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Créè par la loidu 22 juûlet 1953
Opgericht bij wet van22 juli 1953

Wij werden aangesproken door de Kamer van verwijziging en instaatstelling die
onze aandacht heeft gevestigd op het feit dat bepaalde bedrijfsrevisoren die, in de
hoedanigheid van natuurlijke persoon of bedrij fsrevisorenkantoor, wettelijke
controles van de jaarrekening bij organisaties van openbaar belang uitvoeren, niet
voldoen aan de bepalingen van artikel 15 van de wet van 22 juli 1953. Dit houdt
in dat zij hetzij geen transparantieverslag bekendmaken omdat zij hiervoor niet
beschikken over een website, hetzij hun transparantieverslag niet bijwerken
binnen de door de wet bepaalde termijn.

Ter herinnering, artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 bepaalt:

"§ 1. De bedrijfsrevisoren die wettelijke controles van de enkelvoudige
jaarrekening of geconsolideerde j aarrekening bij organisaties van openbaar
belang uitvoeren, maken uiterlijk drie maanden na het eind van elk boekjaar op
hun websites j aarlijkse transparantieverslagen bekend die ze via een
elektronische handtekening bevestigen. Dit verslag bevat in hoofde van de
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon ten minste de volgende informatie:

a) indien hij tot een netwerk behoort, een beschrijving van dit netwerk en van de
j uridische en structurele regelingen binnen het netwerk;

b) een aanduiding van wanneer de laatste kwaliteitscontrole zoals bedoeld in
artikel 33 heeft plaatsgevonden;

I De omzendbrieven bevallen algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend
karakter in hoofde van de bedrij fsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.B. 21 april 2007,
SS 27 april 2007, p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het
lnstituut of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting
inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep van
bedrijfsrevisor.
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c) een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij het afgelopen jaar
de wettelijke controle van de jaarrekening heeft uitgevoerd;

d) de data waarop de informatie opgenomen onder a) tot c) werden bijgewerkt.

§ 2. Bovendien bevestigen de bedrijfsrevisorenkantoren de volgende informatie:

a) een beschrijving van de j uridische en kapitaalstructuur;
b) indien een bedrijfsrevisorenkantoor tot een netwerk behoort, een beschrijving

van het netwerk en van de j uridische en structurele regelingen binnen het
netwerk;

c) een beschrijving van de bestuursstructuur van het bedrijfsrevisoren-kantoor;
d) een beschrijving van het interne kwaliteitbeheersingssysteem en een

verklaring van het leidinggevende of bestuursorgaan betreffende de
doeltreffendheid van de werking van dit systeem;

e) een aanduiding van wanneer de laatste kwaliteitscontrole zoals bedoeld in
artikel 33 heeft plaatsgevonden;

f) een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij het
bedrijfsrevisorenkantoor het afgelopen jaar een wettelijke controle van de
jaarrekening heeft uitgevoerd;

g) een verklaring betreffende de praktijken van het bedrijfsrevisorenkantoor op
het gebied van de onafhankelijkheid, waarin tevens wordt bevestigd dat een
interne beoordeling van de naleving van de onafhankelijkheidseisen heeft
plaa tsgevonden;

h) een verklaring inzake de door het bedrijfsrevisorenkantoor gevolgde
gedragslijn betreffende de permanente scholing van bedrijfsrevisoren als
bedoeld in artikel 31;

i) financiële informatie waaruit blijkt hoe belangrijk het bedrijfsrevisoren
kantoor en zijn netwerk in België zijn, zoals de totale omzet uitgesplitst naar
honoraria voor de wettelijke controle van de jaarrekening en geconsolideerde
jaarrekening, en honoraria voor andere revisorale opdrachten,
belastingadviesopdrachten en andere opdrachten buiten de revisorale
opdrachten;

j) informatie over de grondslagen voor de vergoeding van vennoten;
k) de data waarop de informatie opgenomen onder a) tot j) werden bijgewerkt.".

Aan de hand van deze omzendbrief wenst de Raad van het Instituut de betrokken
bedrijfsrevisoren nogmaals te wijzen op het belang om toe te zien op de naleving
van bovenbedoelde bepaling die tegemoetkomt aan het streven van de Europese
wetgever naar meer doorzichtigheid van de informatie met betrekking tot de
wettelijke auditors en de bedrijfsrevisorenkantoren die organisaties van openbaar
belang controleren. Het Instituut zal toezien op de naleving van artikel 15 van de
wet van 22 juli 1953 in het kader van de uitgevoerde toeziehtsonderzoeken en
kwaliteitscontroles.

Met confratemeIe groeten,

{
Michel E WOLF
Voorzitter
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