
 
 

MEDEDELING (1) 2014/12 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT 
VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

De Voorzitter 
 
 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be SDB/sdb  2 december 2014 

 
Geachte Confrater, 
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1. Context 
 

De wet van 21 december 2013 tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de 
ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van  
14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van 
hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (i), voor 
wat betreft de slapende safes(2), heeft bij artikel 7, 5° een wijziging aangebracht 
in de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan 
toonder(3) die van belang is voor de bedrijfsrevisoren.  
 
Meer bepaald werd hierdoor artikel 11 van wet van 14 december 2005 houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder aangevuld met een paragraaf 5 
luidende: 
 
“ § 5. De emittent laat bevestigen door de commissaris, of, bij ontstentenis, door 
een externe erkende boekhouder, een accountant of een bedrijfsrevisor, dat de 
bepalingen van dit artikel werden nageleefd. 
   Deze bevestiging wordt aan het bestuursorgaan van de emittent gericht, die 
haar langs elektronische weg aan de Deposito- en Consignatiekas bezorgt. Deze 
wordt eveneens specifiek vermeld in de bijlagen bij de jaarrekening van 2015. 
   Deze paragraaf is niet van toepassing op de Staat. 
   De verjaringstermijn van het recht op teruggave van vervallen titels wordt op 
dezelfde wijze geschorst.”. 

 
  

                                                             
(1)  De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de 

Koning bij K.B. 21 april 2007, B.S. 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, noch 
standpunten van de Raad van het Instituut bevatten. 

(2)  BS 31 december 2013, p. 104.016. 
(3)  BS 23 december 2005, p. 55.488. 



 
 

2. Periode waarop de nieuwe opdracht betrekking heeft 
 

De nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren kan worden gesitueerd in de 
procedure van dematerialisatie van effecten aan toonder vanaf 1 januari 2015, 
zoals vermeld in het Bericht van de Voorzitter van het IBR van 28 november 
2013: “Dematerialisatie van effecten”(4). 
 
Meer bepaald volgt uit artikel 11 van de wet van 14 december 2005 dat:  
 
- de verkoop door de emittent van de effecten waarvan de rechthebbende 

zich niet heeft bekendgemaakt op datum van 1 januari 2015, plaats dient te 
vinden vanaf 1 januari 2015;  

- de emittenten de verkoop voorafgaand bekend dienen te maken via een 
bericht; 

- de verkoop door de emittent pas kan geschieden na het verstrijken van de 
termijn van één maand na de bekendmaking van het bericht en pas kan 
starten binnen de drie daaropvolgende maanden; en 

- de effecten die niet verkocht zijn door de emittent op 30 november 2015 
neergelegd dienen te worden bij de Deposito- en Consignatiekas tijdens de 
maand december 2015. 

 
Bijgevolg heeft de hieronder beschreven bevestigingsopdracht van de 
bedrijfsrevisor betrekking op de periode die loopt vanaf 1 januari 2015 tot en 
met 31 december 2015. 
 

3. Inhoud van de nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren 
 

De memorie van toelichting bij voormelde wet van 21 december 2013(5) 
verduidelijkt dat, om redenen van transparantie en controle op de naleving van 
de bepalingen van de wet, de emittent door zijn commissaris of, bij ontstentenis, 
door een bedrijfsrevisor, een externe accountant of een externe erkende 
boekhouder, moet laten bevestigen dat hij de door de wet opgelegde 
verplichtingen is nagekomen, meer bepaald die van artikel 11, §§ 1 en 2 van de 
wet van 14 december 2005, namelijk: 
 
- de publicatie door de emittent van de bekendmaking die de verkoop 

aankondigt; 
- desgevallend de organisatie door de emittent van de verkoop van de 

effecten waarvan de houder zich niet heeft kenbaar gemaakt; en 
 
 

                                                             
(4) Cf. https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Documents/2013-11-28-
Bericht-dematerialisatie-van%20effecten.pdf, p. 3. 
(5) MvT wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde 
buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 
houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes, Parl.St. Kamer, 2013-
14, nr. 3219/001, p. 13-14, http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/53/3219/53K3219001.pdf.  



 
 

- de overdracht door de emittent van de bedragen en de niet-verkochte 
effecten aan de Deposito- en Consignatiekas(6). 

 
Indien het om een bijkomende opdracht gaat die door de emittent is toegewezen 
aan de commissaris, of, bij ontstentenis, aan een bedrijfsrevisor, een externe  
accountant of een externe erkende boekhouder, is het raadzaam om een 
aanvullende opdrachtbrief op te stellen.  
 
