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Betreft: Voorontwerp van deontologische code van de bedrijfsrevisoren voorgelegd voor openbare 
raadpleging 

De Bank heeft kennis genomen van het Voorontwerp van deontologische code van de Bedrijfsrevisoren, 
gepubliceerd op 15 september 2011. 

Zoals u weet is de Bank sinds 1 april van dit jaar verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op banken en 
verzekeringsondernemingen en in die hoedanigheid heeft zij contacten met bedrijfsrevisoren in functie bij deze 
instellingen, in het bijzonder in het kader van de wettelijke medewerkingopdracht van de erkende 
bedrijfsrevisoren aan het toezicht. 

De Bank heeft in deze fase drie algemene bedenkingen en twee inhoudelijke opmerkingen over het 
Voorontwerp van deontologische code. 

De algemene bedenkingen zijn als volgt. 

Zoals wordt aangegeven in de gepubliceerde tekst, is de deontologische code niet de enige referentie voor het 
geheel van de op de bedrijfsrevisor van toepassing zijnde deontologische bepalingen. Verscheidene andere 
deontologische bepalingen zijn opgenomen in het Wetboek Vennootschappen, het Koninklijk Besluit tot 
uitvoering van voornoemd Wetboek, de adviezen van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid 
van de commissaris (ACCOM), de normen en aanbevelingen van het Instituut en de gedragslijnen 
aangenomen door de drie Instituten die de economische beroepen vertegenwoordigen . De verspreiding van 
de diverse deontologische bepalingen over verschillende teksten maakt dat het niet eenvoudig is een overzicht 
te bekomen van de volledige plichtenleer waaraan de bedrijfsrevisor onderworpen is. Om hieraan te verhelpen 
zou het Instituut kunnen overwegen het initiatief te nemen om alle deontologische bepalingen samen te 
brengen in één publicatie van het Instituut, met verwijzing naar de bron voor elke deontologische bepaling. 
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De verschillende deontologische bepalingen zijn niet enkel zeer verspreid over verschillende teksten, ze zijn 
ook opgenomen in juridische instrumenten van verschillende aard, zoals het Wetboek Vennootschappen, een 
Koninklijk besluit, adviezen en normen van het Instituut. Hierbij kan de vraag worden gesteld of de 
bedrijfsrevisoren niet zouden gebaat zijn met één tekst met voldoende juridische kracht, die zowel de 
basisbeginselen van de deontologie als de concrete uitwerking ervan zou omvatten. Een dergelijk enig 
rechtsinstrument zou ook de naleving en het toezicht op de naleving van de deontologie kunnen bevorderen. 
Dit instrument kan dan worden aangevuld met richtlijnen van het Instituut voor de toepassing ervan. Het 
Instituut zou de Wetgever op de voordelen van een gecoördineerde tekst inzake deontologie kunnen wijzen. 

De Bank heeft geen deontologische bevoegdheid ten aanzien van de bedrijfsrevisoren die erkend zijn voor het 
uitvoeren van mandaten bij entiteiten onder haar toezicht. Toch mag niet worden uitgesloten dat sommige 
beslissingen van de Bank deontologische gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsrevisoren in functie bij 
instellingen onder toezicht. Zo zou de Bank belangenconflicten of onverenigbaarheden kunnen vaststellen 
tussen de wettelijke opdracht van de erkende revisor en bepaalde opdrachten die instellingen onder toezicht 
bijkomend aan hun erkende revisor zouden vragen. In de mate dat dit soort beslissingen een algemene 
draagwijdte heeft en een individueel dossier overstijgt, wordt overwogen om de beslissingen in algemene 
termen te formuleren en aan uw Instituut mee te delen. 

De twee inhoudelijke opmerkingen worden hierna toegelicht. 

Het lijkt de Bank wenselijk om paragraaf 23.2 van het voorontwerp uit te breiden met een bepaling die stelt dat 
verzekeringspolissen tegen marktwoorwaarden afgesloten met een verzekeringsonderneming waarin een 
revisorale opdracht wordt uitgevoerd, in principe geen financieel belang vormen dat de revisorale 
onafhankelijkheid kan aantasten. 

De Bank is van mening dat het aanvaarden van een mandaat in een raad van bestuur van een instelling onder 
toezicht door een door de Bank erkend revisor die niet langer het beroep uitoefent enkel kan mits een 
afkoelingsperiode wordt nageleefd tussen het beêindigen van de beroepsbezigheden en het opnemen van het 
mandaat. 

Voor vragen of toelichtingen over het voorgaande kunt u contact nemen met de heer Marc.Pickeur@nbb.be 
(tel 02.221 .39.99). 

Met de meeste hoogachting. 

Luc Coene 


