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MARKANTE FEIT EN

Inle id ing
Het jaar 2001 kende rnlri jke evoluties als gevolg van de omwikkelingen
op internationaal, Europees en Belgisch niveau.
\'Var her IB R en zijn leden betreft, werd de interne Slructuur versterkt
om het toezicht en de dienstverlening aan de leden via een helpdesk te
verbeteren. Bovendien werd om dezelfde reden de zetel van ht'( IBR in
nieuwe gebouwen ondergebrache
Oe Haad van het IBR heeft in 2001 diverse verordenende evoluties
opgevolgd onder meer op her vlak van de onafhankelijkheid van de commissaris, de kwaliteitscontrole, de inbreng in nawra, her Wetboek van
Vennootschappen, de particip.1rie van de werknemers en de toegang [Ot
het beroep.
Er werden belangrijke in itiatieven genomen op internationaal en Europees niveau, meer bepaald inzake boekhoudharmonisarie, audimormen,
ethische normen, elektronische handel en eenheidsmum.

Het I Bil. c n zijn led e n
Jll i ente s/ ruc/uur , ', m he/ JBR

Om in re spelen op de behoefren van her beroep en rekening re houden
mer de evolurie van de context waarin he[ beroep zich omwikkelr, besloot
de Raad van her IBR de inrerne structuur re versterken. De aldus versterkre diensten hebben hoofdzakelijk betrekking op de opvolging van inrernationale aangelegenhe.-den, de dienstverleni ng voor leden (helpdesk) met de
actieve medewerking van bedrijfsrevisoren, de kwalireitsconrrole, her toezicht en de informarÎe- en documentatiediensten.

Ve"huidllg
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In de context van de versterking van de interne srructuur van her lBR en
zo.1ls aangekondigd op de algemene vergadering van 27 april 2001, be-
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sloot de Raad om de zetel van het lBR re verhuizen, Met behulp van een
consulranr vond de verhuizing van de zetel van het IBR naar de volledig
vernieuwde gebouwen in de Arenbergstraat 13 te 1000 Brussel plaats in
december 2001 . Deze gebouwen werden in 1909 ontworpen doof de
architect Victor HORTA.

He/lH/elk
De Raad van het lBR besloot om de dienstverlening aan de leden re versterken via de oprichting van een helpdesk binnen het Instiruur. Deze belpdesk vormt een informatiecentrum dat in de eerste plaats toegankelijk is
voor revIsoren.
Naast de interne supporr van het lBlt bestaat de hdpdeJk uit ervaren
bedrijfsrevisoren die bereid waren zich in te zen en voor deze dienstverlening aan de leden.

Wetgevende, reglementai re en nor matieve evolut ies
Olltljb'lIIke/ijkheid 1"/11

de

C(III/min,/,.is

De debanen betreffende de onafhankelijk heid werden in 2001 op verschillende vlakken voortgezet.
Op internationaal niveau keurde de IFAC in november 2001 het nieuwe deel wn zijn Ethische Code betreffende de onafhankelijkheido> goed.
Dir is het gevolg van de werkzaamheden vun her Ethisch Comiré van de
IFAC. Het lBR wordt in her Ed,isch Comité van de IFAC verregenwoordigd dOOf zijn Past- Presidenr, ) ean-François CATS, die als verkozen lid in
dit Comi[t~ zerelt.
De regels betreffende de onafhankelijkheid van de wettelijke jaarrekeningconrroleur van de beursgenoteerde vennootschappen in de Verenigde
Sraren, goedgehurd door de SEC op 21 november 2000 na een uitgebreide raad pleging van het publiek, zijn van kracht sinds 5 februari 2001.
Op EUfopees vlak zette het COIJI/llÎllee 011 AlfdilÎlIg van de Europese
Commissie zIjn werkzaamheden fond de onafhankel ijkheid Vooft. In 2001
(I) Ikschikhaar op de intcrnetsil« www.ir.""Ic.org

werd een tekst voorbereid met het oog op de a.1nvaarding door de Europese Commissie van het ontwerp van aanbeveling over de onafhankelijkheid van de weuelijke rekeningconrroleur binnen de Europese Unie. De
werkzuamheden moeten begin 2002 worden vOOrtgczcr.
De FEE heeft unief deelgenomen aan de aniv iteiten van het CQmmá/et
01/ A"di/;'Ig van de Europese Comm issie. Ze heeft namelijk een conceptu-

ele benadering omwikke ld van de onafhankelijkheid die door her
COI/IIJ/;U" 011 Alldirillg is opgenomen bij de uitwerking van zijn ontwerp
van aanbeveling over de onaflmnkelijkheid van wettelijke rekeningcontroleurs.'"
In België diende de Regering op 23 april 2001 een wetsontwerp in,
'corporate governance"l' genoemd . De artihlen 3 en 4 hebben betrekking
op de onanlankelijkheid van de com missaris. Het ontwerp bepaalt dat de
commissaris geen ander mandaat of andere functie mag aanva.1.rden in de
vennootschap waarin hij als commissaris is benoemd en dit binnen de twee
jaar volgend op de beëindiging van zijn mandaat. Het bepaalt verder dar
de commissaris zich niet onanlankelijk kan verklaren wanneer hij voor de
vennootschap die hij controleert of :llle verbonden vennootschappen andere
prestaties verrichrre dan deze die de wet aan de com missaris toekent. Dit
verbod geldt voor elke persoon waarmee de commissaris een lubt-idsovereen komst heeft gesloten of waarmee hij, vanuit professioneel standpunt,
samenwerkt. Her ontwerp sn~lt dat de Koning de prestaties die onverenigbaar zijn met de regels van onanlankelijkheid van de commissaris, kan
vastleggen. Tenslorre bt-paalt het ontwerp dar het wrslag van de commissaris de prestaties moet vermelden die hij aan de gecontrok"Crde vennootschappen en haar verbonden vennootschap leverde.

De Raad van State en de l'loge Raad voor de Economische Beroepen
brachten een advies uit, respectievelijk in januari en februar i 200 1 over
het voorontwerp van wer (versie die door de MinÎsrerraud van 22 september 2000 werd goedgekeu rd). Ook her II3 R vaardigde een advies uit,
(1) Ft'dération des Experts Coml)[lIb!cs Europ~t·ns. "lndfpelldallct'

1'[ ObJl"<t,v;té du
Contrûlt'ur Uga! dl"S Comp(~ - Corps de Principes ES$Cllllds Poor l'Orielll1nioll dl'
la Profession Europ('I!'nne". Juli 1998. Zie ook IBR-jaarverslag 2000. p. 46
(2) WeISOntWerp houdendt' wiJllgmg \OIn hl'( wetlx>ek wn vennoolSchappen en de wel
v-~n 2 maart 1989 betreffende de bekendmaki ng wn belangriJke dl-elnemingen in dl"
lx-ursgt"nOlt't.'r<k \/ennoo[S(hal'pen en [er reglementering V::lIl hel openbaar a:lIlkoopbod. Pur/. SI .. Kamer van Volks~crtegenwoordigers. doe. ~O. 1211 /001. ml'('r bep:ól3ld
dl' :utikelen 3 en 4.
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namelijk tijdens de 1l()()rJ;ining van het IBR van 8 november 2001 voor de
Commissie, belast met de problemen inzake Handels- en Economisch
recht van de Kamer van Volksvenegenwoordigers.

De meerderheid van de leden van de Hoge Ra.ad voor de Economische
Beroepen brengt het volgende advies: "gezieJ/ de/!oortsrh"jdende ulIllI'ikkeiingen op inltrlltlt;(II/(uJ! "Ît'tilll e1l i11 bet buitel/laf/d. I/loet worden verlIleden dat de
BelgisdJe sillltJt;e wordt I/{!r!mlld door em Il'euelijke bepaling Vtm absol"u OIwerenigwltlrheid l'iIn de IIltotfming vall alldere artiviuilm (andere da" deze door de
/IIel loegeltJtm) door de rOIIllIlÎJstJris(-revisor). 111 bet lirht vall deze bel'Îllrlillgeli is
bel verkieslijk, teneinde zich te kmlllm (uil/passen (1(111 de wijzigende Europese en
illltrllflti(Jllille olllgellillg, tegelijkertijd een beroep te dom op teil ll'tlulljke bepaliJ/g
en tel/ zo nodig aaliPasbare lIiltlOeril/gsregelillg" (pagina 3 van het advies).
Op de hoorziuing van 8 november 2001 in het Parlemem herhaalden
de Voorziner en de Ondervoorziner van het IBR het belang van de onafhankelijkheidsregels voor het beroep. In naam van de Raad verdedigden ze
meer bepaald het idee dar het wetsomwerp moet worden gekoppeld aan de
invoering van een koninklijk besluit, dat rekening houdt met de Europese
aanbeveling die wordt voorbereid. Her IBR verdedigde verder de idee dat
her toepassingsdomein kan worden uirgebreid (Ot de Belgische filialen van
de gecontroleerde vennootschap, maar niet [Ot alle verbonden vennootschappen in de wereld en dit om redenen van doeltreffendheid en comrole.
De aanvullende prestaties en honoraria moeten worden bepaald in het verslag van her bestuursorgaan aan de algemene vergadering, zoals dar vandaag her geva l is, en niet in het verslag van de commissaris, om redenen
van beroepsgeheim en vergel ijkbaarheid van de conrroleverslagen op inrernational vlak. Her IBR vindt ten slotte dat er overgangsbepalingen moeren worden vastgelegd.
Op 7 dt<:ember 2001 bracht de Raad van het IBR verder een advies uit
over een vooronrwerp van koninklijk besluir inzake onafhankelijkheid, dat
werd meegedeeld in oktober 2001. De Raad van her IBR verheuHt zich
over hel feit dar dit voorontwerp rekening houdt met het ontwerp van
Europese aanbeveling ter zake. Dit advies en het verslag van de hoorzirting van 8 november 2001 zijn opgenomen in onderhavig IB R-JaarversIng. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen deelde zijn advies
over het vooronrwerp van koninklijk besluit mee op 28 januari 2002.
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K /l',dileilscol/lrole

