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Geachte Confrater, 

Betreft: Wijziging in de inleiding van het advies van de Raad van het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 5 maart 2010 betreffende 
de opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe 
staat XVIllbis "Transacties met verbonden parmen buiten normale 
marktvoorwaarden"van de toelichting bij de jaarrekening. 

Naar aanleiding van een aantal reacties, heeft de Raad van het IBR op 29 oktober 
2010 de inleiding van het advies van 5 maart 2010 aangepast, betreffende de 
opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe staat XVIIIbis 
"Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden " van de 
toelichting bij de jaarrekening, waarvan kopij in bijlage. 

Met confratemeIe groeten, 

Michel E WOLF 

Bijlage 



Advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 5 maart 2010 gewijzigd 
op 29 oktober 2010 betreffende de opdracht van de commissaris met betrekking tot de 

nieuwe staat XVIIIbis' "Transacties met verbonden partijen buiten normale 
marktvoorwaarden" van de toelichting bij de jaarrekening 

1. Inleiding 

Op 24 augustus 2009 werd het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en 
van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een 
algemeen rekeningstelsel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

De bijkomende verplichtingen die door het koninklijk besluit aan bepaalde categorieën van 
vennootschappen worden opgelegd, liggen in de lijn van de omzetting van de Europese maatregelen 
met het oog op een beter deugdelijk bestuur. Deze verplichtingen beogen een grotere transparantie 
van transacties met verbonden partijen en van verrichtingen buiten balans. 

De aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders met betrekking tot de voorbereiding van de 
jaarrekening omvat meer bepaald het voorbereiden en bepalen van de inhoud van de toelichting bij 
de jaarrekening, in het bijzonder van de nieuwe staat XVIIIbis . 

Onderhavig advies heeft tot doel om in het licht van de toepasselijke normen en aanbevelingen de 
implicaties te onderzoeken op de werkzaamheden, vereist van de commissaris, van de nieuwe staat 
XVIIIbis "Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden", zoals 
ingevoegd in de toelichting bij de volledige jaarrekening door voormeld koninklijk besluit van 
10 augustus 2009, evenals van het advies 2010-1 van 13 januari 2010 van de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen hieromtrent. 

Het koninklijk besluit voorziet in wijzigingen aan de jaarrekening, zowel volgens het volledig als 
volgens het verkort schema, evenals aan de geconsolideerde jaarrekening. De overwegingen van 
onderhavig advies met betrekking tot de jaarrekeningen volgens het volledig schema zijn 
derhalve mutatis mutandis van toepassing op de jaarrekeningen volgens het verkort schema en op 
de geconsolideerde jaarrekeningen. 

Onderhavig advies houdt rekening met het feit dat het koninklijk besluit niet voorziet in 
wettelijke criteria die zouden toelaten om het begrip buiten normale marktvoorwaarden te 
omschrijven en bepaalt er dus de gevolgen van voor de commissaris in het kader van diens 
attestering van het getrouw beeld van de jaarrekening. 

Bij gebrek aan een actieve markt voor frequente transacties tussen verbonden partijen is het, 
zowel voor de vennootschap als voor de commissaris, soms moeilijk om te bepalen of de 
transacties met verbonden partijen plaatsvinden onder normale marktvoorwaarden. 

Hoewel bepaalde transacties evenwichtig en gegrond lijken vanuit economisch oogpunt, kunnen 
ze toch de bijzonderheid vertonen dat ze enkel zijn aangegaan omdat er een band bestond tussen 
de partijen. Vermits bepaalde transacties niet noodzakelijk zouden zijn aangegaan of niet 
dezelfde omvang zouden hebben gehad indien de partijen onalhankelijk van elkaar waren, 
hebben derden er alle belang bij om te worden ingelicht over de impact van deze transacties op 
de financiële toestand van de vennootschap. 
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Het beginsel, bevestigd door de internationale audit- en boekhouddoctrine, volgens hetwelk over 
het algemeen de transacties tussen verbonden partijen in de meeste gevallen zijn verricht volgens 
specifieke kenmerken, waaronder onder meer het feit dat het gebruikelijk is dat er geen markt 
bestaat voor de diensten en producten die het voorwerp uitmaken van de transactie, heeft tot 
gevolg dat het niet altijd mogelijk is om aan te tonen dat dergelijke transacties al dan niet onder 
normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden. 

