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Betreft: Melding van commissarismandaten in organisaties van
openbaar belang en het jaarlijks meedelen van het
transparantieverslag

Deze mededeling heeft tot doel de via het actualisatieformulier van het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren over te maken dossiergegevens
omtrent het optreden in organisaties van openbaar belang te verduidelijken.

Dossiergegevens in verband met organisaties van openbaar
belang

Artikel 14 van het erkenningsreglement'Ï' voorziet dat het Instituut een
dossier op naam van de bedrijfsrevisoren bijhoudt. De bedrijfsrevisoren
dienen onder meer spontaan aan de Raad volgende informatie mee te delen,
die aan het dossier wordt toegevoegd: "de melding of al dan niet wordt
opgetreden in organisaties van openbaar belang".

In de actualisatieformulieren van het openbaar register is bij deze melding
enkel voorzien om met "Ja" of "Nee" te antwoorden.

(I) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de
Koning bij K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn
documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het
Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische
aspecten bevatten.
(2) Koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het
openbaar register.
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De Raad van het IBR stelde echter vast dat dit tot de nodige verwarring kan
leiden. Deze keuze mogelijkheid laat immers niet toe om een onderscheid te
maken tussen de bedrijfsrevisoren die een mandaat hebben in een organisatie
van openbaar belang en de bedrijfsrevisoren die optreden als vaste
vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor bij een organisatie van
openbaar belang.

Om dit onderscheid duidelijk te maken, heeft de Raad van het Instituut
beslist om de actualisatieformulieren betreffende de dossiergegevens
opgenomen in het openbaar register meer te preciseren. Voortaan wordt
volgende informatie opgevraagd in de actualisatieformulieren van het
openbaar register met betrekking tot:

Bedrijfsrevisoren natuurlijke personen: "Werd in persoonlijke naam
benoemd als commissaris om op te treden in organisaties van
openbaar belang." (JA/NEE)
Bedrijfsrevisorenkantoren: "Het bedrijfsrevisorenkantoor werd
benoemd als commissaris in organisaties van openbaar belang."
(JA/NEE)

De bedrijfsrevisoren worden dan ook verzocht om hun dossiergegevens
omtrent dit aspect te actualiseren via het actualisatieformulier van het
openbaar register, beschikbaar via het e-Ioket van het IBR.

Voorbeeld van bijwerking van de dossiergegevens ten aanzien
van de organisaties van openbaar belang

Hierna volgt een praktisch voorbeeld van de manier waarop het
actualisatieformulier van het openbaar register kan worden ingevuld wanneer
wordt opgetreden in een organisatie van openbaar belang:

Voorbeeld 1

Bedrijfsrevisorenkantoor X heeft een mandaat als commissaris aanvaard in
een organisatie van openbaar belang. Het kantoor wordt vertegenwoordigd
door bedrijfsrevisor natuurlijke persoon Y.

Volgende gegevens dienen te worden gemeld via het e-loket van het IBR:

A) Actualisatieformulier van het bedrijfsrevisorenkantoor X (in te vullen
door de voornaamste contactpersoon)

Stap 8 van het actualisatieformulier:

"Het bedrijfsrevisorenkantoor werd benoemd als commissans In

organisaties van openbaar belang.": (JA)

Verder dient de aanmeldingsdatum en het veld "Hyperlink naar het deel
van de website waar de informatie opgenomen In het
transparantieverslag is bekendgemaakt." te worden ingevuld.

2



Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Institut des Réviseurs d'Entreprises
Koninklijk Instituut - Institut royal

B) Actualisatieformulier van de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon Y

Stap 5 van het actualisatiefonnulier:

"Werd in persoonlijke naam benoemd als commissaris om op te treden in
organisaties van openbaar belang.": (NEE)

Er dient in dit geval geen aanmeldingsdatum te worden ingevuld.
Evenmin dient het veld "Hyperlink naar het deel van de website waar de
informatie opgenomen in het transparantieverslag is bekendgemaakt." te
worden ingevuld. Het veld zal bijgevolg ook niet zichtbaar zijn in het
actualisatiefonnulier.

Voorbeeld 2

Bedrijfsrevisor natuurlijke persoon Z heeft in persoonlijke naam een
mandaat aanvaard als commissaris in een organisatie van openbaar belang.

Volgende gegevens dienen te worden gemeld via het e-loket van het IBR,
met betrekking tot dit mandaat:

A) Actualisatieformulier van het bedrijfsrevisorenkantoor X, waaraan
bedrijfsrevisor Z als vennoot, werknemer of anderszins verbonden is (in
te vullen door de voornaamste contactpersoon van het
bedrijfsrevisorenkantoor).

