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Interprofessionele relaties van de bedrijfs reviso r 

in het kader van de onafltankelijkheid 

Toelichte nde nota 

I/lleic/ing 

In he t licht VIDl de intemationa le, Euro pese cn Be lgisc he ont wikke lingen inzake 
onanmnkelijkheid en rekenin g houdend met de verstrengi ng van de maatregelen op het 
vlak van de hoo fdactivi te it van de bed rijfsrev isor, b lijn de analyse va n de re laties van de 
bedrij fsrev isor in het kader van de onafhanke lij khe id een bijzonder aandachtspunt voor de 
Ra.1d. 

In de Belgische context bevat het artike l I 83q/linq/lies van het konink lijk besluit van 
30 januari 2001 houdende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen - zoals 
ingevoegd door het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de 
onanmnkclijkheid van de commio>saris in het gedrang brengen - doo r het voorzien van 
verschillende categorieën van beroepshalve samenwerkingsverbanden de omschrijving 
van het begrip samenwerk in gsverband . 

Met het oog op de goede uitvoering van de toezichtsopdmcht van het Inst ituut , heeft het de 
Ra.1d behaagd om de Comm issie lnterprofessione le Re laties Ie vragen de bestaande 
samenwerkingsverb(Ul den te actualiseren , te omschrijven en Ic verduide lijken wat er met 
de lenn ·'beroepshalve samenwerkingsverbIDld" en de catego riel!n van 
sam enwerkingsverbIDldcn wordt bedoe ld en een praktische werkmethode te ontwikke len 
om de vere iste informatie te verzame len. 

In deze contex t werd een nieuwe tabe l " relaties van de bedrijfsrevisor in he t kader van de 
onanmnke lijkhe id" uitgewerkt die werd aangevuld met enerzijds een toc lic htende nota en 
anderzijds met de VIDl toepass ing zijnde rege Igev in g in b ijlage . Deze nieuwe tabe l is het 
resultaat van he t schrappen van tabel C uit d e jaarlijkse medede lin gen en het uit werken 
van Inbe l D (andere beroepskwali ficat ies). 

Tens lotte acht de Commio>sie het be langrijk om de aandacht vrul de bedrij fsrevi sor te 
vestigen op de ve rplichting om in all e omstandigheden te waken over zijn 
onafhankelijkheid. Er zouden zich immers omstandigheden kunnen voordoen die niet 
uitdrukkelijk in voorvermelde tabel worden opgenomen, maar die toch de 
onafhankelijkheid van de bedrijfSrevisor kunnen bedreigen: in dat geva l is het aa n de 
bedrij fsrevisor om op een gepaste manier te hande len. 
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1. Meedelen van relaties van de ~drijfsrev i so r in het kader van de 
ona fhankelijkheid 

Artike l 4bis , § I van het konin klijk bes luit van 20 apri l 1989 101 vastste lling van het 
Huishoude lij k Reglemenl van het In stituut de .. Bedrij fsrev isoren bepaa l! : 

"Het Institlilit opel1l een dossier op naam val1 de leden. Het dossier bemt de bescheiden 
Ier staving van de in de leden/ijsl opgenomen gegevens en ook de gegevens die voor de 
IDeIXIS.dllg van artikel/8/er van de wet zijn vereist. 

Het dO~'s ier bevat daarnaas t ook de vere iste informatie //Iel betrekking lOl de 
beroepsmatige samenwerkingsverbanden die er be.Haall met vewwotschappen of 
verelligingen die in het buitenland of in België worden opgericht /IIit~· naleving \1an artikel 
8 I'cm de lI'et. " 

De bedrij fsrev isoren vermelden voortaan onder de h ie ma beschreven calegorieën van 
re lat ies van de bed rij fs revisor in het kader van de onafhan ke lijkhe id zoo ls opgenomen in 
de ge lij knamige nieuwe tabel of e r 10 hun hoofdc derge lij ke beroepsha lve 
s..'lmcnwerkingsverbanden bestaan, 

2, " Rela ties va n de bedrijfsrev isor in be t kader va n de onafba nkclijkheid I ,. 

I. PROFESSIONEL E RELAT IES/STAG ES 

II.INTERPROFESSIONELE RELATIES 

11 1. ANDERE RELATIES DAN VERMELD IN PARAGRAFEN I EN II 

3, Definities VIUl beillutkte begrippen 

Met het oog op het correc t invullen van de labe l "re laties van de bed rij fs reviso r in het 
kader van de onanlanke lij khe id" is het nuttig te ve nvij zen naar de vo lgende de fi nities. 

Aqmrel'er 

Onder hel begrip "aangever" (van de beroepshalve samenwerk ingsverbanden) wordt 
zowel de bcdrijfsreviso r·natuurlijke pefSOOll al s de revisorcnvennootschap begrepen. 

