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RAAD – advies van 7 januari 2000 

 

De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van 

beursgenoteerde vennootschappen 

 

 

Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake periodieke 

informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste 

markt van een effectenbeurs, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, legt 

aan de vennootschappen de verplichting op een halfjaarlijks en een jaarlijks verslag te 

publiceren over hun bedrijf en hun resultaten.   Eén communiqué betreft de toestand per helft 

van het boekjaar, terwijl het andere communiqué betrekking heeft op de resultaten van het 

verstreken boekjaar. 

 

Artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit regelt het communiqué over de eerste zes maanden 

van het boekjaar, dat gepubliceerd moet worden binnen drie maanden na afloop van het 

halfjaar.  Paragraaf 7 van hetzelfde artikel 2 luidt eveneens : “Wanneer de boekhoudkundige 

gegevens werden gecontroleerd door de commissaris-revisor op de jaarrekening van de 

vennootschap, worden zijn verslag en, in voorkomend geval, zijn voorbehouden integraal 

weergegeven.  Als de boekhoudkundige gegevens niet werden gecontroleerd door de 

commissaris-revisor, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het halfjaarlijks verslag.” 

 

Voor zover de ondernemingsleiding daarom verzoekt, zal de commissaris-revisor een beperkt 

nazicht uitvoeren van de boekhoudkundige en financiële informatie die in het halfjaarlijks 

communiqué is opgenomen en hij zal in dit verband, een aangepast verslag neerleggen 

conform de aanbeveling van 5 januari 1993 betreffende de uitvoering van een beperkt nazicht 

door de commissaris-revisor bij een tussentijdse toestand. 

 

De vorm, de inhoud en de controle van het jaarlijks communiqué worden geregeld in artikel 

3bis van het koninklijk besluit, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 december 

1998 (B.S., 16 januari 1999). Het verslag dat moet worden opgesteld betreffende het 

communiqué van de vennootschap over de rekeningen per helft van het boekjaar, kan niet 

gelijkgesteld worden met het communiqué betreffende een afgesloten boekjaar. Wat de 

rekeningen per einde boekjaar betreft, zal het communiqué normaliter bekendgemaakt worden 

op het ogenblik dat de controlewerkzaamheden voldoende zijn gevorderd of zelfs in een 

aantal gevallen volledig afgerond. Behoudens uitzonderlijk geval, zou het dan ook niet 

redelijk zijn precies dezelfde regels toe te passen als de regels die per helft van het boekjaar 

gelden. 

 

Een belangrijk verschil tussen het halfjaarlijks en het jaarlijks communiqué heeft betrekking 

op de mededeling van het oordeel van de commissaris-revisor : in het eerste geval “worden 

zijn verslag, en in voorkomend geval, zijn voorbehouden integraal weergegeven”.  In het 

tweede geval “wordt in het communiqué meegedeeld of er in het verslag van de commissaris-

revisor al dan niet voorbehoud werd gemaakt.  Indien in dit verslag voorbehoud werd 

gemaakt, moet het voorbehoud integraal worden opgenomen in het jaarlijks communiqué”.   
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Dit onderscheid is fundamenteel, want de vraag stelt zich of het oordeel van de commissaris-

revisor kan toegevoegd worden wanneer zijn controleverslag niet formeel ondertekend en 

overhandigd is aan de vennootschap.  Deze situatie zal frequent voorkomen, gezien de vaak 

zeer beperkte periode tussen het ogenblik van het vaststellen van de jaarrekening en de 

publicatie van het communiqué.  Uit de ervaring blijkt dat de vennootschappen de 

commissaris vaak verzoeken om zijn zelfs gedeeltelijk of voorlopig oordeel mee te delen, 

hetgeen aanleiding geeft tot een aantal problemen die in onderhavig advies van de Raad aan 

bod komen. 

 

Volgens de Raad dient als eerste principe te worden vooropgesteld dat het communiqué het 

oordeel van de commissaris-revisor niet mag bevatten indien de commissaris de inhoud van 

zijn oordeel niet schriftelijk aan de raad van bestuur heeft bevestigd.  Deze verklaring die 

onderscheiden moet worden van het controleverslag, gericht aan de algemene vergadering, zal 

betrekking hebben op de overeenstemming van de boekhoudkundige gegevens van het 

communiqué met de jaarrekening.  Indien dergelijke verklaring is opgesteld, zal de 

commissaris-revisor deze in verkorte vorm opmaken, rekening houdend met de bijzondere 

doelstelling van het jaarlijks communiqué. 

