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Betreft: Mededeling aan de bedrijfsrevisoren en aangaande de gevolgen van 
het arrest nr. 187/2011 van het Grondwettelijk Hof aangaande de 
mede-eigendom 

De Raad van het lnstituut van de Bedrijfsrevisoren wenst u in kennis te stellen 
van de gevolgen van het arrest nr. 187/2011 van het Grondwettelijk Hof inzake 
mede-eigendom. 

Met dit arrest heeft het Hof het beroep tot vernletIgmg van de wet van 2 
juni 2010 verworpen, ingesteld met name door hellBR en het lAB. Het beroep 
beoogde in het bijzonder artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek, 
ingevoegd door voonnelde wet,. luidende: "De algemene vergadering wijst 
jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet 
mede-eigenaar is, wiens verplichtingen en bevoegdheden bij hel reglement van 
mede-eigendom worden bepaald". 

Het beroep had tot doel. enerzijds, het vennijden dat de opdracht van nazicht 
en correctie van de boekhoudstukken, in de zin van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, aan andere personen dan 
bedrijfsrevisoren of externe accountants wordt toevertrouwd wanneer deze niet 
uitgevoerd wordt door een mede-eigenaar en. anderzijds, het gebruik van de 
titel "commissaris (van de rekeningen)" voor te behouden aan de 
bedrijfsrevisoren teneinde verwarring te voorkomen bij het publiek. 

(1) De mededelingen hebben een infonnatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning 
bij K.B . 21 april 2007, as. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die 
louler infonnatieve inlichtingen bevatten mei een beschrijving van audinechnieken of van een 
wenelij ke. reglementaire of nonnatieve verplichting betretJende het beroep van bedrijfsrevisor. 
De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van hel InstÎtuut, noch standpunten van 
de Raad van het Lnstituut en evenmÎn deontologische aspecten bevatten. 
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Hoewel het beroep verworpen werd~ sluit het Hof aan bij de zienswijze van het 
rBR en het LAB. Het Hof verklaart immers het volgende: n De wetgever 
vermocht ervan uil te gaan dal hef pasl de functie van "commissaris van de 
rekeningen" tevens open te stellen voor mede-eigenaars die niel noodzakelijk 
bedrijfsrevisor of externe aCCQunlani zijn. opdat die functie kan bijdragen tot 
de betere betrokkenheid van de mede-eigenaars bij het toezicht op de 
rekeningen van de mede-eigendom" (overweging 8.9). 

Met andere woorden interpreteert het Hof de door de wet beoogde functie van 
"commissaris van de rekeningen" als een functie die kan uitgeoefend worden 
door hetzij een mede-eigenaar, hetzij een externe accountant of een 
bedrijfsrevisor. 

Het Hof heeft het betrokken artikel dientengevolge niet geschrapt aangezien 
het geen onevenredige uitzondering vormt op de voorbehouden opdracht van 
nazicht en correctie van de boekhoudstukken. 

De Raad van het IBR zal verdere inspanningen leveren om een wetswijziging 
te bekomen met het oog op een grotere rechtszekerheid. 

Als bijlage vindt u een kopie van het arrest nr. 18712011 . 

Met confratemeie groeten, 

Michel DE WOLF 
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