I De Europese. Belgische wcttclijkc c n reglementaire conto I met Ix:trekking 101 de begrippen ~nctwcrl:.~ en 
" lx:rocpslull\'c snmcn\\ crkings\'crbaoo' is opgenomen in bijlagc I . 
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n eckji[m:vi sor·nquwd jike p enoon die ((rem f n i f t> Vi'OImt el! 40akmfaler ;! vO/z een 

éérWf o mm,n'e"'lOOrsc!wp 

Er dient s lechts één aangifte te worden ingevuld door de bedrij fsrevisor-natuurlijke 
persoon die levens enige vennoot en zaal.,-voerder is van een éénpersoonsvennoolSchap. 

Onder zuakvoerder wordt niet de plaatsvervangende 7..aak vocrder verstlt.1n, 

N'KlIll ww de Ila!lIl1rWke persool1 

Enkel in te vull en indien de aangifte betrekk ing hee ft op ee n natuurlijke persoo n of op een 
éénpersoons ve nnootsc hap waarvan de aangever· natuurl ijke persoon ve nnoot en/of 
zaa kvoerdcr is, mct dien verstande dat a lle gegevens van de natuurl ijke pe rsoon en de 
éénpersoons ve nnootschap over de vennootschapsbanden heen op geco nso lideerde bas is 
worden venne ld. 

Mqq{schqpveliike bellqmillf! 

Enkel in te vullen door rechtspersonen hierb ij inbegrepen de éénpersoonsvcnnootschappcn 
wa'lrvan de aangever natuurlijke persoon vennoot en/ofzaakvoerdcr is. 

In he t geva l van een natuurlijke persoon wordt onder adres het berocpsadres begrepen. In 
he t geva l van een naluurlijke persoon met een éénpersoonsvenno(>lSchop word t onder 
adres de maatschappelijke zete l van éénpersoonsvennoolschnp begrepen . 

Ne/l!Y:.rk 

'1 defin itie van netwerk in de Achtste Richtlijn zoa ls opgenomen in bijlage 1 . 

.. Beroep,~O/1!al!j.wtle ,. 

I-lienncc wordt ee n beroepsorde o f een beroepsinstituut in Be lg ië (bv. lAB, BIBF, Orde 
van Vlaumsc Bolies, ... ) of in he t buitenland (NIVRA. CNCC . ... ) bedoe ld waarvan de 
nntuurlijk persoon of rechtspersoon, met w ie de bedrij fsrev isor ccn inlcrprofessione le 
band heeft. lid is. 
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I. PROFESSIONELE RELATIES/STAGES 

J ti , Professionele yennootschap o (reyjsorenyellQootschap Celke Belgjsche a fbujtell!and'ie 
I'erwoot<ic!w(} dje erloe strekt hel beroep 1'011 bedr jifsrL'l'isor lij( te netêne" el! waar;" de 
aangever aandeelhouder. ,," ,"lOOI. bestuurder a,(zaakl'Oerrkr js) 

Deze categorie van samenwerkingsverbanden houdt verbruld meI 
rcv isorcnvcnnootschappcn. Het is toege laten dat bedrijfsrevisoren een vennootschap 
oprichten 0111 hun beroep uit tc oefenen met één ofmeer mlderc bedrijfsrev isoren afme! 
personen die een ge lijkwaard ige hoedanighe id in het buit enland bezitten. 

O nde r zaakvoerder wo rdt niet de p laatsvervallb'C lidc zaa kvoerder Vrul een 
éénpcrsoonsvc llIloolschap verstaan. 

De aangever ve nne ldl de benaming van de Be lg isc he en bui te nlandse vcnnoOischap(pen) 
die he l beroep vno bedrij fsrev isor uitoefen(enXt) en we lke hoedanighe id zij/h ij e rin heeft 
(nandcc Ihouder, vennoot, bestuurder of zaakvoe rder). 

1.2. !)rofuss jooele gemeenschap van mjddelen (elke QwreenkouU( veren/vin!! or 
wnn<xwchap "',uen de (J(Jngever en (een ) andere bedrijr:~rel'i~Qrfen) die el10e ,w ekt 
W'Q[essio" ele mkldelen in vereniging te brengen) 

Deze categorie van samen\>,'erkingsve rbanden viseen in he t bijzonder de profess ionele 
midde lenvennootschap tussen bed rij fsrev isoren. Het g.1nl om de sa menwerkin g lus sen 
bedrij fsrev isoren mei hel oog op het in veren iging brengen Vrul alle of van een gedee lte 
vnn de kosten die verbruid houden met de u itoefen in g vnn het beroep van bedrijfsrevisor, 
of de vcrcnigingpclijke uitoefening van de taak V<U1 bedrijfsrevisor of van laken die 
daannee veren igbaar zijn. 