De Europese Commiss ie had in november 2000 een aanbeveling uitgevaardigd ove.-r de kwaliteitscontrole binnen de Europese UnielI). Her IBR is
één van de voorlopers die sinds 1984 een systeem van kwaliteitscontrole
invoerde (toen 'confraternele comrole' genoemd of nog peer revÎew).
Opmerkelijk in hec huidig systeem is onder meer dat, in tegenstelling
rot sommige andere landen, de gecomroleerde revisor niet vrij zijn comroleur kan kiezen.
Om rekening te houden met de Europese aanbeveling keurde de Raad
van het ISR in 2001 een ontwerp van nieuwe norm voor de kwaliteitscontrole goed (Pub!. EG, 31 maart 200l, L 91191). De Raad van het IBR
legde het ontwerp ter advies voor aan de leden-bedrijfsrevisoren en aan de
Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
Deze nieuwe ontwerpnorm wi l de huidige normen op bepaalde punten
aanpassen met het oog op totale conformiteit met de Europese aanbeveling. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op volgende elementen:
de terminologie ('kwaliteitscontrole')
de keuze van de revisor, belast met de controle van de revisorale
opdrachten bij een instelling van openbaar belang (beursgenoteerde
ondernemingen, banken, verzekeringen, collectieve beleggingsorganismen en pensioenfondsen)
de rechtstreekse indiening van een dossier bij de ruchrorganen via de
Raad van het Instituut
onderzoek van de interne kwaliteitscontrole voor revisorenkantoren van
een zekere grootte
verslaggeving omtrent de activiteiten inzake kwaliteitscontrole aan de
Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
In lijn hiermee versterkte de Raad van het IBR de Interne structuur
van het Instituut voor een doorgedreven opvolging van de kwaliteitscontrole.

(1 ) ).O.c.E. , 3 1 maan 200 I, L 91 191 .
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Norm!!11 belreffellde de cf/lllro/e lWII illbl'clIg ill Iwlur" eu
qlll/Si-illbreug

In december 2001 keurde de Raad van her lBR de nieuwe normen inzake
de comrole van inbreng in nawra en quasi-inbreng goed. Deze nieuwe
normen worden van kracht uiterlijk op 1 april 2002. Ze volgen in zeer
grOle mate het advies dat de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op
13 oktober 2001 uitbracht.
De nieuwe tekst houdt rekening met de omwikkelingen op Europees
niveau en in het buitenland, meer bepaald de onaOlankelijkheidsregels die
in november 2000 in de Verenigde Smten werden ingevoerd door de
SrCflrifies al/(/ Exchange COIIIIII;ssiol/ en de regels die worden voorbereid dOOf
her omwerp van Europese aanbeveling over de onafllankelijkheid van de
wettelijke rekeningcomroleur. Krachtens deze bepalingen kan de commissaris de bestanddelen van de rekeningen van de vennoorschap die hij controleert, niet zelf waarderen (hij mag daarenregen wel verslag uitbrengen
over de waardering door nnderen). Verder mag hij zich nier uitspreken
over het rechtmatig en billijk bwkter (I/ofaimm opilliol/) voor de vennootschap waarin hij tot commissaris werd benoemd.
\\'Ielhoek

l'flll l!elIIIOOISC/)tlIIPt!IJ

Het Wetboek van vennootschappen werd van kracht op 6 februari 200 I,
samen met zijn koninklijk uitvoeringsbesluit van 30 januari 2001. Het
IB B.. wijdde enkele publicaties voor zijn leden aan dit wetboek, meer
bepaald met een geannoteerde versie van het \Xfec!xx:k van vennootschappen en artikelen in de Periodieke Berichten van her lBlL Verder organiseerde het IB R op 12 oktober 2001 een studiedag beueffende het nieuwe
ven nootscha psrecht.

\Ve rlweme l'S 11" 1'1 iei1)(11 ie
De wet van 22 mei 2001 voert de stelsels van werknemersparricipatie in
her kapitaal en de winst van de ondernemingen die hen tewerkstellen (Belgisch Staatsblad, 9 juni 2001) in her Belgisch recht in. Deze wet vult de
wet aan van 26 maart 1999 die bepalingen betreffende de optieplannen op
aandelen bevat (Jtock optiollJ) (Belgisrh StaIJlsb/tld, I april 1999).
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De wet van 22 mei 200 I Stelt een forf.'lirai re belastingsvoet vast, berekend op de waarde van het aandeel. Om de belastba re basis te bepalen,
vertrouwt de wet bedrijfsrevisoren en externe aCCOlmrants de taak toe om
adv ies uit re brengen over de werkelijke waarde van Je aandelen wanneer
deze nier beu rsgenoteerd zij n. De Raad wn het IBR is verheugd over deze
nieuwe wettelijke raak die aan her beroep wordt roegekend.
Toegllllg lol hel henJep

Her !BR zette zijn contacten VOOrt mer her lAB voor de organisatie van
een gemeenschappel ijk toegangsexamen en een deel van de stage. Dit past
in het st reven naar samenwerking tussen beide lnsrÎturen, het lAB en het
IBR , mer respect voor het specialisme van de leden.

Enkele inte rn at ion ale evolut ies
l IllenuIl ;o/l"le boelehoudh"r",o/l;s"l;e

Op internationaal niveau werd het IASe (lllltrllllliofllll A rrolllllilig Slamlllrds
COlIIlI/itJtf) op 1 april 2001 hervormd en draagt voortaan de naam IASB
(/1IIel'!1(f/iowt! Arrolllllillg SI({Il(lart!s B(J(lrd} . De ni euwe internationale boekhoud normen (nu de lAS of ImerJ/al ;ol/al ACCOfl11lillg SI({1ul(mls) zulle n in de
toekomst IFRS heten (/lIIer/l(ft;olla/ Filf(I/lci"l l?eporlillg SI(fl/d(mls).
Op 13 feb ruari 2001 publiceerde de Europese Commissie haar ontwerp
van verordening. Dat wil dar de lAS vanaf 2005''' op de geconsolideerde
reken ingen van de beursgenoreerde vennoorschappen in de Europese Unie
worden roegepast. Hel Europese Parlement zal de debatten over dir Ontwerp van verordening in 2002 voorrzeuen. In deze comext werd her boekhoudrechn isc h comité, EFRAG (ElirOptll11 Fillllllcill l l?eporlÎllg I \ d,!i sory
Group) in september 2001 op initiatief van de privé-sector ingevoerd. Dir
Comité wil het boekhoudkundi,!; coördinatÎeproces opvolgen en een advies
uitbrengen over de internationale boekhoud normen met her oog op hun
integratie in de Europese juridische omgeving .

(I) Iksch,kbaar op ,"{ernt,'{ ol'

h (.'{ adres: hUI',/Ieuropa.eu.inr/com mlinu:·rna l_m arkl."ufrf
comp"ny/a(coun{/ntws/indl"x .h{ m
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De Commissie voor Boekhoudkundige Normen Ui en de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven OlO brachten advies over dit ontwerp van verordening
uit, meer bepaald betreffende de opties voor de lidstaten om de toepassing
van de lAS, op faClllrarÎeve of dwingende wijze, uit te breiden tot de
geconsolideerde rekeningen van nier beursgenoteerd e vennootschappen en
tot de staturaire rekeningen van al dan nier beursgenoteerde vennootschappen.
H et IBR werkt actief samen met her lAB en de Instituten in Nederland aan de vertaling van de lAS naar het Nederlands, die onder leiding
van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordr verwezenlijkr.
De lAS bestaan momenteel immers in alle talen die in de Europese Unie
worden gebruikt, met uitzondf."ring van hf."t Nederlands en her Zwee<ls.
De Ministerra.1d en het Europees Parlement hebben op 3 1 mei 2001
de richtlijn 1air mIlle' (R ichtlijn 2001/6S/CE, PIIb!. EG, van 27 oktober
2001) goedgekeu rd. Dankzij deze richtl ijn kan de norm lAS 39 betreffende de waardering van financiële instrumenten worden toegepast en kunnen bepaalde financiële activa en passiva tegen 'fitir 1i(JllIe' (werkelijke
waarde in het economisch verkeer) gewaardeerd worden.
111 te /'1/(/ I i Olla Ie fllft!il llorm e11

D e algemene vergadering van de IFAC van november 200 I keurde de hervorming goed van het JAPC (lfltematiol/al Allditing Pra(lice COll/ll/itltee), dat
de internationale auditnormen bepaalt (lSA of IlIIen1(ll;ol/(I/ Stalldards on
ANdi/il/g). H et IAPC zal voortaan df." naam IAASB dragen (/IIt(l"l/(/tiol/a/
Alldiril/g fllld ASS/lrall(f S!tllu/ards BMrd). De nieuwe structuur bestaat uit
leden van buiten het beroep.
De IAASB zal trouwens ook audicnormen voorbereiden in materies
betreffende de elektronische handel f."n dit ten gevolge van de vf."rdwijning
in november 200 I van het fT Co",mitlee van de IFAC.

