie 2002. 

Dit werk bestaat uit een geannoteerde versie, met bij elk artikel syste

matisch de verwijzing naar de rechtsleer en de rechtspraak. Verder is er 

een gedetailleerde concordantietabel en een index. Dit werkinstrument is 

het resultaat van de samenwerking tussen de Commissie voor Boekhoud

kundige Normen en verschillende andere specialisten inzake vennoot

schapsrech t . 

Deze publicatie werd verwezenlijkt onder de wetenschappelijke leiding 

van Professor Anne BENOîT-MOURY en Professor Bernard TILLEMAN. De 

Raad dankt eveneens Professor Henri OLIVIER, Secretaris-generaal van de 

FEE en de heer Jean-Pierre MAES, Voorzitter van de Commissie voor 

Boekhoudkundige Normen. 
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3.4. Het Vademecum van de bedrijfsrevisor 2002 

In 2002 werd een belangrijk deel van de activiteiten van de Studiedienst 

besteed aan de aanpassing van het Vademecum "plichtenleer en controle

normen" , een werk dat reeds in 2001 werd gepubliceerd maar dat diende 

te worden verdergezet in 2002. 

Het is een nieuwe volledig herwerkte publicatie (met inbegrip van het 

deel met betrekking tot het vennootschapsrecht) met de medewerking van 

alle diensten van het Instituut. 

Het doel van deze editie is behalve een hulpmiddel ook een insttument 
van "zichtbaarheid" van het beroep van te maken. Het bevat voortaan een 

algemene voorstelling van het beroep evenals een historisch overzicht van 

het Instituut. 

De editie 2002 bestaat uit zeven delen en is een werkelijk geïnte

greerde publicatie op papier, cd-rom en internet. De tweetalige elektroni

sche editie werd verbeterd en er wordt gebtuik gemaakt van een nieuw, 

gebtuiksvriendelijker interface. 

De materie werd als volgt onderverdeeld: 

Algemene inleiding 

Deel 1: Wettelijke en reglementaire bepalingen 

Deel 2: Organisatie van het beroep 

Deel 3: Organisatie en bevoegdheden van het IBR 

Deel 4: Deontologie 
Deel 5: Opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen 

Deel 6: Opdrachten voorzien door bijzondere wetgevingen 

Deel 7: Normen en aanbevelingen 

De editie 2002 van het "Vademecum" is een bijwerking die rekening 

houdt met de stand van zaken op 31 december 2001 (met inbegrip van 

het Jaarverslag 2001). In een aantal uitzonderlijke gevallen werd evenwel 
rekening gehouden met evoluties van na die datum. Telkens dit het geval 

was, werd dit verduidelijkt in een voetnoot. 

Deze editie wordt bovendien, zoals de vorige, aangevuld met een twee

talige cd-rom die naast de teksten uit het boek, ook wetgevende hyper
links en een nuttige zoekfunctie bevat, waarvan de technologie toelaat het 
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product (zonder verandering) te gebruiken op het internet (eigenlijk het 

Extranet van het Instituur). 

3.5. Boekhouding en audit in de niet-commerciële sector 

In 2002 werd de laatste hand gelegd aan de publicaties betreffende de 

werkzaamheden van de werkgroep "Accounting en auditing in de 

publieke en non-profit sector". Een brochure gewijd aan de boekhouding 

en een andere aan de audit werden naar de leden gestuurd. 

De Raad wenst de leden van de werkgroep te bedanken. 

3.6. Andere publicatieprojecten 

In samenwerking met het "Institut Canadien des Comptables Agréés" en de 

"Ordre des Experts Comptables" (Frankrijk) publiceerde het IBR in 1994 het 

"Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière" (Woordenboek van 

de boekhouding en van het financieel beheer) onder leiding van Professor 

Louis MÉNARD. 

In samenwerking met Professor Henri OUVIER, Secretaris-generaal van 

de FEE en van Professor Catherine DENDAUW, Wetenschappelijk Adviseur 

bij de HREB, bereidt het IBR de bijwerking voor van de nieuwe editie die 

gepland is voor 2004. 

In de loop van het jaar 2003 worden volgende publicaties verwacht: 

een studie over de waardering van ondernemingen (te drukken begin 

2003) 

een studie over de aansprakelijkheid van de commissaris 

een brochure die een selectie bevat van de vragen gesteld aan de help

desk (met betrekking tot de materie van de benoeming, de beëindiging 

van het mandaat en de erelonen) 

een brochure die een selectie bevat van de adviezen van de Juridische 

Commissie 

een publicatie gewijd aan de nieuwe wet op de vzw's 

een bundel van de verschillende nationale en internationale wettelijke 

grondslagen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de auditor 
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een heruitgave van de brochure over het "statuut van de commissaris" 

rekening houdende met de ontwikkelingen op het vlak van de onaf

hankeli j kheid 

een Liber amicorum gewijd aan het SO-jarig bestaan van het Instituut 

de handelingen van het Forum 2003 

3.7. De gemeenschappelijke website van het IBR en 
het lAB: een Extranet als bron van informatie 

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en 

de Belastingconsulenten zijn met een gezamenlijke website van start 

gegaan eind 1997. 

De website heeft niet enkel tot doel beide instituten en hun leden aan 

het grote publiek op internet voor te stellen, doch ook summier de omge

ving te schetsen waarin bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsu

lenten hun beroep uitoefenen. 

De homepage www.accountancy.be bestaat uit drie delen: een gemeen

schappelijk deel en twee subsites of homepages, dit wil zeggen één voor 

elk van de Instituten. 

In 2002 werd de site volledig herwerkt met een openbaar gedeelte dat 

door elke internetgebruiker kan worden geconsulteerd en een privaat 

gedeelte (Extranet) voor de leden en voor de stagiairs van de Instituten. 

In de homepage van het IBR wordt voor de buitenwereld in de eerste 

plaats het beroep van bedrijfsrevisor belicht en meer specifiek zijn maat

schappelijke functie, de organisatie van het bedrijfsrevisoraat, de toegang 

tot het beroep, de audit van de jaarrekening en de opdrachten die aan de 

bedrijfsrevisoren worden toevertrouwd. Voorts wordt ook kort het 

Instituut als beroepsorganisatie belicht, kan de ledenlijst worden gecon

sulteerd, is er een gedeelte voorzien voor nieuwsberichtgeving, voor docu

mentatie, voor de vorming van de bedrijfsrevisoren en voor de stage. 

Op de website zijn eveneens de Periodieke Berichten en de Jaar

verslagen van het IBR beschikbaar. 

Het Extranet gedeelte van de IBR site is voorbehouden voor de leden 

en de stagiairs. Het is een uitgebreide bron van informatie. Zo omvat het 
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Extranet nu reeds een groot aantal studies, normen, aanbevelingen en 

standpunten van het IBR. 

Behoudens onder andere deze 31 Studies en 11 documenten "Opinies 

en beschouwingen", die zowel in het Nederlands als in het Frans beschik
baar zijn, kan op het Extranet ook het Liber Amicorum Henri Olivier en 

het Liber Amicorum 40-jarig bestaan IBR worden geraadpleegd. Boven
dien is het mogelijk om het Wetboek Vennootschapsrecht 2002 (Die 

Keure) in elektronische vorm in beide talen te raadplegen. 

Een bijkomende belangrijke bron van informatie, beschikbaar op het 

Extranet, betreft de documentatie over de seminaries georganiseerd door 

het Instituut in het kader van de permanente vorming. De documentatie 

die tijdens een seminarie ter beschikking wordt gesteld, wordt enige tijd 

na het seminarie eveneens in elektronische vorm op het Extranet onder de 

Rubriek "Documentatie - Permanente Vorming" beschikbaar. 

In de toekomst wordt dus steeds meer informatie op het Extranet 

beschikbaar. Om toegang te krijgen tot het Extranet dienen leden en sta

giairs hun paswoord te gebruiken. Het paswoord werd aan alle leden en 

stagiairs overgemaakt per brief van 28 juni 2002. Extra informatie over 

het gebruik van het Extranet is beschikbaar in de rubriek "Vraag en ant

woord" op de website (www.ibr-ire.be/ned/extranetjaq.aspx). 
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BI]LAGE 1 

ADVIES VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT DER 
BEDRIJFSREVISOREN VAN 18 SEPTEMBER 2002 OP HET 

VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT 
UITVOERING VAN ARTIKEL 133 VAN HET WETBOEK VAN 

VENNOOTSCHAPPEN EN HOUDENDE WIJZIGING VAN 
HET KONINLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 2001 TOT 

UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 

Gelet op artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd door artikel 4 van 
de wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen 
alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 
in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overna
meaanbiedingen, Belgisch Staatsblad, 22 augustus 2002 (waarvan de datum van inwerking
treding zal worden bepaald door de Koning op grond van artikel 55, §1, van de wet van 2 
augustus 2002), 

Gelet op de vraag tot adviesverstrekking gesteld op 13 september 2002 door de 
Minister van Economie met betrekking tot het vootontwerp van koninklijk besluit tot 
uitvoeting van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen en houdende wijziging 
van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van ven
nootschappen, 

Heeft de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, in haar buitengewone zitting 
op 18 september 2002, het volgende advies verstrekt. 

1. INLEIDING 

De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft kennis genomen van het voor
ontwerp van koninklijk besluit (versie medegedeeld aan het IBR per schrijven d.d. 
13 september 2002) tot uitvoering van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen 
en houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van 
het Wetboek van vennootschappen. 

Artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belang
rijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van 
de openbare overnameaanbiedingen , Belgisch Staatsblad, 22 augustus 2002 (hierna 
genoemd "de wet van 2 augustus 2002"), wijzigt artikel 133 van het Wetboek van ven
nootschappen. Deze bepaling zal inwerkingtreden op een datum die door de Koning vast
gelegd dient te worden, op gtond van artikel 55, §1, van de wet van 2 augustus 2002. 

Deze bepaling voorziet dat de commissaris zich niet onafhankelijk kan verklaren 
indien hijzelf of een persoon met wie hij een arbeidscontract heeft gesloten of met wie hij 
in een betoepsmatig samenwerkingsverband staat , andere diensten heeft verleend dan de 
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opdrachten die krachtens de wet zijn toevertrouwd aan de commissaris en op beperkende 
wijze zijn bepaald bij koninklijk besluit door de Ministerraad. De wet van 2 augustus 
2002 voorziet dat dit koninklijk besluit genomen wordt na raadpleging van de Hoge 
Raad voor de Economische Beroepen en van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

Zoals vermeld in zijn advies van 7 december 2001 over een versie die dateert van 
okrober 2001 van het voorontwerp van koninklijk besluit (IBR, Jaarverslag, 2001, p . 293 
tot en met 316), verheugt de Raad van het IBR zich op de in het voorontwerp van Verslag 
aan de Koning rot uiting gebrachte wens om het voorontwerp van koninklijk besluit in 
overeenstemming re brengen met de ontwikkelingen op het Europese vlak, in het bijzon
der met de aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei 2002 met betrekking tot 
de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de jaarrekening in de EU. 

Het onderhavige advies is verstrekt in het licht van de adviezen verstrekt door de 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen (hierna de "HREB" genoemd) op 19 februari 
2001 over het voorontwerp van wet (is de wet van 2 augustus 2002 geworden) en op 
25 januari 2002 over het voorontwerp van koninklijk besluit (versie okrober 2001). 

De bemerkingen die in het onderhavige advies zijn verwoord hebben rot voorwerp de 
aandacht te vestigen op een reeks van actuele bepalingen van het Belgisch recht en van de 
hiervoor geciteerde Europese aanbeveling, gericht op overeenstemming, harmonisatie, 
vereenvoudiging en toepasbaarheid. 

2. VOORONTWERP VAN VERSLAG AAN DE KONING 
(VERSIE MEDEGEDEELD OP 13 SEPTEMBER 2002) 

2.1. De Raad van het IBR sluit zich aan bij de bemerkingen zoals die geformuleerd zijn 
door de HREB in zijn advies van 25 januari 2002 over het voorontwerp van 
koninklijk besluit (versie van o6krober 2001), in het bijzonder bij de pagina's 12 
tot en met 14 en bij pagina 26 in fine (met betrekking tot de termen "en zelfs aan
bevolen door de SEC" op pagina 9, punt f), alinea 2, van het onderhavige ontwerp 
van Verslag aan de Koning) van het reeds geciteerde advies van de HREB met 
betrekking tot het ontwerp van Verslag aan de Koning. 

2.2. De Raad van het IBR stelt voor om in alinea 3 (blz. 1) van het ontwerp van Verslag 
aan de Koning, volgende precisering aan te brengen: "De regels van de SEC zijn uit
sluitend van toepassing op vennootschappen die in de Verenigde Staten op een effectenbeurs geno
teerd zijn". 

2.3. In alinea 5 (p. 1) van het ontwerp van Verslag aan de Koning (Franse versie), sugge
reert de Raad van het IBR om de rermen "établissements de vérification de comptes" te 
vervangen door de meer gebruikelijke termen "cabinets de reviseurs". 

2.4. In alinea 2 (p. 2) van het ontwerp van Verslag aan de Koning wordt voorgesteld om 
enkel de referentie naar de Europese Verordening van 7 juni 2002 inzake de toepas
sing van de internationale boekhoud normen te vermelden, zonder de historiek van 
de Verordening te herhalen. 

2.5. In alinea 8 (p. 2) van het ontwerp van Verslag aan de Koning, is het zinvol om te 
verwijzen naar de wil van de Europese Ministers, ECOFIN van 12 en 13 april 2002 
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te Oviedo, om internationale audirnormen ISA (International Standards on Auditing) 
op te leggen vanaf 2005 . 

2.6. Om redenen van volledigheid suggereert de Raad van het IBR om te verwijzen in 
alinea 9 aan het Verslag aan de Koning naar de parlementaire debatten (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, parl.doc., 1211/001, p. 14 en 1211/014, pp. 10,228 en 233; 
Senaat, parl.doc., 11 07/5, p. 6), veeleer dan naar een parlementaire vraag van 
12 december 2000. 

2.7. Alinea 10 van het ontwerp van Verslag aan de Koning citeert het advies van de 
HREB van 19 februari 2001 (HREB, Jaarverslag, 2000-2001, pp. 15 tot en met 
26) met betrekking tot het voorontwerp van wet (wet geworden op 2 augustus 
2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 
2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze 
genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaan
biedingen, Belgisch Staatsblad, 22 augustus 2002). Om redenen van volledigheid, 
zou het aan te bevelen zijn eveneens te verwijzen naar het advies van de HREB van 
25 januari 2002 met betrekking tot het voorontwerp van koninklijk besluit (versie 
van oktober 2001). 

2.8. Op pagina 6 (versie in het Frans), in punt b), alinea 3, van het ontwerp van Verslag 
aan de Koning, wordt vermeld dat "De wettelijk controleur mag op geen enkele wijze bij 
het opstellingsproces betrokken zijn". 

Deze tekst komt noch overeen met deze van de aanbeveling van de Europese Com
missie van 16 mei 2002 met betrekking tot de onafhankelijkheid van de wettelijke 
controleur van de jaarrekening in de EU, noch met de bepalingen die voorzien zijn 
in het voorontwerp van Rapport aan de Koning en van koninklijk besluit (artikel 1 
dat een artikel 184, §3, al. 1, 3' invoegt in het koninklijk besluit van 30 januari 
2001 houdende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen). 

Om redenen van geloofwaardigheid van de financiële staten van Belgische vennoot
schappen in een Belgische en een internationale context, is het verkiesbaar om aan 
de commissaris toe te laten, in het kader van zijn wetteli jk mandaat, om de aan
dacht van de bestuurders van de vennootschap te vestigen op correcties die aan te 
brengen zijn in de financiële staten, veeleer dan een verslag met voorbehoud op te 
stellen zonder aan de bestuurders de mogelijkheid te hebben gegeven om de fouren 
die geconstateerd zijn door de commissaris te corrigeren. 

Het is aan te bevelen het ontwerp van Verslag aan de Koning met betrekking tot 
het voorontwerp van koninklijk besluit in overeenstemming te brengen met de 
hiervoor geciteerde Europese aanbeveling, door de volgende woorden te schrappen: 
"De wettelijk controleur mag op geen enkele wijze bij het opstellen van de rekeningen betrokken 
zijn". 

Het is daarenboven aangewezen om op p. 6 van de Franse tekst, in de vierde zin van 
punt b), alinea 3, en op p. 7 van de Nederlandse tekst, de formulering "vormgeving 
van de jaarrekening" te vervangen door de formulering "opstelling van financiele staten". 

Het lijkt bovendien gepast om op een meer expliciete wijze het verband, met het 
feit dat deze opdracht integraal deel uitmaakt van de opdtacht van de wettelijke 
rekeningencontroleur, duidelijk te maken door de volgende zin tussen te voegen 
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"Het is noodzakelijk dat de commissaris, in het raam van zijn opdracht, in de gelegenheid 

zou worden geste/d om zijn opmerkingen mede te delen, teneinde de bestuurders toe te laten er 

rekening mee te houden bij de opstelling van de financiele staten, eerder dan enig ander verslag 

dan zonder voorbehoud te moeten afleveren". 

2.9 . Met betrekking rot de interne audit , is het aan te bevelen in de Nederlandse versie 
van het Verslag aan de Kon ing, om de woorden "interne controle" te vervangen door 
de woorden "interne audit" en de woorden "interne controlesysteem" door de woorden 
"interne auditsysteem" (pagina 9, punt, el . 

2.10. Inzake de aanwerving is het wenselijk om de versie van de tekst in het Nederlands, 
punt g) (p. 10 van de versie van de tekst in het N ederlands) in overeenstemming te 
brengen met de Franse. 

2.11. Op p . 9 van het ontwerp van Verslag aan de Koning m.b.t. artikel 184, §4 (nieuw) 
van het koninklij k beslui t van 30 januari 2001 (zoals gewij zigd door artikel 1 van 
het voorontwerp van koninklijk besluit) komt het gepast voor, de commentaar d ie 
voorkomt in het voorontwerp van het Verslag aan de Koning, in overeenstemming 
te brengen met het voorontwerp van koninklijk bes lui t zoals voorgesteld in onder
havig advies (z ie hierna punt 3.9). 

De Raad van het IBR stelt voor om het roepassingsgebied van de prestaties d ie 
onverenig baar zij n met de onafhankelijkheid te defini ëren in de verhouding rot de 
voor de vennootschap geleverde pres taties waarvan de commissari s de rekeni ngen 
cont roleert evenals de rekeningen van de fili alen (Belg isch en buitenlands) van de 
vennootschap . H et Verslag aan de Koning zou de vermelding dienen te bevat ten 
volgens dewelke de toepassing van deze bepaling het voorwerp kan uitmaken van 
een beoordeling door de H REB. 

2.12. Op pag ina 11 van het ontwerp van Verslag aan de Koning met betrekking rot arti
kel 3 van het voorontwerp van koninklijk bes luit, is de verwij zing naar het "rotale 
verbod " niet meer ac tueel rekening houdend met de formulering van artikel 4 van 
de wet van 2 augustus 2002 houdende wij zig ing van artikel 133 van het Wetboek 
van vennootschappen. 

3. VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT (VERSIE MEDEGEDEELD 
OP 13 SEPTEMBER 2002) 

3.1. Definitie van "verbonden kantoor" (art. 184, §2, nieuw) 

H et artikel 1 van het voorontwerp van koninklijk bes luit last een nieuwe defi nitie 
in van "verbonden kantoor" in artikel 184, §2, van het koninklijk besluit van 30 ja
nuari 2001 houdende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. 

H et verdient aanbeveling om de definitie van "verbonden kantoor" in het vooront
werp van koninklijk bes luit in overeenstemming te brengen via verwij zing naar het 
artikel 133, alinea 8, van het Wetboek van vennootschappen zoals het ingelas t is 
door artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 . 
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3.2. Jaarlijkse communicatie (art. 184 , §2, nieuw) 

H et voorontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de maatregelen tegen inbreu
ken op de onafhankelijkheid ten minste jaarlijks medegedeeld worden aan het 
bestuursorgaan. 

De Europese aanbeveling voorziet de verplichting rot jaarlijkse mededeling enkel 
voor de vennootschappen die een openbaar belang vertegenwoordigen. 

H et lijkt meer samenhangend om te voorzien dat: "De commissaris vermeldt de maatre
gelen, door hem opgenomen met het doel zijn onafhankelijkheid veilig te stetten in een openbare 
mededeling, met behulp van atle middelen, van elektronische of andere aard, of, bij gebrek aan 
openbare mededeling, door een mededeling aan het bestuursorgaan van de gecontroleerde ven
nootschap. " 

Dit laat roe de mededeling aan het bestuursorgaan te vervangen door een openbare 
mededeling en garant te staan voor een g rotete transparantie van de maatregelen die 
genomen zijn door de commissaris, vermits zij op deze wij ze eveneens roegankelijk 
wotden niet alleen voor de aandee lhoud ers maar ook voor elke belanghebbende 
derde. Deze vernieuwende mogelijkheid die erin bestaat een openbare mededeling 
te voorzien, zou op nuttige wij ze kunnen vermeld worden in het Verslag aan de 
Koning . 