De aa ngever verme ldt de benaming VWl de professio ne le verenig ing(en) o f 
vcnnoo tschap(pc:n) van midde len a lsoo k de naam van de pcrso(o)n(en) die ervan dee l 
u itma(a)k{lXen). Indien de lijst te uitge breid is, ka n wo rden verwezen naar een website. 

1,3. verbonden verlOoo!schap of persoon (elke yennOOl.ve"'m or eersootl waarmee de 
prqferfimrele (midde feu lveoooo(vchap rerbmllien is) 

Hiennee wordt elke vennootschap of peTSOon verbonden met de professionele 
vennootschap venne ld in I. I. ofmet de professionele gemeenschap van middelen venneld 
in 1.2. bedoeld . 
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Artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen bepa.'llt: 

.. Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan: 
1° onder "met een l'e f/lI ootschap verbonden vennootschappen ": 

aj de velmoolschappen u'aarover zij een coll /rolebe l'Oegdheid lIilOefen/: 
bj de vennoOischappen die een con/rolebevoegdheid OI'er haar lIi/oefenen: 
cj de I~ennoo/sc,,(lppen waarmee zij een consor/;"'" vormi: 
dj de andere vennoolschappen die, bij weten van haar bestllllr,wrgaan, onder de 
controle staan vell/ de vennootschappen bedoeld j" aj, b) el1 cj: 

2° Ol/der "persoon verbOl1den met een persoon ", de I/Otllllrl ijke en ,'ec:lltspersollen die 
verbondel/ zijl/ met een pen;oon in de betekenis van het 1°, " 

Artike l 5 van het Wetboek van vennootschappen be vat de omschrij vin g van het begrip 
"controle", 

Deze categorie van samenwerkingsverbanden betreft een VCflllOOlschap of persoon die met 
een revisorenvenoootschap ofeen professione le middelenvenllootschap verbonden is, 

Deze verbondenheid kan onder andere resulte ren uit het feit dat : 

a) I , een revisorenvennool5chap controle uitoefent over een reviso renvennOOlSchap; 

b) 

c) 

2, een revisorenvcnnootschap controle uitoefe nt ove r een niet-
re visoren vc nnoOischap; 

3, een profess ione le middelenvennootschap contro le uitoefe nt ove r een niet
revisorenve nnootschap; 

I. een reviso renveIl nootschap controle uitoe fent over een professionele 
midde len ven nootsc hap; 

2. een n iel-rev iso ren vennootschap contro le II itoefent ove r een professione le 
III idde len ve nnootschap; 

I. een rev isoren vennootschap een consortiulll vo nlll mei een 
rcvisorenvennoolschap; 

2. ccn n iet-rev isorenven nootsch ap een consortium vonnt met een 
rcvisorcnvennootschap; 

3. een rcvisorenvcnnootschap een consortium vormt mei ccn professionele 
Illiddclcnvennoorschap; 

4. een niet-revisorenvennootschap eel1 consof1ium vormt met een professionele 
middelenvennoorsc hap; 

d) I, een revisorenvennootschap, in functie van dc samenste lling van haar 
bestuu rsorgaan, onder de controle staat van een revisorcnvennootschap; 
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2. ccn niet-revisorenvennoolSchap, in functie Vrul de snmenste lling van haar 
ocstuuJSOrgann, onder de controle staal van een rcvisorenvennoolschap: 

3. een niel-revisorenvennoolSchap, in functie Vrul de s.'unenslelling van haar 
bestuu rsorgaan. onder de co nt ro le slaal van een profess ionele 
middelenvennootschap. 

In hel geva l van een illlerprofessionele midde lenvennoolsc hap verwij zen wij naar punl 
2.2. 

Oe aangever venlle idt de benaming van de verbonden vennootschap of de naam VIDl de 
verbonden persoon a lsook de aard van de ve rbondenhe id. 

Oe mei een proress ione le vennootschap verbo nden personen wo rden enkel opgenomen in 
de anngifte van de professionele ve nnootschap. 

1 4 Arbe idsoyereenkomst (elke arbeÜ/sovereenkomst rloorrle ClatWeJll';'r ge sloten m ei een 

andere bedrÜ{çreyLsOr. helZÜ als werknemer. bet;jj als Irer,q'eyerl 

Oe a.'lngever verme ldt de na(a)m(en) van de bedrijfSrevisor mei wie zijlhij (een) 
arbeidsovercenkomst(en) sloot en ofzijlh ij dit deed in de hoednnigheid van werkgever of 
werknemer. 

l .S. Samcnwcrkinesoyereenkomst (elke sanwlDl'erk i'lfml'l'reetlkoum rle aange\'fr 
rermelt" gfhet al dan niet een exclu"';ew iç op zelfslatKJir:e basis res/oten door de 
M urwer met een mukre bedrij{5nll,isQr) 

Oe aangever vult in or het om (een) exclusieve or niet-exclusieve ges loten 
sarn enwerking(en) op zelfstandige bas is gaat en venlle ldt daarnaast de na(a)rn(en) van de 
bcd rijfsrcvisor(en) mei wie de samcnwerkingsovereenkomst(en) we rd(en) ges loten. 

