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ADVIES1  2020/01 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV/SDB/jv    24.03.2020 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende 

organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale 
Staat  

 
De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 betreffende de federale 
boekhouding (hierna genoemd “de Wet 2003”) werd meermaals uitgesteld. Op  
1 januari 2019 is de Wet 2003 in werking getreden voor de laatste categorie van 
instellingen die binnen het toepassingsgebied van deze wet vallen2. 
 
In de praktijk stellen er zich een aantal interpretatievragen in verband met de 
revisorale controle die door de Wet 2003 voorzien is. Deze vragen hebben onder 
andere betrekking op het toepasselijk referentiekader.  
 
1. Financiële rapportering 
 
Alle instellingen die onder de toepassing van de Wet 2003 vallen zijn verplicht een 
jaarrekening in toepassing van de Wet 2003 op te stellen3.  
 
Sommige instellingen zijn bijkomend verplicht een jaarrekening in toepassing van 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en het uitvoerings-
besluit van 29 april 2019 op te stellen4. 

                                                      
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 

2 Het toepassingsgebied wordt bepaald in artikel 2 van de wet. 
3 De jaarrekening, zoals gedefinieerd in artikel 17 eerste lid van de wet van 2003, en opgesteld in 

toepassing van de waarderingsregels vervat in deze wet en diens uitvoeringsbesluiten, bevat 
naast een balans, resultatenrekening en toelichting, een samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie. 

4 Deze jaarrekeningen zijn niet noodzakelijk gelijkluidend, gezien de mogelijkheid van sterk 
uiteenlopende waarderingsregels. 
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2. Revisorale controle op de financiële rapportering Wet 2003 
 
Inzake revisorale controle kunnen volgende mogelijkheden worden 
onderscheiden: 
 

- de instelling is niet verplicht een commissaris te benoemen. De controle 
wordt toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor. 

- de instelling is verplicht een commissaris te benoemen. Deze wordt tevens 
belast met de controle van de jaarrekening opgesteld in toepassing van de 
Wet 2003. 

- de instelling is verplicht een commissaris te benoemen. Een andere 
bedrijfsrevisor wordt belast met de controle van de jaarrekening opgesteld 
in toepassing van de Wet 2003. 

 
Ofschoon de opdracht toegekend aan de bedrijfsrevisor conform artikel 93/1 van 
de Wet 2003 een wettelijke opdracht behelst die te onderscheiden is van de 
commissarisopdracht, acht de Raad van het IBR het wenselijk dat in de entiteiten 
waar reeds een commissaris werd aangesteld krachtens WVV, dat de opdracht 
overeenkomstig artikel 93/1 Wet 2003 eveneens aan de commissaris zou worden 
toevertrouwd, al was het maar om reden van efficiëntie en kostenbesparing. 
 
3. Toepasselijk referentiekader voor de controle van de financiële rapportering 

Wet 2003 
 
De bedrijfsrevisor die een jaarrekening conform Wet-2003 controleert, heeft een 
dubbele opdracht: 
 

- Enerzijds worden genoemde bedrijfsrevisoren geacht de jaarrekening 
conform Wet 2003 “juist en echt” te verklaren. De Raad van het IBR is van 
oordeel dat dit inhoudt dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven 
en dat de revisoren een redelijke zekerheid desbetreffend moeten geven. 
Dit houdt derhalve in dat de controle en de hieruit resulterende 
rapportering conform de ISA’s dient te gebeuren 5 6. Met het oog op deze 
controle dient de bedrijfsrevisor, die geen commissaris is, over de 
onderzoeksbevoegdheden van een commissaris overeenkomstig het WVV 
te beschikken.  

 

                                                      
5 Volgens de Raad van het IBR kan ISRE 2400 derhalve niet worden toegepast. 
6 Momenteel worden voorbeeldverslagen uitgewerkt in samenwerking met de Commissie Normen 

voor de Beroepsuitoefening van het IBR. 
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- Anderzijds worden de bedrijfsrevisoren geacht de minister van Begroting 
en de beheersorganen van de instelling onverwijld te wijzen op elk 
verzuim, op elke onregelmatigheid en, in het algemeen, op elke toestand 
die de solvabiliteit en de liquiditeit van het organisme in het gedrang kan 
brengen. Deze rapportering is een sui generis rapportering. Er kan in dit 
verband op nuttige wijze gerefereerd worden naar ISA 260, waarbij dat de 
minister van Begroting en de beheersorganen van de instelling 
kwalificeren als degenen belast met governance. 

 
4. Er is geen bedrijfsrevisor belast met de controle van de financiële 

rapportering Wet 2003 
 
De commissaris, benoemd in toepassing van het WVV, die vaststelt dat de 
controleopdracht in toepassing van de Wet 2003 aan geen bedrijfsrevisor is 
toevertrouwd of die vaststelt dat de gecontroleerde entiteit op een andere wijze 
de Wet 2003 miskent (bijvoorbeeld door het niet opmaken van een financiële 
rapportering in toepassing van de Wet 2003) wordt geacht dit geval van non 
compliance te rapporteren in zijn verklaring. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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