3.3. Besluitvorming (art. 184, §3, l a, nieuw) 

H et zou wenselijk zijn dat het Verslag aan de Koning verduidelijkt dat de notie 
"beslissing met betrekking tot het bestuur" geen afbreuk doet aan de bevoegdheden 
inzake het nemen van bes liss ingen roegekend door het Wetboek van vennootschap
pen aan de commissari s, meer bepaald de bevoegdheid van de commissaris om de 
algemene vergadering der aandeelhouders bijeen te roepen in de gevallen die door 
het W etboek van vennootschappen zijn voorzien. 

3.4. Financiële staten (art. 184, §3 , 2 0 , nieuw) 

Om redenen van duidelijkheid van de tekst , is het wenselijk om de woorden "voor 
wat betreft het laatste gevat" te vervangen door de woorden "voor wat betreft het opstetlen 
van de /inaneiele staten van de gecontroleerde vennootschap". 

3.5. Informatica diensten (art. 184 , §3, 30 , nieuw) 

H et voorontwerp van koninklijk bes luit voorziet dat bepaalde informatica diensten 
in principe onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de commissaris, zonder 
dat een reeks van beschermingsmaatregelen genomen worden. 

H et zou wenselijk zijn, om redenen van leesbaarheid en goed begrip van de tekst, 
om de reeks van uitzonderingen op het verbod te vervangen door een principi ële 
regel, zoals de tekst van het voorontwerp van koninklijk besluit het heeft voorzien 
zoals gecommuniceerd in okrober 2001 , en als volg t geformuleerd: 

"instaat voor de uitwerking en implementatie van technologische systemen van financüle infor
matie in de gecontroleerde vennootschap;" (c fr. Voorontwerp van koninklijk bes luit (versie 
oktober 2001 ) geciteerd in bijlage bij het Verslag voorges teld in naam van de 
Commiss ie die belast is met de problemen van commercieel recht en economisch 
recht d.d. 4 april 2001 door de heer Volksverregenwoordiger T. Giet bij wetsvoor-
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stel 1211, ParI. Doe. , Kamer van Volksvertegenwoordigers, doe. 12111014, p. 358, en 
verslag van HREB van 25 januari 2002 met berrekking tot het voorontwerp van 
koninklijk besluit (versie okrober 2001)). 

3.6. Diensten met betrekking tot waarderingen (art. 184, §3, 4 0 , nieuw) 

Artikel 184, §3, 4 0 , van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
vennootschappen , gewijzigd door artikel 1 van het voorontwerp van koninklijk 
besluit zou op zinvolle wijze kunnen vervangen worden door de woorden 
"Waarderingen uitvoert van elementen die in de financiele staten van de gecontroleerde ven
nootschap opgenomen worden, in het geval dat deze waarderingen een belangrijk element uit
maken van de financiële staten". 

De regel laat zo roe niet alleen de waarderingen van activa te beogen maar ook 
andere elementen die in de financiële sraten worden hernomen. 

3.7. Interne Audit (art . 184, §3, 50 , nieuw) 

Artikel 184, §3, 50 , van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
vennootschappen, gewijzigd door artikel 1 van het voorontwerp van koninklijk 
besluit zou op zinvolle wijze kunnen vervangen worden door de woorden "tussenkomt 
in de interne auditfunctie behoudens in geval van bepaalde en goed omschreven diensten die 
worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bevoegde orgaan van de gecontro
leerde vennootschap en bestemd zijn voor dit orgaan". 

3.8. Diensten van rekrutering (art. 184, §3, 7 0 , nieuw) 

In artikel 184, §3, 70 , van het koninklijk besluit rot uitvoering van het Wetboek 
van vennootschappen, gewi jzigd door artikel 1 van het voorontwerp van koninklijk 
besluit , past het de woorden "op de ene of andere wijze tussenkomt" te vervangen door 
de woorden "deelneemt aan het besluitvormingsproces". 

Deze wijziging, conform met de zin van de oorspronkelijke bepaling, laat toe de 
extreme situatie te vermijden die b.v. de commissaris of een lid met wie hij beroeps
halve in samenwerkingsverband sraat of met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten zou verbieden om naar aanleiding van een eenvoudig gesprek, een mening 
te formuleren, met berrekking tot een kandidatuur. 

3.9. Toepassingsgebied van de verstrekte diensten (art. 184, §4, nieuw) 

De §4 van artikel 184 (nieuw) van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 hou
dende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (zoals gewijzigd door arti
kel 1 van het voorontwerp van koninklijk besluit) voorziet dat de paragrafen 1 tot 3 
van hetzelfde artikel "eveneens van toepassing zijn op de vennootschappen bedoeld in art. 
133, alinea 8 van het Wetboek van vennootschappen". Artikel 133, alinea 8, zoals inge
voegd door artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 verwijst naar de vennootschap 
waarvan de rekeningen door een commissaris worden gecontroleerd "of een Belgische 
vennootschap of een eraan verbonden persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van 
vennootschappen_of een buitenlands filiaal van een Belgische vennootschap onderworpen aan 
de wettelijke controle van haar rekeningen, zoals bedoeld in artikel 142 tot 146 van het 
Wetboek van vennootschappen. Deze bepaling omvat zodoende de door de commissaris 
geleverde diensten aan de vennootschap waarvan hij de rekeningen controleert, de 
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Belgische personen verbonden aan deze vennootschap en de buitenlandse filialen 
van de vennootschap. 

Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde diensten onverenigbaar worden in 
situaties die geen enkel risico inhouden inzake onafhankelijkheid van de commissa
[lS. 

Omdat de Koning ertoe gemachtigd werd om op limitatieve wijze de bedoelde 
diensten te omschrijven, komt het gepast voor om het toepassingsgebied ten aan
zien van de gepresteerde diensten voor de vennootschap, waarvan de commissaris de 
rekeningen controleert, en haar filialen (Belgische en buitenlandse), te definiëren. 
Het komt dan ook gepast voor om in die zin art. 184, §4 (nieuw) te vervangen door 
de volgende tekst: 

u§4. De paragrafen 1 tot 3 zijn eveneens van toepassing op de filialen van de vennootschap 
waarvan de commissaris de rekeningen controleert. " 

Het Verslag aan de Koning zou moeten aangevuld worden (cfr. hiervoor punt 2.10). 

3.10. Bedrag van de bezoldigingen (art. 184, §5, nieuw) 

Het valt aan te bevelen om tussen §4 en §5 van het (nieuw) artikel 184 van het 
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van ven
nootschappen (zoals gewijzigd door artikel 1 van het voorontwerp van koninklijk 
besluit) de volgende paragraaf in te voegen (de actuele §5 die sindsdien hernum
merd werd tot §6): 

u§5. Onverminderd de bepalingen van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen en 
het koninklijk besluit van 10 januari 1994 met betrekking tot de plichten van de bedrijfs
revisoren, zijn de paragrafen 1 tot en met 4 niet van toepassing: 

a} Op de prestaties die geleverd worden gedurende de 2 jaar die de benoeming van de commis
saris voorafgaan als het totaal van de vergoedingen die betrekking hebben op deze presta
ties niet groter is dan de bezoldigingen die beoogd worden in artikel 134, § 1, van het 
Wetboek van vennootschappen, noch 

b} Op de prestaties die geleverd zijn ten aanzien van een dochtervennootschap vóór de over
name hiervan door de groep, noch 

c} Op de prestaties geleverd gedurende het mandaat van commissaris als het totaal van de 
vergoedingen die betrekking hebben op deze prestaties niet groter is dan 5 procent van de be
zoldigingen die beoogd worden in artikel 134, § 1, van het Wetboek van vennootschappen. 

De beoordeling van de verhouding van de vergoedingen met de bezoldigingen die beoogd worden 
in de vorige alinea, dient globaal te gebeuren op het niveau van de vennootschap, waarvan de 
commissaris de jaarrekening controleert, en haar filialen. " 

De bepaling beschreven in punt a) van §5 hiervoor, laat toe rekening te houden met 
het feit dat bepaalde diensten beoogd door het voorontwerp van koninklijk besluit 
het risico lopen in de praktijk gepresteerd te worden in tempore non suspecto doot de 
commissaris of door personen verbonden met laatstgenoemde, in de twee jaar die 
zijn benoeming voorafgaan. In dit geval zal de voorgestelde wijziging de aandeel
houders niet verhinderen de betrokken commissaris te benoemen, in de hypothese 
dat de bezoldigingen niet groter zijn dan de erelonen voor de wettelijke controle 
van de jaatrekening. Dit laat toe om bij de benoeming van hun commissaris een 
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voldoende brede waaier van keuzemogelijkheden in srand te houden , in het voordeel 
van de betrokken vennootschappen en hun aandeelhouders, en derhalve om een reële 
concurrentie te behouden op dit niveau. 

Deze bepaling (punt a» is geïnspireerd op artikel 133, alinea 5 van her Werboek 
van vennootschappen (zoals ingevoegd door artikel 4, 4° van de wet van 2 augustus 
2002) dat in verband met andere non-audit diensten (verenigbaar met de onafhan
kelijkheid van de commissaris) voorziet in het beginsel dat de erelonen uit hoofde 
van deze non-audit diensten niet hoger mogen liggen dan deze voor de wettelijke 
opdrachten roevertrouwd aan de commissaris (behoudens afwijking in het geval van 
roestemming van het auditcomité of het comité voor advies- en controle of in geval 
van aanstelling van een college van onderling onafllankelijke commissarissen). 

De tweede bepaling (voorzien in het hiervoor behandelde punt b) van §5) maakt het 
mogelijk om rekening te houden met de situatie waarin de diensten zijn geleverd 
aan een vennootschap die niet de dochtermaatschappij was van de gecontroleerde 
vennootschap en die is overgenomen door de gecontroleerde vennootschap nadat de 
diensten ge leverd zijn. 

De derde uitzondering (voorzien in het hiervoor behandelde punt b) van §5) zou het 
mogelijk maken te beletten dat de commissaris zich niet onafllankelijk zou kunnen 
verklaren en dat de lezer van het verslag van de commissaris niet in de onzekerheid 
zou worden geplaatst dat een persoon met wie deze samenwerkte in een beroepsma
tig verband of waarmee hi j een arbeidsovereenkomst had afgesloten, een of meerdere 
diensten heeft verleend die geviseetd worden door het koninklijk besluit, indien de 
bezoldigingen hiervoor van gering belang zijn, zelfs indien de commissaris hiervan 
geen kennis had. 

De drempel van 5 %, zoals voorgesteld in deze tweede bepaling (voorzien in het 
hiervoor behandelde punt c) van §5), is ge"inspiteerd op de wet die door het 
Amerikaans Congres werd goedgekeurd in juli 2002 (Satbanes-Oxley Act) en die op 
dat punt sectie 10.A. van de Secttrities and Exchange COIJZmission A ct van 1934 wijzigt. 

Bovendien wordt voorgesteld om te vermelden dat deze bepaling van roepassing is 
onverminderd de andere regels inzake onafllankelijkheid, reeds voorzien door artikel 
133 van het Werboek van vennootschappen voor wat betreft het mandaat van com
missaris alsook doot het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de 
plichren van de bedrijfsrevisoren, dat van roepassing is voor elke revisorale opdrachr 
mer inbegrip van het mandaat van commissaris. 

3.11. Toepassing van de regel inzake beperking voor de bezoldigingen in verband 
met non-audit opdrachten (art. 133, al. 7 van het Wetboek van vennoot
schappen, ingevoegd bij artikel 4, 4°, van de wet van 2 augustus 2002) 

a) Herinnering van de wettelijke bepaling 

De Raad van het IBR stelt voor om het voorontwerp van koninklijk besluit aan 
te vu llen met een bepaling die art. 133, al. 7, van het Wetboek van vennoot
schappen, ingevoegd bij art. 4, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 , illustreert 
en interpreteert. 

Hier moge herinnerd worden aan de tekst van art. 133, alinea's 5 rot 7 van het 
Wetboek van vennootschappen zoals ingevoegd bij art. 4, 4 °van de wet van 
2 augustus 2002: 
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"Onverminderd de verbodsbepalingen die voortvloeien uit het in het negende tid bedoelde 
koninklijk besluit, mogen de commissarissen en de personen met wie zij een arbeidsovereen
komst hebben gesloten of met wie zij beroepshalve in samenwerkingsverband staan of de 
met de commissaris verbonden vennootschappen of personen zoals bepaald in artikel 1], 
geen andere diensten verrichten dan cle opdrachten clie krachtens cle wet werclen toever
tromvcl aan cle commissaris, voor zover het totale bedrag van cle vergoedingen voor deze 
diensten hoger ligt dan de in artikel 134, §1, becloelcle bezoldigingen. Deze bepaling is 
van toepassing op cle genoteerde vennootschappen als geclefinieerd in artikel 4 en op de 
onclernemingen die cleel uitmaken van een groep die verplicht is geconsolideerde jaarreke
ningen op te stellen en te publiceren. 

Van het bijkomend verbod bedoeld in het vorig tid kan worden afgeweken in drie gevallen: 

1 ° Na een gllnstige beslissing van het allditcomité, wanneer de statuten van de betrokken 
onderneming voorzien in de oprichting binnen cle raad van bestuur van een dergelijk 
comité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers 
van de c01llmissaris; 

2° Als de commissaris vooral een positief advies heeft gekregen van het comité voor aclvies 
en controle dat krachtens het laatste lid is opgericht; 

3° Als binnen de vennootschap een college van van elkaar onafhankelijke commissarissen 
is opgericht. 

Met de prestaties geleverd om de economische en financiele gegevens van een derde onder
neming die de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen wenst te verwerven of 
ve1'lvorven heeft, te controleren, wordt voor de toepassing van het vijfde en zesde lid geen 
rekening gehouden. De beoordeling van de verhouding tussen cle vergoedingen en bezoldi
gingen moet, wanneer een vennootschap deel uitmaakt van een groep, lIitgevoerd worden 
voor zowel de vennootschap als de dochtervennootschappen, met dien verstande clat de 
bezoldigingen voor cle wettelijke controle van de rekeningen van buitenlandse dochterven
nootschappen cleze zijn die voortvloeien uit de wettelijke en/of contractuele bepalingen die 
van toepassing zijn op deze dochtervennootschappen. " 

b) Eerste interpretatie (oP een individuele basis) 

De Franse tekst , in het licht van de Nederlandse, dreigt te worden geïnterpre
teerd in die zin dar de proportionaliteitsregel m.b.t. de honoraria moet beoor
deeld en in acht genomen worden, niet alleen op het niveau van de gecontro
leerde vennootschap, maar ook op het vlak van elk filiaal apart beschouwd, wat 
niet de bedoeling van de wetgever schijnt te zijn. 

Deze eerste interpretatie heeft ongewenste consequenties. 

c) Tweede interpretatie (oP geglobaliseerde bctSis) 

De ratio legis van deze bepaling impliceert dat de proportionaliteitsregel m.b.t. de 
honoraria dient te worden geëerbiedigd op groepsniveau. De Raad van het IBR is 
van mening dat deze tweede interpretatie met de geest van de wet overeenstemt. 

d) Voorstel 

De Raad van het IBR stelt voor om het voorontwetp van koninklijk besluit aan 
te vullen met een artike l 3 (het huidige artikel 3 van het voorontwetp van 
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koninklijk besluit medegedeeld op 13 september 2002 werd hernummerd naar 
artikel 4), dat artikel 4, 40 van de wet van 2 augustus 2002 (art. 133, al. 7, van 
het Wetboek van vennootschappen) uitvoert, overeenkomstig de algemene ver
ordeningsbevoegdheid van de Koning op grond van art . 108 van de Grondwet, 
en dat als volgt kan luiden: 

"Art. 3 (nieuw) 
De beoordeling van de verhouding tussen de vergoedingen en de bezoldigingen, zoals 
bedoeld in alinea 7 van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen en in § 5 van 
het artikel 184 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 
Wetboek van vennootschappen, verschuldigd door een vennootschap die deel uitmaakt van 
een groep, dient te worden uitgevoerd door de vergelijking te maken tllSsen: 

enerzijds, het totaal van de vergoedingen die betrekking hebben op andere diensten 
dan de opdrachten die door de wet zijn toegekend aan de commissaris, en die in hun 
globaliteit door de vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn toegekend aan 
de commissaris of aan een persoon met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten 
of met wie hij in een beroepsmatig samenwerkingsverband staat, en 

anderzijds, het totaal van de bezoldigingen die beoogd worden in artikel 134, § 1, 
van het Wetboek van vennootschappen of in de equivalente wettelijke of contractuele 
bepalingen in het buitenland, en die door de vennootschap en haar dochtervennoot
schappen zijn toegekend aan de commissaris of aan een controleur van de jaarreke
ning met wie hij in beroepsmatig samenwerkingsverband staat." 

Het Verslag aan de Koning zou dienen vervolledigd te worden op grond van de 
ontwikkelingen die hiervoor zijn beschreven. 

3.12 . Inwerkingtreding en overgangsperiode (art. 3 van het voorontwerp van ko
ninklijk besluit) 

Het artikel 55, §l, van de wet van 2 augüStüs 2002 voorziet dat de Koning het 
inwerkingtreden van artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 vastlegt houdende 
aanvulling van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen. Het zou gepast 
zijn om een bepaling te voorzien die de inwerkingtreding van artikel 4 van de hier
voor geciteerde wet van 2 augustus 2002 voorziet op hetzelfde moment als het 
inwerkingtreden van het voorontwerp van koninklijk besluit. 

Het is gepast om een voldoende termijn te voorzien om de goede uitvoering van de 
nieuwe bepalingen mogelijk te maken zowel in hoofde van de betrokken vennoot
schappen als voor de bedrijfsrevisoren. Een termijn van 6 maanden na publicatie 
van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad lijkt een redelijke termijn te 
vormen. Deze datum van inwerkingtreding zou dienen samen te vallen met de 
inwerkingtreding van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 augustus 2002. 

Ter vergelijking, artikel 53 van de wet van 2 augustus 2002 voorziet dat de nieuwe 
regels inzake strijdigheid van belangen (art. 524 van het Wetboek van vennoot
schappen) voor het eerst dienen te worden toegepast met ingang van de boekjaren 
die een aanvang nemen vanaf 1 januari 2004 . Artikel 54 van de wet van 2 augustus 
2002 stelt daarenboven dat in de vennootschappen waarin een bestuursorgaan, 
onder de naam van directiecomité, wordt ingesteld, over één jaar beschikken vanaf 
de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 2 augustus 2002, om zich te 
schikken naar de nieuwe bepalingen. 
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Een periode van zes maanden lijkt voor een goede toepassing van de artikelen 4 en 5 
van de wet van 2 augustus 2002 een minimale waarborg. 

Artikel 4 van deze wet voegt een regel in artikel 133 van het Wetboek van vennoot
schappen in volgens dewelke de non-audit vergoedingen, behoudens uitzonderingen, 
niet gtoter kunnen zijn dan de bezoldigingen die betrekking hebben op het mandaat 
van commissaris . Deze regel is niet alleen van toepassing op de commissaris maar 
ook op de personen waarmee hij betoepsmatig in een samenwerkingsverband staat of 
waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Om een goede toepassing van 
deze bepaling toe te laten, is het gepast een overgangsperiode te voorzien. 

Het is gepast te voorzien dat deze bepaling "van toepassing is op de bezoldigingen die 
betrekking hebben op de mandaten van de commissaris die een aanvang nemen na haar inwer
kingtreding". 

De wet van 2 augustus 2002 voorziet trouwens een gelijkaardige bepaling naar aan
leiding van het jaarverslag. Artikel 55, §3, van de wet van 2 augustus 2002 voorziet 
inderdaad dat zijn artikel 5 (met betrekking tot de publicatie van de bezoldigingen 
in het jaarverslag) "van toepassing is op de jaarverslagen die betrekking hebben op de boekja
ren die ingaan na de inwerkingtreding ervan". 

Ter herinnering, de artikelen 53 en 54 van de wet van 2 augustus 2002 voorzien dat 
de inwerkingtreding van een reeks bepalingen niet eerder kan gebeuren, respectie
velijk met de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2004 en vanaf het jaar dat 
volgt op publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Het zou ttouwens zinvol zijn, in het Verslag aan de Koning, om eveneens te verwij
zen naar artikel 55, §2, van de wet van 2 augustus 2002 dat voorziet dat deze bepa
lingen enkel van toepassing zijn op de situaties en prestaties van dienstverlening die 
ontstaan zijn na de inwerkingtreding van artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002. 