1.6. SIaÇ\:oyereenkomsl (elke overeenkomst riOOl' de aangever gesloten met een stagiair
bedriW:rev ;.\'or) 

De aangever ve nne kh de naam van de stagiai r(s) mei wie er een singeovereen komst 
werd(en) ges loten. 

1.7. Wedcrkcrjgc aanbcvcling (elke overeenKOmst ,Ik een )'('rbi",en;.~ ror wf{Jerkerige 
aanbl.'llclitlg 0 UD'al) 

Hel dient Ie gaan om een akkoord tot wederke rige aanbeve ling lussen een bedrijfsrevisor 
en ccn andere bedrij fSrev isor. 
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Voor een analyse van wat er onder de notie ~'overeenkoms'" wordt verstaan. kan worden 
vel'\vezen naar bijlage 2. 

De aangever vemlekh de naam van de bedrijfsrevisor(en) met wie cr een wederkerige 
aanbeve ling bcstaal alsook de materie waarop de werderkerige !l.1nbeveling betrekkin g 
heeft. 

1,8, Co llege von bed rijfsrev isoren / comm jssarissen (elke college dal wordt gevormd 
1If,\',\'ell de CUli/gever ell eell anc/ere bedrii[~revisQil 

De aangever vermeldt de naam van de andere bedrijfSreviso r met wie zij/hij een co llege 
vo rmt a lsook he t aantal co lleges gevormd met een andere bed rij fs reviso r, 

I 9 Andere aUst mn andere bemepWalye r eargwIÎW!(!rlle wltwl1I"erkitij'Sl-'frbanden 
voor ;oygr nog niet hierbo\'en vermeldl 

De mUlgever venlleIdt hier andere beroepshalve georganiseerde samcnwerkingsverbanden 
in het kader van professionele relaties dan deze die onder puntcn 1.1 . tot 1.8. werden 
opgenomen. 
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11.1 TERI'ROFESS IONELE RELATIES 

De aangever venncldl in dit deel de relaties tussen haarlllem en ee n andere persoon die 
niel de hoedani gheid van bedrijfsrevisor bezit en even min een ge lijkwaardi g erkende 
hoedanighe id in he l bu iten land heeft. 

2, J, Inlcmrofcss jo!lc lc gemeenschap van middelen (e lke Farm mil vellleellsclwp die 
Pil/SU/lil OR grO/ul van ee ll owreellko rml ver""jvÜzv or vellllOQt~ç lKm (/ls .~e ll de 
(J{f1lg'-1Ier en (eell) aI/dere r eo o(o)I1 (en ) - 1I001f1wliike " erso(o)I1(el/) of 
r eclusoer,\'Q(o) n(ell) - die /liet de hoedqujvliejd I"'" bedrUfSrwisor hezitten en 

ever/whl " fU $."'WkwllorrÜg erkende hO fda u#:hek! ju het buite l/loud €'U d je ertoe 
Sl,."kc (Jm[e,\',\'jonele middelen in verenigirw te breuvet/) 

Algemeenheden 

Wal de moge lijkheden voor een bedrijfsrevisor betreft om zich Ic veren igen mei andere 
beroepen, wordt opgemerkt dat enkel midde lenvcnnootschappc:n of - veren igingen 
1l1Ob'Clijk zijn (de zogenaamde interprofesssionele middelcnvcnooolSChappcn of 
·verenigingcn). In de huidige stand van de wetgcving zijn interprofessionele 
vennootschappen die beroepsactiviteiten uitoefe nen n iet toegelatcn. 

De categorie van sa menwerkin gsverbande n verme ld onder 2. 1. omvat de veren igingen en 
vennootschappen , door de Raad toeges taan inzake artikel 8. § 4 van de wet van 
22 ju li 1953. HCI gam hier onde r meer om een midde lcnvennoolSchap mei accountanlS, 
be lastin gconsu lcn tcn, enz ... 

Vorm 

De vraag r ijst wal onder " veren ig ing" moet wo rden verslann. Artike l 27 van de 
Gecoördi ncerde Gro ndwe t bepaa lt : "De Belgen hebben het recht vall vereniging: dit recht 
ka" ti iet aan enige preventieve maatregel worden onderll'oqJen ." 

Verwijzend naar art ike l 27 van de Gecoördineerde Grondwe t omvat ecn veren iging iedere 
vorm van groepcrin g d ie een bepaalde permanentie, s tatuten, administrmÎC ve organisatie 
heeft rond ccn veren igin gpe lijk doe l. Vanaf h el moment <1.1t er een akkoord beSta..1t tussen 
partijen dat de toetreding tot een verenigingpelijk doe l imp licecrt. kan men wettelijk tot 
het bcstawl van een vereniging besluiten. Het is van geen belang of deze in België of in 
het buitenland is opgericht. 

