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MEDEDELING1 2016/09 VAN HET INSTITUUT VAN DE 

BEDRIJFSREVISOREN 
 

De Voorzitter 

 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 

sg@ibr-ire.be MB/SVB/fru  20.07.2016 

 

 
Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende 

specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 

overzichten van organisaties van openbaar belang  
 

 

Zoals beschreven in ons bericht van 17 juni 2016, is de Europese verordening 

nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 

controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang in 

werking getreden in Belgisch recht (hierna, “EV”). 

 

Niettegenstaande de hangende besprekingen betreffende het lichten van de 

eventuele opties door België, wenst de Raad aan de hand van deze mededeling, van 

nu af aan, uw aandacht te trekken op het feit dat vanwege de onmiddellijke 

uitwerking van de EV de hiernavolgende bepalingen van kracht zijn sinds 17 juni 

2016 voor de bedrijfsrevisorenkantoren en voor de bedrijfsrevisoren die 

organisaties van openbaar belang controleren. 

 

Gelieve er nota van te nemen dat de lijst hierna slechts de voornaamste bepalingen 

herneemt die onmiddellijk van toepassing zijn, en dat het niet uitgesloten is dat de 

omzetting ervan in Belgisch recht, van zodra die van kracht wordt, bijkomende 

vereisten of – via het mogelijks lichten van opties – afwijkingen zal inhouden; na 

deze omzetting zullen de hiernavolgende bepalingen met de in België aangenomen 

regelgeving moeten gecombineerd worden. 

 

Er dient tevens verduidelijkt te worden dat de enige bestaande definitie van 

organisatie van openbaar belang heden terug te vinden is in artikel 2, 7° van de wet 

van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en 

organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, 

gecoördineerd op 30 april 2007.  

 
                                                             

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

Koning bij KB 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. 
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De hierna toegelichte bepalingen zijn in werking getreden op 17 juni 2016. 

Overeenkomstig de eerste vraag en het eerste antwoord gepubliceerd door de 

Europese Commissie op 3 september 2014 met betrekking tot de inwerkingtreding 

(zie onderstaande link), betekent dit dat zij van toepassing zijn op de boekjaren die 

aanvangen vanaf 17 juni 2016.  

 

1. artikel 4 EV: honoraria voor niet-controlediensten:  

 

Naast de momenteel in België van toepassing zijnde “one-to-one”-regel, 

wordt in strengere dwingende bepalingen voor OOB’s voorzien in die zin 

dat de totale honoraria voor toegestane niet-controlediensten niet meer 

mogen bedragen dan 70 % van de honoraria voor controlediensten; artikel 

4.2. van de EV bepaalt dat de honoraria voor niet-controlediensten voor het 

betreffende boekjaar moeten worden berekend in verhouding tot de 

gemiddelde honoraria die de laatste drie opeenvolgende boekjaren zijn 

betaald voor controlediensten.  

 

2. artikel 5 EV: verbod op het leveren van niet-controlediensten:  

 

Aan de huidige lijst van prestaties die onverenigbaar zijn met de 

onafhankelijkheid van de commissaris (art. 183ter KB 30 januari 2001), 

voegt de EV, met betrekking tot de wettelijke controle van de rekeningen 

van OOB’s, andere verboden niet-controlediensten toe, met name   

 

(i) bepaalde belastingdiensten;  

(ii) loonadministratie;  

(iii) juridische diensten, met betrekking tot het geven van algemeen 

advies;  
 

(iv) diensten die verband houden met de financiering, de 

kapitaalstructuur en -toewijzing, en de investeringsstrategie van de 

gecontroleerde entiteit, met uitzondering van het verstrekken van 

assurancediensten in verband met financiële overzichten, 

waaronder het verschaffen van comfort letters met betrekking tot 

door de gecontroleerde entiteit uitgegeven prospectussen;  
 

(v) het aanbevelen van, handelen in of inschrijven op aandelen in de 

gecontroleerde entiteit; en 
 

(vi) personeelsdiensten, met betrekking tot het structureren van de opzet 

van de organisatie en kostenbeheersing. 
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3. artikel 10 EV: controleverklaring: 