4. BESLUIT 

De Raad van het IBR verheugt zich dat het voorontwerp van koninklijk besluit zich situ
eert in de lijn van de Aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei 2002 met 
betrekking tOt de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de jaarrekening. 

Het lijkt belangrijk om het voorontwerp van koninklijk besluit en het Verslag aan de 
Koning aan te passen om rekening te houden met de wettelijke bepalingen, meer bepaald 
wat betreft de definitie van een verbonden kantoor. 

Om een grotere transparantie te verzekeren, doet de Raad van het IBR overigens aan
beveling om op publieke wijze en permanent (en niet enkel jaarlijks aan het bestuursor
gaan) de maatregelen mede te delen tegen de risico's van afbreuk aan de onafhankelijkheid 
van de commissaris. 

Tot slot, is het gepast om redelijke termijnen te voorzien met betrekking tot de inwer
kingtreding en overgangsbepalingen om een goede toepassing voor de nieuwe bepalingen 
mogelijk te maken, zowel door de betrokken vennootschappen als door de bedrijfsrevisoren. 

België zal ook zo van de eerste lidstaten zijn van de Europese Unie die de Aanbeve
ling van de Europese Commissie van 16 mei 2002 betreffende de onafhankelijkheid van 
de wettelijke controleur van de jaarrekening in de schoot van de Europese Unie in wer
king doet treden. 
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BIJLAGE 2 

NORMEN INZAKE HET VERSLAG OP TE STELLEN 
BIJ DE OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP 

Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Institmtt der Bedrijfsrevisoren, zoals 
gewijzigd bij de wet van 21 februari 1985, en in het bijzonder de artikelen 2, 3 en 18bis; 

Overwegende dat onderhavige normen zijn uitgewerkt in samenwerking met het Institttttt van de 
Accountants en de Belastingconsulenten; 

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor het Bedrijfrevisoraat en voor de Accountancy 
van 4 januari 1999 alsook het advies van 5 september 2002 van de Hoge Raad voor de Econo
mische Beroepen; 

Overwegende dat de normen, die door de Raad van het IBR op 9 juni 2000 zijn goedgekeurd en 
op 6 febrttari 2001 in werking zijn getreden, dienden te worden aangepast aan de gewijzigde ven
nootschapsrechtelijke bepalingen, meer in het bijzonder ingevolge de zogenaamde reparatiewet van 
23 januari 2001; 

Heeft de Raad van het IBR op zijn zitting van 4 oktober 2002 een nieuwe versie van de normen 
inzake het verslag op de stellen bij de omzetting van een vennootschap goedgekeurd. 

Deze aanpassingen treden onmiddellijk in werking. 

HOOFDSTU K 1: INLEIDING 

1.1. Begripsbepalingen 

De boekhoudreglem entering 

Inzake het voeren van de boekhouding : 
de we t van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ond ernemingen 
(Boekhoudwet) en haar uitvoeringsbes luiten van 12 september 1983; 
het Wetboek van vennootschappen. 

Inzake het opstellen van de jaarrekening : 
het W etboek van vennootschappen (artikel 92) en uitvoeringsbes luit van 
30 januari 2001. 

De betrokken vennootschap kan ook onderworpen zijn aan de toepass ing van een 
specifieke boekhoudreg lementering. 

De beroepsbeoefenaar 

Onder de beroepsbeoefenaar wordt in deze normen verstaan, de bedrijfsrevisor of de 
extern accountant. 
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1.2. Toepassingsgebied 

Deze normen zijn van toepassing op de opdracht door de beroepsbeoefe
naar verricht in het kader van artikel 777 of artikel 436, §2 van het 
Wetboek van vennootschappen (W. Venn.). 

1.2.1. Deze normen zijn van toepassing op de omzetting van een vennootschap, opge
richt in één van de rechtsvormen genoemd in artikel 2, §2 W. Venn., in een ven
nootschap met een andere rechtsvorm (artikelen 774 en 436 W. Venn.). 

1.2.2. Deze normen zijn niet van toepassing op: 

de omzetting van een onderlinge verzekerngsvereniging in een vennootschap 
met handelsvorm (Hfdst. Vquinquies van de Wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemingen); 

de omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap 
met sociaal oogmerk (art. 26ter van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen); 

de omzetting van een private stichting in een stichting van openbaar nut (art. 
44 Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen); 

de wijziging van rechtsvorm van een landbouwvennootschap, een economisch 
samenwerkingsverband, een Europees economisch samenwerkingsverband, in 
een vennootschap of vereniging met een andere rechtsvorm (art. 774 W. 
Venn.). 

1.2.3. Is geen wijziging van rechtsvorm, de wijziging van een handelsvennootschap naar 
een burgerlijke vennootschap die dezelfde vorm van handelsvennootschap aan
neemt en omgekeerd, en het aannemen of opgeven van een sociaal oogmerk door 
een vennootschap. 

1.2.4. De algemene controlenormen van het IBR zijn niet van toepassing op onderha
vige opdracht. 

1.3. Boekhoudkundige aspecten 

De staat van activa en passiva is de staat die bestaat uit de balans of een 
gelijkaardige tussentijdse situatie en in beide gevallen een verklarende bij
lage, die onder meer een samenvatting van rechten en verplichtingen kan 
bevatten. De staat van activa en passiva moet zonder toevoeging noch weg
lating voortvloeien uit de balans van de rekeningen. 

De staat van activa en passiva moet worden afgesloten op een datum die 
niet meer dan drie maanden teruggaat voor de datum van de algemene ver
gadering, bijeengeroepen om zich uit te spreken over de omzetting van de 
vennootschap. 

1.3.1. Onder een geli jkaardige tussentijdse situatie wordt verstaan, een staat van activa 
en passiva, opgesteld vo lgens de principes en omvattende tenminste de rubrieken 
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zoals weergegeven in de boekhoudreglementering inzake het opstellen van de 
jaarrekening. De staar van activa en passiva moet zonder roevoeging, noch wegla
ting voortvloeien uit de balans van de rekeningen. 

De tussentijdse staat moet worden opgemaakt, rekening houdend met de waarde
correcries, de pro rata van de kosten (met inbegrip van de vergoeding van de 
bedrijfsleiders, de afschrijving, de voorraadwijzigingen, de te betalen vakantiegel
den, eindejaarspremies en andere premies, de belastingen, enz.) overeenkomsrig 
de waarderingsregels. 

1.3.2. Het netto-actief omvar het kapiraal, de uitgiftepremies, de herwaarderingsmeer
waarden, de reserves, de overgedragen winst of het overgedragen verlies en de 
kapitaalsubsidies. 

Onder het kapitaal moet worden begrepen, de som van het gesrorte kapitaal en 
van het opgevraagde, niet gesrorte gedeelte van het geplaatste kapitaal. Her maat
schappelijk kapitaal dat in aanmerking moet genomen worden voor de vergelij
king met NV's, BVBA's, en Comm. VA's is het kapitaal, zoals dit bepaald wordt 
in de staturen van de vennootschap op de datum van het opstellen van de staat 
van activa en passiva; de uitgiftepremies en andere bestanddelen van het eigen 
vermogen komen niet in aanmerking . Wat de vennootschappen onder firma 
betreft , dient verwezen te worden naar het kapitaal dat in de statuten van de ven
noorschap zal zijn vastgesteld na de omzetting (artikel 776, 3d, lid W. Venn.) . 
Voor het kapitaal van coöperatieve vennootschappen (bestaande uit het vaste en 
veranderlijke gedeelte), zal de beroepsbeoefenaar het register van de coöperanten 
op de datum van het afsluiten van de staat van activa en passiva raadplegen. 

Het bedrag van de winst over het lopende boekjaar kan niet in aanmerking 
komen voor een eventuele kapitaalverhoging, tenzij de hierna vermelde procedure 
(4 .2.4.) wordt roegepast. Het resultaat van het lopende boekjaar rot op de datum 
van de afsluiting van de staat van activa en passiva zal vermeld worden onder een 
afzonderlijke rubriek van her overgedragen resultaat in het eigen vermogen. 

Er kan in herinnering worden gebracht dar op gerealiseerde, fiscaal tijdelijk vrij
gestelde meerwaarden en op kapitaalsubsidies uirgestelde belastingen worden 
berekend. 

1.3.3. De rermijn van drie maanden moet worden gerekend vanaf de datum van de staat 
van activa en passiva rot op de datum van de algemene vergadering die zich uit
spreekt over de omzetting. 

Wanneer het vennoorschapsrecht in de mogelijkheid voorziet om een tweede alge
mene vergadering bijeen te roepen (artikel 781, §3 W. Venn. betreffende de 
omzetting van een Comm. VA of een CV in een NV), wordt de rermijn van drie 
maanden hierdoor niet gewijzigd; dit betekent dat deze termijn wordt berekend 
enkel ten aanzien van de eerste algemene vergadering. 

1.3.4. In de NV, BVBA, CV en Comm. VA moet de beroepsbeoefenaar zijn verslag over
maken aan de vennootschap, ten minsre 15 dagen voor de algemene vergadering 
die moet beslissen over de omzetting. Als de beroepsbeoefenaar de documenten 
niet rijdig heefr ontvangen, en hij niet in de mogelijkheid is om deze wettelijke 
termijn te eerbiedigen, zal hij dat verantwoorden in zijn verslag aan de algemene 
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vergadering, met melding, in voorkomend geval, van de wijze waarop zijn contro
les daardoor zijn beïnvloed. 

IA. Voorwerp van de opdracht 

De opdracht van de beroeps beoefenaar bestaat erin de staat van activa en 
passiva opgesteld door het bestuur na te gaan en verslag uit te brengen 
over deze staat, en inzonderheid te vermelden of er enige overwaardering 
van het netto-actief heeft plaatsgehad. 

De procedure beoogt dat de vennoten zich met kennis van zaken kunnen 
uitspreken over de omzetting van de vennootschap en beoogt in het belang 
van derden de bescherming van het kapitaal. 

1.4 .1. Het verslag over de staat van activa en passiva moet worden opgesteld door de 
commissaris van de vennootschap indien er één is. 

In de vennootschappen waar geen commissaris is benoemd, wordt het verslag 
opgesteld door een beroepsbeoefenaar die daartoe speciaal wordt aangesteld door 
het bestuur. 

1.4.2. De opdracht van de beroepsbeoefenaar beoogt na te gaan of: 

a) het netro-actief van de vennootschap na omzetting hoger is dan het minimum 
maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van vennoot
schappen; 

b) er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. 

Dit doel is te onderscheiden van wat wordt beoogd door de controle van de jaarre
kening, die een financiële staat is die aan de vennoten en derden periodiek infor
matie verschaft over het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de 
onderneming. 

1.4 .3. De beroeps beoefenaar zal zijn werkzaamheden aanpassen aan het specifieke doel 
van zijn opdracht, met name het opsporen van elke overwaardering van het netto
actief. Dienovereenkomstig zal het werkprogramma gericht zijn op de opsporing 
van eventuele overwaarderingen van tubrieken van het actief, evenals op de onder
waardering van de voorzieningen voor risico's en kosten en de schulden. Hij moet 
niet alle aspecten in acht nemen die nodig zijn in het kader van de certifiëring 
van het getrouw beeld van de jaarrekening (structuur van het resultaat, financiële 
situatie, enz .). 

Het materialiteitsprincipe is van toepassing bij het verrichten van de verificaties 
en eventuele aanpassingen aan de rubrieken van het actief, de voorzieningen en de 
schulden. Voor wat betreft het besluit met betrekking tot het netto-actief daaren
tegen, dient elke overwaardering, ongeacht het belang ervan, te worden vermeld. 

1.404. De doelstelling van deze opdracht kadert in het toepassingsgebied van het arti
kel 16 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen (voor
heen artikel 17). Deze bepaling is van toepassing, met dien verstande dat de nor
male controlewerkzaamheden minder uitgebreid zijn dan deze die vereist zijn 
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voor de certificering van de jaarrekening. De beroepsbeoefenaar die het bestaan 
vaststelt van een inbreuk op de bepalingen van de boekhoudwet, is erroe gehou
den om hiervan melding te maken in zijn verslag, behoudens wanneer die inbreuk 
het voorwerp zou uitmaken van een gepaste correctie. 

l.S. Deontologische aspecten 

1.5.1. Het verdienr aanbeveling een opdrachtbrief te laten ondertekenen en daarin de 
volgende vermeldingen op te nemen: 

een omschrijving van de opdracht; 
dat er geen beroepsbeoefenaar belast werd met dezelfde opdracht in de vooraf
gaande twaalf maanden; 
de veranrwoordelijkheid van het besruursorgaan voor het opstellen van een 
staat van activa en passiva die beanrwoordt aan de werrelijke bepalingen en 
voor de evenruele verklarende bijlage; 
de veranrwoordelijkheid van het besruur voor het te gepasren tijde ter 
beschikking stellen van alle nodige documenren en gegevens, inbegrepen het 
verslag van het besruur; 
de termijn voor de afgifte van het verslag; 
de berekeningswijze en de betalingsvoorwaarden van de honoraria. 

1.5 .2. Indien de partijen in verband met deze opdracht reeds voorafgaandelijk een extern 
accounranr of bedrijfsrevisor hebben geraadpleegd, zal de beroeps beoefen aar, over
eenkomstig de algemene deonrologische principes, met hem contact moeten 
opnemen, teneinde: 

de informatie te bekomen, uiteraard met inachrname van het beroepsgeheim, 
omtrenr de omstandigheden die de cliënr ertoe zouden kunnen aangezet heb
ben om een andere beroeps beoefenaar te raadplegen; 

zich te vergewissen van de betaling van de verschuldigde en niet-betwiste 
honoraria. 

1.5.3. De beroepsbeoefenaar voert de hem roevertrouwde opdracht uit in volledige onaf
hankelijkheid, overeenkomstig de algemene deonrologische principes"). In de ven
nootschappen zonder commissaris mag de beroepsbeoefenaar niet de gewoonlijke 
raadgever zijn van de vennootschap waarvoor het verslag moet worden opgesteld. 

De beroepsbeoefenaar mag geen geregelde opdrachten, andere dan conrroleop
drachten, hebben uitgevoerd in de vennootschap tijdens de twee voorgaande 
jaren. Hij mag geen geregelde opdrachten, andere dan conrroleopdrachten, uit
voeren in de vennootschap tijdens de twee daarop volgende jaren. 

1.5.4. De commissaris zal de algemene vergadering bijwonen die te beraadslagen heeft 
op grond van een verslag door hem opgemaakt, tenzij hij om een werrige reden 
verhinderd zou zijn (art. 272/274,412,538/540 W. Venn.). 

(1) Er dient rekening te worden gehouden mer de deontologische aanbeveling van 5 december 1997 
inzake de relaties tussen de leden van het IBR en het lAB in het kader van de beroepsuitoefening, 
(zie IBR-Jaarverslag, 1997, p. 24-25). 
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Op uicdrukkelijke vraag van her besruur en mer de roelaring van de algemene 
vergadering, zal de beroepsbeoefenaar, die geen commissaris is, de beraadslagin
gen van de algemene vergadering bijwonen. 

HOOFDSTUK 2: VERIFICATIEWERKZAAMHEDEN 

2.1 De beroepsbeoefenaar voert zijn opdracht uit volgens een gepast werkpro
gramma. Zijn verschillende werkzaamheden en het bewijskrachtig mate
riaal ter ondersteuning ervan worden opgenomen in een werkdossier. 

2.1.1. Her werkprogramma mer berrekking ror de veriFicarie van de sraar van activa en 
passiva opgesreld bij de omzerring van de vennoorschap omvar in principe de vol
gende srappen: 

de idemiFicarie van de voorgenomen verrichring; 
de beoordeling van de adminisrrarieve en boekhoudkundige organisarie en de 
bijzondere risico's waaraan zij is bloorgesreld; 
veriFicarie van de sraar van acriva en passiva; 
her nazichr van de naleving van de werrelijke en sraruraire bepalingen in ver
band mer de voorgenomen verrichring; 
her nazichr van her bijzonder verslag van her besruursorgaan; 
de opsrelling van her verslag. 

2.1.2. Bij de uirvoering van zijn opdracht brengr de beroeps beoefenaar alle srukken en 
gegevens samen, die kunnen dienen om de verificaries die hij heefr verrichr re ver
amwoorden. Deze srukken zullen worden bewaard gedurende minsrens vijf jaar 
na de algemene vergadering die heefr beslisr ror de wijziging van de rechrsvorm 
van de vennoorschap. 

2.1.3. Her dossier moer minsrens de volgende gegevens bevarren: 

een sruk dar de roekenning van de opdrachr bevesrigr; 
een memorandum dar de vasrsrellingen mer berrekking ror de adminisrra
rieve en boekhoudkundige organisarie samenvar; 
de laarsre jaarrekening en de sraar van acriva en passiva waarover de beroeps
beoefenaar verslag uirbrengr; 
her veriFicarieprogramma bedoeld hierboven in paragraaf 2.1.1.; 
her bewijskrachrig mareriaal dar de rubrieken van de sraar van acriva en pas
siva valideerr; 
her bijzonder verslag van het besruursorgaan mer berrekking ror de omzer
ring. 

2.1.4. De beroeps beoefenaar zal conracr opnemen mer de noraris die zal oprreden, ten
einde de omwerpakre inzake de omzerring, alsook her omwerp van nieuwe sraru
ren re bekomen. 

2.2. Wanneer hij de verificatie doet van de staar van activa en passiva van de 
vennootschap bij het aannemen door deze van een andere rechtsvorm, 
identificeert de beroepsbeoefenaar in de eerste fase van zijn werkzaam
heden de voorgenomen verrichting. 
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2.2.1. De beroepsbeoefenaar verzamelt eerst alle nodige informatie met betrekking tot 
de vennootschap, haar waarderingsregels, de structuur van haar kapiraal, de ven
noten en de belangrijkste risico's eigen aan de onderneming of aan haar activiteit 
die van aard zijn de sraat van activa en passiva op betekenisvolle wijze te beïnvloe
den. 

2.2.2. De beroepsbeoefenaar bestudeert de modaliteiten voorzien voor het aannemen van 
een nieuwe juridische vorm en meer bepaald het bijzonder verslag van het 
bestuursorgaan dat de uiteenzetting bevat van het belang van de verrichting voor 
de vennootschap. De beroepsbeoefenaar moet een bijzondere aandacht besteden 
aan de motivatie van de partijen en de eventuele risico's van een inbreuk op de 
gelijkheid van de vennoten ter gelegenheid van de verrichting van de omzetting. 

Als het verslag van het bestuursorgaan niet beschikbaar is op het ogenblik waarop 
de beroepsbeoefenaar zijn werkzaamheden begint, dan zal hij de leiding van de 
onderneming vragen stellen teneinde een duidelijk beeld te verkrijgen van het 
nagestreefde doel en de omstandigheden van de omzetting. 

2.2.3. Wanneer de beroepsbeoefenaar de voorgenomen verrichting identificeert , is het 
aangewezen dat hij aandacht besteedt aan de mogelijke toepassing van andere 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (bv. toepassing van de artike
len 332,431 en 633 W. Venn ., kapitaalverhoging door inbreng in natura). 

2.3. In de tweede fase van zijn werkzaamheden voert de beroepsbeoefenaar een 
analyse uit van de administratieve organisatie, hoofdzakelijk met betrek
king tot de maatregelen die de betrouwbaarheid verzekeren van de boek
houding. 

2.3.1. De beroepsbeoefenaar moet bestuderen in welke omsrandigheden de boekhoud
kundige informatie wordt opgesteld. Als hij de commissaris is van de vennoot
schap moet hij zich alleen vergewissen van de continuïteit van het systeem van 
interne conttole. Zo niet , dan moet hij de nodige werkzaamheden verrichten om 
zich te vergewissen van het bestaan van interne procedures, aangepast aan de aard 
en de omvang van de onderneming, die hem de betrouwbaarheid van de gegevens 
garanderen. 

2.3.2. Als de beroeps beoefenaar vaststelt dat de administratieve en boekhoudkundige 
organisatie aangepast is voor zijn verificatie van de staat van activa en passiva, 
dan kan hij zijn werkzaamheden gewoon verder zetten. 

Als hij ernstige leemten vaststelt in de administratieve organisatie, dan moet hij, 
in functie van deze leemten, de substantieve testen uitbreiden teneinde de saldi 
opgenomen in de boekhoudkundige staat te kunnen attesteren. Als de zwakten 
van de administratieve en boekhoudkundige organisatie de uitwerking van een 
aangepast programma voor substantieve testen van de boekhoudposten onmoge
lijk maken, dan zal hij in zijn verslag de conclusies daatuit trekken, overeenkom
stig hetgeen vermeld is in hoofdstuk 3 van deze normen. 