Overigens hebben de opstellers van internationale standaarden voor jaarrekeningen deze 
moeilijkheid onderkend. Om deze reden legt lAS 24 Informatieverschaffing over verbonden 
partijen niet op om enigerlei informatie te verstrekken over het al dan niet normaal karakter van 
de voorwaarden waaronder transacties met verbonden partijen werden verricht. 

Het is nuttig voor derden om te worden ingelicht over eventuele relevante transacties verricht 
tegen bijzondere commerciële voorwaarden (prijs, rentevoet, borgstellingen, 
betalingsvoorwaarden, omvang van de transacties, vereenvoudigde aankoopprocedures, 
transacties van enige betekenis verricht met bepaalde klanten of leveranciers in verhouding tot 
andere, voorwaarden voor het ontvangen of verstrekken van beheersprestaties, enz.). 

Uitzonderingen op het beginsel volgens hetwelk transacties tussen verbonden partijen dikwijls 
worden verricht volgens specifieke voorwaarden waardoor het moeilijk is om aan te tonen of zij 
al dan niet onder normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden, zijn transacties tussen 
verbonden partijen die betrekking hebben op goederen verhandeld op gereglementeerde of 
liquide markten (effecten, grondstoffen, enz.) of wanneer analoge transacties tussen niet
verbonden partijen werden verricht, dit wil zeggen tegen commerciële voorwaarden die mogen 
geacht worden normaal te zijn, ongeacht of het gaat om verrichtingen tussen de betrokken 
vennootschap en niet-verbonden partijen of om verrichtingen tussen niet-verbonden derden. 

2. Toepassingsgebied en op te nemen informatie 

2.1. Eerste categorie van bedoelde vennootschappen 

Staat XVIIIbis betreft een eerste categorie van vennootschappen, namelijk de genoteerde 
vennootschappen 1, vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op 
een MTF2 en vennootschappen die meer dan één van de criteria bedoeld in artikel 16, § 1, eerste 
lid van het Wetboek van vennootschappen overschrijden. 

Deze vennootschappen dienen de transacties te vermelden die door de vennootschap zijn 
aangegaan met verbonden partijen, met inbegrip van het bedrag van dergelijke transacties, de 
aard van de relatie met de verbonden partij, alsmede alle andere informatie over de transacties die 
nodig zou zijn voor het verkrijgen van een beter inzicht in de financiële positie van de 
vennootschap, indien dergelijke transacties van enige betekenis zijn en niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn verricht. 

1 Cf artikel 4, Wetboek van vennootschappen. 
2 Artikel 2, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 omschrijft een multilateraal onderhandelingssysteem (MTF -
Multilateral Trading Facility) als volgt: "een door een beleggingsonderneming, een kredietinstelling of een 
marktonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat verschillende koop- en verkoopintenties van derden met 
betrekking tol financiële instrumenten - binnen dit systeem en volgens niet-discretionaire regels - samenbrengt op 
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IJ van deze wet of 
titel IJ van de Richtlijn 2004/39/EG". De website van de CBFA herneemt thans als MTF's van aandelen: Euranext, 
A1temext, Vrije Markt, Publieke veilingen, Trading Facility en Easynext. 
Cf http://www.cbfa.bel nlJfmlgm/I1btmVmtfmali.am· n 
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Het koninklijk besluit voorziet echter in de volgende uitzondering: 

"Deze informatie is niet vereist voor transacties die zijn aangegaan tussen twee of meer leden 
van een groep, mits de dochterondernemingen die partij zijn bij de transactie, geheel in 
eigendom zijn van een dergelijk liel." 

Ten aanzien van de interpretatie van deze uitzondering, verduidelijkt de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen dat "hier transacties worden bedoeld die plaatsvinden tussen 
vennootschappen van de groep die volledig in eigendom zijn van de groep. Deze transacties 
moeten alsdan dus niet worden opgenomen in deze nieuwe staat van de toelichting'. Uit het in 
het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen vermelde voorbeeld volgt dat de 
notie "volledige eigendom van de groep" zowel directe als indirecte eigendom viseert. 