Commissie voor Bockhoudkundigl" Normen. ' lAS: kmchrlijnen van een Belgisch
beleid', maan 2000.
(2) Centmie Raad voor hC( Bedrijfsleven, 'Advies i:w;,neITende de EuroJX'se wil om het
bockhoudrech[ [I' hervormen en het boekhoudkader [e gebruiken van de /1l/tmalio",,1
A «Olllllillg Shilldards Board', 17 juli 2001. beschikbaar op internet op het adres
www.ccecrb.fgov.be

(I)
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De Europese l'elflloolsc!J(I/J
De Europese verordening van 8 okrober 2001 bepaalt een staruur voor de
Europese vennootschap (Verorden ing 215712001). Deze verordening
wordt van kracht op 8 oktober 2004. Ze word t aangevuld met een richtlijn van 8 okrober 2001 betreffende de werknemers van een Europese vennootschap (Richtl ijn 2001/86fEG).
De Europese verordening bepaalt de toepassing van het reche van de
lidstaat van de stacutaire zetel van de Europese vennootschap voor de
regels betreffende de jaarrekening, de geconsolideerde rekeningen, het
jaarverslag en de comrole.

Elekl/"ollisc!Je !J(lIJ(/el
De Raad van het IB R nam in 2001 deel aan de werkzaamheden voor de
samenstelling van een inrernationaal netwerk waarin initiatieven van
nationale Instituten kunnen worden uitgewisseld en waarin deze het voorwerp van een exploiratielicenr ie kunnen vormen (bijvoorbeeld betreffende
WebTrust en SysTrust). Deze werkzaamhc<len worden voortgezet in 2002.
Verder verleent de Raad zijn medewerking aan de invoering van een
Belgisch consortium betreffende het project XBRL (F.xfended Bmil1eJS
I?e/lorliflg L'IIIgu(.1ge). XBRL is een toepassi ng van de srandaardraal XML die
de taal HTML die vandaag op inrernet wordt gebruikt, moer aanvullen of
vervangen. XBRL wordt hoofdzakelijk gebruikt in her kader van de elektronische communicatie van financ iële en boekhoudkundige gegevens.
De Belgische wet van 9 juli 2001 tot bepaling van de regels betreffende het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en de cerrificariediensten (Belgisch SI{1tJIJbI"d, 29 september 200 I) zet de Europese richtlijn van 13 december 1999 over de elektronische handtekening om in
Belgisch recht.
Het jaar 2001 was ook het jaar van de indiening, op 30 november
2001, van her Belgisch wetsontwerp rond bepaalde juridische aspecten van
de informatiemaatschappij. Dit ontwerp wil de Europese richtlijn 'elekt ronische handel' in Belg ië omzenen en omvat specifieke bepalingen voor de
vri je beroepen, inclusief het beroep van de bed ri jfsrevisor.
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EIII"o

Na de vasde.g.ging van de munrpariteiten in 1999 is de over.gan.g naar de
chartale Euro sinds 1 januari 2002 een feiL
Naast de publicaties in de Period ieke Berichten nam het Instiwll[ deel
aan de sensibîliserin.gscampagne van de bevoegde Minister, de heer Charles
PICQ U ~, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek , belasl
mt:r het grootstedenbeleid. In zijn hoedanigheid van officieel parrner van
de voorl ichtingsC<lmpagne 'Euro 2002' van de Europese Centrale Bank
bleef ht:r Instituut eveneens bijdragen tOt het Partnerschapsprog ramma
Euro 2002 'Samen sterk voor de Euro', ingevoerd door cl ... Nationale Bank
van België en meer bepaald het Commissariaat-Generaal voor de Euro.
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LIJST VA N DE GEBR U IKTE AFKORTI NGEN
AIC PA

American I nsrÎrure of Cerrified Public AccountantS (US)

BIBF

Beroepsinsricuur van erkende Boekhouders en Fiscalisten

CBr

Commissie voor her 8ank- en Financiewezen

CSN

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

CDV

Controledienst voor de Verzekeringen

CDZ

Controledienst voor de Ziekenfondsen

CESR

Comminee of European Securicies Regulators (ex- FESCO)

Cri

Cd voor Financiële Informatieverwerking

C1CA

Canadian [nstirutc of Cerrifed Accountants (Canada)

CRB

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

EC

Europese Commissie

EFRAG

European Financial Reponing Advisory Group

ElN

European Innovation Nerwork

EU

Europese Unie

FEE

Fédération des Experrs-cornprables Européens

FESCO

Fcderarion of European SeCLlriries Commissions Organisation

FID EF

Ftdtration Internationale des Experrs-comprables
F rancophones

GPR

Global Peer Review (TAC)

HREB

Hoge Raad voor de Economische Beroepen

IAASB

Inrf.-rna r;ona.l Audiring a.nd Assurance Sranda.rds Board
({-x- IAPe)

lAB

Insriruut van de Accounranrs en de Belastingconsulenten

I APe

International Auditing Pracrice Commirree

lAS

International Accounting Srandards (zie ook: IFRS)
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IASB

International ACCOLlnring Srandards Board (ex-IASC)

IASC

International ACCOLlllting Srandards Comminee

IBR

Insriwur der Bedrijfsrevisoren

ICT

Informarjon and Communication Technology

IFAC

International Federarion of Accountants

IFRS

International Financial Reporting Standards (ni euwe benaming voor de lAS)

II N

Internarionallnnovation Net\vork

IOSCO

International Federucion ofSecuricies Commissions

ISA

International Srandards on Audiring

ISB

International Standards Board (US)

NB B

Nationale Bank van België

NGO

N iee-Gouvernementele Organisatie

SEC

Securicies and Exchange Commission (US)

SIC

Standing Interprer[\cion Comminee OASB)

TAC

Transnarional Audirors Comminee OFAC)
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I. O RGAN ISATI E VA N HET [BR
l . I.

Inte rne Struc tuur

De Raad lx-sloor de structuur van her ]SR re versterken om in te spelen op
de behoeften van het beroep en om rekening te kunn("11 houden mer de
wijzigende context van her beroep.
De ren.'nte evoluties rollen het belang van de Europese en internationale omwikkelingen. Dar is meer bepaald her geval voor de strategie van
de internationale boekhoudkundIge harmonisat ie die de Europese Commissie opstartte. Ook de onafhankelijkheiclsregels en de bepalingen bet reffende de kwaliteitscontrole zIjn her voorwerp van verregaande aanpassingen en dit in een streven naar inrernurionale en Europese harmonisatie.
Deze evoluties hebben re<:hrsrreekse gevolgen voor het Belgisch wetgevend (>11 verordenend werk. Zo nam de Raad een adviseur in dienst die
de internationale zaken, onder toezicht van de secretaris-generaal, moet
opvolgen.
De Raad besloot verder een dienst voor de leden, Helpdesk genoemd, in
re voeren (zie eveneens infra, punt 1.3.). Deze is operationeel sinds september 2001. H ij geniet de steun van ervaren confraters, die ermee
instemden een deel van hun tijd te besteden aan de analyse van de vl"<lgen
die confraters aan her InstituUt stdlen. Voons stelde her IB R een juridisch
adviseur voor deze dienst aan die onder leiding van de Juridisch Directeur
staat.
De recenre evolUties wijzen op het belang van de kwal iteitscontrole.
Mer her oog op een Europese harmonisati(' vaardigd(' de Europese Commissie in november 2000 e('n aanbcwling voor de kwaliteitscontrole uir.
Ook de roezichtsinsranties spelen e('n belangrijke rol voor het beroep en
voor her maatschappe lijk vNkeer. De Raad besloot daarom de interne
diensr van het Instituut, die belast is mer de opvolging van de dossiers
inzake kwaliteitsconrrole en toezicht, re versterken.
Bewust van het belang van de rechnolo8ische evoluties voor het
beroep, versterkte de Raad enerzijds de structuur van her Instituut qua
interne administratie, onder toezicht van de Directeur Administratie en
anderzijds qua documentat ie onder toezicht van de Veranrwoordelijke
Studies en Vormlllg.
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Het is in deze context dat de Raad beslist heeft om de zetel van het
Inscituut te verh uizen. Dat sebeurt om de imerne versccrkins van de
St ructuur van het Instituut toe te laten en eveneens met het oog op een
beter onthaal van confrarers en genodigden in het kader van de activiteiten
van het Instituut.

1.2.

Ve r hui zing van d e zetel van het I ns t ituut

De Raad besliste begin 200 I, zoals ook op de algemene vergadering van
27 april 2001 aan de leden werd medegedeeld, om de kamoren van het
Insrituut over re brengen naar een nie uwe locatie aangezien het kantoorgebouw van de Marnixlaan 22, waar het Instituut 18 jaar gevestigd was, niet
langer voldeed aan de behoeften van het Inst ituut.
Op voorstel van het Uitvoerend Comité besliste de Raad om een consultam aan ce duiden voor de organisatie van de verhuizing en de inrichting van de nieuwe lokalen.
De Raad besloot vervolgens om de kamoren van het Instituut onder te
brengen in een prestigieus gerenoveerd pand, gelegen in de Arenbergstraat 13 te 1000 Brussel , dat in 1909 door architect Vieror HORTA werd
ontworpen voor juwelier WOLFERS.
De verhuizing vond plaats half december 200 I.
De nieuwe kamoren van het IBR liggen op wandelafsrand van het Cent raal station en de metro. Met de wagen kan gebruik gemaakt worden van
de vlakbij gelegen grote openbare parking ··Grote Markt".

1.3.