Bij wijze van nie t· limitat ieve opso mming gaat het hier om de feitelijke vereniging en de 
verenig ing zonder w instoogmerk. 
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Inhoud 

Wat de inhoudelijke omsc hrijving van het begrip middelenvennool'sc hap belreft, wordt 
een onderscheid gemaakl tussen de midde le nvennoolSchap "scnsu stricto·' . die lot doel 
heeft om uits luitend materië le middelen , bijvoorbee ld onroerende of roe rende goederen , 
ter beschikkin g van de bedrijfSrevisor te ste llen. en de midde lenvcnnoolScha p "sensu 
lato", die ook immaterië le of mense lijke middelen in verenig ing brengt. zoals bijvoorbt..~ ld 
op leidingsprogmmma's voor het personee l , gebmik van vercn igin gpelij ke d iensten, 
kwalite itscolltro lesystemen, als ook het gebmik van een vercn ig in gpe lijke benamin g1. 

Artik el II vrul het Wetboek van vennootschap pen (c-1 supra punt 1.3.) is in beginsel niet 
vlln toe pass ing op vercnlg ll1gen, aangez ien verenig ingen per defintie geen 
aandee lhoudersc hap hebben. Enke l in het geval van een vere nig ing di e dee l uitmaakt van 
een consortium, waarbij de verenig ing en een vennoo tschap onde r cent mIe le iding - de 
bestuu rsorgunen voo r hel mere ndee l uit dezelfde personen bes tmm - staan. kan artike l 11 
van het We tboek van vennootschappen toepass ing v inden. 

De aan gever venne ldt hier de naam van e lke verenigin g o f vennootschap gevonnd lussen 
de a..1ngcver en andere pcrso(o)n(en) - natullrlijke perso(o)n(en) of rcchtsperso(o)n(en) 
die niet de hoedan igheid van bedrijfsrevis()r bezitten en evenmin een ge lij kwaardig 
erkende hoedanigheid in het buitenland. Indien de lij st te uitgebreid is. kan worden 
ve rwezen naar een website. 

De aangever ve nne ldtleve ns de naam/benaming van die andere perso(o)n(en) alsook de 
benaming van hun beroepsorganisatie of ·instituut. 

2.2. verbonden vennootschap of oersoon {elke veil/wO/schap ofperwOlz waarmee de 
illwq2rafê H iO/U' Il' mkldelenven uoot \,chap )l('rbmukll j d 

Voor een analyse van verbondenheid in de z in van artike l II van het Wetboe k Vrul 
vennootschappen kan wo rden verwezen naar punt 1 J. 

De urulgcver ve nne ldt de benruning vun verbonden vennootsc hap of de nmUll vun de 
ve rbonde n persoon. de aard van de verbondenhe id ulsook de benami ng Vrul diens 
beroe~anisatie of -ins tituut. 

2,3. Samcnwerk jncsoycreenkomst (elke sameuIIX'rk;ug mvl'rt!fwlromw dl' aangelyr 

u;m/Ckh afhel al dal! niet een exclusÎeve;s OP ;eV;ftal1d;ge basis gesloten door de 
amwercr mN ('eu rewzOO'5Chap qfnatllluljJke ptTWQIl dil' niet dl' haedauig}rcid he(O 
mn bgdriiCm! )lj.for) 

Het gaat hier bijvoorbeeld om een samenwerkingsovereenkomst met een ac tuaris. 

l IBR.Jaanoerslag. 1993. p. 44-45. 

9/15 



De aangever vult in of het om (een) exc lusieve of niet-exclusieve gesloten 
samenwerking(en) op zelfstandige basis gaat en vemle ldt daarnaast de na(a)m(en) van de 
vennootschap of natuurl ijke persoon die niet de hoedanigheid van bedrijfsreviso r heeft en 
met wie de samenwerkingsovereenkomst(en) werd(en) gesloten. 

24 \Vcdcd;crjee aanbeye ljne fe lke avereenkO/llfl die '1'tl rerhÜl/l'lfis IQI l!'ed erkerige 

qmZbewli/w oll/mll 

Het di ent te gaan om een akkoord tot wederkerige aanbeveling tussen een bedrijfsrevisor 
en (een) mldere pc rso(on)cn - natuurlijke pe.rso(o)n(en) o f recillsperso(o)n(en) - die n iet 
de hoedani ghe id Vrul bedrijfsrev isor heeft e n evenmin een ge lij kwaard ig e rkende 
hoedanighe id in het buitenland . 