Het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt dat de term 
"volledig" ook kan worden begrepen in de zin dat het bestuursorgaan van de vennootschap kan 
aantonen dat het belang van een eventuele minderheidsparticipatie verwaarloosbaar zou zijn 
(bijvoorbeeld 1 %). Niettemin zijn bij een naamloze vennootschap de 
minderheidsaandeelhouders die een minderheidsvordering kunnen instellen diegenen die, op de 
dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen 
kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 % vertegenwoordigen van de stemrechten verbonden 
aan het geheel van de op die dag bestaande effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een 
deel van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste 1.250.000 EUR. 

2.2. Tweede categorie van bedoelde vennootschappen 

De staat XVIIIbis viseert eveneens een tweede categorie van vennootschappen, namelijk de niet
genoteerde naamloze vennootschappen 4, waarvan de effecten niet zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een MTF en die individueel niet meer dan één van de criteria bedoeld in artikel 
16, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen overschrijden. 

Het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt enerzijds het 
toepassingsgebied, namelijk "naamloze vennootschappen die niet tot de categorieën van 
vennootschappen [bedoeld in punt 2.1.] behoren", en anderzijds, hun verplichtingen. Zij" kunnen 
zich aldus beperken tot het vermelden van enkel de van enig betekenis zijnde transacties, buiten 
normale marktvoorwaarden, die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vennootschap en 
haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende, de 
toezichthoudende of de bestuursorganen". 

De Raad van het Instituut is van mening dat onder "voornaamste aandeelhouders" dient te 
worden verstaan de aandeelhouders die een controle of, op zijn minst, een invloed van betekenis 
kunnen uitoefenen op de vennootschap in de zin waarin deze termen zijn omschreven in het 
Wetboek van vennootschappen (art. 5 tot 9 en 12). 

3 Artikel 1,6) van richtlijn 2006/46/EG stelt: "Transacties die zijn aangegaan tussen twee afmeer leden van een 
groep kunnen door de lidstaten worden vrijgesteld, mits dochterondernemingen die partij zijn bij de transactie 
feheel in eigendom zijn van een dergelijk lid.". 

Overeenkomstig artikel 15, § 1 van de Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 
betreffende het statuut van de Europese vennootschap, is deze bepaling ook van toepassing op de Europese 
vennootschappen. Overeenkomstig artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen is deze bepaling ook van 
toepassing op de commanditaire vennootschappen op aandelen. k"1 
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Volgens de Raad van het Instituut is de uitzondering voorzien in punt 2.1. voor de 
vennootschappen van de eerste categorie (intragroep-transacties) ook van toepassing op de in de 
tweede categorie bedoelde vennootschappen. 

2.3. Bezoldigingen van het management 

De twee hiervoor vermelde categorieën van vennootschappen zullen ook de aan de leden van de 
leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen betaalde bezoldigingen op geaggregeerde 
wijze moeten vermelden indien zij van enige betekenis zijn en niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn toegekend. 

Het zal doorgaans zeer moeilijk zijn om te bepalen in welke mate een bezoldiging al dan niet met 
de marktvoorwaarden overeenstemt. 

De Raad van het Instituut wenst de aandacht te vestigen op het feit dat de inhoud van de staat 
XVIIIbis niet werd gecoördineerd met de inhoud van de staat XIX betreffende "Financiële 
betrekkingen met bestuurders, zaakvoerders en commissarissen". In voorkomend geval zullen de 
twee staten dus dienen te worden ingevuld zonder hun dubbel gebruik te kunnen aanvoeren. 

Voor wat betreft de definitie van de leden van leidinggevende, toezichthoudende of 
bestuursorganen, is de Raad van het Instituut van mening dat het koninklijk besluit, in het geval 
van vennootschappen met monistische structuur5

, op beperkende wijze, de leden van de raad van 
bestuur (art. 517 e.v. W. Venn.) bedoelt en, in voorkomend geval, de leden van het 
directiecomité (art. 524bis W. Venn.). 

2.4. Begrip "transactie" 

Deze term verwijst niet enkel naar verrichtingen opgenomen in de resultatenrekening of in de 
balans maar ook naar andere verrichtingen buiten balans (rechten en verbintenissen). 

2.5. Begrip "verbonden partijen" 

Het koninklijk besluit verwijst naar de definitie voorzien in de internationale standaarden voor 
jaarrekeningen zoals goedgekeurd in de Europese Unie6

• Deze definitie is dus ruimer dan het 
begrip "verbonden partij" in de zin van artikel!1 van het Wetboek van vennootschappen. 