Ac t iv ite iten van d e "helpdesk "

D i c IH /I 'er/cnillg IUin co n/rl/Ie r s

Medio 200 I is de Ra.ad overgegaan rot de inrichting van een "helpdesk" in
de schoor van het Instiruur der Bedrijfsrevisoren. Dit initiatief heeft tor
doel de confraters daadwerkel ijk sreun te geven wanneer zij, in het kader
van hun professionele activiteiten, geconfronteerd worden mer problemen
van juridische of technische aard, waarvoor zij elders geen advies kunnen
vinden.
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Uiteraard kunnen officiële en formele richtlijnen of adviezen slechts
gegeven worden door de Raad van her IBR , meescal na raadpleging van
één der permanente commissies (o.a. J uridische commissie, Commissie
Controlenormen, enz.) Dit berekent dar de commentaar van de helpdesk
niet dezelfde waarde heefr en dus voorzichtig dient te worden gehanteerd,
temeer daar de helpdesk nier noodzakelijk over alle randinformatie
beschikt die noodzakelijk is om een volledig beeld te hebben van her door
de confr.Her gestelde probleem. Om dezelfde redenen kan de commentaar
niet gebruikt worden tegenover derden en mag deze evenmin vNspreid
worden. He[ moer duidelijk zijn dar de hel]xlesk zich beperkt tot het verstrekken van aanwijzingen en zich niet in de pI aars kan stellen van de
beroepsbeoefenaar; het is en blijfr de beroepsbeoefenaar alleen die aansprakelijk kan gesndd worden.
De helpdesk kan rekenen op de steun van een vijfral bedrijfsrevisoren
die elk een gevarieerde en lange ervaring hebben in het beroep. Indien
nodig zal de helpdesk beslissen om fundamentele problemen voor te leggen aan één der vermelde permanente commissies.
De coördinatie van de werkzaamheden van de helpdesk is toevertrouwd
aan de Juridische dienst van het Instituut, in overleg mer de voorziner van
her IBR. De Juridische dienst staat eveneens in voor een initiële analyse
van de gestelde vragen.
Vragen moeten steeds schriftelijk worden voorgelegd aan de helpdesk,
per brief, per fax of via e-mail (helpdesk @ibr-ire.be). De vraagstellers worden verzochr hun vraag zo nauwkeurig mogelijk te omsch rijven en rezelfdertijd reeds hun eigen visie te geven mer betrekking rot het gestelde probleem.

De helpdesk streeft erna.1f om de bedrijfsrevisoren zo goed mogelijk te
kunnen helpen bij her vormen van een professioneel standpunt met
betrekking tOr ongewone problemen waarmee zij worden geconfronteerd.
Er wordt ge[f'J.cht om de antwoorden zo spoedig mogelijk te verstrekken,
doch sommige problemen kunnen war meer rijd vergen alvorens her meest
geschikte antwoord kan gegeven worden.
Verder is her de bedoeling dat een selectie van de werkzaamheden van
de helpdesk in vetband met de vragen en antwoorden, die een brede interesse kunnen opwekken, op geregelde tijdstippen zal worden gebundeld
en gepubl iceerd. Op die wijze kunnen alle bedrijfsrevisoren deelacht ig
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gemaakt worden aan de ervaring v\ln de helpdesk. Er wordt momenteel
nog nagegaan wat hiervoor het meest geschi kte kanaal is. Uiteraard zal dit
gebeuren zonder dat de identiteit van de vraagsteller wordt bekendgemaakt.
Vragell NIII de l·dclI

In de praktijk is gebleken dat eveneens een aanzienlijk aantal niet bedrijfsrevisoren zich tot het IB R wendt met de meest uiteenlopende vragen. Het is evident dat de hellxlesk niet kan aangewend worden als gratis
consultatiecentrum. Dit zou immers ten koste gaan van de dienstverlening
aan de confraters. Toch wil het InstiwU( zijn taak om aan de buitenwereld
algemene informatie omtrent het beroep van bedrijfsrevisor ter beschikking te srellen, (en volle opnemen.
Als principt' is dan ook vooropgesteld dat df." helpdesk nier kan ingaan
op allerhande boekhoudtcchnische vragen van nier-bedrijfsrevisoren. Algemene vragen van derden die betrekking hebben op de werking van het
revisoraat zullen echter wel beantwoord worden. In de mate van het mogelijke zal verwezen worden naar de informatie die reeds beschikbaar is op de
internetsite van het tB R.

Acti,.iteitell ill 2001

De Raad Stelt met genoegen vast dat reeds heel wat confraters een beroep
hebben kunnen doen op deze diensrvcrlening. Tussen 15 maart 200 I en
31 december 2001 zijn een 185-[al vragcn aan de hcl]xlesk overgemaakt.
In de meeste gevallen kon een antwoord worden verstrekt binnen een
ma.1nd. Het is echter zo dat in ongeveer 30 % meer tijd vereist was. Dit
kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat bep.1alde interne werkingsregels voor dit nieuw initiatief nog op pum moesten gesteld worden.
De Raad is ervan overtuigd dat de activiteiten in de loop van 2002 op
kruissnelheid kunnen gebracht worden, onder meer meele dankzij de inzet
van een aantal nieuwe IBR-medewerkers die de werking van de helpdesk
moeten ondersteunen.
De gestelde vragen zijn zeer uiteenlopend. Toch kunnen de vragen in
twee categorittn worden ingedeeld: benoeming en omslag van een COnlmissaris enerzijds en inb ren~ in narura en quasi-inbreng anderlijds.

,

,

IBR - J tl.AIWER SI.Af. 1001

De vragen inzake benoeming én omslag van een commissaris berroITen,
onder andere, de retroacrieve benoeming, het mandaat van de commissaris
na fusie, de publicatie van de benoeming, de voortijdige beëindiging in
onderling akkoord én hét omslag om wettige redenen.
De vragen inzake inbreng in natura én quasi-inbreng gingen, onder
andere, OVf>r de inbreng bij beroepen onderworpen aan wéttelijkf> bepalingen, de inbreng van een lopende rekening als volstorting van het kapitaal,
waardering van de inbreng van een éénmanszaak in het licht van artikel SI
van het koninklijk besluit van 30 januari 200 [ , gemengde inbreng, inbreng van toekomstige rechten én inbreng in een vennootschap met een
negatief eigen vermogen.

2. EVOLUTIE VAN DE ECONOMISCHE BEROEPEN
2. I. Hoge Raad voor de Economische Beroepen
2.1.1.

Vergaderi ng m er de Hoge Haad voor de
Economische Beroepen

In de loop van 200 I werd een ontmoeting georganiseerd tussen de leden
van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en vertegenwoordigers
van het Instituut der Bed rijfsrevisoren om roeliclHing te verschaffen omtrem twee onderwerpen die voor her beroep uitermate relevant zijn, met
name de stage en toegang tot het beroep enerzi ids en her toezicht op de
ben>epsuitoefening anderzijds.
Beide onderwerpen zijn recent gekenmerkt door een aantal opmerkelijke evol uties. Vandaar dat de vergadering voor alle betrokkenen bijzonder nuttig was. Het stemt de Raad van het Instituut dan ook tevreden dat,
door de onmiskenbare toegevoegde wa~l rde van dergelijke contacten, overeengekomen is om in de toekomst een jaarlijkse bijeenkomst Cf> organiserf>n tussen de Hoge Raad f>n het Instituut.
a) Tot:zicht
Een daadwerkelijk en effic iënt toezich t op de behoorlijke beroepsuitoefening door de bedrijfsrevisoren van de hun toevertrouwde o[xlrachten is één
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van de hoofdbekommernissen van de Raad van het IBR . De ontmoering
met de leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen leek dan
ook het geschikte moment om het wecreli jk en reg lementair kader terzake
in herinnering te brengen.
Aan de hand van een aantal statistieken is ruime toelichting verst rekt
omtrent de behandeling van de dossiers sinds 1996. Zo is onder meer naar
voren gebracht dat de Commissie van Toezicht in de periode 1996-2000
in totaal 739 dossiers heeft onderzochr, waarvan in t 72 gevallen de
betrokken confrater werd uitgenodigd voor een onderhoud met de Commissie op her Instituut en waarvan in 32 gevallen de Commissie het nodig
heeft geach t her dossier over te maken aan de Raad.
De Hoge Raad heeft informatie ingewonnen omtrent de maatregelen
die in de schoot van het Instiruut zijn genomen om toe te zien op de naleving van de verpl ichting inzake de vermelding in het jaarverslag van bijkomende honoraria'll. Deze rransparanrievereisce is immers cruciaal in het
onafhankelijkheidsdebar. Er is op gewezen dat de Raad van her Instintut
voortaan via de nieuwe versie van de jaarl ijkse mededelingen beschikt over
precieze informatie die hem moet toelaten een verder doorgedreven controle terzake uit te voeren.
Het spreekt vanzelf dat eveneens de op til zijnde wijziging van de
norm voor confraternele COntrole (o.m. ingevolge de Europese aanbeveling
inzake kwaliteirsconcrole<ll) aan bod is gekomen.
Na een bondig maar nuttig overzicht van de huidige voorschriften
inzake kwaliteitscontrole (voorheen confraternele controle) en een verduidelijking omtrent de praktische uitvoeri ng, is beklemtoond dar de Europese voorschriften bijzonder de nadruk leggen op het belang van de analyse van de interne kwali teitscontrole.
Men is verder blijven stilstaan bij het feit dat, in tegenstelling coc de
Belgische benadering, de aanbeveling op Europees vlak enkel van toepassing is op de werrelijke rekeningencontrole.
§ 4 van hel WeIboek van vennootschappen; artikel 14 van het koninklijk
besluit van 10 januari 1994 betreffende dl' plichll'n van dl' bedrijrsrevisoren; lie ook
IBR_)aarverslag 2000, p. 77.
(2) Aanbeveling van de Europese Commissie van 15 november 2000 inzake waarborg ing
van dl' kwalitl' it van de wettt!ijke comrole in de Europese Unie: minimumvereisten,
Pub!. EG, 31 maart 2001, L 91 /91.