 

De controleverklaring met betrekking tot een OOB bevat specifieke 

aanvullende informatie die in de huidige stand van de Belgische wetgeving 

niet is vereist:  

 

 de vermelding van het orgaan dat de wettelijke auditor(s) of het 

auditkantoor (de auditkantoren) heeft aangesteld (art. 10.2.a); 

 

 de vermelding van de datum van de benoeming en de periode van 

de totale opdracht van de wettelijke auditor(s) of het auditkantoor 

(de auditkantoren) (art. 10.2.b);  

 

 de beschrijving van de als meest significant ingeschatte risico's op 

een afwijking van materieel belang en de samenvatting van de 

reactie van de auditor op die risico's (art. 10.2.c);  

 

 een bevestiging van de consistentie van het auditoordeel2 met de 

aanvullende verklaring aan het auditcomité als bedoeld in artikel 11 

van de EV (art. 10.2.e) (zie punt 4 hierna);  

 

 de verklaring dat geen verboden niet-controlediensten zijn geleverd 

en dat de wettelijke auditor(s) of het auditkantoor (de 

auditkantoren) tijdens de uitvoering van de controle onafhankelijk 

van de gecontroleerde entiteit is (zijn) gebleven (art. 10.2.f); alsook  

 

 de vermelding van alle diensten, naast de wettelijke controle, die 

door de wettelijke auditor of het auditkantoor aan de gecontroleerde 

entiteit, en de onderneming(en) waarover zij de controle heeft, zijn 

verleend, en die niet zijn vermeld in het beheersverslag of de 

financiële overzichten (art. 10.2.g). 

 

4. artikel 11 EV: aanvullende verklaring aan het auditcomité:  

 

Wanneer wettelijke auditors diensten verlenen aan personen of entiteiten 

die krachtens de wet over een auditcomité moeten beschikken, zoals dit 

reeds het geval is voor de meeste OOB’s, dienen zij een aanvullende 

verklaring in bij het auditcomité overeenkomstig de bepalingen van artikel 

11 van de EV. Deze bepalingen vormen een belangrijke verandering voor 

zover het dwingende gedetailleerde bepalingen betreft die de aan het 

auditcomité voor te leggen verklaring overeenkomstig artikel 526bis van 

het Wetboek van vennootschappen vervolledigen.  

 

  

                                                             
2 In de Engelstalige versie van de EV “audit opinion” 
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De uiteindelijke draagwijdte van deze bepalingen zal slechts in de komende 

maanden bekend zijn in functie van de door België gelichte opties. 

 

De Ministerraad van vrijdag 15 juli 2016 heeft het voorontwerp van wet over de 

organisatie van het beroep en het publiek toezicht door de bedrijfsrevisoren 

goedgekeurd.  De regering streeft ernaar de omzetting van de audithervorming op 

wetgevend vlak af te ronden in de loop van het vierde trimester van dit jaar. 

 

Bovendien heeft de Europese Commissie in deze context vragen en antwoorden 

opgesteld teneinde de omzetting van de audithervorming te vereenvoudigen en 

sommige punten te verduidelijken zonder bindend te zijn:  

http://ec.europa.eu/finance/auditing/docs/reform/160531-questions-answers_en.pdf 

http://ec.europa.eu/finance/auditing/docs/reform/160201-questions-answers_en.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/140903-questions-

answers_en.pdf 

 

Ter wille van nauwkeurigheid, dient er tevens te worden verwezen naar de 

mededeling 2016/08 van 14 juli 2016 betreffende de wet van  29 juni 2016 

houdende diverse bepalingen inzake Economie, beschikbaar op de volgende link:   

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-

2016-08.aspx 

 

Het IBR zal dit dossier zeer aandachtig blijven opvolgen in het belang van het 

beroep. Zo kan u alle documenten over de Europese audithervorming raadplegen op 

het volgend adres: 

https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/Europese-

audithervorming-laatste-nieuws.aspx 

 

*** 

 

Wij zullen niet nalaten u omtrent enige evolutie in dit kader te informeren. 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 
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