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MEDEDELING 1 2016/04 VAN HET INSTITUUT VAN DE 

BEDRIJFSREVISOREN  
 

De Voorzitter 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be AC  09.05.2016 

 
 

Geachte Confrater, 
 
 
Betreft:  De externe rotatie van de bedrijfsrevisor in Wallonië 
 
 
I.  Context  
 
Onderhavige mededeling verwijst naar het decreet van het Waalse Gewest 
van 30 april 2009 betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen 
de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare 
huisvestingsmaatschappijen, alsook de versterking van de transparantie bij de 
toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse 
aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het 
decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het 
Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse 
Huisvestingscode (hierna: het decreet van 30 april 2009). 
 
Het decreet van 30 april 2009 legt voor bepaalde Waalse overheidsentiteiten 
een externe rotatie van de bedrijfsrevisor op na afloop van de 
maximumtermijn van zes jaar. 
 
Het Observatorium van de openbare aanbestedingen van het Instituut kreeg 
onlangs van een Waalse intercommunale de volgende vraag voorgelegd: 
 
Is de praktijk volgens dewelke een andere revisor zich, na afloop van de door 
het Waals decreet toegestane maximumtermijn, kandidaat stelt voor de 
betrokken opdracht met de bedoeling om bepaalde diensten uit te besteden 
aan de uittredende revisor, aanvaardbaar? 

                                                           
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 van de Raad van het Instituut, noch 
standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische aspecten bevatten. 
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II. Analyse en antwoord van het IBR 
 
De revisorale controle op de intercommunales in het Waalse Gewest wordt in 
het bijzonder geregeld door artikel L1523-24, § 2 van het Wetboek van de 
Plaatselijke Democratie en Decentralisatie: 
 
“De revisor(en) wordt (worden) door de algemene vergadering benoemd 
onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten, ongeacht de 
rechtsvorm ervan, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een 
maximumduur van drie jaar die één keer op achtereenvolgende wijze 
verlengd kan worden op het niveau van hetzelfde kabinet of van hetzelfde 
netwerk.”  
 
De praktijk die erin zou bestaan dat de nieuwe revisor alle of een deel van 
zijn/haar diensten zou uitbesteden aan de revisor wiens mandaat is verlopen 
en krachtens het decreet niet kan worden verlengd, kan als een omzeiling van 
de voorschriften van het decreet worden beschouwd. 
 
Zonder zich specifiek hierover te willen uitspreken, stelt de Raad vast dat de 
verplichte externe rotatie over het algemeen wordt verantwoord door de wens 
om de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor te vrijwaren en meer 
bepaald om de vermoedelijke onafhankelijkheidsbedreiging als gevolg van 
vertrouwdheid te beperken2. 
 
Door een beroep te doen op de diensten van een persoon die eerder het 
commissarismandaat heeft uitgeoefend, kan deze doelstelling niet worden 
bereikt. 
 
Deze doelstelling kan ook worden verduidelijkt aan de hand van de rotatie 
van de voornaamste auditpartners in organisaties van openbaar belang 
(interne rotatie). Het nieuwe auditteam mag geen belangrijke leden van het 
oude team bevatten, in ieder geval niet vóór het einde van de wachttijd3. Dit 
principe geldt des te meer voor de externe rotatie. 

                                                           
2 Zie met name het Groenboek van de Europese Commissie, Beleid inzake controle van 
financiële overzichten: lessen uit de crisis, 13.10.2010, COM(2010) 561definitief, p. 12 en 
Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de 
Commissie, L158/77, overweging 21. 
3 Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake bepaalde aspecten verbonden met 
de onafhankelijkheid van de commissaris van 11 september 2007, artikel 6. In dit verband 
wordt ook verwezen naar artikel 290.150 van de ethische code van de IFAC (Langdurige 
relaties onderhouden door het begeleidingspersoneel bij een auditcliënt (meer bepaald de 
rotatie van partners). 
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Bovendien zou de impact van een dergelijke praktijk op het vlak van het 
imago van het beroep in de Waalse overheidssector bijzonder schadelijk zijn 
en het beroep in diskrediet brengen.   
 
Het IBR heeft derhalve aan de betrokken intercommunale geantwoord dat hij 
in geen geval een praktijk kan goedkeuren die erop gericht is de bij het 
decreet gestelde vereisten inzake externe rotatie van de commissaris te 
omzeilen, op welke wijze dan ook, en heeft haar ook verzocht om in dit 
verband haar toezichthouder te raadplegen. 
 
Met onderhavige mededeling wil de Raad van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren zijn leden in kennis stellen van de informatie-uitwisseling 
hieromtrent en hij heeft alle vertrouwen in het feit dat zowel de geest als de 
letter van de regel die de externe rotatie in het Waalse Gewest oplegt, door 
zijn leden zullen worden nageleefd. 
 
 
Met confraternele groeten, 

 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 