, Voor een definitie van het begrip "monistische structnur" wordt verwezen naar titel VI van het Wetboek van 
vennootschappen en meer in het bijzonder afdeling 2. 
"lAS 24: "Verbonden partijen: een partij is met een entiteit verbonden indien: 
a) de partij. direct of indirect via één of meer tussenpersonen: 

zeggenschap uitoefent over de entiteit, onder zeggenschap staat van de entiteit, of gezamenlijk met de 
entiteit onder zeggenschap staat van een derde (waaronder moedermaatschappijen, dochter- en 
zusterondernemingen); 
een belang heeft in de entiteit die de partij een invloed van betekenis geeft over de entiteit; of 
gezamenlijke zeggenschap uitoefent over de entiteit; 

b) de partij een geassocieerde deelneming is van een entiteit (zoals gedeftnieerd in lAS 28 Investeringen in 
geassocieerde deelnemingen); 
c) de partij een joint venture is waarin de entiteit een deelnemer is (zie lAS 3 J Belangen injoint ventures); 
dj de partij behoort tot de managers die sleutelposities innemen in de entiteit of haar moedermaatschappij; 
e) de partij een nauwe verwant is van een natuurlijke persoon naar wie onder (a) of (d) wordt verwezen; 
j) de partij een entiteit is waarover zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis wordt 
uitgeoefend, of waarvoor belangrijk stemrecht, hetzij op directe of indirecte wijze. in een dergelijke entiteit berust op 
natuurlijke personen naar wie onder (d) of (e) wordt verwezen; of 
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3. Werkzaamheden en verslag van de commissaris 

De commissaris zal bijzonder aandachtig zijn voor het feit dat de vennootschap moeilijkheden 
ondervindt om de transacties van enige betekenis die buiten normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan, te identificeren en dit bij gebrek aan wettelijke criteria die zouden toelaten het begrip 
"buiten normale marktvoorwaarden" te omschrijven. 

De commissaris zal ook rekening houden met het feit dat de staat XVIIIbis niet dient te worden 
ingevuld wanneer de transacties plaatsvinden tussen groepsvennootschappen die volledig in 
eigendom zijn van de groep (supra, punt 2.1.). 

3.1. Commissarisverslag met een verklaring zonder voorbehoud 

De Raad .... an het Instituut is van mening dat, overeenkomstig de normen en aanbevelingen, de 
commissaris slechts een verklaring zonder voorbehoud zal kunnen afgeven in één van de 
volgende gevallen. 

Hierna heeft het begrip "verbonden partijen" betrekking op de verbonden partijen die niet tot de 
groep behoren (supra, punt 2.1.), en het begrip "marktreferentie" op het bestaan van een 
gereglementeerde en liquide markt, of van gelijkaardige transacties met niet-verbonden partijen 
(supra, punt 1). 

Geval J. De vennootschap heeft geen transacties van enige betekenis gevoerd met verbonden 
partijen en vermeldt ''Nihil'' in de staat XVIIIbis, met verduidelijking, in voorkomend geval, dat 
de "verbonden partijen" niet de vennootschappen bevatten die (bijna) voiledig in het bezit zijn 
van de groep waartoe de vennootschap behoort. 

Geval 2. De vennootschap beschikt over een marktreferentie voor alle van enige betekenis zijnde 
transacties met verbonden partijen, heeft geen zulke transacties verricht onder wezenlijk 
verschillende voorwaarden en vermeldt ''Nihil'' in de staat XVllIbis, met verduidelijking, in 
voorkomend geval, dat de "verbonden partijen" niet de vennootschappen bevatten die (bijna) 
volledig in het bezit zijn van de groep waartoe de vennootschap behoort. 

Geval 3. De vennootschap beschikt over een marktreferentie voor alle van enige betekenis zijnde 
transacties met verbonden partijen en vermeldt in de staat XVIIIbis alle van enige betekenis 
zijnde transacties met verbonden partijen die wezenlijk buiten normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. 

g) de partij een regeling inzake vergoedingen na uitdiensttreding van de entiteit is, of van enige andere entiteit die 
een verbonden partij is van die entiteit. ". 