2.4. In de derde fase van zijn opdracht zal de beroepsbeoefenaar het bewijs
krachtig materiaal verzamelen dat hem toelaat de saldi te bekrachtigen van 
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de rekeningen opgenomen in de staat van activa en passiva die bij het ver
slag van het bestuursorgaan is gevoegd. 

2.4.1. De verzameling van het bewijskracht ig materiaal wordt beperkt tot de doelstel
ling van de opdracht, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en 
becommentarieerd in paragraaf 1.4. van deze normen. 

2 .4.2. De beroepsbeoefenaar bepaalt de aard en de omvang van het bewijskrachtig mate
riaal, nodig om zich een oordeel te vormen in functie van: 

de specifieke risico's verbonden aan de toestand van de onderneming; 
de besluiten van zijn beoordeling van de administratieve en boekhoudkun
dige organisatie; 
het algemeen materialiteitsbeginsel. 

Hij moet altijd in staat zijn om zijn beslissingen te motiveren. 

2.4.3. De beroepsbeoefenaar zal een dusdanig werkprogramma opstellen dat het risico 
op het formuleren van een foutief besluit met betrekking tot de boekhoudkun
dige staat wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau; bij het bepalen van 
de te verrichten verificaties zal hij rekening houden met het algemene materiali
teitsprincipe. 

De toepassing van het algemeen materialiteitsprincipe moet aangepast zijn aan 
het doel van het opsporen van de overwaarderingen in de rubrieken van het actief 
en onderwaarderingen in de rubrieken van het passief, met uitzondering van eigen 
vermogen. Aldus kan de beroepsbeoefenaar zijn werkzaamheden beperken indien 
hij overeenkomstig punt 2.4.2. kan besluiten dat het risico op onjuistheden die 
leiden tot de overwaardering van het eigen vermogen van gering belang is. 

Indien de beroepsbeoefenaar redenen heeft om aan te nemen dat er zich wellicht 
enige overwaardering van het netto-actief heeft voorgedaan, dient hij in zodanige 
mate aanvullende of meer uitgebreide werkzaamheden te verrichten dat hij in 
staat is te concluderen of er al dan niet enige overwaardering van het netto-actief 
heeft plaatsgehad. 

2.4.4 . De beroepsbeoefenaar besteedt aandacht aan de waarderingsmethoden en de even
ruele wijzigingen ervan ter gelegenheid van de omzetting. 

2 .4.5 . Als de beroepsbeoefenaar het bestaan vaststelt van schuldvorderingen op venno
ten, zal hij in het bijzonder de solvabiliteit van deze onderzoeken. 

2.5 . De werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar moeten voldoende zijn om 
hem toe te laten te besluiten dat de staat die de activa- en passivatoestand 
w eergeeft, een redelijke basis vormt voor de berekening van het netto
actief. 

2.5.1. De staat van activa en passiva voorzien in artikel 776 en artikel 436, §2 W. Venn. 
zal minstens bestaan uit een balans of een gelijkaardige tussentijdse toestand, 
opgemaakr vo lgens de beginselen hierboven uiteengezet in de paragraaf 1.3.1. en, 
in beide gevallen , een verklarende bijlage, die een samenvatting bevar van de 
rechten en verplichtingen. 
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2.5.2. Als uir de verrichre verificaries blij kr dar correcries moeren worden aangebrachr 
aan de voorgelegde sraar van acriva en passiva, dan zal de beroeps beoefenaar 
nagaan of deze correcries inderdaad zijn geboekr, zodar de sraar van acriva en pas
siva zonder roevoeging, noch weglaring voorrvloeir uir de balans van de rekenin
gen. 

De beroeps beoefenaar moer nagaan in welke mare rekening wordr gehouden mer 
alle elemenren die van aard zijn om her vermogen van de vennoorschap negarief re 
beïnvloeden. 

Her maarschappelijk kapiraal vermeld in de boekhoudkundige sraar moer her 
kapiraal zijn dar bes raar op de darum dar de boekhoudkundige sraar wordr opge
sreld . Een wijziging van her kapiraal die na die darum doorgevoerd zou worden, 
kan nier opgenomen worden in de sraar. De beroeps beoefenaar zal her voorsrel ror 
wijziging van her kapiraal in zijn verslag vermelden, zonder dar deze vermelding 
zijn besluir mag beïnvloeden (zie ook 2.8.1.). 

2.6. De beroepsbeoefenaar berekenr her nerro-acrief van de vennoorschap mer 
aandachr voor de naleving van de werrelijke en reglemenraire bepalingen, 
in hoofdzaak mer berrekking ror de samensrelling van her maarschappelijk 
kapiraal van de vennoorschap. 

2.6.1. De beroepsbeoefenaar zal bijzonder voorzichrig zijn als blijkr dar her bedrag van 
her nerro-acrief her bedrag van her kapiraal benaden. Hij zal zijn aandachr moe
ren verscherpen en zijn conrroles moeren uirbreiden als her nerro-acrief lager is of 
slechrs weinig hoger is dan her minimumkapiraal vereisr voor de vorm van de 
vennoorschap waarnaar wordr omgezer. Overeenkomsrig ani keI 785 W. Venn. 
zijn de ven noren onder firma, de beherende vennoren, de zaakvoerders of besruur
ders van een vennoorschap die wordr omgezer hoofdelijk gehouden ror beraling 
van her evenruele verschil russen her nerro-acrief van de vennoorschap na omzer
ring en her minimumkapiraal. Ingeval van een omzerring van een CVOA in een 
CVBA bepaaIr arrikel 436, §5 W. Venn. dar de besruurders hoofdelijk gehouden 
zijn voor her verschil russen her eigen vermogen en her werrelijk voorgeschreven 
minimumbedrag van her vasre kapiraal. 

Wanneer een verplichring die nier in de balans voorkomr, op berekenisvolle wijze 
een invloed zou kunnen hebben op her bedrag van her nerro-acrief, dan zal de 
beroeps beoefenaar oordelen of hij zijn besluir dienr re vervolledigen in funcrie van 
her risico op verlies dar deze verplichring kan reweegbrengen. Dir is in her bij
zonder van belang wanneer her bedrag van her minimumkapiraal nier meer zou 
gehaald worden. 

2.7. In de uiroefening van zijn opdrachr moer de beroepsbeoefenaar aandachr 
bes reden aan elke schending van de boekhoudwergeving, van de vennoor
schapswetgeving of van de statuten die een invloed zouden kunnen heb
ben op de staat van activa en passiva en meer in het algemeen op de goede 
afloop van de verrichting van wijziging van de juridische vorm van de ven
nootschap. 

2.7 .1. De beroepsbeoefenaar zal de formele regels voor her houden van de rekeningen 
nagaan, alsook de elemenren met berrekking ror de exrerne informarie voor zover 
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zij betrekking hebben op de werrelijke opdrachr van de omzerring. Hij zal in her 
bijzonder nagaan of: 

de wenelijke boeken regelmarig worden gehouden; 
de waarderingsregels goedgekeurd zijn door her besruursorgaan. 

2.7.2. Als de beroepsbeoefenaar kennis neemr van een feir of een beslissing die de schen
ding zou kunnen uirmaken van een wettelijke of reglementaire bepaling, die een 
berekenisvolle invloed heeft op de rekeningen onderworpen aan zijn onderzoek, 
dan moer hij in de eersre plaars alle nodige informarie verzamelen over de draag
wijdre van her feir of de betrokken beslissing en over her werkelijk onregelmarig 
karakrer ervan. Hij zal zijn vasrsrellingen documenteren, conracr opnemen mer de 
beroeps beoefenaar die de gewoonlijke raadgever" is van de onderneming en de 
kwesrie bespreken mer de leiding van de onderneming. 

Als de gevolgen van de onregelmarige roes rand op de rekeningen, geler op de 
omsrandigheden, nier gecorrigeerd kunnen worden, dan zal de beroeps beoefenaar 
kunnen kiezen voor één van de volgende gedragslijnen: 

ofwel de vasrgesrelde zaken schrifrelijk meedelen aan her besruursorgaan en 
weigeren zijn opdrachr verder re zenen; 

ofwel de vasrgesrelde zaken schrifrelijk meedelen aan her besruursorgaan en 
een uirdrukkelijk voorbehoud maken in zijn verslag mer betrekking ror de 
gevolgen van de onregelmarigheden op de sraar van acriva en passiva. 

2.7.3. De beroeps beoefenaar onderzoekr de rechren verbonden aan de verschillende care
gorieën van aandelen, daarin begrepen de aandelen die her maarschappelijk kapi
raai nier verregenwoordigen. Als hij vasrsrelr dar de gelijkheid russen de verschil
lende ven noren op berekenisvolle wijze in gevaar dreigr re komen door de realisa
rie van de verrichring, dan meldr hij dar in zijn verslag. 

2.8. Als de beroepsbeoefenaar in de loop van zijn werkzaamheden gebeurrenis
sen vasrsrelr na de afsluiringsdarum van de sraar van acriva en passiva die 
een berekenisvol effecr kunnen hebben op de voorsrelling van de sraar van 
acriva en passiva of her bedrag van her ner[Q-acrief, dan moer hij dar mel
den in zijn verslag. 

2.8.1. De beroeps beoefenaar zal aandachrig zijn voor de evolurie van her maarschappe
lijk kapiraal na de darum van de boekhoudsraar en [Or de onderrekening van zijn 
verslag. In her bijzonder voor de coöperarieve vennoorschappen, dient hij speci
fieke aandachr re besreden aan de evolurie van her veranderlijk gedeelre van her 
kapiraal; desgevallend zal de beroepsbeoefenaar melding maken van her risico van 
de wijziging van her veranderlijk gedeelre van her kapiraal ná de onderrekening 
van zijn verslag . 

0 ) Zie deontologische aanbeveling d.d. 5 december 1997 inzake de relaties tussen de leden van het 
IBR en het JAB in het kader van de beroepsuitoefening (zie IBR-Jaarverslag, 1997, p. 24-25). 
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HOOFDSTUK 3: HET VERSLAG 

3.1. De beroepsbeoefenaar vermeldt in zijn verslag, in algemene bewoordingen, 
de opdracht die hem is toevertrouwd, de referentie naar het aanstellings
document en de wijze waarop hij zijn controle heeft uitgeoefend op de 
staat van activa en passiva voorgelegd aan de algemene vergadering. 

3.1.1. In de identificatie van de opdracht die hem wordt toeverrtouwd, zal de betoepsbe
oefenaar moeten opnemen: 

a) de identificarie van de vennootschap (de maatschappelijke benaming en zetel, 
in voorkomend geval het handelsregister, enz.); 

b) de datum waatop de boekhoudkundige staat werd vastgesteld door het 
bestuursorgaan van de onderneming , met duidelijke vermelding dar deze 
staat is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van dit orgaan; 

c) een samenvatting van het kader waarin de verrichting van omzetting plaats
vindt en van de verantwoording van het besruursorgaan. 

3.2. De beroepsbeoefenaar zet de wijze ui reen waarop hij zijn verificaties heeft 
uitgevoerd. Hij geeft aan in welke mate hij zijn werkzaamheden heeft kun
nen steunen op een administratieve en boekhoudkundige organisatie die 
volstaat in het kader van de verrichting. 

3.2 .1. De beroepsbeoefenaar moer in zijn verslag vermelden dat het doel van zijn 
opdracht bestaat in het opsporen van elke overwaardering van het netto-actief 
zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en pas
siva. Zijn werkprogramma is bijgevolg gericht op de opsporing van eventuele 
overwaarderingen van rubrieken van het actief, evenals op de onderwaardering 
van de voorzieningen voor risico's en kosten en de schulden. Niet alle aspecten 
zijn in acht genomen die nodig zijn in het kader van de cerrifiëring van het 
getrouw beeld van de jaarrekening (structuur van het resultaat , financiële situatie, 
enz.). 

3.2.2. Het verslag van de beroepsbeoefenaar zal uiteenzetten of de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie van de vennootschap het hem mogelijk heeft 
gemaakt zich een oordeel te vormen over de beschrijving en de waardering van de 
bestanddelen van de boekhoudkundige staat. 

Als de administratieve en boekhoudkundige administratie gtote leemten ver
toont, dan zal de beroepsbeoefenaar trachten voldoende alternatieve controles uit 
te werken . Als dat niet mogelijk is, zal hij geen verklaring zonder voorbehoud 
kunnen afgeven. 

3.3. De beroepsbeoefenaar neemt de boekhoudkundige staat van activa en pas
siva op in zijn verslag, of voegt hem erbij . Er moet duidelijk vermeld wor
den dat deze staat van activa en passiva opgesteld is onder de verantwoor
delijkheid van het b estuursorgaan van de vennootschap. 

3.3.1. De wet schrijft voor dat de beroepsbeoefenaar verslag uitbrengt over de boek
houdkundige staat. Dit verslag zal volgende elementen betreffen: 
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a) de boekhoudkundige staat vloeit voort zonder roevoegingen, noch weglatin
gen ui t de balansrekeningen; 

b) de voorstelling van de boekhoudkundige staat is in overeenstemming met de 
strucruur van de jaarrekeningen, opgesteld in overeenstemming met de regle
mentering; 

c) de roegepaste waarderingsregels stemmen overeen met de boekhoudreglemen
tering en alle waardecorrecties (afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen) zijn aangebracht op de afsluitdatum van de staat van activa en 
passiva, zodanig dat de boekhoudkundige staat een redelijke basis vormt voor 
de berekening van het netro-actief. 

Indien de beroeps beoefenaar het noodzakelijk acht, kan hij commentaar geven bij 
punt c) hierboven; hi j kan hiervoor de betekenisvolle rubrieken van de boekhoud
kundige staat overlopen. Hij zal zijn verslag moeten vervolledigen in de hypothe
ses, zoals bedoeld in de paragrafen 3.3.2., 3.3.3. en 3.3.4. hierna. 

3.3.2. Als de beroeps beoefenaar van oordeel is dat wijzigingen aangebracht moeten wor
den aan de boekhoudkundige staat, dan zal hij in zijn verslag een voorbehoud 
opnemen met een vermelding van de betekenisvolle correcties die hij nodig acht, 
overeenkomstig hetgeen hierna onder paragraaf 3.5. wordt gesteld. 

3.3.3. Als de beroeps beoefenaar van mening is dat de verklarende bijlage, zoals bedoeld 
in paragraaf l.3., bij de rubrieken van de staat van activa en passiva van belang is 
voor het begrip ervan, dan zal hij dit vermelden in zijn verslag. Dit betreft in het 
bijzonder de wijziging van de waarderingsregels die zouden zijn doorgevoerd voor 
de opstelling van de boekhoudkundige staat. Andere inlichtingen die de beroeps
beoefenaar zou moeten opnemen in zijn verslag zijn in het bijzonder: 

betekenisvolle verbintenissen (lopende betwistingen, belangrijke waarborg
verplichtingen, enz .); 

zware financiële moeilijkheden die het voortbestaan van de vennootschap, 
zelfs na omzetting, onzeker maken; volgens het gebruik op het vlak van certi
fiëring van jaarrekeningen beloopt het continuïteitsvooruitzicht normaal één 
jaar. 

wijzigingen van het kapitaal na de darum van de boekhoudkundige staat. 

3.3.4. De beroepsbeoefenaar vermeldt elk feit dat hem ter kennis werd gebracht na de 
darum van de boekhoudkundige staat en dat een betekenisvolle wijziging van 
deze staat rot gevolg zou hebben gehad, als dat feit voor die darum bekend was 
geweest. 

3.4. De beroepsbeoefenaar vermeldt dat hij kennis heeft genomen van het ver
slag van het bestuursorgaan voorzien door artikel 778 W. Venn. Hij geeft in 
zijn verslag alle inlichtingen die hij nodig acht ter informatie van de alge
mene vergadering in verband met de omzetting van de rechtsvorm van de 
vennootschap en die niet voorkomen in het verslag van het bestuursor
gaan. 
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3.4.1. De beroeps beoefenaar vermeldt de betekenisvolle feiten die hem ter kennis wer
den gebracht na de datum van de boekhoudkundige staat en die van aard zijn een 
aanzienlijke invloed te hebben op de beslissing van de algemene vergadering, zelfs 
als ze niet noodzakelijk een invloed hebben op de presentatie van de boekhoud
kundige staat. 

3.5. Als de beroepsbeoefenaar in de onmogelijkheid verkeert een verklaring 
zonder voorbehoud af te geven, dan zal hij de redenen daarvoor in duide
lijke bewoordingen uiteenzetten. 

3.5.1. De beroepsbeoefenaar moet in zijn verslag melding maken van alle betekenisvolle 
correcties, die aanleiding geven rot de overwaardering van het netro-actief, die 
aangebracht moeten worden aan de sraat van activa en passiva, gevoegd bij het 
verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap. 

In het geval de correcties voor gevolg zouden hebben dat het netro-actief kleiner 
wordt dan het maatschappelijk kapitaal, dan zal de beroeps beoefenaar de door 
hemzelf gecorrigeerde cijfers gebtuiken om het netto-actief te berekenen vermeld 
in het besluit van zijn verslag. 

3.5.2. De beroepsbeoefenaar, die in de loop van zijn werkzaamheden een inbreuk vast
stelt op de boekhoudwet en haar uitvoeringsbesluiten in verband met de opstel
ling van de boekhoudkundige staat, zal, onverminderd formele aspecten van 
ondergeschikt belang, daarvan melding moeten maken in zijn verslag, overeen
komstig het artikel 16 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 
ondernemingen. 

3.5.3. De beroepsbeoefenaar, die in de loop van zijn werkzaamheden een betekenisvolle 
inbreuk vaststelt op het Wetboek van vennootschappen en de statuten, zal dit ver
melden in zijn verslag, in de mate waarin deze inbreuk invloed kan hebben op: 

de beslissing van de algemene vergadering; 
of de presentatie van de staat van activa en passiva en/of de berekening van 
het netto-actief. 

3.6 . Het verslag van de beroepsbeoefenaar zal gedateerd en getekend worden 
op de dag waarop de werkzaamheden werden beëindigd. 

3.6.1. Als de beroepsbeoefenaar het schriftelijk verslag van het bestuursotgaan ter ver
antwoording van de omzetting van de vennootschap niet heeft kunnen bekomen 
vóór hij zelf zijn verslag heeft opgesteld, dan kan hij zijn getekend verslag niet 
afleveren. 

In zulk geval zou de commissaris een verslag van niet-bevinding moeten afleve
ren. 

HOOFDSTUK 4: BESLUIT VAN HET VERSLAG 

4 .1. Het besluit van het verslag van de beroepsbeoefenaar moet zijn oordeel 
bevatten over de afwezigheid van enige overwaardering van het netto
actief. 
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4.1.1. Naasr de vermelding bepaald in 4.2. moer de beroeps beoefenaar in zijn verklaring 
aangeven: 

dar de verrichring werd nagezien overeenkomsrig deze normen; 

dar uir zijn werkzaamheden nier is gebleken dar enige overwaardering van her 
nerro-acrief heefr plaarsgehad; 

elke andere inlichring die hij nutrig oordeelr voor de informarie van de aan
deelhouders en derden in her kader van de omzerringsverrichring. 

4.1.2. Als de beroeps beoefenaar van oordeel is dar correcries hadden moeren aangebrachr 
worden aan de sraar van acriva en passiva die hem wordr voorgelegd voor de bere
kening van her nerto-acrief, dan moer hij zijn voorbehoud in duidelijke bewoor
dingen opnemen in her besluir. Hij kan gebruik maken van de voorbeeld-beslui
ren in bijlage. 

4.2. De beroepsbeoefenaar moer zich in zijn besluir explicier uirspreken over de 
verhouding van her nerw-acrief wr her kapiraal. 

4.2 .1. Als her nerro-acrief grorer is dan her kapiraal, dan moer hij dar vermelden, maar 
moer hij nier her bedrag van her nerro-acrief, noch her verschil opnemen in zijn 
verklaring. 

4.2.2 . Als her nerro-acrief (of nerto-passief) kleiner is dan her kapiraal, dan moer hij her 
bedrag van her nerro-acrief (of nerro-passief) en her verschil vermelden in zijn 
besluir. 

4.2.2.1. De beroeps beoefenaar zal her nerro-acrief berekenen en vergelijken mer her maar
schappelijk kapitaal , zelfs als dar netto-actief gelijk is of grorer is dan her mini
mumkapiraal , geplaarsr en/of volgestort, bepaald in her Werboek van vennoor
schappen. 

4.2.2.2. Zelfs als de vennoorschap die zich omzer een nerto-acrief heefr dar kleiner is dan 
her geplaarsr en/of volgestorr minimumkapiraal voorzien door her Werboek van 
vennoorschappen, dan kan de omzerring plaarsvinden. 