 

Het begrip boekhoudkundige gegevens omvat zowel de cijfergegevens als de commentaar op 

deze cijfers.  De commissaris-revisor zal zich vergewissen van de relevantie van de 

boekhoudkundige gegevens
1
 en van het feit dat geen belangrijke informatie is vergeten. 

 

Wat de inhoud van deze afzonderlijke verklaring betreft, acht de Raad het nodig om diverse 

hypotheses te onderscheiden :  

 De werkzaamheden zijn beëindigd en zonder voorbehoud afgerond;  

 De werkzaamheden zijn wezenlijk gevorderd maar konden nog niet worden afgerond;  

 Een voorbehoud dient te worden gemaakt, ongeacht of de werkzaamheden al dan niet 

werden afgerond. 

 

 

1. De controlewerkzaamheden konden worden afgerond en het besluit van de verklaring 

is zonder voorbehoud noch toelichtende paragraaf 

 

 

 

In een aantal gevallen zal het communiqué worden bekendgemaakt op een ogenblik 

dat de controlewerkzaamheden volledig konden worden afgerond. Paragraaf 3.15.1 

van de algemene controlenormen moet in herinnering worden gebracht: “De controle 

van de jaarrekening omvat het nazicht van de documenten zoals deze overeenkomstig 

artikel 77, 107, 137 of 158 van de vennootschappenwet door de raad van bestuur of 

het college van zaakvoerders werden vastgesteld. Vandaar dat het verslag van de 

revisor altijd zal volgen op de datum waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan 

wordt vastgesteld.”. 

                                                           
1
 « De in tabelvorm verstrekte kwantitatieve gegevens omvatten ten minste de netto-omzet, het bedrijfsresultaat, 

het financiële resultaat, het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, het uitzonderlijke resultaat en het 

resultaat vóór en na belasting.  Deze begrippen moeten worden begrepen in de zin van de nationale bepalingen, 

toepasselijk op de vennootschap, die worden vastgesteld ter uitvoering van de Richtlijnen van de Europese 

Gemeenschap. » (artikel 3bis juncto artikel 2, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de 

verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen 

in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs. 
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1.1. Het controleverslag werd ondertekend en aan de vennootschap overhandigd 

 

Indien het controleverslag ondertekend en aan de vennootschap overhandigd kon 

worden vóór de publicatie van het communiqué, zal de commissaris-revisor de inhoud 

van het communiqué onderzoeken teneinde zich ervan te vergewissen dat de 

boekhoudkundige informatie overeenstemt met de jaarrekening of de geconsolideerde 

jaarrekening waarover hij verslag heeft uitgebracht.  Hij bevestigt schriftelijk het 

resultaat van het nazicht. 

 

Er moet herinnerd worden aan het feit dat de ondertekening van het controleverslag 

steeds gebeurt ná de beslissing van de raad van bestuur die de jaarrekening vaststelt en 

het jaarverslag goedkeurt.  

 

In deze hypothese kan het bestuursorgaan in het jaarlijks communiqué een vermelding 

opnemen luidend als volgt : 

“De commissaris-revisor heeft de jaarrekening geattesteerd zonder voorbehoud en 

bevestigd dat de in het communiqué opgenomen boekhoudkundige informatie geen 

aanleiding geeft tot enig voorbehoud van zijn kant en met de genoemde jaarrekening 

overeenstemt.” 

 

 

1.2. Het controleverslag werd nog niet ondertekend 

 

In bepaalde gevallen zal het verslag van de commissaris-revisor nog niet kunnen 

worden ondertekend, ondanks het feit dat de jaarrekening (balans, resultatenrekening 

en toelichting) door het bestuursorgaan werd vastgesteld en de auditwerkzaamheden in 

verband met die jaarrekening eveneens werden afgerond. Eén van de redenen waarom 

het controleverslag niet kan worden ondertekend, kan bijvoorbeeld zijn dat het 

jaarverslag nog niet definitief door de raad van bestuur werd goedgekeurd. In dergelijk 

geval kan geen vermelding in het jaarlijks communiqué worden opgenomen naar luid 

waarvan de commissaris-revisor een verslag zonder voorbehoud zou hebben 

neergelegd.  