(I ) Artikt! 134,

IB R - )AIIRVERSLJ\G 2001

Uiteraard is ook het voorschrift, dat voortvloeit uit de Europese regeling, om een onderscheid te maken inzake kwaliteirscomrole naargelang
het gaat om een beroepsbeoefenaar die al dan niet optreedt in wgenaamde
instellingen van openbaar belang (beursgenoteerde vennootschappen, banken, verzekeringsinstellingen, enz.) besproken.
Ten slotte is de ingrijpende aanpassing van de norm voor de kwaliteitscontrole en eventuele disciplinaire sancties die hieraan wuden verbonden
worden, aan bod gekomen. Tot vandaag kon een negatieve conclusie van
de confraterm' le controle niet rechtstreeks aanleiding geven tOl t uchtrechtelijke vervolging. In de nieuwe norm zal, ingevolge de Europese aanbeveling, dergelijk verband wel besenan.
Om het belang dat de Raad van het Inst ituur aan de kwaliteitsbewaking hecht te beklemtonen, is ook nog gewezen op de bijkomende middelen inzake personeel die het Instituut vrijmaakt voor de ondersteuning van
de toezichrscommissies teneinde een kwalitatief toezicht te waarborgen.
b) Senge
De vertegenwoordigers van het Instiulur hebben aan de leden van de
H oge Raad voor de Economische Beroepen synthesedocumenten betreffende de Hage van bedrijfsrevisor overgemaakt.
Deze documenten zullen nuttig zijn in het kader van de geplande vergaderingen met de Instituten met het oog op de toenadering van de sengemodaliteiten.

2.1.2 .

Ge me ngd e werkg roepe n

In 2001 stelde de Hoge Raad voor de Economische Beroepen aan het IBR ,
het lAB en het BIBF voor om werkgroepen op te richten.
De Raad van het InstitLJuc heeft dit voorstel voor permanem overleg,
voorzien bij wet, gunstig onthaald.
De Raad wil bij voorrang werkgroepen invoeren waarvoor meerdere
Instituren belangstelling hebben, meer bepaald betreffende de strijd tegen
witwaspraktijken, het beroepsgeheim, de stage en mulriprofessionele vennootschappen.
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De Raad staat ook positief tegenover de mogelijkheid om zaken die
specifiek zijn voor her beroep van de bedrijfsrevisor, meer bepaald inzake
de onafhankelIjkheid of de berrekkingen met de ondernemingsraad, rechtstreeks met de Hoge Raad re kunnen bespreken.
2.1.3.

Advies uitgebracht op verzoek van het IBR : normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng

Op 17 juli 200 I vroeg de Raad van het IB R het advies van de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen over een nieuw ontwerp van normen.
De Hog(" Haad bracht zijn advi("s uit op 31 oktober 200 I en de Raad
van het lBR keu rde de nieuwe normen goed, zoals die in het huidig jaarverslag word en opgenomen. H ierbij is voor het overgrote deel met het
advies van de Hoge Raad rekening gehouden .
2.1 .4 .

Advies betreffende de titel van erkend boekhouder-fiscalist

De Raad van het Insticum nam kennis van het advies van de I-loge Raad
voor de Economische Beroepen betreffende de toegang tor het beroep van
erkend boekhouder en fiscalist.
De Raad van het Instituut stelt vast dat zijn vroeger standpunt (zie
!BR-J aarverslag 2000, p. 36) in overet:nstt:mming is met het advit:s van de
Hoge Raad voor de Econom ische Beroept:n. Hij vmdt dar her voor een
bedrijfsrevisor afte raden is om simlIltaan bedrijf:~revisor te zijn en de rirel
van erkend boekhouder en fiscalisr te dragen.
2.1 .;.

Advieze n inzake onafbankcl ij k heid van de comm issaris en
erkenn ing Vlln de revisoren door de eBF

In 2001 bracht de Hoge Raad voor de Economische Beroepen verschillende andere adviezen uit onder meer inzakt onafhankelijkheid en erkenning van bedrijfsrevisoren door de CBr.
In verband met de onafhanke lijkh eid van de commIssans braclH de
Hoge Raad in feb ruari 200 I een advies uit over de artikelen 3 en 4 van het
voorontwerp van wet mrfXJmte gfwemtlll(f van 22 september 2000.

De Hoge Raad kreeg in dit kader eveneens een verzoek tot advies vanwege vertegenwoordigers van de ]\'Iinistt"r van Economie en de Minister
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van Justirie over een vooronrwerp van koninklijk besluit rer uitvoering
van artikel 133 van het \'Qerboek van vennoorschappen (zoals het zal worden gewijzigd door arrikel 3 van het wetsonrwerp corporafe go/·trlltwce
121 1100 I van 23 april 200 I) over de onafhankelijkheid van de commissaris. De I-loge Raad heeft zijn advies op 28 januari 2002 uitgebracht.
Ook het IBR kreeg (~n verzot'k tot advies over ditzelfde vooronrwerp
van koninklijk besluit. Het advies van de Ra.1d van het lOR van 7 december 2001 is opgenomen in bijlage bij onderhavig jaarverslag.
De Hoge Raad omving eind 2001 verder een ve'loek tot advies betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren door de CBF. De Hoge Raad
h('t'fr op 3 december 2001 een advies rer zake uitgebraclH.

2.2.

lAB - Toen ad e ring van d e toeg angsverc istc n
tot het beroep

Het Instiruur zette zijn contacten met het Instituut van de Accountants
en dt, Belastingconsulenten in het jaar 200 I VOOrt.
In juli en december 2001 vond een werkvergadering tussen de vertegenwoordigers van de respectieve Raden en Sragecommissies van het
lAB en het IBR plaats.
Hrt Instituut kreeg de kans om zijn opmerkingen op het voorontwerp
van koninklijk besluit betreffende de stage en de examens van de kandida.1t-accounrants en belastingconsulenten te formuleren.
Er werden diverse denkpistes omwikkeld.
Deze hebben betrekking op de organisatie van het toegangsexamen
(red;lCtie en verbetering van de vragen, af re leggen vakken, ... ) en de voorwaarden waaraan de kandidaten moeren voldoen om deel te nemen a.1n het
examen.
Conform de AdHsre Richtlijn bevestigde her Instituut dat het vasthoudt aan de voorwaarde van een universitair of gelijkgesu::ld diploma.
Het Insrituut herhaalde dar zijn Raad zich uitsprak (en voordele van de eis
van het universiraire Masterniveau voor kandidaat-bedrijfsrevisoren,

De problematiek van de toekenning van vrijsrellingen kwam eveneens
aan bod. Het InstituLlt brocht de principes zoals uitgedrukt in de Achtste
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Richtlijn en In artikel 16 van het K.B. van 13 oktober [987 in herinnering, volgens dewelke alleen vrijstellingen kunnen toegekend worden aan
kandidaten die houder zijn van een universitair of gelij kgesteld diploma.

De vraag naar een gemeenschappelijke organisatie van een deel van de
stage werd eveneens besproken.
De kandidatt.-n van de twet.- Institut('n zouden een eerHe gemeenschappelijk stagejaar lopen, waarna de kandidaat voor ~én van de drie mogelijk~
heden kiest (accountant, belastingconsulent of bedrijfsrev isor).
Ook de rol en de bevoegdheden van de Stagecommissie(s) werden
besproken.

3. ETHISCHE ZAKEN - ONAFHANKELIJKHEID
3.1. Ethische Code van IFAC
Op zijn vergadering van 12 en 13 november 200[ keurde de Raad van
IFA C amendementen aan zijn Ethische Code goed, na een brede internationale raadpleging over een eerste wijzigingsprojec[ van de Ethische Code
in juni 2000 en een nveede in april 2001.
Ot.- herliening van de Ethische Code van IFAC steunt voor een deel op de
onafhankelijkheidsregels, opgesteld door de regulator van de Amerikaanse
financit.'le markten, de Seml"ilif!! tIIul Exrhlwge COlIIl/liJrioll (verder SEC).
De definitieve versie van dit amendement aan de Ethische Code is
beschikbaar op de internetsite van IFAO ". Dit amendement wordt in bijlage bij onderhavig jaarverslag weergegeven en wordt samengevat in het
advies van de Raad van het IBR van 7 december 2001 betreffende het vooromwerp van koninklijk besluit inzakf.- de onafhankelijkheid van de commissaris, dat ook aan onderhavig jaarverslag wordt toegevoegd. Wat de publicaties van het IBR betrf.-ft, wordt een beschrijving gegeven in de Periodit.-ke
Berichten van het IB Rw en in een vergelijkende studie tussen de onafhanke( I ) http;lIwww.ifac.org
(2) D. S7..AFRAN, "Ontwikkdinl;en op het vlak van de onafllankdijkh(·id van Je commis-

saris: hel omwerp van amendement van de Ethische Code van de rFAC· , P"irx/ieJu
lJrrichlm JBR, nr. 6-2001. pp. 9 101 13.