De beroepsbeoefenaar zal echrer in zijn verslag en eventueel in her besluir van zijn 
verslag uirdrukkelijk her specifieke risico dar eruir voortvloeir in herinnering 
brengen, mer name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de personen 
bedoeld in her artikel 785 W. Venn. en her feir dar elke belanghebbende in rechre 
de ontbinding van de vennoorschap kan vragen (arrikelen 333 en 634 W. Venn.). 
Deze vermelding kan in de conclusie worden wegge laren in het geval voldoende 
exrerne inbrengen worden vooropgesreld. 

4.2.2.3. Als her nerto-acrief kleiner is dan her kapiraal, enkel omwille van her feir dar er 
nier-opgevraagd kapiraal is, kan de beroeps beoefenaar zijn oordeel nuanceren. Hij 
zal rekening kunnen houden mer aanwijzigingen die re kennen geven dar 
bepaalde vennoren nier in sraar zullen zijn om her saldo re volstorten. 

4 .2.3 . Als her nerto-acrief renminsre overeensremr mer her bedrag van her maarschappe
lijk kapiraal, maar kleiner is dan her minimumkapiraal vereisr door her Werboek 
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van vennootschappen, dan moet de beroeps beoefenaar daar melding van maken in 
zijn vetslag. Het tweede lid van paragraaf 4.2.2.2. is eveneens toepasselijk. 

4.2.4. Het niet voldoen aan de vereiste van het minimumkapitaal van de vennootschaps
vorm waarnaar wordt omgezet, bepaald in het Wetboek van vennootschappen 
moet ook worden gemeld, zelfs als het netto-actief groter is dan dit wettelijk 
mInImum. 

In zulke gevallen is het gebruikelijk dat de vennootschap beslist haar kapitaal te 
verhogen voorafgaand aan de verrichting van omzetting, om het minimumkapi
taal te bereiken veteist vOOt de vorm van de vennootschap waarin zij zich omzet. 
De beroepsbeoefenaar zal dan nagaan dat ofwel voldoende bestanddelen van het 
eigen vermogen voorhanden zijn (in de mate dat deze de overgedragen verliezen 
overtreffen) behoorlijk goedgekeurd door de algemene vergadering , ofwel dat 
vootafgaandelijk de statutaire afsluitdatum van het boekjaat is gewijzigd om toe 
te laten de door de algemene vergadering goedgekeurde winst van het boekjaar te 
incorporeren in het kapi taal. 

4.2.5. De omzetting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een 
besloren vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan gebeuren voor zover het 
netto-actief tenminste overeenstemt met het minimum te volstorten kapitaal 
(6.200 EUR). Indien dit niet het geval is, dient de ontoereikendheid van het 
geplaatste kapitaal te worden vermeld, alsook het risico dat hietuit voortvloeit op 
het vlak van de aansprakelijkheid van de partijen. 

4.2.6. Wanneer de vennootschap zich ná de omzetting bevindt in een situatie zoals 
omschreven in de artikelen 332 of 633 W. Venn., zal de betoepsbeoefenaar hier
van melding maken in zijn vetslag en, in voorkomend geval, in zijn besluit. 

4.3. Als de beroepsbeoefenaar niet in de mogelijkheid is geweest om de nodige 
informatie te verzamelen voor zijn controles, ofwel omdat de gegevens ver
strekt door de partijen onvoldoende zijn, ofwel omdat de beroepsbeoefe
naar geconfronteerd wordt met een belangrijke onzekerheid voor de 
waardering van de actief- en passiefbestanddelen, dan is hij gerechtigd 
zich te onthouden van het geven van een oordeel. 

4.3.1. In het besluit van zijn verslag zal hij de partijen aanbevelen de verrichting uit te 
stellen totdat bijkomende inlichtingen verkregen zijn, die de preciseringen kun
nen geven die noodzakelijk geacht worden om de beslissing te kunnen nemen met 
kennis van zaken. 

4.4. In de authentieke akte die de beslissing tot omzetting vaststelt, worden de 
conclusies overgenomen van het verslag van de beroepsbeoefenaar. Het 
uittreksel uit deze authentieke akte, dat dient neergelegd te worden ter 
griffie van de rechtbank van koophandel en te worden bekendgemaakt in 
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, moet deze conclusies bevatten. 
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BIJLAGE 1 

1. Voorbeeld van een besluit van een verslag zonder voorbehoud 

BESLUIT 

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige over
waardering van het netto-actief, zoals dat blij kt uit de staat van activa en passiva per 
... (datum) die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats
gehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het 
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er 
enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens 
deze staat van ... euto is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ... euto. 

2. Voorbeeld van een besluit van een verslag zonder voorbehoud wanneer aan de 
kapitaal voorwaarde niet is voldaan 

2.1. Het netto-actief is lager dan het kapitaal vermeld in de boekhoudstaat 

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige over
waardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 
... (datum) die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats
gehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het 
vetslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er 
enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens 
deze staat van ... euto IS .. euro kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ... euto. 

2.2 . Het netto-actief is lager dan het minimumkapitaal van de vennootschap waarin de 
vennootschap wordt omgezet 

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige over
waardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 
... (datum) die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats
gehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het 
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er 
enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens 
deze staat van euto is ... euto kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de 
oprichting van een ... (naamloze vennootschap). Op straffe van aansprakelij kheid van 
de bestuurders (zaakvoerders of vennoten naargelang het geval), kan de verrichting 
slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buitenuit. 

3. Voorbeeld van een besluit van een verslag met voorbehoud en met een netto
actief hoger dan het kapitaal 

BESLUIT 

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige over
waardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 
... (datum) die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats
gehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het 
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderin
gen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag ... euro bedraagt. Het 
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netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, 
bedraagt ... euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ... euro. 

4. Voorbeeld van een besluit van een verslag met voorbehoud en met een netto
actief lager dan het kapitaal 

BESLUIT 

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige over
waardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de sraat van activa en passiva per 
... (datum) die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats
gehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het 
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderin
gen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het netrobedrag ... euro bedraagt. Het 
netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, 
bedraagt ... euro. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van ... euro, vermeld 
in de staat van activa en passiva, bedraagt ... euro. 
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BIJLAGE 2 

Cijfervoorbeeld in duizenden EURO van de hypotheses 
vermeld in paragraaf 2.6. en 4.2. van de normen 

l. Omzetting van een BVBA in NV 

Norm Eigen Kapitaal vóór de Kapitaa l ná de 
vermogen verrichting verrichting 

Geplaatst Volgestort Geplaatst Volges tort 

2.6.1. 2.600 2.500 2.500 2.500 2. 500 
4.2.2. 1. 9 .000 10.000 10.000 10.000 10.000 
4.2.2 .2. 1.500 2.500 2.500 2. 500 2.500 
4.2.2.2. 300 750 750 2.500 2. 500 
4.2.3 . 1.000 750 750 2.500 2.500 
4.2.4. 3.000 1.500 1.500 2.500 2.500 

2. Omzetting van een NV in BVBA 

Norm Eigen Kapitaal vóór de Kapi taal ná de 
vermogen verrichting verrichting 

Geplaatst Volgestort Geplaatst Volges tort 

4.2.2. 1. 1.200 1.250 1.250 750 750 
4 .2.2. 1. 1.200 1.500 1.250 750 500 
4.2.2. 1. 600 2. 500 2.500 750 750 
4.2.2. 1. 600 1.500 1.250 750 500 
4.2 .2.2 . 200 2. 500 2.500 750 750 

3. Omzetting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Norm 

4 .2.5. 

Eigen 
vermogen 

300 

Kapitaal vóór de 
verrichting 

Geplaatst* Volgestort 

750 250 

* bij onderhandse akte gebracht op 750. 
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BIJLAGE 3 

NORMEN INZAKE DE KWALITEITSCONTROLE(!) 
(08-11-2002) 

WOORD VOORAF 

Gezien het beroep van bedrijfsrevisor bij wet werd georganiseerd om onder meer hoge kwaliteitsnormen 
bij de uitvoering van controleopdrachten te waarborgen; 

Gezien het nuttig is een regime van toezicht uit te werken dat gebaseerd is op de confraterniteit en 
niet op een bestuursrechtelijk onderzoek; 

Gezien het toezicht uitgeoefend in het kader van de kwaliteitscontrole moet kllnnen ontwikkeld 
worden in een geest van dienstverlening en solidariteit onder beroepsgenoten, en dat dit toezicht zoveel 
mogelijk incidenten moet voorkomen die te wijten zijn aan een gebrekkige organisatie van het kantoor 
of aan nalatigheid; 

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie van 15 november 2000 "inzake waarborging 
van de kwaliteit van de wettelijke controle in de Europese Unie: minimllmvereisten"'''; 

Overwegende dat voormelde Europese aanbeveling een aantal preciseringen van de bestaande norm 
inzake confraternele controle d.d. 5 juli 1991 noodzakelijk heeft gemaakt; 

Gezien de wet van 22 jlili 1953 hOlldende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
in het bijzonder de artikelen 2, 9, 18bis en 18ter en de sedertdien door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren uitgebrachte reglementeringen, normen en aanbevelingen; 

Gezien het advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen d.d. 17 mei 2002, 

Heeft de Raad van het Instituut op zijn zitting van 8 november 2002 de hiernavolgende normen 
aangenomen. Deze normen treden in werking voor de kwaliteitscontroles die in 2003 worden opge
start en vervangen de norm d.d. 5 juli 1991. 

(1) Versie goedgekeurd door de Raad van 8 november 2002, na het advies van de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen van 17 mei 2002 en na aanpassingen door de Raad van 4 juli en 4 oktOber 
2002. 

(2) Pub/. E.G., 31 maart 2001, L 91/91. 
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1. De bedrijfsrevisoren moeten hun beroepsactiviteit onderwerpen aan een 
kwali tei tscon trole. 

1.1. De kwaliteirsconerole is een onderzoeksprocedure van de professionele activiteit 
van een bedrijfsrevisor die door een confrater wordt uitgevoerd . Het is één der 
belangrijkste middelen waarmede de Raad het roezicht, zoals vootgeschteven door 
artikel 1 Ster van de wet van 22 juli 1953, wenst uit te voeten. 

1.2. Voor de roepassing van onderhavige notmen wotdt, tenzij andets vermeld, 
bedoeld met bedrijfsrevisor, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon ingeschre
ven op de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Met betrekking rot de 
bedrijfsrevisoren-rechtspersonen, moet de kwaliteitsconerole slaan op het geheel 
van de organisatie en de activiteit van de vennootschap of de maatschap, alsook op 
de activiteit van iedere bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon, die de vennootschap of 
de maatschap kan vertegenwoordigen. Nochtans kunnen de individuele controles 
met betrekking rot de bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen worden beperkt rot 
een represeneatieve steekproef, op voorwaarde dat de vennootschap of maatschap 
voldoet aan de voorwaarden bepaald volgens de procedure voorzien in pune 7.6. 

1.3. De conerole wordt uitgeoefend in een geest van confraterniteit. De kwaliteitscon
trole beoogt het publiek en de toezichthouders ervan te overtuigen dat de 
bedrijfsrevisoren hun werkzaamheden uiroefenen overeenkomstig de controlenor
men en de roepasselijke deoneologische regels. Het biedt bovendien, meer alge
meen, de gelegenheid kwaliteitsverbeteringen bij de beroepsuiroefening aan te 
moedigen. 

IA. De kwaliteitsconerole is verplicht. De bedrijfsrevisoren die weigeren zich aan deze 
verplichting te onderwerpen, maken zich schuldig aan een inbreuk op de deoneo
logie die de Raad aan de tuchtcommissie zal overmaken. 

2. De Raad van het Instituut gelast de Commissie Kwaliteitscontrole met de 
opdracht om de kwaliteitscontrole te organiseren. De conclusies inzake de 
bij de bedrijfsrevisoren uitgevoerde controles worden goedgekeurd door 
de Raad, op voorstel van de Commissie. 

3. De bedrijfsrevisoren moeten minstens om de vijf jaar hun beroepsactiviteit 
onderwerpen aan een kwaliteitscontrole. De eerste kwaliteitscontrole moet 
betrekking hebben op uiterlijk het derde jaar van activiteit volgend op de 
eedaflegging door de bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon of volgend op de 
oprichting van de vennootschap of maatschap van bedrijfsrevisoren. 

De Raad mag nochtans aan een bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon, een 
vennootschap of een maatschap van bedrijfsrevisoren één of meerdere tus
sentijdse kwaliteitscontroles opleggen. 

3.1. Het Instituut is belast met het opstellen van een termijnplanning en het verwitti
gen van de bedrijfsrevisor die zich diene te onderwerpen aan een kwaliteitscon
trole. 

Indien er om een of andere reden geen controle binnen de vijf jaar zou hebben 
plaatsgevonden, diene de bedrijfsrevisor zelf deze conerole aan te vragen. 
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3.2. Indien de bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon nieuw ingeschreven is op de leden
lijst A van het Instituut, dient hij zich te onderwerpen aan een kwaliteitscontrole 
die betrekking heeft uiterlijk op het derde jaar van activiteit volgend op deze 
inschrijving. 

Indien hij echter deel uitmaakt van een vennootschap of maatschap van bedrijfs
revisoren, zal hij worden gecontroleerd in het kader van de eerstvolgende kwali
teitscontrole van deze vennootschap of maatschap. 

3.3. Elke vennootschap of maatschap van bedrijfsrevisoren nieuw ingeschreven op de 
ledenlijst B van het Instituut, dient zich te onderwerpen aan een kwaliteitscon
trole die betrekking heeft uiterlijk op het derde jaar van activiteit volgend op 
haar inschrijving. 

3.4. In geval van reorganisatie tussen twee of meer kantoren (bijvoorbeeld ten gevolge 
van een fusie of een roenadering), zal de Raad oordelen over de wenselijkheid om 
de datum voor de eerstvolgende kwaliteitscontrole van het gereorganiseerd kan
roor aan te passen. 

4. De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd door een bedrijfsrevisor-natuur
lijke persoon, hiernavolgend "aangeduide revisor" genoemd. Deze aange
duide bedrijfsrevisoren zullen door de Raad worden gekozen, ofwel op 
eigen initiatief, ofwel op basis van een lijst kandidaten voorgesteld door de 
Commissie Kwaliteitscontrole. 

4.1. De confraters ingeschreven gedurende meer dan 5 jaar op de ledenlijst worden 
aangeschreven om zich kandidaat te stellen voor de functie van aangeduide revi
sor. Op basis van de ingediende kandidaturen stelt de Commissie Kwaliteits
controle aan de Raad een lijst voor van confraters die de kwaliteitscontrole kun
nen uitvoeren. 

4.2. Van deze lijst worden uitgesloten: de leden van de Raad, de leden van een Tucht
commissie, van de Commissie van Toezicht of van de Commissie Kwaliteits
controle evenals de leden die niet verkiesbaar zijn als lid van de Raad. 

4.3. De aanvaarding van de kandidatuur door de Raad geldt voor 5 jaar. Deze lijst is 
hernieuwbaar. 

5. De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalt het aantal aange
duide revisoren die de controle in een bepaald kantoor zullen verrichten. 

Bij die gelegenheid zal de Raad erop toezien dat de aangeduide revisoren 
beschikken over een voldoende onafhankelijkheid ten aanzien van het te 
controleren kantoor. Wederzijdse kwaliteitscontrole wordt niet aanvaard, 
evenmin als de controle onder (gewezen) vennoten of (gewezen) medewer
kers. Dit laatste verbod neemt een einde tien jaar nadat, naargelang het 
geval, de controle heeft plaatsgevonden of de samenwerking is beëindigd. 

Voor elke te kiezen aangeduide revisor, zal de Raad een lijst van drie kan
didaten voorstellen. Indien er meerdere aangeduide revisoren noodzakelijk 
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zijn, zal een college worden gevormd. De voorzitter wordt door de Com
missie Kwaliteitscontrole onder de leden van dit college aangeduid. 

5.1. Na de mededeling door het Instiruuc van de Iijst(en) der 3 namen van de aange
duide revisoren, zal de gecontroleerde tevisot binnen de 30 dagen zijn keuze moe
ten maken. Bij weigering van het geheel van een lijst, zal deze gemotiveetd aan 
het Instiruuc moeten gemeld wotden binnen dezelfde tetmijn van 30 dagen . 

5.2. De Raad van het Instiruuc zal de aangehaalde motieven onderzoeken indien zij 
gegrond zijn. Indien deze worden aanvaard, zal de Raad één of meerdere andere 
lijsten voorstellen . In het omgekeerde geval zal de Raad één aangeduide revisor of 
een college aangeduide revisoren opleggen . 

5.3. Indien om deontologische redenen een aangeduide revisot oordeelt een bepaalde 
controle niet te kunnen uitvoeren, deelt hij dit onmiddellijk op gemotiveerde 
wijze mee aan de Raad, nadat hij van zijn aanduiding op de hoogte is gebracht. 
De Raad beootdeelt de ingeroepen motivering. Indien de atgumenten als gegrond 
worden beschouwd, zal de Raad aan de te controleren bedrijfsrevisor een alterna
tieve keuze voorstellen. 

5.4. Bij het voorstellen van kandidaat-aangeduide revisoren zal de Raad zo goed 
mogelijk rekening houden, zowel met de specificireiten van de te controleren 
bedrijfsrevisor als met de specialismen van de aan te duiden revisoren . 

5.5 . Indien de activiteit van de gecontroleerde revisor instellingen van openbaar 
belang omvat, zal de Raad bijzonder aandachtig zijn omtrent de keuze van de 
aangeduide revisor die over de nodige bekwaamheden beschikt voor de controle 
van deze dossiers. Ondet het begrip "instelling van openbaar belang" vallen onder 
meer vennootschappen waarvan de effecten genoteerd zijn op een effectenbeucs, 
kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen , instellingen voor collectieve 
belegging en pensioenfondsen. 

6. De opdracht van kwaliteitscontrole wordt op een onafhankelijke en gewe
tensvolle wijze uitgevoerd , overeenkomstig de in onderhavige normen uit
eengezerre beginselen. Deze zal worden uitgevoerd binnen een termijn 
bepaald door de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

6.1. De kwaliteitscontrole moet in een confraternele geest worden uitgevoerd . De aan
geduide revisor of het college der aangeduide revisoren dient zich daarbij in alle 
onafhankelijkheid van zijn taak te kwijten, de onderzoekingen te doen die hij 
wenselijk acht en de aanbevelingen te geven die hij nodig acht, vast te leggen in 
het verslag bedoeld onder punt 9 hierna. 

6.2. De aangeduide revisor of het college der aangeduide revisoren heeft het recht roe
gang te krijgen rot alle informatie die hij nodig acht om zijn opdracht uit te voe
ren. De aangeduide revisor of het college der aangeduide revisoren zal desgeval
lend mededelen dat hij slechts roegang heeft gehad rot een gedeelte van de inlich
tingen die hij noodzakelijk achtte voor een degelijke uitvoering van zijn 
opdracht. 
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6.3 . De Commissie Kwaliteitsconrrole bepaalt de procedure die moet worden gevolgd, 
zodat de kwaliteitsconrrole verloopt overeenkomstig onderhavige normen. 

6.4. De aangedu ide revisor of het college der aangeduide revisoren zal vóór 31 maan 
van elk jaar worden gekozen. Het verslag over de kwaliteitsconrrole moet beëin
digd zi jn en aan het Instituur worden overgemaakt vóór 31 okrober van elk jaar. 

7. De kwaliteitscontrole heeft onder meer tot doel zich ervan te vergewissen 
dat het gecontroleerde kantoor beschikt over een organisatie die aangepast 
is aan de aard en de omvang van haar activiteiten. Dit aspect van de con
trole betreft de structuur van het kantoor, de administratie, de opleiding, 
de onafhankelijkheid en de onverenigbaarheden. 

7.1. De conrrole van de organisatie zal berrekking hebben op het geheel van de acti
viteiten van het kanroor. 

7.2. Elke bedrijfsrevisor moet zichzelf - overeenkomstig de IBR-Conrroleaanbeveling 
d.d. 16 januari 1998 inzake de kwaliteitsbeheersing van de conrrolewerkzaamhe
den - een voldoende inrern kwali teitsconrrolesysteem opleggen. In deze conrext 
maakt het onderzoek van de srructuur van het kantoor, de permanenre vorming 
van het personeel en medewerkers , alsook de toepasselijke systemen en procedures 
een wezenlijk deel van de kwaliteitsconrrole uit. 

7.3. Elke aangeduide revisor za l moeten nazien of de norm betreffende de permanenre 
vorming wordt nageleefd, onder meer wat berreft de beschikbare documenratie en 
de gepresteerde uren. Meer algemeen zal hij overgaan tot een systematische evalu
atie van de vormingsactiviteiten. 

7 .4. De aangeduide revisor zal informatie moeten inwinnen omrrenr de naleving van 
de deonrologische regels en meer in het bijzonder wat de onverenigbaarheden en 
de onafhankelijkheid berreft. 