Voor een ana lyse van wat e r onde r de notie e'overcenkomst" wo rdt verstaan , kan worden 
verwezen naar bij lage 2. 

De aangever venne ldt de naam van de persoon die nict de hoedanighe id van 
bedrij fsrevisor heeft en evenm in een gelijkwaardig erkende hoedanigheid in hct bu iten land 
en met wic er ccn wederkerige aanbeveling bestaat alsook de matcrie(s) waarop de 
wederkerige aanbeveling betrekking heeft. 

2.5 . Andere Wist \'an andere beroepshalve WQf{1({lIj,w:errk Sllmet1werkjngsl'erlxmdell 
mar ;awr ilO!' nie t hierboven vermeldl 

I-lier wordt iedcr nndere type van beroeps ha lve samcnwerk ingsve rband gevisee rd In 

hoofde van dc aan gever dat niet is opgenomen in één van vOOlvcnllcldc mbricken. 

De lUm gevcr vCnllc ldt hier andere beroepslmlve geo rganisee rde samenwe rkin gsverbanden 
in hel kade r van interp rofess ione le relaties dml deze die ondcr 2. 1. 101 2.4. werden 
opgenomen. 
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111. ANDERE RELATIES DAN DEZE VERMELD IN I'ARAGRAFEN I. EN 11. 

De aangever vermeldt hier andere relaties dan profess KHlcle ofinterprofessione le relaties. 

) .1, Gcmeenschop van micldc len (elke vQrm 1'«11 ('e,m:etlsçhap die m lls({m( op grond mn 
f'ell Ql't'welzkguw J.'ereniging afvennaOlscbqn lfI u en de awwe)',,' en (pen) wllkre 
versQ(o)n(enJ IWfll/lrfijke perso(Ó)n(en) q(a:chl.werso(o}n(enJ en ,lie ertoe .wekt 
WV/i: H;OIwle middelen in veren;gitrg Ie brC/lf/en in muJel'e dan in een 
(jWer }l't'OfessjQllele mjddelenvere nigjng .• venm;vÜzv or - l'e llllOQ{~çh(m) 

Voor een ana lyse van wal cr onder de notie "overeenkomst" wo rdt verSlaan, kan eveneens 
worden venvezen naar bijlage 2. 

De aangever ve nllc ldt de benaming van de profess ione le middc lcnvercniging a lsoo k de 
naam van hel/de lid/ leden. 

) ,2, verbonden vennoOlschap of persoon (elke W! llIlootsChap Q( persooll waarmee de 
" f!O!l'emchon -aalt bedoeld ;n 3 I rerbonden is) - \ 

Voor ccn analyse van verbondenheid in de zin van artikel 11 van het Wetboek van 
vennootsc happen kan worden verwezen naar punt 1.3. 

De aangever vemleldt de benaming van de vennootschap of de naam van de persoon 
waarmee de ge meenschap zoa ls bedoeld in 3. 1. verbonden is a lsook de aard van de 
verbonde nhe id . 

3.3. Andere 

De aangever verme ldl hier iedere andere re latie die de olla OlEmke lij kc beroepsuitoe fening 
van de bedrijfsrev isor kml beïnv loeden. 
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BIJLAGEN 

I. De begrippen " netwerk" en "' beroepsbalve samenwerkingsverband" 

1./ . Europese co1llexl 

In art ikel 2. (5) van de n ieuwe Achtste Richtlijn beteken t "netwerk ": 

De grotere stru ctuur waartoe een met de wettelijke cont ro le VEUl de boekhoudbesc heiden 
be laste persoon of een krultoo r behoort: 

"~die op ~;allle llwerkil1g is gericht, en: 
• die duidelijk gericht is op winst- of kostendeling. of gemeemcllappelijke eigendoms-. 
zeggenschap.\'· of bestulIrllj'ke banden heeft. een gemeenschappelijk 
kwaliteifscowl'olebeleid en gemeensd/appe/lj"ke kwaliteitscol/ frolep/'ocedures heeft. een 
gemecmsclwppelijke bedrijfsstrategie volgt, gebruik maakt \ 'all een gemeenschappelijke 
merknaam of gezamenlijk gebntik maakt m il een aanzienlijk deel mn de professionele 
hulpmiddelen . .. 

/ .2. Belgische \l'eue/ijke Con/exi 

- Art ikel 8, §4 van de wet van 22 ju li 1953 houdende oprichting van hel Instituut der 
Bedrij fs re visoren sle I! : 

"Geen enkele \~ereniging of vennootschap mag beroeps/wh'e worden gevormd Illssen één 
of meer bedrijft'revisoren en andere personen die niel de=e hoedanigheid heziuen of die 
geen in hel buitenIGluI door de Koning als gelijkwaardig erkelule hoedanigheid bez;/Ien. 
behoudens voorafgaGIlde en steeds herroep bare loeslelllll/i/lg wm de Raad van hel 
Im;fillllll . .. 