"
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lijkheidsregels van de Ethische Cooe van de IFAC, de regels van de SEC en
hé[ omwerp v~ln Europese aanbt-veling inzake onafhankelijkheid!".
De nieuwe bepalingen bevauen l'en conceptuele aanpak van de onafhankelijkheid ter identificatie van (a) een reeks risico's die de onafhankelijkheid van de prestatie van 'aSSllrallre engagement!' in gl'vaar kunnen brl'ngen en (b) de ,gepaste beschermingsmaacre,gelen die de aud ito r moet
nemen om l ijn onafhankelijkheid te bt-houden.
Dl' Ethische Code van IFAC ,geeft ook voorbeelden van de manter
waarop de conceptuele aanpak van de onafhankelijkheid in specifieke
omstandigheden en professionele bt-trekkin,gen moet worden toegepast.
Deze nieuwe onafhankelijkheidsregels treden in werkin,g vanaf 3 1 december 2004 zooat de organisaties die lid zijn van n;AC de gelegenheid
hebben om de nodi,ge amendementen aan hun nationale Ethische Code aan
te brengen enerzijds en dl' auditors dl' ,gelegenhl'id krij,gen elkl' noodzakelijke wijziging voor de naleving van deze nieuwe regels door te voeren
vóór de jaarlijkse audit van 2004 anderLijds.
De IFAC vindt het evenwel raadzaam om deze regels toe te passen vóór
de datum waarop ze van kracht worden.

3.2 . COIIJlIJittee 011 Allditiug van de Europese Comm issie
In 2001 bleef de Raad van her I SR de werkzaamheden van het Comité van
de Europese Commissie!ll, belast mer de wercelijke controle van de jaarreken in,g (Collllllillee 01/ AflditÎl/g) op de voel volgen. Het COllllllittee 0/1
Allditilig bereidt sinds 1998 een omwerp van lIanbeveling voor betreffende
de fllndamentele beginselen inzake de onafhankelijkheid van de wenelijke
rekeningconr roleurs in de schoor vlln de Europese Unie (zil' IS R-Jaarversla,g 2000, pp. 38 tot 45).
A. KILI:SSI;, mN mL.Jtwerking vun C. CiIlUIAII, '"Analyst çompar:nive ent~ lI'S règles
Je la ${'curirits anJ Exchange Commission t"f Ic projt'f de rt1:ommanc!arion cle Ja
Commission EuwfX;-nne sur lïndépendanCt dl'$ çomr61eurs légaux des çompl('S wn n"rnam k's services non auJir··, Sluclit.J<lg IBR. 23 november 200 1; zie ook: Jiversc
autcu rs. "L'ind~pendanct··, in LIJ Cllhim d~ fllm/il, édilion CNee, Fmnçt, hors séric
- vierde rrimt'slcr 200 1, 36 p.
(1) Zeteltn in dit Comité, de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidsrarcn. dl'
markrrrgulalOren en v{'negenwoordigers v;'n htl beroep. De I loge Raad voor dt
Economisçhe Beroepen tn het lBR makt"n detluir van de BelgiKht J,·kga!i.· onJer
Itiding V:ln dc verregtnwoordiger van de Minister van Economie.
(1)
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Dit Ontwerp van aanbeveling, beschikbaar op de internetsite van de
Europese Commissie'" in zijn versie van IS december 2000, werd in de
loop van her jaar 200 I voor ruime advieswinning vrijgegeven.
Deze openbare raadpl eging gaf onder meer aanleiding tOt andere versies van het ontwerp van aanbeveling, gelijkend op de oorspronkelijke versie van IS december 2000. De la.1tste versie van het ontwerp van aanbeveling. in september 2001 aan de vertegenwoordigf"rs van de lidstaten meegedeeld , zou de zo gOl-d als definitieve versie moeren zijn die aan de Europese Commissarissen zal worden voorgelegd. De Europese Commissie wil
de aanbeveling begin 2002 Stem men.
Het ontwerp van aanbeveling, dat nauw aansluit bij de regels van de
lFAC inzake onafhankelijkheid, wil een kader van ethische normen opstellen dat door alle wetrelijke rekeningconrroleurs, en elke andere persoon
die het resultaat van de audit kan beïnvloeden in de Europese Unie. moet
worden nageleefd. Bij het nastreven van dir doel wordt voorrang verleend
aan een aanpak van de onafl\:mkelijkheid die eerder steunt op algemene
beginselen dan op een corpus van gedera illeerde regels. Deze metluxlologie verleem het beroep en de Uregu larorsHde vereiste flexibiliteit om zich
aa n de nieuwe omwikkelingen van de zakenwereld aan te passen. Ze
maakt her ook mogelijk om beter in te spelen op de behoeften van de
Europese kapiraalmarkren in het algemeen en van de kleine en middel-

grou: ondernemingen in her bijzonder.
De bepalingen van her omwerp van aanbeveling, meer bepaald betreffende de non-auditd iensren, worden samengevat in het advi<.'S van de Raad
van het IBR van 7 december 2001 berreffende het voorontwerp van
koninklijk besluit houdende de onafhankelijkheid van de commissaris, dar
in bijlage aan onderhavig verslag wordt toegevoegd.
Her is ten slone nunig te herhalen dat de Europese Commissie zich
het recht voorbehoudt om wetgevende initiatieven te nemen indien de
aanbeveling betreffende de onaf11ankelijkheid van de we[(elijke rekeningcomroleufS nier (ot de verwachte harmonisatie van de onafllankelijkheidsregels van de Europese Unie leidt.
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3. 3. In Be lg ië
3.3. 1.

Wetsonlwerp 12 1 [f00 1 van 23 april 2001

a) H isw riek
Zich baserend op het Verslag van de Commissie "Corporme Governance",
voorgezeten door Professor Paul DEGRAuwEU), heeft de Ministerraad op
22 september 2000 een voorontwerp van wet inzake "corporace governance" aangenomen. Dit voorontwerp bevat bepalingen inzake de onafhankelijkheid van de commissaris (cfr. /B R-J aarverslag 2000, pp. 40 Wt 63).
De Ministerraad had het advies ingewonnen van de Raad van State, de
H REB en de eB F en was in het bezit van het ontwerp aan her !BR, dat
een advies ten behoeve van de Regering had verleend (cfr. IBlt-Jaarverslag
2000, pp. 63 Wt 66).
b) Advies van de Raad van State
De Raad van State heeft op 17 januari 200 I,J) zijn advies uitgebracht. Dit
advies is gebaseerd op de oorspronkelijke versie van her wetsontwerp zoals
goedgekeurd door de Ministerraad van 22 september 2000.
\'<'at betreft het artikel 3 van het wersoncwerp, heeft de Raad van State
vormelijke opmerkingen geformuleerd die opgevolgd zijn door de Regering in haar wetsontwerp neergelegd op 23 april200l.
Betre/Tende artikel 4, heeft de Raad van Smte voorgesteld om de verplichting om de prestaties in het verslag van de commissaris op re nemen,
uit te breiden ror deze die de revisor zelf en de personen bedoeld in arrikel 133, al. 3, van her Wetboek van vennootschappen aan de geconcrole('rde vennootschap en aan de verbonden vennootschappen verlenen, uit
hoofde van hun hoedanigheid van commissaris.
(.) Advies van de I loge Raad voor de Economische Beroepen
De Hoge Raad voor de Economisch(' Bero<:pen heeft in februari 200 I een
belangrijk advies geformuleerd over het hiervoor genoemde voorontwerp
van wet van 22 september 2000.
( I) h" p: /Iwww.dl."grouwc.org/pub!Î(atÎ(""$lcnrpgov/CGjaPl"Orr.lnm
(1) Adv;l"!; Van d!." Raad van Stat!.". P"rI. SI .. Kamer van Volksvl."rtegenwoordÎgcrs. do( 50,

121 1/00 I. pp. 50 l·.V.
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Betreffende de zogenaamde "afkoe lingsperiode" (Coo/ing-off period)
voorziet de tekst van het wetsontwerp dat de commissaris geen ander
mandaat of geen andere functie in de vennootschap waar hij commissaris
is, mag aanvaarden binnen 2 jaar na beëindiging van zijn mandaat. Hieromtrent is de Hoge Raad van oordeel dat d{< noti{< "functie" geprecise{<rd
kan worden als volgt: "De Hoge Naad bel'tt/I terzake a(l/I 0/1/ ill de hl/idige
redartie mil bet I/(){jro/ltu.'erp "ellige (///(Iere }illlrtie" flall te mIlelI tOl "enige alldere
fil1l(/ie Wil gelijkaardig nil'ftl/l"UO.
\'Vat betreft df" reg{<ls inzake de onv{<renigbaarheden, is de meerderheid
van de leden van de Hog{< Raad van oordeel dat "gezien de Foor/Jrhrijdellde
olllwikkelillgen op illferl/atiol/(ud flil'eall ell in het b"iten/and. /l/Of/ lI'Ordm wr/l/edm dnt de Belgisrhe $i/uatie lI'ordt l'tr/a/l/d door eell wetlt/ijkt beptding 1'(/11 (/bJo/Ilfe olll'f!rmigbaarbeid 1'1111 de "i/oefming 1'1111 alldere flrliFiteilm (fll/dere d(/II deze
d(){jr de flIet tOfge/atm) door decolll/l/iJJllriJ( -rtl'il0r). In bet /iebt 1ifIf/ deze bet'illdillgeil iJ het /'('rkies/ijk, tmei/lde zirh te kl/l1l1en (/tmpmsell (/(/11 de /I ,jjzigende Ellro/ifJe
ell illltl'1lt1liOlla/e 01l1gtl1illg. legelijker/ijd tell beroep Ie doel1 op tel/ /I'tIle/ijke beptl/illg en ten zo nodig tldllpasbtlre lIil/'oerillgsrege/illg." (I'. 3 van hee advies).
De Hoge Raad dringt ook aan op de noodzaak om over de naleving van
d{< bepalingen van het wetsontwerp ce waken via de roezichts- en controle
instanties, meer bepaald de disciplinaire insmneies.
In dit opzicht heeft de Europese Commissie in november 2000 een
aanbeveling (Pllbl. E. G., 3 1 maart 2001, L 91/91) uitgebracht met het oog
op de harmonisatie van de systemen van kwaliteitscontrole q,innen de EU.
België heeft voorsprong op verscheidene Europese landen, in die mate dat
het Instituut een systeem van confraternele conerole heefe georganiseerd
sinds 1984. De Raad van het IBR heeft dit jaar beslist om enkele noodzakelijke plinten aan te passen in zijn kwaliteitscontrole om zo Wt een harmonisatie te komen met deze Europese aanbeveling .
<I) De neerlegging van het wetsontwerp 1211 /00 1 van 23 april 2001