14 oktober 2010 s 



Geval 4. De vennootschap heeft transacties van enige betekenis gevoerd met verbonden partijen 
maar beschikt hiervoor niet over marktreferentie en beslist, met het oog op transparantie, om het 
geheel van de van enige betekenis zijnde transacties met verbonden partijen op te nemen in een 
vrije toelichting, en verantwoordt dit standpunt hetzij in de staat XVIIIbis, hetzij in het overzicht 
van haar waarderingsregels, bijvoorbeeld in de volgende vorm: 

"Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen 
buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren, werd geen enkele transactie 
opgenomen in de staat XVIIIbis. Het geheel van de transacties met verbonden partijen 
(andere dan deze aangegaan met vennootschappen die (bijna) volledig in het bezit zijn 
van de groep waartoe wij behoren) wordt, ter informatie en met het oog op transparantie, 
bekendgemaakt in een vrije toelichting." 

Geval 5. De vennootschap heeft transacties van enige betekenis gevoerd met verbonden partijen 
maar beschikt hiervoor niet over een marktreferentie, en beslist om geen transactie op te nemen 
in de staat XVIIIbis omdat het voor haar, bij gebrek aan wettelijke criteria die de 
marktvoorwaarden bij transacties tussen verbonden partijen omschrijven, per definitie 
onmogelijk is om de transacties te onderkennen die verondersteld zijn buiten deze 
marktvoorwaarden te zijn aangegaan. In dit geval zal de vennootschap deze keuze vermelden, 
hetzij in de staat XVIIIbis, hetzij in het overzicht van haar waarderingsregels in een paragraaf die 
bijvoorbeeld als volgt kan luiden: 

"Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen 
buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden 
opgenomen in de staat XVIIIbis. " 

Geval 6 (gemengd). De vennootschap beschikt slechts voor sommige transacties met verbonden 
partijen over marktreferenties. In dit geval vermeldt de vennootschap in de staat XVIIIbis enkel 
de van enige betekenis zijnde transacties met verbonden partijen waarvoor zij beschikt over 
marktreferenties en die onder wezenlijk verschillende voorwaarden zijn aangegaan. Zij vermeldt 
hetzij in de staat XVIIIbis, hetzij in het overzicht van haar waarderingsregels, een passende 
toelichting die bijvoorbeeld als volgt kan luiden: 

of: 

"De vennootschap heeft in de staat XVIIIbis alle van enige betekenis zijnde transacties 
met verbonden partijen opgenomen - vergelijkbaar met hetzij rejërentietransacties die 
zijn aangegaan op een gereglementeerde en liquide markt, hetzij analoge transacties 
aangegaan met niet-verbonden partijen - die zijn aangegaan onder wezenlijk 
verschillende voorwaarden. Voor het overige en bij gebrek aan wettelijke criteria die 
toelaten om transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te 
inventariseren, werd geen enkele andere transactie opgenomen in de staat XVIIIbis. " 

"De vennootschap heeft in de staat XVII1bis alle van enige betekenis zijnde transacties 
met verbonden partijen opgenomen - vergelijkbaar met hetzij referentietransacties die 
zijn aangegaan op een gereglementeerde en liquide markt, hetzij analoge transacties 
aangegaan met verbonden partijen - die zijn aangegaan onder wezenlijk verschillende 
voorwaarden. Voor het overige en bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om 
transacties met verbonden partijen die onder wezenlijk verschillende voorwaarden dan 
de normale marktvoorwaarden zouden zijn aangegaan, te onderkennen, wordt het geheel 
van de andere van enige betekenis zijnde transacties met verbonden partijen (andere dan 
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deze aangegaan met vennootschappen die (bijna) volledig in het bezit zijn van de groep 
waartoe wij behoren) bekendgemaakt in een vrije toelichting. " 

3.2. Commissarisverslag met een verklaring anders dan zonder voorbehoud 

Wanneer de vennootschap niet de vereiste informatie vermeldt overeenkomstig één van de 
gevallen uiteengezet in punt 3.1. supra terwijl een dergelijke belangrijke informatie diende te 
worden vermeld, zal de commissaris een verslag moeten maken met een verklaring anders dan 
zonder voorbehoud. Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer een in geval 5 bedoelde 
vennootschap beslist om geen enkele uitleg te geven, noch in de toelichting, noch in het overzicht 
van haar waarderingsregels, of wanneer een vennootschap beslist om niets te vermelden in de 
staat XVIIIbis omdat zij van mening is dat al haar van enige betekenis zijnde transacties met 
verbonden partijen zijn aangegaan onder normale marktvoorwaarden, terwijl deze transacties niet 
getoetst kunnen worden aan een verwijzing naar de marktvoorwaarden. 