J .3. Belgische reglemel1laire CO fllexl 

- Art ike l 4bis, § I van hel koninklijk bes lu it van 20 april 1989 10 1 vaslste ll ing van het 
I-Iu ishoude lijk Regle ment van het In stituut de .. Bedrijfsrevisoren bepaa l! : 

" flel 1"51;111111 opel1l een dossier op naam van de leden, flel dossier beml de bescheiden 
Ier slaving \'an de in de ledenlijsl opgenomen gegevens en ook de gegL''I'f!fls die voor de 
/oepass;lIg \ '011 anikeI ISter van de wet zijn vereist, 

/lel dos.fier heml daarnaast ook de vereiste informatie meI be/rekking tol de 
beroepsmalige samenwerkingsverbanden die er beslaan meI vennootschappen of 
I'erenigingen die in hel builenland of in België worden opgerichl milS nalel'ing mn artikel 
8 1\'111 de wel, .. 
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_ Artikel 1,5° van hel ko ninklijk besluit van 10 januari 1994 betreflè nde de plic hten van 
de bcdrij rrevisoren: 

"Persoon waarmee een beroepsmatig samenwerkingsl'erba"d bestaat: elke persoon 
u-aarmee de bedrijf~revisor een georganiseerd beroepsmatig samenwerkingsverband heeft 
aangegaan: aan de:e begripsomschrijving worden in elk gel'al vermoed te beamll'oorden, 
elke I'en/1ootschap die ertoe strelcJ het beroep /l it te oefenen. elke overeenkomst die het 
rechl i"/IO/ldl een verenigillgpeJijke benamilTg Ie gebruiken of eraall Ie refereren. of die 
ee" verbilllenis ta/wederkerige aal1beveling Oll/va/, .. 

- Art ike l I 83quÏluJuies van het koninklijk bes luit van 30 jmHlar i 200 1 10 1 uit voe ring van 
he l Welboe k van vennoo tschappen zoa ls opgeno men in hel nieuwe Tite l l. 
O na nlanke lijkhc id van de co mmissaris van Boek III van voorvermc ld kon inklij k bes lu it : 

.. Voor de toepassing I'an artikel J83Ier. wordt als een beroepshalve 
samem\'erkillgsl'erlxmd beschouwd, de volgende samenwerking door een cOllllllis.wris 
i;,'eorganiseerd met eennatllurlijke of een rechtspersoon: 

/ 0 elke \'enlloolscMp die ertoe strekt het beroep \'an bedriffirevisor ui/te oefenen 
en waarin de commissaris aandeelhouder, vennool. beslIlurder of =aakvoerder 
is: 

JO elke I'ereniging of I'emlootschap in de =in 1'011 artikel 8. §-I ww de wct I'an 
22juli 1953 gel'ormd tussen één of meer commissarissen en andere personen 
die niet de hoedan igheid van bedrijftrevisor beziuen noch een gelijkwaardig 
erkende hoedanigheid: 

3° elke vennootschap ofpersoon waarmee de vennootschap ofde vereniging zoals 
bedoeld in / 0, of 2°, verbonden is i ll de zin van artikel/ / van het Wetboek vall 
vem/Ootschappel/: 

4° elke fimctie van vennoot, aandeelhouder, bestuu,.de,., zaakvoerder, beheerder of 
lid van de vennootschap, vereniging ofpersoon vermeld ondel' 1°, tot en met 3° .. 
die \'an het bij de controleopdraclu betrokken team deeillitmaakt: 

5° elke arbeidsovereenkomst door de commissaris gesloten met een bedrijfsrel'Îsor: 

6° elk bedriffirevisor waarmee de vennootschap, vereniging of persoon =oals 
bedoeld in / 0 .. r . of JO. een arbeidsovereenkomst heeft gesloten: 

'JO elke overeenkomst die het recht jnhoudt ee" I'erenigillgpeliilce bellam;IIg te 
gebmilren of emaar te ven vijzen; 

go elke ol'ereenkomst die een l'erbil1lenis tot wederkerige aanbeveling 0 111\'01 : 
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go elke O\~ereenkomst of vennootschap die ertoe strekt professionele middelen in 
\'ereniging te brengen . .. 