De Regering heeft het wetsontwerp 12111001 van 23 april 200 I neergelegd na enkele wijzigingen ingevolge de ad viezen van de Raad van State
(I) Hoge Ra3d voor de Economischl' Beroepen, Adl'iOJ oml""I/xl l'IJOrtiIllU'ef"p l'a/lUW !Jo/{dmde wijzigillgfll IWII
Welbotk l'dlll'fniloolirWppm alsook de /lotl t'al/l/ll/lart 1989 op de
opmlmarmnkil/g 1'(/1/ bflallg~ijkt dethwllingm iIJ UI' bmru gtl1o!etl'lle 1'fllJ/oo/srwppm til lOl
rtgle/l/tI1/erilJg IWII dt optllhtl" ol'tmamet/(J/Jhiedillgm. rebruari 2001, p. 2.

mI
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en van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen re hebben aangebracht. De arti kelen 3 en 4 betreffen meer bep.1ald de onafhankelijkheid
van de commissaris.
e) De deb:men in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
In haar toespraak voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft de
afgevaardigde van de Ministtr van Economie eraan herin nerd dat de internationale boekhoudkundige harmonisatie gepaard gaat met de harmonisatie van audi rnormen en ethische normen. Ze verklaarde hierbij:

··Ont lIitllll "t o/lfll,jkktlillgm ui/lmwordtn beJprokt/1 bi/llltlllxt lliJtiullI1 der
Balrijfiw'isorm. ill de Hoge Raad I·oor de EcollollliJtbt BeroeptIl ell ook op
polititk /lil·elm ill bel km/er /'lI1I 1N11I'ttiofllll'trp 101 wijziging /"fI/1 bel \'Vetboek
/'tI1I Vmlloofschtlppm ÎlI bel /iebt I"llll de tltIllbet'tlill/!, mil de EI/ropt.u COlllmissie illzake ollapJlmktlijkbtid /'lI11 dl' boekbolldklllldige beroepelI.
De Mil/isler I'(l/I ECOllOlllie acht INI /I "tllitlijk dal op illlerllllliOlllllll Ilh f:lIIl ill
de btrotpJrodt regtIJ wordtIl opgmolllm - zonder daarolll ill corporalÎlllle Ie n'rmI/til - 0/11 IlltllliftJIt cOIICllrrtllriet'ersrqri/lgell lllJltll de /I"tlte/ijkt cOllfroltllrJ
1'(1/1 de rektllillgtll ft l'trmijdtll. '~ ..
3.3.2.

Advies Vlln d e Raad van het IBR - Hoorz iHing van
8 novem ber 200 I in he t Pa rle m ent

a) Voorafgaande opmerking

De Raad van hf."t IBR , vf."rtegenwoordigd door zijn voorzirrer en ondervoortiuer en in aanwezigheid van de secretaris-generaal , werd op 8 november 2001 gehoord door de Com missie gelast met de problemen inzake
handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De hoorzi Hi ng had betrekking op de artikelen 3 en 4 van het wetsontwerp 1211 /001 van 23 apri l 200 1 en meer in hf."[ bijzonder op de onafhankeJi jkheid van de commissaris. Het wetsvoorstel 1039/00 1 van 8 januari
2001 was eraan toegevoegd . Het advies van her IBR mer betrek king tor
het onrwerp 12111001 is eveneens geldig voor her weuvOQrsrel 10391001.
bltrtffmJt d, EltrtlJltn lxJotliUl 0111 htl
bot!h6ndrtrhl It ht'l'Or/llm t" hu bot!h6ItJ!IIIIJigt n/trtnlirlull/rr fun dt '",">lU';O""/
ArrOlllltmg SIII"d,mls 8 /Nm/lt ",brltl!tn, 17 juli 200 1. p. ~ I. bc-sc-h ,kbaar op inttrnel
www.ccecrb.(gmt.ht.

(I) Centrolt RlIlId voor htt lkodrijfslc.-,·tn. Ad,",t!
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Nadar de internationale, Euro pese en Amerikaanse context in herinnering was gebracht een aanzien van de onafhankelijkheidsproblemariek van
de wenelijke rekeningencontroleur, hebben de voorziner en de ondervoorzitter van het tB R a.an de Volksvercegenwoordigers her standpunt van de
Raad van her tBR uiteengezer inzake de artikelen 3 en 4 van her wetsontwerp die hierna worden beschreven.
Her lAB, vertegenwoordigd door zijn voorzitter en zijn secretarisgeneraal, heeft een gelijk3ardig standpunt verwoord.
b) Analyse van de artikelen 3 en 4 van her wetsontwerp 12111001
10 Niet-tlllditditllsun; de noodzakelijke link !tmen bef U'ffSOllflllerp
j/(f/I

konil/klijk bes/lli1 (a rlikel 3

mil

til

bel omwerp

bel u-etsollfu-erp)

Artikel 3 van het wetsomwerp bepaalt dat:
l. enerzijds, de commissaris (in principe) geen andere diensten mag ver-

strekken dan degene die hem bij wer werden voorlx~hoL1den; deze verbodsbepaling heeft ook bet rekking op de diensten verstrekt aan alle
vennootschappen van cle groep wrwrvan cle gecontroleerde vennootschap
deel uitmaakt, zowel in België als lil het buitenland, door de commissaris of de personen mer wie hij een arbeidsov«reenkomst heeft afgesloren
of met wie hij een beroepsmarig samenwerkingsverband heeft;
2. anderzijds, afwijkend van de mtale verbodsbepaling, de Koning op
beperkende wijze de diensten krill bepalen die onverenigbaar zijn met
de regels inzake onafhankelijkheid van de commissaris; uit de toclicht ing bij het artikel blijh dar, bij ontstentenis van een koninklijk
besluit, de verbodsbepaling algemeen geld t.
In de memorie van toelichting die ~lan het wetsomwerp voorafgaar,
verduidelijh de Regering dat de machtiging aan de Koning ··'oelmll reke!lillg re hOlldel! /lier de illfefl/rll;oll"le omll'ikkelillgen rerzake'" (Pari. Sr., Kamer,
3'" zitting, '50'· zirringsperiode, 1211 /001, 2000-200 I, p. 14). Zo Yenvijsl
de Regering naar de regels uitgewerkt in de Verenigde Staten door de
Semr;l;es mul Exrhtlllge CO/lllIJissioll, die uitslllltend van toepassing zijn op de
vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, en naar de omwerp-aanbeveling van de Ellropese Commissie
van 1'5 december 2000 bet reffende de onafhankelijkheid van de wettelijke
reken ingcon troleu rs.
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Het verbod om andere diensten te verstrekken dan degene die bij wer
aan de commissaris zijn voorbehouden, zoals bepaald in het wetsonrwerp
van 23 april 200 I, is volkomen in regenspra.1k mer de inrernationale en
Europese toestand. Het behoud van deze bepaling zou ernstige negatieve
gevol8en hebben voor de grOte of kleine gecontroleerde vennootschappen
evenals voor de auditkantoren. Het koninklijk besluit dat op bepe rkende
wijze de diensten bepaalt die niet met de onafhankelijkheid vereniglxt.1r
zijn, roont dan ook e<-n bijwnder belang en de bespreking ervan moet aan
het wetsontwerp worden gekoppeld.
I-Iet is wenselijk dat het wetsontwerp zou bepalen dar de Koning hoe
dan ook op beperkende wijze de diensten Ixpnnlt (in plaats van ·'kan bepalen") die onverenigb:llIr zijn met de onafhankelijkheid om de mogelijkheid
te w:lnrborgen dar rekening wordt gt:houden met dt, Europese en internationale regels. ArrikeJ 3 zou moeten worden herschreven om de samenhang
van de tekst te verzekeren en om te waarborgen dat de bevoegdheidsverklaring aan de Koning niet enkel een redu uitmaakt, maar eerder een verplichting om een koninklijk besluit aan re nemen. Her omwerp van koninklijk
besluit zou in hel Belgische recht her ontwerp van Europese aanbeveling
betreffende de onafllankelijkheid van de aud irors moeten integreren.
Behalve de algemene principes die van toepassing zijn inzake de onafhankelijkheid van de commissaris, voorziet de Europese onrwerp-a:l1lbeveling, onder bepaalde voorwaarden, eveneens in specifieke bepalingen betreffende de onverenigbaarheid van de onafhankelijk heid van de commissaris mer de verrichtingen met betrekking rot de volgende aspecten:
1. nemen van beslissingen;
2. ops[(.-Ilen van de jaarrekening en voeren van de boekhouding;
3. op doorslagg~v~nde wijze uirwerken ~n implem~nteren van r~chnologi
sche sysr~men van financiële informatie in de gecontroleerde vennoorschap;
4. maken v;ln wnardcringen van de aCtiva van de gecontroleerde ven noorschap in geval dc gewaardeerde aCtiva een belangrijk onderdeel uirmaken van de jaarrekening én de waardering bovendien een belangrijke
subjectieve beoordeling inhoudt;
s. verstrekken van diensten van interne audit met betrekking tot de
systemen van interne boekhoudkundige conrrole v;m de geconrroleerde
vennootschap;

lOR - JAARVERSLAG 2001

6. vertegenwoordigen van de gecontroleerde vennootschap bij de afwikkeling van fiscale of andere geschillen in geval de uitkomst van deze
geschillen een belangrijke impact kan hebben op de jaarrekening;
7. aanwerven van personen belast met de algemene, financiële of administratieve leidi ng van de gecontrolee rde vennootschap, met inbegrip
van de personen die deze functies tijdelijk wa.arnemen.
Wat het toepassingsgebied berreft, is het wenselijk dat de onverenigbaarhcden uitsluitend van toepassing zijn op de dienstcn versrrekt aan de
gecontroleerde vennootschap en, in voorkomend geval aan de dochterondernem ingen van de gecontroleerde vennootschap in België (in plaats
van al de vennootschappen ter werdd van de groep).