Op deze manier beperkt de commissaris of, bij ontstentenis, de bedrijfsrevisor, 
externe accountant of externe erkende boekhouder, zich tot een zuiver 
vormelijke controle, terwijl de emittent volledig verantwoordelijk blijft voor de 
naleving van de wetgeving.(7)  
 
De bevestiging door de commissaris of, bij ontstentenis, de bedrijfsrevisor, 
externe accountant of externe erkende boekhouder, gebeurt schriftelijk en wordt 
toegezonden aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die ze onverwijld via 
elektronische weg meedeelt aan de Deposito- en Consignatiekas (cf. art. 11, § 5, 
tweede lid wet van 14 december 2005).(8)  
 
Voorts vinkt de emittent de hiertoe bestemde specifieke vermelding in de 
toelichtingen bij de jaarrekening van het jaar 2015 aan om de openbaarmaking 
van deze informatie mogelijk te maken (cf. art. 11, § 5, tweede lid in fine wet 
van 14 december 2005). Deze maatregel garandeert een grote zichtbaarheid 
inzake de goede afloop van het dematerialisatieproces van de effecten aan 
toonder van de emittent, en beperkt tegelijk zijn financiële en administratieve 
lasten.(9) 

 
  

                                                             
(6) Gelieve op te merken dat de overdracht door de emittent van de niet-verkochte effecten 
aan de Deposito- en Consignatiekas een verplichting is dat door de wet aan de emittent werd 
opgelegd in artikel 11, § 4 van de wet van 14 december, en dus niet in artikel 11, §§ 1 en 2 
zoals door de MvT wordt gesteld. Toch kan er logischerwijze vanuit worden gegaan dat de 
bevestiging van de overdracht door de emittent van de niet-verkochte effecten aan de 
Deposito- en Consignatiekas eveneens behoort tot de opdracht van de bedrijfsrevisor 
dienaangaande onder meer omwille van het feit dat art. 11, § 5 van de wet van 14 december 
2005 bepaalt dat de emittent dient te laten bevestigen door de commissaris, of, bij 
ontstentenis, door een externe erkende boekhouder, een accountant of een bedrijfsrevisor, 
dat “de bepalingen van dit artikel [i.e. art. 11] werden nageleefd”. 
(7) Ibid., Parl.St. Kamer, 2013-14, nr. 3219/001, p. 13-14. 
(8) Merk hierbij evenwel op dat, vermits de Deposito- en Consignatiekas zelf ook deel 
uitmaakt van de Federale Staat, het geen zin heeft om de naleving van desbetreffende 
verplichtingen van de emittent te laten bevestigen door een bedrijfsrevisor, een externe 
accountant of een externe erkende boekhouder in het geval dat de emittent de Federale Staat 
zelf is. De gecontroleerde en de controleur zouden immers dezelfde persoon zijn, meer 
bepaald de Federale Staat. Bijgevolg zijn desbetreffende verplichtingen niet van toepassing 
op de Federale Staat. (Ibid., Parl.St. Kamer, 2013-14, nr. 3219/001, p. 14). 
(9) Ibid., Parl.St. Kamer, 2013-14, nr. 3219/001, p. 14. 



 
 

4. Enkele aandachtspunten 
 

Ten slotte belangrijk om weten is dat de wetgever recentelijk twee koninklijke 
besluiten heeft uitgevaardigd tot uitvoering van de voormelde wet van  
14 december 2005, meer bepaald: 
 
- het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de 

wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan 
toonder, tot berekening van de boete (BS 29 augustus 2014); en 

- het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de 
wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan 
toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de 
emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de 
onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de 
teruggave van die effecten (BS 8 september 2014). 

 
Vooral het tweede koninklijk besluit is nuttig voor de bedrijfsrevisoren die in dit 
kader door de emittent werden aangesteld, aangezien dit koninklijk besluit 
onder meer: 
 
- de gegevens opsomt die het bericht dat de verkoop van de 

gedematerialiseerde effecten aankondigt dient te bevatten naast deze die 
reeds bij wet bepaald zijn (cf. art. 2); en 

- de gegevens vermeldt die het depot dat de emittent van de van de 
onverkochte effecten in de maand december 2015 doet bij de Depositie- en 
Consignatiekas, dient aan te vullen (cf. art. 8). 

 
 

Met confraternele groeten, 
 

 
Daniel KROES 
Voorzitter 

 
 