7.5. De inrerne financiële en administratieve gegevens van het kanroor worden niet als 
zodanig onderworpen aan de controle. Nochtans heeft de aangeduide revisor roe
gang tot de financiële en administratieve gegevens teneinde te kunnen nagaan of 

a) de bezoldigingen en vergoedingen beanrwoorden aan de gepresteerde werk
zaamheden; 

b) de aangewende middelen aangepast blijken aan de omvang en de aard van de 
uitgevoerde opdrachten en er daadwerkelijk worden voor aangewend; 

c) de bepalingen berreffende de hoofdactiviteit, zoals voorzien in artike l 3 van 
de wet van 22 juli 1953, worden gerespecteerd ; 

d) de gegevens vermeld in de jaarlijkse mededelingen over de werkzaamheden 
van het kanroor en de verklaring op erewoord, zoals aan het Instituur overge
maakt, overeenstemmen met de werkelijkheid. 

7.6. In de vennootschappen of maatschappen van bedrijfsrevisoren die minstens tien 
bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen omvatten die het kanroor rechtmatig kun
nen venegenwoordigen, kan het aanral uit te voeren conrtoles worden beperkt 
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door rekening te houden met de resultaten van de analyse van het kwaliteits
systeem dat binnen het kanroor is uitgebouwd. Daarroe worden volgende srappen 
gevolgd: 

het nazicht van het inrerne kwaliteitssysteem zal door de Commissie Kwali
teitscontrole worden toeverrrouwd aan twee aangeduide revisoren van het col
lege, zoals aangeduid volgens de procedures onder punr 5 van onderhavige 
normen; 

de besluiten van dit nazicht van het kwaliteitssysteem zullen door de Com
missie Kwaliteitsconrrole worden geëvalueerd teneinde na te gaan of een con
trole van de bedrijfsrevisoren-naruurlijke personen op basis van een steekproef 
kan worden uitgevoerd: 

a. indien de Commissie een positief oordeel velt, zal de selectie van de te 
conrroleren bedrijfsrevisoren-naruurlijke personen worden bepaald door 
het college van aangeduide bedrijfsrevisoren volgens de richrlijnen van de 
Commissie; 

b. in de andere gevallen zullen de individuele conrroles worden uitgebreid 
[Ot alle bedrijfsrevisoren-naruurlijke personen van de berreffende ven
nootschap of maatschap. 

8. De kwaliteitsconrrole zal betrekking hebben op de uitvoering van de 
opdrachten overeenkomstig de wet, de normen van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren en de regels van een behoorlijke beroepsuiroefening. 

8.1. De aangeduide revisor moet door middel van een selectie van dossiers onderzoe
ken of er een coherenrie bestaat russen de werkdocumenren van de bedrijfsrevisor 
en zijn commenraar en conclusies in zijn verslagen. 

8.2. De aangeduide revisor moet aandacht besteden aan de organisatie van de opdracht 
en het bijhouden van de conrroledossiers. 

In een selectie van dossiers, zal hij onderzoeken of de opdracht werd uitgevoerd 
aan de hand van een aangepast werkprogramma, of het onderzoek van het inrern 
conrrolesysteem werd uitgevoerd en getest en of alle conrrolewerkzaamheden 
schriftelijk werden vastgelegd die de besluiten motiveren. 

8.3 . Het Instiruur stelt aan de aangeduide revisoren een handleiding ter beschikking. 

8.4. Ingeval de activiteit van de bedrijfsrevisor opdrachten omvat bij instellingen van 
openbaar belang, zoals hierboven in punr 5.5. gedefinieerd, kan de Commissie 
bijzondere voorschriften inzake de selectie van de te controleren dossiers bepalen. 

9. De kwaliteitscontrole wordt afgesloten met een verslag dat voorafgaande
lijk wordt medegedeeld aan de bedrijfsrevisor-naruurlijke persoon, en des
gevallend aan de vennootschap of maatschap waarvan hij deel uitmaakt en 
vervolgens wordt doorgestuurd aan de Voorzitter van de Commissie 
Kwaliteitscontrole door de aangeduide revisor. 

Wanneer de controle is uitgevoerd door een college van aangeduide reviso
ren, zal elke aangeduide revisor een kopie van zijn verslag aan de Voor-
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zitter van het college overmaken; deze laatste zal een eindverslag opmaken 
als conclusie over het geheel van het gecontroleerde kantoor. 

9.1. Het verslag zal tenminste betrekking hebben op: 

a. de wijze waarop de controle wetd uitgevoerd alsmede de motivatie van de 
keuze van de geselecteerde dossiers; 

b. de beschrijving en een algemene beoordeling van de strucruur van het kan
toor; 

c. alle andere informatie over de organisatie van het kantoor die nodig is voor 
het beoordelen van de interne kwaliteitscontrole, het bijhouden van de werk
dossiers en de kwaliteit van de verslaggeving; 

d. een beoordeling of deze middelen aan werknemers en uitrusting aangepast 
zijn aan de omvang en de aard van de opdrachten en ook daadwerkelijk voor 
deze opdrachten worden aangewend en of de vergoedi ngen en bezoldigingen 
beantwoorden aan de gepresteerde werkzaamheden; 

e. de vastgeste lde inbreuken en afwijkingen op de wetgeving, de reglementen 
en de normen i.v.m. de beroepsactiviteit; 

f. de leemten en verwaarlozingen die tijdens de kwaliteitscontrole werden vast
gesteld; 

g. tenslotre de aanbevelingen aan de gecontroleerde bedrijfsrevisor en het even
ruele gevolg dat hieraan is gegeven door de betrokken bedrijfsrevisor. 

9.2 . De algemene beoordeling zal vermelden of de organisatie van het kantoor aan de 
aard en de omvang van zijn werkzaamheden is aangepast en de werkdossiers cor
rect worden bijgehouden. Zij zal eveneens melding maken van het feit of het kan
toor over voldoende medewerkers in aantal en kwalificatie beschikt. 

9.3 . De algemene beoordeling zal betekenisvolle leemtes of verwaarlozingen vermel
den die tijdens de kwaliteitscontrole zouden worden vastgesteld in de mate dat zi j 
relevant zi jn. 

9 .4. Het verslag van de aangeduide revisor of college der aangeduide revisoren zal de 
opmerkingen en aanbevelingen bevatten die hij lz ij nodig acht. 

9 .5. De afgifte van het kwaliteitsconttoleverslag zal het volgend proces dienen te vol
gen: 

a. afgifte van het vets lag aan de gecontroleerde confrater binnen de maand vol
gend op het laatste bezoek aan het kantoor; 

b. de gecontroleerde confrater zal na goedkeuring het verslag eventueel verge
zeld met opmerkingen, binnen de 2 weken aan het kantoor van de aangeduide 
revisor terugzenden; 

c. ingeval van een college van aangeduide revisoren, zal elke aangeduide revisor 
aan de Voorzi[(er van het college der aangeduide revisoren een kopie van zi jn 
individuele verslagen overmaken, zoals goedgekeurd of van commentaar voor
zien door de geconttoleerde confraters; 
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d. gezien het confidentieel karakter van deze laatste, zal de aangeduide revisor 
en de Voorzitter van het college der aangeduide revisoren de tegengetekende 
verslagen alsook alle werkdocumenten aan het Instituut per aangetekend 
schrijven verzenden of per drager overmaken tegen afgifte van een ontvangst
bewijs. De aangeduide revisor en de Voorzitter van het college dienen alle 
informatie opgeslagen op elektronische gegevensverwerkers te vernietigen. 

10. De kwaliteitscontrole vereist de strikte toepassing van het beroepsgeheim 
voor de aangeduide revisor. 

Het is strijdig met de plichtenleer en derhalve onaanvaardbaar rechtstreeks 
of onrechtstreeks melding te maken tegenover derden van het feit dat de 
bedrijfsrevisor zich onderworpen heeft aan de verplichting tot de kwali
teitscontrole en/of van het verslag dat werd afgeleverd na een kwaliteits
controle. 

10.1. De aangeduide revisor zal erover waken zijn onderzoek niet te richten op dossiers 
waar er een tegenstri jdigheid van belangen zou kunnen ontstaan. Het gevaar van 
belangenconflict moet strikt geïntetpreteerd worden door de aangeduide revisor. 

10.2. Elk belangenconflict mag aan de Raad van het Instituut worden voorgelegd als 
één der confraters dit wenst. 

10.3. De aangeduide revisor of college der aangeduide revisoren mag na de afhandeling 
van de kwaliteitscontrole geen enkel document onder welke vorm dan ook bewa
ren. Alle documenten met betrekking rot de verrichte controles moeten worden 
overhandigd aan het Instituut. 

10.4. De kwaliteitscontrole beoogt een waarborg te zijn voor de kwaliteit van de 
opdrachten die aan de bedrijfsrevisor worden roevertrouwd. De bedrijfsrevisor 
mag er bijgevolg geen beroep op doen als zijnde een specifiek element dat aan 
zijn beroepsactiviteit een hogerstaande kwaliteit zou roekennen. 

10.5. In dezelfde lijn wordt het vers lag dat wordt opgesteld op het einde van een kwali
teitscontrole een intern document van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de 
inhoud ervan mag niet aan derden worden vrijgegeven. 

10.6. Het Instituut draagt er zorg voor dat twee maanden na het afsluiten van de con
trole door de Commissie Kwaliteitscontrole, alle documenten m.b.t. de uitge
voerde controle worden vernietigd, met uitzondering van de informatie inzake de 
kantoororganisatie van het gecontroleerd kantoor, het eindverslag van de aange
duide revisor of van het college van aangeduide revisoren en evenals alle navol
gende correspondentie terzake. 

11. Ter afsluiting van de kwaliteitscontrole informeert de Raad, op voorstel 
van de Commissie Kwaliteitscontrole, de gecontroleerde bedrijfsrevisor 
over de resultaten van de controle. Indien belangrijke problemen aan het 
licht zijn gekomen tijdens de kwaliteitscontrole, kan de Raad: 

een tweede, vervroegde kwaliteitscontrole vragen, of 
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het dossier overmaken aan de Commissie van Toezicht met het oog op 
een specifiek onderzoek, of 
het dossier overmaken aan de cuchtinstanties van het Instituut, nadat 
de Commissie Kwaliteitscontrole de betrokken bedrijfsrevisor heeft 
gehoord . 

12. De Raad van het Instituut brengt jaarlijks verslag uit bij de Hoge Raad 
voor de Economische Beroepen over zijn activiteiten inzake kwaliteitscon 
trole. 

De resultaten van de werkzaamheden inzake kwaliteitscontrole worden 
bovendien op adequate wijze bekendgemaakt. 
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BIJLAGE 4 

OMZENDBRIEF D.Ol1l2002 AAN DE LEDEN: 
AAN HET INSTITUUT MEE TE DELEN INFORMATIE 

Hoofdsruk V. Aan de Raad te verstrekken inlichtingen van het koninklijk besluit van 20 april 
1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instiruut der Bedrijfs
revisoren, zoals gewijzigd door het K.B. van 12 maart 2000 houdende wijziging van het 
K.B . van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instiruuc 
der Bedrijfsrevisoren (hierna H.R. genoemd), schrijft ten aanzien van een aantal aan het 
Instiruuc mee te delen inlichtingen nauwkeucige regels voor evenals een termijn voor de 
melding. Andere bepalingen van de wet, voormeld besluit of het koninklijk besluit van 
10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren(l) bevatten eveneens 
regels en een samenvatting dringt zich op. Vandaar deze omzendbrief, die de omzendbrief 
D.011189 van 9 juni 1989 vervangt. 

1. Informatie met betrekking rot de ledenlijst van de natuurlijke personen 
(art. 4 § 1, 2de lid H.R.) 

De ledenlijst bevat persoonlijke informatie die in de loop van de betoepsloopbaan van het 
lid dat op de ledenlijst van de naruurlijke personen is ingeschreven kan veranderen. Elk 
lid ingeschreven op de ledenlijst van de naruurlijke personen zal het Instiruuc dan ook 
inlichten per gewone brief over alle wijzigingen betreffende: 

de woonplaats, eventueel ook het privé-telefoonnummer en faxnummer; 
de plaats waar de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend (gebeurlijk in het buiten
land voor Belgische onderdanen), eventueel ook het beroepsmatig telefoonnummer en 
faxnummer"; 
de firma of de naam van de vennootschap ingeschreven op de ledenlijst van het 
Instiruuc waarvan hij in de eerste plaats vennoot, bediende of medewerker is; 
in voorkomend geval, een wijziging van de hoedanigheid van bediende van een andere 
revisor; 
het eventuele GSM-nummer waarop het lid te bereiken is; 
de oprichting of de beëindiging van een eventuele vereniging met andere revisoren 
(zie hieronder 9). 

Wij herinneren dat het ontwerp van vermelding in de ledenlijst van de naruurlijke en 
rechtspersonen bestemd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad jaarlijks aan de leden 

(1) Met bedrijfsrevisor wotdt bedoeld de natuurlijke en de rechtspersonen ingeschreven op de leden
lijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, tenzij anders vetmeld. 

(2) Het is aan te bevelen om het Instituut ook het beroepsmatig e-mailadres en de wijziging daarvan 
mede te delen. Dit gegeven wordt overeenkomstig de beslissing van de Raad (zie Jaarverslag 
2000, p. 27-28) opgenomen in de elektronische ledenlijst en niet in de gedtukte ledenlijst, die 
overeenkomstig art. 4 §2 in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en aan de leden wordt 
medegedeeld. 
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wordt roegestuurd rond het jaareinde om na te gaan of de te publiceren gegevens juist en 
volledig zijn. 

Traditiegetrouw wordt in de ledenlijst alleen maar het adres van de woonplaats en één 
adres voor de uiroefening van de beroepsactiviteit opgenomen. 

2. Informatie met betrekking rot de ledenlijst van de rechtspersonen 
(arr. 4 §l, 3de lid H.R. en arr. 35 H.R.) 

Elke vennootschap van bedrijfsrevisoren ingeschreven op de ledenli jst van de rechtsperso
nen zal het Instituur per gewone brief mededeling doen van iedere wijziging in: 

de firma of naam van de vennoorsehap; 
de rechtsvorm van de vennootschap; 
de zetel van de vennootschap, en desgevallend ook in het algemeen telefoonnummer 
en het algemeen faxnummer van deze zetel; 
het adres van de vestigingen waar de vennootschap het bedrijf van bedrijfsrevisor uit
oefent, en desgevallend in het algemeen telefoonnummer en in het algemeen faxnum
mer van de vestiging; 
de namen en voornamen van de confraters die gemachtigd zijn om de vennootschap in 
de uiroefening van een revisorale opdracht te verregenwoordigen (dit wil zeggen de 
vennOten en de zaakvoerders/bestuurders), alsook in de namen van de exclusieve zelf
srandige medewerkers. 

Overeenkomstig art . 35 H.R. zullen in voorkomend geval eveneens de stukken wor
den medegedeeld die deze wijzigingen staven (zie ook punt 8, hierna). 

3. Kennisgeving van tijdelijke verhindering bij de uiroefening van een politiek 
mandaat (arr. 5 §6 H.R.) 

Het lid dat een politiek mandaat uiroefent en oordeelt dat de uiroefening van dit mandaat 
de uiroefening van zijn beroep van bedrijfsrevisor in het gedrang kan brengen, zal de Raad 
per gewone brief in kennis stellen van zijn tijdelijke verhindering om persoonlijk zijn 
beroepsmatige verplichtingen na te komen. 

De ministers en staatssecretarissen bevinden zich automatisch in een sraat van verhin
dering gedurende de periode van hun functies, en dit vanaf hun eedaflegging. 

Wanneer het lid oordeelt dat het opnieuw alle voorwaarden vervult om ten volle 
het beroep van bedrijfsrevisor te kunnen uiroefenen, met naleving van de daatuit voorr
vloeiende verplichtingen zal het daarvan de Raad op de hoogte brengen per gewone brief, 
waarmee de verhindering een einde neemt. 

Wij willen hierbij aanstippen dat het lid tijdens zijn verhindering ingeschreven blijft 
op de ledenlijst, doch zich wel dient te onthouden van elke functie van zaakvoerder of 
bestuurder van een revisorenvennootschap. 

4. Verklaring op erewoord ter berekening van de veranderlijke bijdrage (arr. 7, 
4de lid H.R.) 

Naast een vaste bijdrage betalen de leden van het Instituut jaarlijks een aanvullende ver
anderlijke bijdrage, die wordt berekend op de aan BTW onderworpen omzet zoals aan ge-
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geven in de loop van her burgerlijk jaar dar vooraf gaar aan her jaar waarin de bijdrage is 
verschuldigd. 

Deze omzer wordr, aan de hand van een aangifreformulier, dar de Raad opsrelr, mede
gedeeld uirerlijk op 31 maa[[ van elk jaar. 

5. Melding van de permanente conrroleopdrachten (art. 33 H.R.) 

Voor de modalireiren inzake de melding van de permaneme comroleopdrachren willen wij 
verwijzen naar de reksr zelf van a[[. 33 van her huishoudelijk reglemem. 

6 . Jaarlijkse mededeling (artikel 32 H.R.) 

De wer heefr aan her Insriruur de opdrachr roeverrrouwd roe re zien op de goede uirvoe
ring door zijn leden van de hen roeve[[rouwde opdrachren (arrikel 1 Ster, §1, van de wer 
van 22 juli 1953 houdende de oprichring van her Insriruur der Bedrijfsrevisoren). Volgens 
deze bepali ng moer de Raad informarie verzamelen over de door de revisoren aanvaarde 
opdrachren, de eraan verbonden bezoldiging, alsmede over her beëindigen van deze 
opdrachren (zie ook 5, hiervoor). 

VOO[[S bepaalr a[[ikel 32 van her huishoudelijk reglemem dar de bedrijfsrevisoren elk 
jaar aan her Insriruur een rabel dienen roe re sruren waarop per caregorie de opdrachren 
vermeld worden die zij hebben verrichr in her afgelopen jaar en waarvan de uirvoering aan 
de leden van her Insriruur voorbehouden is, evenals de eraan verbonden bezoldiging; deze 
rabel moer revens de vo lledige lijsr bevarren van de mandaren van commissaris en ook alle 
permaneme opdrachren ror cerrificering van de jaarrekening of van de geconsolideerde 
jaarrekening van een onderneming of van elke andere insrelling, mer vermelding van de 
omvangen honoraria, de door de revisor en zijn medewerkers gepresreerde werkrijd en ook 
alle andere inlichringen, die de Raad nodig oordeelr voor de uiroefening van her in arrikel 
lSter van de wer bedoelde roezichr. De Raad srelr de vorm van deze rabel vasr. 

Her documem dar door de Raad werd vasrgelegd vraagr de mededeling van gegevens 
mer berrekking ror de samensrelling en de werkzaamheden van her kamoor (omzer opge
splirsr volgens permaneme comroleopdrachren, andere comroleopdrachren; andere profes
sionele werkzaamheden en werkzaamheden voor andere bedrijfsrevisoren), derailgegevens 
mer berrekking ror permaneme conrroleopdrachren uirgevoerd overeenkomsrig we[[elijke 
of reglemenraire bepalingen, derailgegevens over andere comroleopdrachren uirgeoefend 
overeenkomsrig de wer, inlichringen berreffende beroepsmarige samenwerkingsverbanden 
en de opsomming van de namen van de confrarers en sragiairs die in de afgelopen periode 
deel uirmaakren van her kamoor mer vermelding van hun lidmaarschap van een ander 
Belgisch of buirenlands Insriruur. 

De confrarers zijn verplichr om her documenr re rug aan het IBR over re maken 
binnen de zes maanden na her afsluiren van hun boekjaar. 

Her formu lier en de verklarende roelichring werden opgenomen in her IBR-Jaar
verslag 2000, Bijlage 3, p. 360-371 . Deze documemen zijn eveneens beschikbaar op de 
imerner sire van her Insriruur op pagina: 
h rrp:/ Iwww.ibr-ire.be/ned/jaarverslag20001 jaarverslag_2000 _bi j lagen_3 .aspx 
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7. Rechtsvorderingen (art. 34 H.R.) 

Indien de bedrijfsrevisor betrokken is bij een gerechtelijke, een tuchtrechtelijke of admi
nistratieve procedure die betrekking heeft op de uiroefening van het beroep, moet hij dit 
aan de Raad melden. 

Onder gerechtelijke procedure dient men elke burgerlijke, alsmede elke strafrechte
lijke procedure te verstaan ingeleid tegen een bedrijfsrevisor of tegen de revisorenvennoot
schap waarvan hij deel uitmaakt. In dit laatste geval zal alleen de kennisgeving door het 
verantwoordelijk orgaan van de vennootschap als voldoende worden beschouwd. 