 

De commissaris-revisor zou echter kunnen bevestigen dat de in het communiqué 

opgenomen boekhoudkundige informatie overeenstemt met de door de raad van 

bestuur vastgestelde jaarrekening en geen aanleiding geeft tot enig voorbehoud.  Om 

elke onduidelijkheid te vermijden, verdient het aanbeveling dat niet aan het bestaan 

van een controleverslag zou worden gerefereerd.  

 

 

In dit geval kan het bestuursorgaan in het jaarlijks communiqué een vermelding 

opnemen die luidt als volgt :  

 

“De commissaris-revisor heeft bevestigd dat de in het communiqué opgenomen 

boekhoudkundige informatie geen aanleiding geeft tot enig voorbehoud van zijn kant 

en overeenstemt met de door de raad van bestuur vastgestelde jaarrekening”. 
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2. De controlewerkzaamheden werden nog niet afgerond 

 

Er wordt aangenomen dat de controlewerkzaamheden nog niet kunnen worden 

afgerond indien het bestuursorgaan de jaarrekening nog niet heeft vastgesteld, in de 

vorm voorgeschreven door de wetgeving en de boekhoudnormen. . Zo kan er 

bijvoorbeeld van uitgegaan worden dat er geen vaststelling van de jaarrekening is 

indien aan het bestuursorgaan slechts een onvolledig document werd overgelegd dat de 

toelichting bij de jaarrekening – die eveneens ter controle aan de revisor moet worden 

voorgelegd - niet of slechts ten dele bevat. 

 

Onder dergelijke omstandigheden kan de revisor onmogelijk verklaren dat hij de 

controle op de jaarrekening heeft afgerond. Het communiqué kan dan ook nooit 

refereren aan het bestaan van een verslag, waarvan hoe dan ook zal blijken dat het op 

een latere datum werd ondertekend. Het is evenmin aanvaardbaar dat de commissaris-

revisor zou beloven dat hij later een verslag met een verklaring zonder voorbehoud zal 

ondertekenen. 

 

Om uit te maken welke vermelding het meest gepast is, moeten we twee gevallen 

onderscheiden : 

 

 

2.1. De controlewerkzaamheden zijn ten gronde afgewerkt (“substantially completed”)  

 

In een aantal gevallen zal de commissaris-revisor een voldoende aantal 

controlewerkzaamheden hebben kunnen uitvoeren om een oordeel te kunnen geven 

over de essentie van de jaarrekening. Zelfs wanneer de werkzaamheden in feite ten 

gronde zijn afgewerkt, kunnen zij niet volledig worden afgerond vooraleer het 

bestuursorgaan van de vennootschap de jaarrekening in de wettelijk voorziene vorm 

formeel heeft goedgekeurd.  Bovendien heeft het bestuursorgaan  tot de datum van de 

definitieve vaststelling van de jaarrekening, het recht de cijfergegevens te wijzigen; 

het zou zelfs verplicht zijn zulks te doen indien een gebeurtenis na balansdatum van 

het boekjaar een waardering in de jaarrekening zou wijzigen. 

 

In een dergelijke context kan volgens de Raad geen oordeel worden gegeven over de 

getrouwheid van de informatie die in het communiqué is opgenomen. Daartegenover 

staat dat de commissaris-revisor, in het licht van de reeds uitgevoerde 

controlewerkzaamheden, wel een oordeel in negatieve vorm zou kunnen geven, zoals 

dat gebruikelijk is voor een beperkt nazicht.  

 

In dit geval kan het bestuursorgaan in het jaarlijks communiqué een vermelding 

opnemen luidend als volgt :  

 

“De commissaris-revisor heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten 

gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die 

in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten 

doorgevoerd worden”. 

 

 

 

2.2. De controlewerkzaamheden zijn nog niet voldoende gevorderd 
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Het is mogelijk dat het jaarlijks communiqué door het bestuursorgaan van de 

onderneming bekendgemaakt moet worden, nog vóór de commissaris-revisor alle 

inlichtingen heeft kunnen inzamelen die voor zijn oordeel nodig zijn. Dit zou 

bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer betekenisvolle informatie met betrekking 

tot een aantal dochters niet kon worden bekomen of wanneer er betekenisvolle 

onzekerheid blijft bestaan in verband met bepaalde gegevens die niet in het 

communiqué zijn opgenomen. In die gevallen is het aangewezen het volgende te 

vermelden :  

 

“De boekhoudkundige gegevens in het communiqué werden niet door de commissaris-

revisor gecontroleerd.” 

