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Betreft: Verandering van de vaste vertegenwoordiger van een 
bedrijfsrevisorenkantoor 

1. Context 

Aan de Juridische Commissie werd een vraag van een confrater overgemaakt 
die zich afvroeg wat er precies dient te gebeuren indien er zich een verandering 
van vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor voordoet. 

In concreto rijst de vraag of de opdrachtbeëindiging van de vaste 
vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor en de aanstelling van zijn 
opvolger dienen te worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad door elke entiteit waar de permanente vertegenwoordiger wordt 
vervangen, of als het daarentegen volstaat dat het bedrijfsrevisorenkantoor 
desbetreffende bekendmaking zelflaat publiceren. 

2. Analyse en besluit 

Artikel132 van het Wetboek van vennootschappen stelt dat: 

"Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging van de vaste 
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor die als commissaris wordt 
benoemd gelden dezelfde bekendmakingregels als wanneer hij die opdracht in 
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.". 

(IJ De adviezen, die geen bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad 
van het Instituut en laten in het bijzonder de bedrijfsrevisoren toe om de standpunten vooraf te 
kennen die de Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de Koning 
bij K.B. 21 april2007, BS 27 april2007, p. 22890). De adviezen houden de interpretaties in die 
de Raad van het Instituut ontwikkelt in het kader van een bepaalde wetgeving, besluit, norm of 
aanbeveling, maar tevens het standpunt inzake om het even welk document dat van belang is 
voor het beroep van bedrijfsrevisor. lY _ 
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Bovendien verwijst de Juridische Commissie naar punt 4.2.4. van de ICCI
brochure 2007/2, "Het statuut van de commissaris" door Professor B. 
TILLEMAN (Brugge, die Keure, 2007, p. 41): 

"Overeenkomstig artikel 132 juncto artikel 74 van het Wetboek van 
vennootschappen moet de benoeming en de beëindiging van de opdracht van 
vaste vertegenwoordiger gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad alsof de vaste vertegenwoordiger deze opdracht in eigen naam en 
voor eigen rekening zou vervullen. 

Dit geldt ook voor de vzw's (art. 17, § 7 V &S-wet dat verwijst naar de 
toepassing van art. 132 W Venn.). ". 

Op voorstel van de Juridische Commissie moeten middels de tussenkomst van 
het bestuursorgaan de opdrachtbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger en 
de aanstelling van zijn opvolger in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
worden gepubliceerd door elke gecontroleerde vennootschap (of, in 
voorkomend geval, elke gecontroleerde vereniging) waar de vaste 
vertegenwoordiger wordt vervangen. 

Ten slotte dient de aandacht nog te worden gevestigd op het feit dat enkel het 
bestuursorgaan van de betrokken entiteit bevoegd is om een bekendmaking te 
laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

Me::~ groeten, 

Daniel KROES 
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