Stap 8 van het actualisatiefonnulier:

"Het bedrijfsrevisorenkantoor werd benoemd als commissans In

organisaties van openbaar belang.": (NEE)

Er dient in dit geval geen aanmeldingsdatum te worden ingevuld.
Evenmin dient het veld "Hyperlink naar het deel van de website waar de
infonnatie opgenomen in het transparantieverslag is bekendgemaakt." te
worden ingevuld. Het veld zal bijgevolg ook niet zichtbaar zijn in het
actualisatiefonnulier.

B) Actualisatieformulier van de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon Y

Stap 5 van het actualisatiefonnulier:

"Werd in persoonlijke naam benoemd als commissaris om op te treden in
organisaties van openbaar belang.": (JA)

Verder dient de aanmeldingsdatum en het veld "Hyperlink naar het deel
van de website waar de informatie opgenomen in het
transparantieverslag is bekendgemaakt." te worden ingevuld.
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Transparantieverslag

De bedrijfsrevisoren natuurlijke personen of de bedrijfsrevisorenkantoren die
in het actualisatieformulier van het openbaar register te kennen hebben
gegeven een mandaat als commissaris in een organisatie van openbaar
belang te hebben aanvaard, dienen eveneens jaarlijks de link naar het
transparantieverslag mee te delen .

Voormelde verplichting is opgenomen in artikel. 31, § 2 van het
erkenningsreglement. De link kan worden ingevuld in het daartoe voorziene
veld in het actualisatieformulier van het openbaar register onder stap 5 voor
de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen of onder stap 8 voor de
bedrijfsrevisorenkantoren.

Het transparantieverslag dient de gegevens te bevatten die worden opgesomd
in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953, dat hierna integraal is opgenomen:

"Art. 15. § 1. De bedrijftrevisoren die wettelijke controles van de
enkelvoudige jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening bij
organisaties van openbaar belang uitvoeren, maken uiterlijk drie
maanden na het eind van elk boekjaar op hun websites jaarlijkse
transparantieverslagen bekend die ze via een elektronische handtekening
bevestigen. Dit verslag bevat in hoo@e van de bedrijfSrevisor natuurlijke
persoon ten minste de volgende informatie :
a) indien hij tot een netwerk behoort, een beschrijving van dit netwerk en
van de juridische en structurele regelingen binnen het netwerk;
b) een aanduiding van wanneer de laatste kwaliteitscontrole zoals
bedoeld in artikel 33 heeft plaatsgevonden;
c) een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij het
afgelopen jaar de wettelijke controle van de jaarrekening heeft
uitgevoerd;
d) de data waarop de informatie opgenomen onder a) tot c) werden
bijgewerkt.
§ 2. Bovendien bevestigen de bedrijftrevisorenkantoren de volgende
informatie:
a) een beschrijving van de juridische en kapitaalstructuur;
b) indien een bedrijftrevisorenkantoor tot een netwerk behoort, een
beschrijving van het netwerk en van de juridische en structurele
regelingen binnen het netwerk;
c) een beschrijving van de bestuursstructuur van het
bedrijfsrevisorenkantoor;
d) een beschrijving van het interne kwaliteitbeheersingssysteem en een
verklaring van het leidinggevende of bestuursorgaan betrefJènde de
doeltreffendheid van de werking van dit systeem;
e) een aanduiding van wanneer de laatste kwaliteitscontrole zoals
bedoeld in artikel 33 heeft plaatsgevonden;
j) een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij het
bedrijftrevisorenkantoor het afgelopen jaar een wettelijke controle van de
jaarrekening heeft uitgevoerd;
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g) een verklaring betreffende de praktijken van het
bedrijfsrevisorenkantoor op het gebied van de onafhankelijkheid, waarin
tevens wordt bevestigd dat een interne beoordeling van de naleving van
de onafhankelijkheidseisen heeft plaatsgevonden;
h) een verklaring inzake de door het bedrijfsrevisorenkantoor gevolgde
gedragslijn betreffende de permanente scholing van bedrijfsrevisoren als
bedoeld in artikel 31;
ij financiële informatie waaruit blijkt hoe belangrijk het
bedrijfsrevisorenkantoor en zijn netwerk in België zijn, zoals de totale
omzet uitgesplitst naar honoraria voor de wettelijke controle van de
jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en honoraria voor andere
revisorale opdrachten, belastingadviesopdrachten en andere opdrachten
buiten de revisorale opdrachten;
j) informatie over de grondslagen voor de vergoeding van vennoten;
k) de data waarop de informatie opgenomen onder a) tot j) werden
bijgewerkt."

Met confratemele groeten,

Daniel KROES

Voorzitter
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