De tekst van een voorbehoud, in voorkomend geval, en van het oordeel over het getrouw beeld 
van de jaarrekening zou (bijvoorbeeld) als volgt kunnen luiden: 

Voorbehoud: 

of: 

"De vennootschap heeft, ten onrechte, de staat XVllIbis van de jaarrekening (transacties 
met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden) niet ingevuld." 

"De vennootschap heeft de staat XVIIIbis van de jaarrekening (transacties met verbonden 
partijen buiten normale marktvoorwaarden) niet ingevuld en heeft deze optie niet op 
adequate wijze gerechtvaardigd noch in voormelde staat, noch in het overzicht van haar 
waarderingsregels. " 

Oordeel: 

"Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 20xx, onder 
voorbehoud van het ontbreken van informatie zoals beschreven in vorige paragraaf, een 
getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de 
vennootschap in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. " 

3.3. Andere overwegingen 

Onafgezien van de in onderhavig advies opgenomen overwegingen dient de commissaris zich 
ervan te vergewissen dat de vennootschappen geen transacties met verbonden partijen aangaan 
onder duidelijk abnormale of onevenwichtige voorwaarden. Is dit laatste het geval, dan dient de 
commissaris er bijvoorbeeld op toe te zien dat de vennootschap bij het opstellen van de 
jaarrekening rekening heeft gehouden met de risico's die daarop betrekking hebben. Bovendien 
zal de commissaris, waar nodig, moeten verwijzen naar de procedure inzake belangenconflict. 

De commissaris zal ook het tweede deel van zijn verslag wijzigen en dit voor elke vermelding 
die krachtens de van toepassing zijnde wettelijke, verordenende en normatieve bepalingen moet 
worden opgenomen. 
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Bijlagen: 

Koninklijk besluit van JO augustus 2009 tot wIJzIging van het koninklijk besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennooischappen en van het koninklijk 
besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen 
rekeningstelsel. 
Advies 2010-1 van 13 januari 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
betreffende de interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige 
betekenis met verbonden partijen builen normale marktvoorwaarden, zoals bepaald in het 
koninklijk besluit van 10 augustus 2009. 
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JmU: De~heslin rkltMl .mJllil:> .. ,.,trIj;lt~ztIde~ m«VB1:IIJx1onpenjenqJg!l't1lTll!ll ~meltrtzf~lfelil 
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opgtnJII1IliI ti rk SlaIl XVIlläs. 

IA!Wj: De leIiI100IsdIap heelt;, re stRt XVII/Jis MIe VIfI ooyu b8IrhIis rfndI tlflSBCIies In« 1:xtJonden pwrjen ~ -~ met heaj relm4iWMSris do zin 
Ml1}8{}HfI Cf'.en gweg/erIIenteeIfB en liquide trI/JIk1.11t!IJj lfWogs /l.W1S«t1cS Wl!JC9'JtI niet vmxnten fB1Iien - die zin ~8f/ arder re~ ~ ~JMtn. VtltY" ht1I 
ovWge en bi gebrek un ;':Nte/jke uilefia die roeIMm I)fIIITIfISIN.1ÏeS mil ~ fJIHIien dm GlIder rezMjk ~~ I"W'MJtnJBn dIII! oi' norrrWe meJtIvrJtJn'~ lDIJtWI zin 
1IMfIBIlIJIIfI. Ie anrJerk8men, Il.W het geI1IH!I .... .." de ,nrlr!it! van enYG btIImnIs zfró transaaies rmlI ~3I'ixx1den {1lJIfien (,ndere dM deze engegNJt! mrt ~n ditJ (bjnI) 
KJItJdig In ht!t bt!zit ~ van de gmf!{J W88IItJe wj behortNIJ ~kendgemH/t1 in ~ wfO lo6IicIting. 