• Artikel 30 van hel koninklijk bes luit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 
bedrijfrevisoren : 

';Onverminderd het bepaalde in artikel 8, § 4, \'On de wet. mag de bedrijfsrevisor samen 
met andere personen die niet de titel van bedrijj~revisor of een in het buitenland 
gelijkwaardig erkende litel voeren, een \'crenig ing of een venno01schap oprichten. 
W(III11eer deze 101 doel heeft hel in vereniging brengen V(l I1 alle ofww een gedeelte van de 
kostelI die verband hallden lIIel hun beroepen en wanneer 0011 vo/gellde voorwaarden is 
voldaall: 

I . De vewloouchap of vereniging kan maar worden aangegaalltmisen de beoefenaars van 
eell illtellecllleel beroep, ondenl'orpen aan een erkellde beroepsdeomologie, 11001' de 
verlening \'an diensten die verband houden met de beroepsactilliteit \.'an de 
bedrijfsrevisor: 

2. De l'ennoolSchap of veremgmg mag geen enkele f unctie, mandaat of opdrocht 
uitoefenen. in eigen naam of in naam \~an een van de leden. die behoort tot de 
beroepsactiviteit "on de leden: 

3. De w!mloo/scllOp mag "iel worden beIasI mei het jUlien va" de honoraria vOOl' de 
opdrachten die be/KJrel/lOI de beroepsactiviteit l'ande leden: 

ol, Onder de 1'00rwaarden door de Raad beJX1ald. mag de overeenkomst een clausule 
be\.'aJlen over hel gebl'llik \'On de maatschappelijke benaming door de vel/"olen. Hel 
gebruik van die naam lIlag geen aanleiding geven lol een nadelige vet'll'an';l1g lIIel een 
vel1l1ooll'chap die gemachligd is om i/1 eigen 1100111 hel beroep van haar leden /l il Ie 
oe/iH/en: 

5, Iedere alldere voorwaarde door de Raad bepaald meI hel oog op het vrijwaren 1'011 de 
onafhankelijkheid l '(In de bedrijfsrevisor in de uitoefening van zijn opdracht," 
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2. Ot nolie o\'ereenkomst 

Een overeenkomst of contract is een op wilsovereenstemming be rustende meerzijdige 
rechtshandeling waarb ij een ofmeer partijen jegens een of meer andere dan wel over en 
wee r verbintenissen aan gaa n en derhal ve bepaalde rec htsgevolgen doen ontstaan. 

COl1sensllele COlllraG1en z ijn con ITaeten die to t stand komen door de loutere toestemm ing 
van p.:1 rtijcn . Het conscnsua li sme is naar Belgisch recht de ul gemene rege l, zelfs wanneer 
het door partijen beoogde rechtsgevo lg de overdracht is van eigendom: bij species-zaken 
guat de e igendom ove r "so lo consensu". Niettemin z ijn e r heel wat verschillende zakelijke 
COl/lraClell die s lechts geldig tot stand komen doordat de znnk die het voo rwerp uitmnnkt 
vun de overeenkomst, overhnndigd wordt aan (of te r beschikking geste ld vnn) de 
schulde iser. Voo rbee lden dnnrvnn z ijn : pand , bewaargev ing en handgift ( ... ). Benevens 
deze ove reenkomsten z ijn er oo k nog plechtige contracten. voor de ge ldigheid wnnrvan 
bepnn lde vonn vereisre n z ijn voorgeschreven. Voorbeelden z ijn de schenking, de 
hypotheekste lling en de indeplaatsstelling o p initiatie f vnn de deb iteur ( ... ) (W. VAN 
GERV E . VerbinlellÎSsel1rechl. Leidraad bij de collc'ges. Boekdeel I , Leuven, Aeco, 
1993-94_ p. 13-14.). 

In verband met vomtvereisten moet evenwel worden aangestipt dat niet al le bij de wet 
voor~ie llC vormvereisten voorgeschreven zijn mei hel oog op de geldigheid van de 
overeenkomst. Somm ige vo mtvcreisten moeten btivoorbeeld geEe rbiedigd worden om de 
overeenkomst lege1lwerpelijk te maken aan derden. Daanlaast zijn er vomwereisten met 
he t oog op het bewijs van de overeenkomst (zo kunnen verbintenissen die de som of de 
waarde van 372 EUR te boven gaat, s lechts worden bewezen door midde l van een 
geschrift : art . 134 1 B.W.) (Ibid.). 

Aangezien een overeenkomst die het recht inhoudt een vcren igingpe lijke benruning te 
geb miken ofernMr te ver.vijzen noch een zakelijke overeenkomst is, noch een plec htige 
overeenkomst, maar we l een louter consensue le overeenk omst, is cr voo r de ge ldigheid 
van derge lijke overeenkomst geen gesc hrift vere ist 

Deze nnnlyse word t implic iet bevestigd d oordat er in het koninklijk bes luit van 
IOjnnunri 1994 betreffende de plichten van de bedrijFsrev isoren he lemnn l niet wordt 
vere ist we lke von11 de overeenkomst dient te hebben. De overeenkomst komt to t stand 
door de loutere consensus of door het loute r samenvloe ien van de wilsuitin gen. De 
wilsuitin gen kunnen uitdrukkelijk of stilzwijgend z ijn, monde ling o f schriftelijk. De 
monde linge wilsovereenstemm ing vo lstaat derhalve . 
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