 

Deze aanbeveling blijft gelden, zelfs wanneer de commissaris-revisor de mening is 

toegedaan dat naar alle waarschijnlijkheid de cijfergegevens in het jaarlijks 

communiqué geen enkele betekenisvolle wijziging zullen vergen.  

 

 

3. De jaarrekening vergt een voorbehoud of de toevoeging van een toelichtende paragraaf 

in het verslag van de commissaris-revisor 

 

Het koninklijk besluit bepaalt uitdrukkelijk dat het jaarlijks communiqué melding 

moet maken van het bestaan van een eventueel voorbehoud van de commissaris-

revisor. Dit voorbehoud kan zijn ingegeven door een beperking van de omvang van de 

werkzaamheden of door een verschillende interpretatie van de commissaris-revisor en 

het bestuursorgaan van de onderneming. We moeten ook nog de toestand vermelden 

waarbij de commissaris-revisor in zijn verslag een toelichtende paragraaf zou moeten 

opnemen. 

 

 

 

 

3.1. Voorbehoud, afkeurende verklaring of onthouding 

 

Indien de commissaris-revisor heeft moeten vaststellen dat er een verschil van mening 

met de raad van bestuur bestaat dat een voorbehoud in zijn verslag verantwoordt, 

komen twee hypothesen aan bod : ofwel is de jaarrekening definitief vastgesteld en 

werd het controleverslag ondertekend; ofwel is de jaarrekening nog niet definitief 

vastgesteld, maar het voorwerp van het voorbehoud beïnvloedt de in het communiqué 

bekendgemaakte cijfers. 

 

In de eerste veronderstelling legt een correcte informatie van de aandeelhouders en het 

maatschappelijk verkeer het bestuursorgaan op in het communiqué te vermelden dat de 

commissaris-revisor de jaarrekening heeft geattesteerd met een voorbehoud omtrent de 

inhoud ervan. Het voorwerp van het voorbehoud moet integraal worden vermeld, ook 

al heeft dit voorbehoud geen invloed op de in het communiqué bekendgemaakte 

cijfers. Deze vereiste wordt uitdrukkelijk bepaald in artikel 2, § 7 van het koninklijk 

besluit van 3 juli 1996. De bijkomende inlichtingen en verklaringen vallen 

daarentegen niet onder de bestuursrechtelijke verplichting. 
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In de tweede veronderstelling zou het bestuursorgaan een onjuiste verklaring afgeven 

wanneer gewoon vermeld wordt dat de rekeningen niet door de commissaris-revisor 

werden gecontroleerd.  Indien het voorwerp van het voorbehoud de boekhoudkundige 

gegevens van het jaarlijks communiqué beïnvloedt, zal in het communiqué  

uitdrukkelijk worden vermeld dat de cijfers van het communiqué aanleiding geven tot 

een voorbehoud van de commissaris-revisor en dat het voorwerp van dit voorbehoud 

zou worden verduidelijkt. 

 

 

3.2. Toelichtende paragraaf 

 

De toelichtende paragraaf kan niet met een voorbehoud worden gelijkgesteld. Het is 

derhalve niet vereist dat in het jaarlijks communiqué de onzekerheid waarnaar wordt 

verwezen zou worden gepreciseerd, behalve in één enkel geval, namelijk wanneer er 

een probleem is met de continuïteit. Indien de commissaris-revisor van oordeel is dat 

hij een verklaring met een toelichtende paragraaf zal moeten afgeven betreffende de 

voortzetting van het bedrijf van de onderneming, moet hij er op aandringen dat dit feit 

uitdrukkelijk wordt vermeld in het communiqué van het bestuursorgaan van de 

onderneming. 

 

De commissaris-revisor zal aan het bestuursorgaan de tekst van de toelichtende 

paragraaf die hij in zijn controleverslag zal opnemen kunnen overmaken; dat zal het 

bestuursorgaan toelaten deze paragraaf op te nemen in het communiqué. 

 

 

________________________ 

 

 

27/01/2000 