De hier bedoelde tuchtrechtelijke procedures hebben betrekking op de erkenningsre
gelingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, de Controledienst voor de 
Verzekeringen of Controledienst voor de Ziekenfondsen, alsook op het lidmaatschap van 
een andere in België opgerichte of door de wet erkende beroepsorganisatie. Ten aanzien 
van de confraters die een erkenning hebben voor de uiroefening van het beroep in een 
vreemd land, heeft de bepaling ook betrekking op de tuchrrechrelijke procedures die 
tegen hen worden ingesteld in dat land . Dit ligt volledig in het verlengde van het artikel 
36bis H.R. dat vraagt dat de bedrijfsrevisor het Instituut inlicht wanneer hij de hoedanig
heid verwerft of verliest van lid van een beroepsorganisatie die in het buitenland een func
tie uiroefent die vergelijkbaar is met die van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of indien 
de bedrijfsrevisor de hoedanigheid verwerft of verliest van lid van een andere in België 
opgerichte of door de wet erkende beroepsorganisatie (zie 10, hierna) . 

Ook moet de Raad worden ingelicht over het resultaat van de aanhangig gemaakte 
procedure. Een afschrift van het vonnis of van de beslissing zal worden voorgelegd, zelfs 
indien hoger beroep is ingesteld. 

De meldingen moeten worden gedaan binnen de maand die volgt op de instelling van 
de procedure of de uitspraak van de beslissing. 

Wij noteren dat de wetgeving geen gewag meer maakt van een voorafgaande roestem
ming en evenmin van een mededeling van de vorderingen in rechte die door een revisor 
worden ingeleid. De meldingsplicht is alleen op tegen hem ingestelde vorderingen roe
passelijk. De vroegere regel die bepaalde dat de Raad zijn roes temming diende te verlenen 
voor een vordering rot inning van honoraria (art. 29bis van de Codex van Plichtenleer) is 
dan ook afgeschaft. 

8. Mededelingen door d e vennootschappen van revisoren in het kader van het 
vervolledigen van hun dossier (art. 35 en art. 4bis H .R.) 

De vennootschappen die zijn ingeschreven op de ledenlijst moeten aan het Instituut per 
gewone brief mededeling doen van: 

de kopie van de akten die de statuten wijzigen; 
de kopie van haar jaarrekening en van haar jaarverslag; 
kopie van de publicatie van de benoeming, het ontslag of de afzetting van de leden 
van de bestuursorganen. 

Zij zullen eveneens, met het oog op het vervolledigen van hun dossier, na elke wijzi
ging de bijgewerkte lijst verstrekken van: 

de naam en de woonplaats van alle (binnenlandse en buitenlandse) aandeelhouders of 
vennoten van de vennootschap; 
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de naam en de woonplaats van alle leden van het bestuursorgaan van de vennootschap; 
de lijst van de Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin zij aandelen of deel
bewijzen bezitten, behoudens wanneer die effecten als thesauriebeleggingen moeten 
worden beschouwd (arr. 4bis §2 H.R.). 

9. Maatschappen, verenigingen en middelenvennootschappen (art. 8 §§2 tot 4 
van de wet, art. 36 H.R., art. 29, 30 en 32 van het K.B. van 10 januari 1994) 

9.1. Voor de uitoefening van het beroep 

Maatschappen 
Een bedrijfsrevisor die zich voor de uiroefening van het beroep verenigt met andere 
revisoren of met personen die in een ander land een door de Koning als gelijkwaardig 
erkende hoedanigheid bezitten moet de Raad op de hoogte brengen van de begin- en 
einddatum van de overeenkomst. Hij zal de tekst ervan meedelen. 

Burgerlijke vennootschappen 
Voor de modaliteiten inzake inschrijving van de burgerlijke vennootschappen op de 
ledenlijst verwijzen wij naar het koninklijk besluit van 15 mei 1985. 

9.2. Middelenvennootschappen 

Wanneer de revisor zich wil verenigen met een buitenlandse confrater die op basis van zijn 
nationaal statuur is gemachtigd om functies uit te oefenen die in België niet met het sta
tuut van bedrijfsrevisor verenigbaar zijn of wanneer de veteniging in het buitenland 
wordt gesloten in een rechtsvorm, met een statuut of aan voorwaarden waaronder de 
bedrijfsrevisoren zich in België niet zouden mogen verenigen (art . 8 §3 van de wet en art . 
29, 2de lid van het K.B. van 10 januari 1994) is een melding niet voldoende en moet een 
verzoek rot roestemming worden ingediend. Dit verzoek moet voorafgaandelijk worden 
ingediend en de toestemming kan worden ingetrokken. 

De voorafgaandelijke en steeds herroepbare roestemming van de Raad is ook vereist 
wanneer de bedrijfsrevisor zich beroepshalve verenigt of een vennootschap opricht met 
personen die niet over een als gelijkwaardig erkende hoedanigheid beschikken (arr. 8 §4 
van de wet en art. 30 van het K.B . van 10 januari 1994). De bedrijfsrevisoren die lid zijn 
van dergelijke vennootschap of vereniging delen aan het Instituut de statuten van de ven
nootschap of van de vereniging mee, alsook elke akte van statutenwijziging. Verder zen
den zij jaarlijks aan het adres van het Instituut een bijgewerkte lijst van de bestuurders of 
zaakvoerders, en ook de lijst van de vennoten met vermelding van de naam, voornaam, 
beroep en nationaliteit (art. 32 van het K.B. van 10 januari 1994). 

Voormelde informatie zal ook aan het Instituut moeten verstrekt worden wanneer een 
bedrijfsrevisor een vennootschap of vereniging opricht, die rot doel heeft een deel of het 
geheel van de kosten, verbonden aan het beroep, in gemeenschap te brengen met zijn of 
haar echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwanten rot in de tweede graad (art. 31 en 32 van het 
K.B. van 10 januari 1994). 

10. Lidmaatschap van een ander Belgisch of buitenlands Instituut (36bis H.R.) 

De bedrijfsrevisor moet het Instituut per gewone brief inlichten wanneer hij de hoedanig
heid verwerft of verliest van lid van een beroepsorganisatie die in het buitenland een func
tie uiroefent die vergelijkbaar is met die van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, alsook 
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wanneer de bedrijfsrevisor de hoedanigheid verwerfr of verliesr van lid van een andere in 
België opgerichre of door de wer erkende beroepsorganisarie. 

11. Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (art. 9bis van de wet) 

Her is de bedrijfsrevisoren toegelaten hun aansprakelijkheid re dekken door een door de 
Raad goedgekeurd verzekeringsconrracr. 

De Raad oordeelr dar de confrarers over de volgende dekking moeren beschikken in 
her kader van de deonrologische verplichting tot verzekering van hun burgerrechtelijke 
aansprakeli jkheid: 

een dekking van 6 19.733 EUR per schadegeval wordr als een minimum beschouwd; 
de polis moet alle wertelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor dekken; 
overeenkomstig de wer moer de polis vooraf aan de Raad worden voorgelegd. De polis 
moer ook bepalen dar de opzegging vooronders relt dat de Raad vooraf werd ingelichr. 

Het staat de leden vrij hun verzekering te kiezen, re meer omdar de collecrieve polis 
die de Raad heefr onderschreven, nier kan aangewend worden rer dekking van een vrijsrel
ling in een belangrijker polis. Wel worden de confraters, die niet aansluiten bij de collectieve ver
zekering, verzocht overeenkomstig artikel 9bis van de wet, de Raad te laten weten of zij aan de hier
boven bedoelde voorwaarden voldoen. Die verklaring kan collecrief worden gedaan, wanneer de 
polis werd onderschreven door of voor rekening van een revisorenvennoorschap. 

IBR - JAARVERSLAG 2002 



BIJLAGE 5 

OMZENDBRIEF D.012/2002 AAN DE LEDEN: 
DE "HOOFDACTIVITEIT" VAN DE BEDRIJFSREVISOR

RECENTE ONTWIKKELINGEN 

OMZENDBRIEF D.012/2002 AAN DE LEDEN 

Brussel, 4 december 2002 

Geachre Confrarer, 

Betreft: De "hoofdactiviteit" van de bedrijfsrevisor - recente ontwikkelingen 

Anikei 3 van de wer van 22 juli 1953 houdende oprichring van een Insriruur der 
Bedrijfsrevisoren verlangr van de bedrijfsrevisor dat zijn acrivireiren besraan uir opdrach
ren die als zijn hoofd raak kunnen beschouwd worden. 

De Raad meent dar van de bedrijfsrevisor een rechnisch hoogsraande en kwaliteirs
volle diensrverlening mag worden verwachr. De Raad van her Insriruur heefr evenwel 
vasrgesreld dar een aantal bedrijfsrevisoren een onvoldoende aanral revisorale opdrachren 
vervullen opdar enoe zou kunnen besloren worden dar zij her beroep van bedrijfsrevisor 
als hoofd raak uiroefenen. Bedrijfsrevisoren die een roenemend aanral andere dan revisorale 
opdrachren op zich nemen, verliezen duidelijk voeling mer de auditprakrijk. 

Dir heefr de Raad enoe gebrachr om de principes in verband mer de hoofdacrivireir 
van de bedrijfsrevisor (zoals uirgewerkr in 1987 en opgenomen in her Vademecum van de 
Bedrijfsrevisor, Edirie 1999, punr 2.l. op p. 171 ror 174) re herbekijken. 
De analyse van de Raad heefr aanleiding gegeven ror een samenvarrende nma die in bij
lage is opgenomen en die de vroegere srandpunren in verband mer de hoofd raak van de 
bedrijfsrevisor vervangr. 

Op zijn vergadering van 8 november 2002 heefr de Raad beslisr om meer nauwler
rend re gaan onderzoeken in welke mare her voeren van de rirel van bedrijfsrevisor in de 
prakrijk wel overeensremr mer de beroepswerkzaamheden van de confrarers. 

De jaarlijkse mededeling (arrikel 18ter, lid 2 van de wer van 22 juli 1953 houdende 
oprichring van een Insriruur der Bedrijfsrevisoren), die elk van u nauwgezer dienr in re 
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vullen en over te maken aan het Instituut, bevat de nodige informatie die een controle op 
de aard van de beroepsbedrijvigheid van de bedrijfsrevisor moet mogelijk maken. 

Een onvoldoende aantal revisorale opdrachten zal aanleiding zijn voor het aanleggen 
van een dossier op het niveau van de Commissie van Toezichr. 

Met confraternele groeten, 

Ludo SWOLFS 
Voorzitter 

Bijlage: Nora vanwege de Raad d.d. 08-11-2002 "Hoofdactiviteit" 
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BIJLAGE 

Inleiding 

NOTA VANWEGE DE RAAD D.D. 08/1112002 
HOOFDACTIVITEIT 

De Raad heeft vastgesteld dat sommige bedrijfsrevisoren een onvoldoende aantal "reviso
rale opdrachten" vervullen om ertoe te kunnen besluiten dat zi j het beroep van bedrijfs
revisor als hun hoofdtaak uiroefenen. Uit de praktijk blijkt dat een beperkte revisorale 
activiteir een gevaar kan betekenen voor een kwalitatieve beroepsuiroefening. Dergelijke 
situatie dient daarenboven als strijdig met de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting 
van een Instituut der Bedrijfsrevisoren te worden bestempeld. 

1. Begrip "hoofdactiv iteit van de bedrijfsrevisor" 

lol. Wettelijke context 

Artikel 3 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren stelt: 

De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de 
wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op algemene wijze, alle contro
leopdrachten te vervullen met betrekking tot boekhoudkundige staten van ondernemingen, 
verricht met toepassing van of krachtens de wet. 

1.2. Hoofdactiviteit 

De Raad oordeelt dat, ongeacht de mogelijke interpretaties van artikel 3 van de 
wet, de volgende operationele definitie van de "hoofdactiviteit van de bedrijfs
revisor" kan worden weerhouden, rekening houdend met de huidige behoeften 
van roezicht en kwali tei tscontrole(l': 

Alle wettelijke opdrachten, d.w.z. de opdrachten die door of krachtens de 
Belgische wergeving aan de bedrijfsrevisoren zijn roevertrouwd"'-

Het gaat zowel om permanente als om occasionele opdrachten. 

Alle controleopdrachten met betrekking tot financiële informatie. Hieronder 
moet worden verstaan, alle controleopdrachten die door een bedrijfsrevisor 
binnen een bepaald afgesproken "bereik" worden uitgevoerd, die gebaseerd 
zijn op een controledossier en die uitmonden in een schriftelijke en deskun
dige opinie, ongeacht of deze opinie al dan niet het voorwerp uitmaakt van 
een bekendmaking . 

(1) Deze operationele definitie van de "hoofdactiviteit" doet geen afbreuk aan de toepassing van het 
artikel 9bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IER. 

(2) Bijvoorbeeld opdrachten die door het wetboek van vennootschappen aan de bedrijfstevisoren zijn 
toevertrouwd: com mi ssarisfu ncci e, inbreng in natura, ... 
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De hierboven vermelde activiteiten kunnen worden uitgeoefend als vennoot, 
bestuurder of zaakvoerder, werknemer of medewerker van een revisoren ven
nootschap, zelfs zonder handtekeningsbevoegdheid. 

1.3. Bijkomstige activiteiten 

Naast de hoofdopdracht, kunnen de bedrijfsrevisoren bijkomstig nog andere ver
enigbare opdrachten vervullen. Onder deze andere professionele werkzaamheden 
zijn bijvoorbeeld begrepen, prestaties van boekhoudkundige aard ten behoeve van 
derden, fiscale adviezen, beleidsadviezen, .. 

2. Toezicht op de hoofdactiviteit 

2.1. Meer dan 50 % 

De Raad van het Instituur dient erop roe te zien dat de bedrijfsrevisor hoofdzake
lijk opdrachten vervult zoals omschreven in artikel 3 van de wet (zie hierboven 
punt 1.2 .). 

Concreet houdt dit in dat de bedrijfsrevisor meer dan 50 % van zijn activiteit 
dient te besteden aan opdrachten die behoren rot de hoofdtaak. 

2.2. Bijkomende informatie 

De Raad is van oordeel dat de bedrijfsrevisoren faculratief aan het IBR via hun 
jaarlijkse mededelingen eveneens infotmatie kunnen verschaffen omtrent de uren 
die zij besteden aan opleiding- en vormingsacriviteiten, activiteiten in de schoor 
van het IBR (werkgroepen, commissies, ... ), beheer van het kantoor, onderwijsacti
viteiten, ... 

Deze bijkomende informatie kan in aanmerking worden genomen om uit te ma
ken of de revisor, niettegenstaande een kwantitatief onroereikend aantal opdrach
ten die behoren rot zijn hoofdactiviteit, zijn professionele bekwaamheden is blij 
ven onderhouden. 

2.3. Jaarlijkse mededelingen 

De controle op de hoofdactiviteit zal in essentie gebeuren aan de hand van de jaar
lijkse mededelingen, die elke bedtijfsrevisor in roepassing van attikel 18ter §2 van 
de wet van 22 juli 195 3 aan het IBR dient over te maken. 

Om de rechtszekerheid te bevorderen zal het formulier door de bedrijfsrevisor(en) 
die het kantoor vertegenwoordigt (vertegenwootdigen), ondertekend worden. 

De niet-indiening of de laattijdige indiening van de jaarlijkse mededelingen zal 
als fourief worden beschouwd en zal door de Commissie van Toezicht voor verder 
gevolg aan de Raad worden voorgelegd. 

De jaarlijkse mededelingen moeten de administratieve diensten van het IBR in 
sraat stellen om, via een gegevensbank, de beoordelingen inzake hoofdactiviteit 
uit te voeren en de passende conclusies voor te leggen aan de Commissie van Toe
zicht. 
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3. Toepassing van de drempel 

3.1. Tijdsbesteding en/of zakencijfer 

Rekening houdend met de bijkomende informatie, bedoeld in bovenvermeld punt 
2.2., zal de Commissie van Toezicht nagaan of de bedrijfsrevisor meer dan 50 % 
van zijn totale beroeps activiteit besteedt aan opdrachten die behoren rot de 
hoofdtaak. 

De ervaring leert dat de uurregistratie de meest objectieve en daarom ook de 
meest geschikte waardemeter is. 

De tijdsregistratie van de gepresteerde uren is evenwel niet de enig mogelijke 
parameter. 

Het is duidelijk dat precieze informatie elemenrair is. Een aangepast intern 
systeem inzake tijdsregistratie met het oog op een duidelijke rapportering terzake 
naar het IBR, is aanbevolen. 

Er wordt gesuggereerd dat de rapportering op zulkdanige wijze zou gebeuren dat 
de drie segmenten van de activiteiten (wertelijke opdrachten, andere controle
opdrachten, bijkomende opdrachten) op afzonderlijke wijze worden voorgesteld . 

De mathematische maatstaf van tijdsregistratie dient te worden beschouwd als 
een indicatief meetinstrument en niet als een absolute waardemeter. Daarnaast 
kan bijvoorbeeld ook het zakencijfer een belangrijke indicaror zijn. 

Elke revisor moet op elk moment in staat zijn aan te tonen dat hij aan de vereiste 
inzake de hoofdactiviteit beantwoordt. Uiteraard zal hierbij rekening gehouden 
worden met de eventuele activiteiten in een andere Strucruur (zie punt 3.3). 

3.2. Op niveau van het kantoor (vennootschap) en op individuele basis 

De controle van de hoofdactiviteit dient te gebeuren zowel op het niveau van het 
kantoor waar de bedrijfsrevisor werkzaam is (gezien de actuele organisatie en spe
cialisatie van de meeste confraters), als op individueel niveau, gezien de wet dit 
vereist (zie ook punt 2 .2). 

3.3. Activiteiten die worden uitgeoefend via andere structuren 

Door het onderbtengen van een deel van de nevenactiviteiten in een andere juridi
sche entiteit kunnen bedrijfsrevisoren de statistiek beïnvloeden, terwijl de facto de 
inbreuk op de hoofdactiviteit kan blijven bestaan. 

Het is dan ook van belang dat de verplaatsing van nevenactiviteiten naar andere 
strucruren wordt geïdentificeerd. Met de nieuwe versie van de jaarlijkse medede
lingen beschikt de Commissie van Toezicht over een nurtig werkinstrument. Er 
wordt immers uitdrukkelijk vereist dat een lijst wordt verstrekt met de samen
werkingsverbanden. 

De samenwerkingsverbanden verdienen echter in ieder geval een diepgaander 
onderzoek waarbij de hierboven vermelde lijst kan worden aangevuld en geroest 
aan bijkomende inlichtingen (bekomen door de Commissie van Toezicht of Com
missie Kwaliteitscontrole, via doelgerichte controles zoals bijvoorbeeld de identi-
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ficarie van vennoorschappen gedomici lieerd op her adres van her revisorenkanroor, 
besruursmandaren, ... ). 

4. Maarregelen ingeval van nier-naleving 

4.1. Minder dan 50 % 

Indien de bedrijfsrevisor minder dan 50 % van zijn acrivireir besteedr aan opdrach
ren die behoren ror de hoofdtaak, zal binnen de Commissie van Toezichr een dos
sier worden geopend. 

De berrokken confrarer zal, in her voorkomende geval, om commentaar worden 
gevraagd omtrent de vasrgesrelde situarie. In bepaalde gevallen kan beslisr wor
den om een plaarsbezoek re organiseren. 

Deze gegevens zullen in de schoor van de Commissie geëvalueerd worden. 

Indien wordr bevesrigd dar de confrarer geen hoofdacrivireir als bedrijfsrevisor 
heefr, zal hij formeel gewezen worden op de noodzaak om aan deze roes rand re 
verhelpen . 

Hij zal door de Raad verzochr worden om zich erroe re verbinden om binnen een 
rermijn van rwee jaar een oplossing uir re werken'''. 

Tijdens de regularisarierermijn van rwee jaar zal de Commissie van Toezichr de 
acrivireiren van de confrarer opvolgen. 

Op her einde van de rermijn van rwee jaar, zal de Commissie van Toezichr de roe
srand van de betrokken bedrijfsrevisor opnieuw bekijken. 

Indien de confrarer op om her even welk ogenblik, zelfs vóór her verstrijken van 
de rermijn van rwee jaar, zijn verbintenis nier nakomr, zal de Commissie de Raad 
hierover informeren. 

4 .2. Minder dan 2/3 - meer dan 50 % 

Indien de Commissie vasrsrelr dar een confrarer minder dan 2/3 (maar meer dan 
50 %) van zijn acrivireir besreedr aan opdrachren die behoren ror de hoofd raak, 
zal zij de berrokken confrarer schrifrelijk informeren omtrent de draagwijdre van 
artikel 3 van de wet. 

De Commissie zal de situarie van de berrokken confrarers jaarlijks, aan de hand 
van de nieuwe jaarlijkse mededelingen, evalueren. 

