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Betreft: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van
jaarrel\Cllingcll - onmiddellijke mandaat melding - herinnering

Ik verwijs hierbij naar de omzendbrief 2011111 van 26 december 2011
betreffende meer bepaald de onmiddellijke mandaatmelding.

Een groot aantal confraters hebben online melding gemaakt van hun aanstelling
als commissaris of hun herbenoeming.

Zoals eerder aangekondigd, analyseert de Commissie van Toezicht deze
meldingen op regelmatige tijdstippen waarbij de meldingen met abnormale
ratio' s het voorwerp uitmaken van een vraag tot informatie aan de betrokken
bedrijfsrevisor.

Ik moet helaas vaststellen dat een aantal confraters geen online meldingen
doen . Hoewel men kan begrijpen dat het volledig integreren van een nieuwe
procedure een zekere tijd vraagt, lijkt het nu dat de hiervoor verstrekte termijn
meer dan voldoende is. Daarenboven kunnen de confraters gemakkelijk en snel
aan deze procedure voldoen dankzij de module die beschikbaar is op het
extranet.

Met deze omzendbrief wordt derhalve beoogd om nogmaals te wijzen op deze
meldingsplicht waarvan de niet-naleving, overeenkomstig punt 4 van
voonnelde omzendbrief 2011111, een inbreuk vertegenwoordigt op artikel 32
van de wet van 22 juli 1953 die, overeenkomstig artikelen 37 en 72 van
diezelfde wet, aanleiding kan geven tot het opleggen van een terechtwijzing of
tot een tuchtverwijzing, ongeacht het aanrekenen van de administratiekosten.

cf)
(1) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend
karakter in hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.B. 21 april 2007, ES
27 april 2007, p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut
of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting inhouden op
voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor.
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Het is immers minder aanvaardbaar dat de confraters die de mandaatmeldingen
doen overeenkomstig hun deontologische verplichtingen, zich eventueel
zouden kunnen bevinden in een minder gunstige toestand dan degenen die zich
hiervan op onregelmatige wijze onthouden.

Nadat u kennis hebt gekregen van deze herinneringsmededeling zal de
Commissie van Toezicht verplicht zijn om een beroep te doen op de diensten
van een externe gegevensverstrekker teneinde de lijst van de benoemingen en
herbenoemingen van mandaten te verkrijgen die plaatsvonden sinds
1 januari 2012 met het oog op de eventuele vervolging van de confraters die
in gebreke blijven hun verplichtingen binnen de maand van huidig schrijven na
te komen.

In de hoop dat u aan deze procedure zal willen meewerken met als doelstelling
het naleven van de gepastheid van de erelonen, in het algemeen belang van het
beroep, teken ik,

Met confraternele groeten,

Michel DE WOLF

Voorzitter
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