(1) Samenwerking aangaan met andere bedrijfsrevisoren, overstap naar een ander Instituut, .. 
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BIJLAGE 6 

BEVOEGDHEIDSDELEGATIE VAN DE RAAD 
AAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT 

(08-11-2002) 

ARTIKEL 1 - DOELSTELLING 

De Raad richt binnen het Instituut der Bedrijfsrevisoren een Commissie van Toezicht op 
die in toepassing van artikel 25 van het KB van 20 april 19S9 tot vaststelling van het 
huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, ermee wordt gelast 

onderzoeken in te stellen teneinde de naleving van de voorschriften vervat in de wet 
van 22 juli 1953 alsook de uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder in artikel lSter van 
de Wet van 22 juli 1953 te waarborgen, 

na te gaan in welke mate de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kies
heid worden in acht genomen bij de uitoefening van de beroepsactiviteit. 

De Raad kan ten allen tijde ertoe beslissen deze onderzoeksverrichtingen zelf aan te 
vatten of verder te zetten. 

De Commissie wordt er eveneens mee gelast de opvolging te verzekeren van de jaar
lijkse mededeling van de wettelijke opdrachten (artikel lSter lid 2 van de Wet van 22 juli 
1953) in de vorm zoals voorgeschreven door artikel 32 van het KB van 20 april 19S9 tot 
vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij 
doet aan de Raad de passende voorstellen inzake de verwerking en de interpretatie van 
deze gegevens. 

ARTIKEL 2 - SAMENSTELLING 

De Commissie van Toezicht is samengesteld uit ten minste vier raadsleden en door een 
niet nader bepaald aantal leden die door de Raad worden aangeduid onder de bedrijfsrevi
soren. 

De duut van het mandaat bedraagt drie jaar en is hernieuwbaar. 

Opdat de toezichtswerkzaamheden een efficiënt verloop zouden kennen, kan de Raad 
plaatsvervangende leden toevoegen aan de Commissie van Toezicht. 

De leden van de Commissie van Toezicht moeten gedutende meer dan 5 jaar op de 
ledenlijst van het Instituut zijn ingeschreven . 

De leden-bedrijfsrevisoren van de Tuchtinstanties kunnen geen lid zijn van de Com
missie van Toezicht. 

De Raad stelt de Voorzitter van de Commissie aan onder de Raadsleden. 
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ARTIKEL 3 - WERKING 

De Commissie vergaderr in beginsel eens per maand op de zerel van her Insriruur maar de 
Commissie kan sreeds beslissen bijkomende vergaderingen in re lassen. 

De vergaderingen van de Commissie kunnen slechrs geldig gehouden worden indien 
minsrens één lid van de Raad aanwezig is. 

De dossiers worden voorbereid door één of meer leden-verslaggever(s). In plenaire zir
ring lichr deze her dossier roe. Indien vereisr, kunnen bijkomende vragen worden gesreld 
aan de beerokken revisor. 

Aan de beraadslaging kan her commissielid, dar zich nier onafhankelijk weer van de 
berrokken revisor, nier deelnemen. 

De beslissingen van de Commissie worden in p lenaire vergadering genomen. 

De Commissieleden zijn gehouden ror de sericre roepassing van her beroepsgeheim 
voor de feiren waarvan ze kennis krijgen in her kader van de werkzaamheden van de Com
missie van Toezichr. 

De aan de dossiers verbonden documenrarie en srukken blijven om redenen van ver
rrouwelijkheid in bewaring bij her Insriruur. 

ARTIKEL 4 - INZAGERECHT EN OMVANG VAN DE ONDERZOEKS
BEVOEGDHEID 

Teneinde mer kennis van zaken de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor aan een onder
zoek re kunnen onderwerpen, zal deze desgevallend zijn werkdossiers, nma's, schema's en 
voorbereidende srukken rer inzage aan de Commissie rer beschikking srellen. 

De Commissie heefr de meesr uirgebreide onderzoeksbevoegdheden mer her oog op 
her vervullen van haar opdrachr, behoudens uirzonderingen voorgeschreven door de wer. 

De Commissie kan de bedrijfsrevisor horen reneinde hem zodanige aanbevelingen re 
formuleren als zij nurrig achr mer her oog op de verberering van de vervulling van de 
hem/haar roeverrrouwde opdrachren. Deze aanbevelingen kunnen ook schrifrelijk aan de 
berrokken revisor worden medegedeeld, die desgevallend zijn evenruele bemerkingen 
overmaakr. 

In bepaalde gevallen kan de briefwisseling in verband mer roezichr die uirgaar van her 
Insriruur per aangerekend schrijven worden versruurd. 

Bij elk onderhoud mer een revisor zal de officië le lands raaI van zijn keuze worden aan
gewend. Dir onderhoud zal plaarsvinden in aanwezigheid van renminsre rwee Commissie
leden. Van her onderhoud kan een schrifrelijk verslag worden opgesreld dar zal onderre
kend worden door een commissielid. De berrokken revisor kan her verslag regenrekenen; 
hij kan revens zijn bemerkingen schrifrelijk formuleren. 

De Commissie kan in her kader van haar werkzaamheden gebruik maken van alle 
informarie die binnen her Insriruur rer beschikking is op basis van werrelijke en regle
menraire verplichringen waaraan de bedrijfsrevisor geachr wordr zich re houden. 

De onderzoeksbevoegdheid van de Commissie sereh zich uir ror alle professionele 
domeinen waarin de bedrijfsrevisor gebruik maakr van zijn werrelijk beschermde rirel of 
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geachr wordr ervan gebruik re hebben gemaakr in roepassing van de besraande dwingende 
regels en gebruiken. 

De Commissie legr om redenen van efficiëmie een reeks priorireiren vasr die de volg
orde van behandeling in de Commissie zal bepalen (naar her voorwerp van de onvolko
menheden of de vasrgesrelde lacunes, de herkomsr van de informarie, de marerialireir van 
de inbreuk die gering, middelmarig of hoog kan zijn). 

ARTIKEL 5 - SANCTIONERINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD 

Onverminderd de roepassing van hierna vermeld arrikel 6 kan de Raad, overeenkomsrig 
arrikel ISquater van de wer van 22 juli 1953, indien hij kennis heefr van her feir dar een 
bedrijfsrevisor zich gedraagr op een wijze die srrijdig is mer her bepaalde in arrikel I Ster, 
eersre lid van de wer, aan de bedrijfsrevisor de verplichring opleggen om binnen de door 
de Raad vasrgesrelde rermijn aan de omsrreden roes rand een einde re maken. 

De voorbereidende werkzaamheden voor dergelijke injuncrieprocedure en een voorsrel 
van maarregel kunnen voorafgaandelijk door de Commissie worden uirgewerkr ren 
behoeve van de Raad van her IBR. De Raad kan sreeds ror de meesr geschikre maarregel 
beslissen. De Voorzirrer van her Insriruur geefr nadien uirvoering aan de beslissing. 

ARTIKEL 6 - VERWIJZING NAAR DE TUCHTCOMMISSIE 

De Commissie kan in voorkomend geval aan de Raad voors rellen een beslissing van ver
wijzing naar de Tuchrcommissie re nemen: 

inzake een revisor die 

l. in de uiroefening van zijn opdrachren van bedrijfsrevisor of van werkzaamheden 
die daarmee verenigbaar zijn, rekorr gekomen is aan zijn beroepsverplichringen 
(arrikel 19bis, I van de wer); 

2. rekorr gekomen is aan de beginselen van waardigheid, rechrschapenheid en kies-
heid die ren grondslag liggen aan her beroep (arrikel 19bis, 2° van de wer); 

inzake revisoren die binnen de hen door de Raad roegemeren rermijn op onvoldoende 
wijze gevolg gegeven hebben aan de door de Raad opgelegde injuncrie (arrikel ISqua
ter, lid I van de wer; zie hierboven). De Raad kan in dergelijke omsrandigheden de 
zaak voorleggen aan de Tuchrcommissie die, overeenkomsrig arrikel ISquater, lid 2 

van de wer de revisor kan verbieden bepaalde nieuwe opdrachren re aanvaarden of van 
hem re eisen dar hij, binnen de door haar vasrgesrelde rermijnen, van bepaalde door 
hem aanvaarde opdrachren afzier rordar hij aan de omsrreden roes rand een einde heefr 
gemaakr. 

ARTIKEL 7 - GERECHTELIJKE, TUCHTRECHTELIJKE OF 
ADMINISTRATIEVE PROCEDURES 

De Commissie van Toezichr zal een permaneme lijsr bijhouden van de gerechrelijke pro
cedures en vorderingen regen bedrijfsrevisoren, medegedeeld in roepassing van arrikel 
ISquinquies van de Wer van 22 juli 1953 en arrikel 34 van her KB van 20 april 19S9 ror 
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vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, 
ongeacht of deze zijn ingesteld op hoofde is of op tegeneis . 

De Commissie volgt deze procedures op en geeft er na afloop het meest aangewezen 
gevolg aan. 

De Commissie volgt van nabij de administratieve en tuchtrechtelijke procedutes op 
die kunnen voortvloeien uit het lidmaatschap en/of inschrijving bij het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten, het Instituut van erkende Boekhouders en Fisca
listen, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, de Controledienst der Verzeke
ringen en de met het I.B.R. vergelijkbare instellingen in het buitenland. 

ARTIKEL 8 - MELDINGSRECHT EN INFORMATIEPLICHT 

Alle toezichtgevoelige feiten waarvan het Instituut kennis krijgt en ongeacht de oor
sprong, maar die binnen haar bevoegdheid vallen, zullen aan nader onderzoek worden 
onderworpen. Aan anonieme meldingen of klachten zal geen gevolg worden verleend. 

In het geval een persoon het Instituut informeert aangaande het niet in acht nemen 
van dwingende beroepsregels en beginselen, zal de Commissie ten behoeve van de Raad 
van het Instituut een voorstel van motivering inzake het gevolg dat eraan werd verleend, 
voorbereiden, dit zowel in geval van verwijzing naar de tuchtcommissie (artikel 20 §2, al. 
2 van de wet 22 juli 1953) als in het geval van klassering zonder gevolg (artikel 33 van 
het KB van 10 januari 1994). 

ARTIKEL 9 - STRATEGISCHE OPTIES 

Op voorstel van de Commissie van Toezicht bakent de Raad risicozones af waarvoor de 
Commissie een aangepaste werkmethode zal voorstellen. De Commissie kan zowel indivi
duele dossiers aanleggen als een benadering voorstaan die het hele beroepskorps betreft. 

De Commissie kan ook sratistieken aanleggen rond bepaalde feiten en praktijken, die 
aanleiding kunnen zijn tot het instellen van meer gerichte toezichtsactiviteiten. 

ARTIKEL 10 - VERSLAG AAN DE RAAD 

De Commissie van Toezicht brengt verslag uit bij de Raad over haar werkzaamheden. De 
notulen van de vergaderingen worden ter info ter beschikking van de Raad gehouden. 

ARTIKEL 11 - VERBAND MET DE COMMISSIE KWALITEITSCONTROLE 

Er wordt een overlegcomité opgericht tussen de Commissies Kwaliteitscontrole en Toe
zicht. Daarin zetelen de Voorzitters van beide Commissies en één of meerdere Commissie
leden en personeelsleden van het I.B.R. Het overlegcomité komt regelmatig samen ten
einde de activiteiten van de beide Commissies op elkaar af te stemmen vanuit het oogpunt 
van efficiëntie en teneinde voor problemen een praktisch verantwoorde oplossing te bie
den. 
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ARTIKEL 12 - BIJDRAGE EN TAAK VAN DE AAN DE COMMISSIE 
GEAFFECTEERDE PERSONEELSLEDEN 

Her secrerariaar van de Commissie wordt waargenomen door personeel van her Insrituut. 
Her secrerariaar krijgt een onderzoeksvoorbereidende opdracht en bereidt de vergaderin
gen voor en verzekert er de nazorg van. 

ARTIKEL 13 - OVERGANGSBEPALINGEN 

Deze tekst vervangt de vroegere bevoegdheidsdelegatie vanwege de Raad aan de Commis
sie van Toezicht van 3 september 1993 (Vademecum van de Bedrijfsrevisor, Editie 1999, 
p. 148); de vroegere tekst wordt hierbij opgeheven. 
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BI]LAGE 7 

BEVOEGDHEIDSDELEGATIE VAN DE RAAD 
AAN DE COMMISSIE KWALITEITSCONTROLE 

(08-11-2002) 

ARTIKEL 1 - DOELSTELLING 

De Raad richr binnen het Instituut der Bedrijfsrevisoren een Commissie Kwaliteits
controle op, in roepassing van artikel 25 van het KB van 20 april 1989 rot vaststelling 
van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

Deze Commissie wordt ermee gelast de naleving van de Normen inzake de Kwali
teitscontrole te verifiëren en de kwaliteitscontrole te organiseren. 

De werkzaamheden van de Commissie worden uitgeoefend met naleving van de door 
de Raad van het Instituut goedgekeurde normen inzake de kwaliteirscontrole. De toepas
singsmodaliteiten, zoals opgenomen in voormelde normen, worden bijgevolg in onderha
vig document nier hernomen. 

ARTIKEL 2 - SAMENSTELLING 

De Commissie Kwaliteitscontrole is samengesreld uit ten minste twee raadsleden en door 
een niet nader bepaald aantal leden die door de Raad worden aanged uid onder de bedri j fs
revIsoren. 

De duut van het mandaat bedraagt drie jaar en is hernieuwbaar. 

Opdat de werkzaamheden inzake kwaliteirscontrole een efficiënt verloop zouden ken
nen, kan de Raad plaatsvervangende leden aan de Commissie roevoegen. 

De leden van de Commissie Kwaliteitscontrole moeten gedurende meer dan 5 jaar op 
de ledenlijst van het Instiruut zijn ingeschreven. 

De leden-bedrijfsrevisoren van de Tuchtinsranties kunnen geen lid zijn van de Com
missiê K wali rei tscontrole. 

De Raad stelt de Voorzitter van de Commissie aan onder de Raadsleden. 

ARTIKEL 3 - WERKING 

De Commissie Kwaliteitscontrole vergadert in beginsel eens per maand op de zetel van 
het Instituut maar de Commissie kan steeds beslissen bijkomende vergaderingen in te las
sen. 

De vergaderingen van de Commissie kunnen slechts geldig gehouden worden indien 
minstens één lid van de Raad aanwezig is. 

IBR - JAARVERSLAG 2002 



De dossiers worden voorbereid door één of meer leden-verslaggever(s). In p lenaire zit
ting licht deze het dossier toe.Indien vereist, kunnen bijkomende vragen worden gesteld, 
hetzi j aan de aangeduide revisor, hetzij aan de gecontroleerde revisot. 

Aan de beraadslaging kan het commissielid dat zich niet onafhankelijk weet van een 
betrokken revisor, niet deelnemen. 

De beslissingen van de Commissie worden in plenaire vergadering genomen. 

De Commissieleden zijn gehouden rot de stricre roepassing van het beroepsgeheim 
voor de feiren waarvan ze kennis krijgen in het kader van de werkzaamheden van de Com
missie Kwaliteitscontrole. 

ARTIKEL 4 - INZAGERECHT EN OMVANG VAN DE ONDERZOEKS
BEVOEGDHEID 

De Commissie heeft de meest uirgebreide onderzoeksbevoegdheden met het oog op her 
vervu llen van haar opdracht, behoudens uitzonderingen voorgeschreven door de wet. 

De Commissie kan de aangeduide en/of de gecontroleerde bedrijfsrevisor horen ten
einde hem zodanige aanbevelingen te formuleren als zij nmtig acht met het oog op de 
verbetering van de vervulling van hem/haar roevertrouwde opdrachten. Deze aanbevelin
gen kunnen ook schrifte lijk aan de betrokken revisor worden medegedeeld, die desgeval
lend zijn eventuele bemerkingen overmaakt. 

Overeenkomstig de normen inzake de kwaliteitscontrole, wordt bedoeld met bedrijfs
revisor, tenzij anders vermeld, elke naruurlijke persoon of rechtspersoon ingeschreven op 
de ledenli jst van het IBR. 

Bij elk onderhoud met een revisor zal de officiële landsraal van zijn keuze worden aan
gewend. Dit onderhoud zal plaatsvinden in aanwezigheid van tenminste twee Commissie
leden. Van het onderhoud kan een schrifte lijk vers lag worden opgesteld dat zal onderte
kend worden door een commissielid. De betrokken revisor kan het verslag tegentekenen; 
hij kan tevens zijn bemerkingen schriftelijk formuleren. 

De Commissie kan in het kader van haar werkzaamheden gebruik maken van alle 
informatie die binnen het Instirum ter beschikking is op basis van wettelijke en regle
mentaire verplichtingen waaraan de bedrijfsrevisor geacht wordt zich te houden. 

De onderzoeksbevoegdheid van de Commissie strekt zich uit rot alle professionele 
domeinen waarin de bedrijfsrevisor gebruik maakt van zijn wettelijk beschermde titel of 
geacht wordt ervan gebruik te hebben gemaakt in roepassing van de bestaande dwingende 
regels en gebruiken. 

ARTIKEL 5 - CONTROLELEIDRAAD 

De werkzaamheden van de Commissie worden georganiseerd met naleving van de normen 
inzake kwali tei tscontrole. 

De conrroleleidraad, zoals bedoeld in punt 8.3 van voormelde normen wordt opge
steld door de Commissie. 
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ARTIKEL 6 - SANCTIONERINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD 

Onverminderd de toepassing van hierna vermeld artikel 7 kan de Raad , overeenkomstig 
artikel 18q1tater van de wet van 22 juli 1953, indien hij kennis heeft van het feit dat een 
bedrijfsrevisor zich gedraagt op een wijze die strijdig is met het bepaalde in artikel 18ter, 
eerste lid van de wet, aan de bedrijfsrevisor de verplichting opleggen om binnen de door 
de Raad vastgestelde termijn aan de omstreden toestand een einde te maken. 

De voorbereidende werkzaamheden voor dergelijke injunctieprocedure en een voorstel 
van maatregel kunnen voorafgaande/ijk door de Commissie worden uitgewerkt ten 
behoeve van de Raad van het IBR. De Raad kan steeds tot de meest geschikte maatregel 
beslissen. De Voorzitter van het Instituut geeft nadien uitvoering aan de beslissing. 

ARTIKEL 7 - VERWIJZING NAAR DE TUCHTCOMMISSIE 

De Commissie kan in voorkomend geval aan de Raad voorstellen een beslissing van ver
wijzing naar de Tuchtcommissie te nemen: 

inzake een te controleren of aangeduide revisor die 

1. in de uitoefening van zijn opdrachten van bedrijfsrevisor of van werkzaamheden 
die daarmee verenigbaar zijn, tekort gekomen is aan zijn beroepsverplichtingen 
(artikel 19bis, 1 van de wet); 

2. tekort gekomen is aan de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kies-
heid die ten grondslag liggen aan het beroep (artikel 19bis, 2° van de wet); 

inzake revisoren die binnen de hen door de Raad toegemeten termijn op onvoldoende 
wijze gevolg gegeven hebben aan de door de Raad opgelegde injunctie (artikel 18qlla

ter, lid 1 van de wet; zie hierboven). De Raad kan in dergelijke omstandigheden de 
zaak voorleggen aan de Tuchtcommissie die, overeenkomstig artikel 18qltater, lid 2 
van de wet de revisor kan verbieden bepaalde nieuwe opdrachten te aanvaarden of van 
hem te eisen dat hij, binnen de door haar vastgestelde termijnen, van bepaalde door 
hem aanvaarde opdrachten afziet totdat hij aan de omstreden toestand een einde heeft 
gemaakt. 

ARTIKEL 8 - VERBAND MET DE COMMISSIE VAN TOEZICHT 

Er wordt een overlegcomité opgericht tussen de Commissies Kwaliteitscontrole en Toe
zicht. Daarin zetelen de Voorzitters van de beide Commissies en een of meerdere Com
missieleden en personeelsleden van het I.B.R. Het overlegcomité komt regelmatig samen 
teneinde de activiteiten van de beide Commissies op elkaar af te stemmen vanuit het oog
punt van efficiëntie en voor concrete problemen een praktisch verantwoorde oplossing te 
bieden. 

ARTIKEL 9 - VERSLAG AAN DE RAAD 

De Commissie Kwaliteitscontrole brengt verslag uit bij de Raad over haar werkzaamhe
den. De notulen van de vergaderingen worden ter informatie ter inzage van de Raad 
gehouden. 
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ARTIKEL 10 - BIJDRAGE EN TAAK VAN DE IBR-PERSONEELSLEDEN 

Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door personeel uit de staff van het 
Instiruut. Het secretariaat bereidt de vergaderingen voor en verzekert er de nazorg van. 
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