De SEC staar toe - en bevedt zelfs aan - dat fiscaal advies wordt Vérleend door de wettelijke rekeni ngcomroleur in de Verenigde Staten. De
Europese omwerp-aanbeveling Sta.1t het eveneens toe. op voorwaarde dat
dit geen andere reeds verboden prestat ies mef zich meebrengt. zoals de
beslissingsname of de vertegenwoordiging voor de rechrlxlOk.
Er moet ook rekening gehouden worden met het artikel 37 van de wet
van 22 apri l 1999 inzake de boekhoudkundige en fiscale beroepen. TIjdens
de parlementaire discussies is de rol van de bedrijfsrevisor inzake boekhoudkundige en fiscale zaken als volgt omschreven: een bedrijfsrevisor kan
fiscaal advies aan ondernemingen verlenen. Langs de andere kant mag hij
de t itel van belasrin,!;consulent niet dragen of er gebruik van maken. Voor
bed rijven waar hij het comm issarismandaar uitoefent. moet de revisor zich
er van vergewissen dat deze raad,!;eving zijn onafhankelijkheid niet in het
gedrang brengr.

2° Coo/illg-off perioJ (nrfikrl 3 1'1111 btl U't!JOIIlU,"p)
Artikel 3 van het wetsontwerp bepaalt eveneens dat her de commissaris
verboden is om bij een semnrroleerde vennootschap (of elke verbonden
vennootschap) een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of enige andere
functie te aanvaarden tijdens een periode van twee jaar na her bet.:i nd igen
van zijn mandaat van commissaris in de schoot van die vennootschap (roolillg-off periode of "afkoelingsperiode").
Deze regel is strengcr dan de omwerpen van Europese en internationale
aanbevelingen. Mits beschermingsmaatregelen, bieden deze ontwerpen

!BH - J MRVI:RSI.....(, 2001

wel de mogelijkheid om een mandaat van besruurder of zaakvoerder in een
vroeger gecontroleerde vennootschap te aanvaarden.

3° VtI"IlIddillg /'tm de /'eryic!Jlillgtll (((ytike/4

l'tl11

het

II't?fJol/lu-erp)

Artikel 4 van het wetSOntwerp wijz igr artikel 144, eerste lid, van her
\Xtel boek van vennootschappen. Het bepaair dar her /'eYshlg 1'((11 de (01I11f/iJJtlris de aard van de verrichtingen moer vermelden die aan de gecontroleerde
vennootschap werden versrrekr en die nier bij wer aan de commissaris
worden roevertrouwd.
/I.'lomenteel bestaat er reeds een verplichting van transparantie voor het
jaarverslag dat door het besruursorgaan wordt opgesreld (artikel 134 W.
venn.): het besUiursorgaan moet in zijn jaarverslag de honoraria vermelden
mer betrekking ror de nicr-auditclicnsren die uitsluitend aan de gecontroleerde vennootschap werclen verstrekt.
Artikel 4 van het wetsontwerp bepaalt dat deze verplichting van transparantie ook betrekking heeft op diensten verstrekt door de commissaris of
elke persoon waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met
wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat, aan alle vennootschappen van de groep waartoe de vennootschap behoort, zowel in Belg ië
als in her buitenland.
Naar de mening van de Raad is her voor een revisor in België onmogelijk om alle verrichtingen te controleren die door zijn corresponde nten in
het buitenland werden gesteld ren aanzien van elk van de vennootschappen die mer een groep zijn verbonden.
Het is wenselijk dar deze verplichting van transpar:1ntie enkel van toepassing zou zijn op de diensren verstrekt aan de gecontroleerde vennootschap en, in voorkomend geval, :ULn dochrervennootschappen van de gecontroleerde vennootschap in België.
Om redenen van doelrreffendheid, alsmede om te vermijden dar Belgische bedrijven benadeeld worden op de effectenmarkten door de voorstelling van het verslag van de commissaris die duidelijk arwi jkt van de internationale auditrapporten, is het wenselijk dar deze verplichting van transparantie zou vallen onder de verantwoordelijkheid van her besruu rsorgaan
in zijn jaarverslag. Hel bestuu rsorgaan zou dan niet enkel de honol"".1tia
vermelden, maar ook de aard van de niet-auditdiensten. Deze verplichting
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zou nier enkel berrekkin,g hebben op de diensten verStrekt aan de ,gc<:on[roleerde vennootschap (zoals nu het ,geval is), maar ook op de diensten
versrrekt aan de dochterondernemin,gen in Bel,gi1: (wat een verstren,gin,g
inhoudt ten opzichte van de huidi,ge wet,gevLllg). In het kader van zjjn
weudijke opdracht moet de commissaris overi,gens nagaan of het bestuursor,gaan deze verplichtin,g van transparanrie is nagekomen.

Artikel 3 van het wetsontwerp bepaalt dat de controlemooaliteiten op de
nalevin,g van de hiervoor vermelde bepalin,gen inzake onafhankelijkheid
zullen worden vast,gele,gd bij koninklijk besluit.
De Raad van het Instituut herinnert eraan dat hij een bijzonder belang
hecht aan doeltreffende controlemaatre,gclen. Thans stelt de ruchtprocedure niet enkel de Raad van het Instituut, maar ook de Procureur-Generaal en de Hoge Raad voor de Economische Beroepen in staat een procedure aan te spannen bij de ruchtinstanties. Deze ruchtor,ganen worden
voor,gezeten door een ma,gistraat benoemd door de Konin,g op voordracht
van de Minister van Justitie; deze zijn onafhankelijk van de Raad van het
IB R. De Raad van hf:t IBR publ iceert (weliswaar zonder vermeldin,g van
naam) alle definitieve tuchtbeslissin,gen in zijn jaarverslag.
De Raad is de mening toegedaan dar de regels voor toezicht op de mtleving van de bepalingen inzake onafhankelijkheid zouden kunnen gepaard
gaan met systematische mededelingen aan de H o,ge Raad voor de Economische Beroepen met het oog op een versterkin,g van zijn rol in de
rn.'staande procedure.
De Raad van het IBR heeft eveneens maatregelen getroffen met het
oog op een versterking van de interne structuur van her Inst inlut inzake
de kwaliteitscontrole en her toezicht op de uitoefening van het beroep, in
toepassing van de Europese aanbeveling van 15 novembtr 2000 omtrent
kwal iteitscontrole.
)0

Ol'ergtlllgsperiode

Ongeach t de gekozen oplossing, zou er een overgangsperiode moeten worden ingebouwd teneinde op een doeltreffende wijze de uitvoering van de
nieuwe bepalingen mogelijk te maken.
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Wat het verbod berrert om een allmal niet·audirdiensten u' verrichten,
wa.1rvan zou zijn bepaald dar zij onverenigbaar zijn mer de opdrac hr van
commissaris, is het wenselijk voor tC schrijven dar de bepalin,g van toepassin,g is, vun bij haar inwerkin,grn.,,<li ng, op de nieuw overecn,gekomell nietamlitdiensten. De vroegen: overeenkomsren zouden aldu s zonder hernieuwin,g verder kunnen worden uitgevoerd terwijl toch wordt voorzien in
een onmiddellijke inwerkingtreding.
\'(fut de verplichting van vermelding betrert, is het wenselijk dat die
zou ,gelden voor her verslag met betrekking cor de boekjaren die inga.1n
na de inwerkingtreding van deze bepaling. Indien, bijvoorbeeld, de bepaling op I juli 2002 in werking treedt, moet het versla,g de nieuw!", voorgeschreven vermeldingen sled1ts bev~l([en vanar het boekjaar over de periode
van I januari tot 31 december 2003 (indien her boekjaar op I januari van
elk jaar begint).

c) Besluit: naar een Europese harmonisatie
De Ra.1d van her IBR bren,g! in herinnering dar het beroep bijzonder veel
belang hechr aan de onafhankelijkheid van de commissaris, zowel voor het
mandaat uitgeoerend in een beu rs,gcnoreerd bedrijr als in een nier-beurs,genoteerd be<lrijf. Dit principe brengr talrijke controles mN zich mee door
de instanties van het IBR en door de wdHorganen die in,gesteld zi jn bij de
wet van 22 juli 1953 houdende opri chtin,g van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beslissingen worden gepubliceerd (weliswaar anoniem) in
de jaarverslagen van her I13R en momemeel beschikbaar op de internetsite
van het IBR.
Mer het oog op duidelijkheid is de Raad van het IBR voorstander van
een precisering van deze re,gels betreffende de onafhankelijkheid van de
commissaris, in de mate dat deze regels in overeenstemming zij n mer de
Europese regels, op basis van het Europese omwerp van aanbeve ling in
deze macerie. De Europese Commissie streefc deze harmonisarie na, nier
enkel op boekhoudku ndig vlak (internationale lAS-boekhoud normen),
ma.1r ook op hef vlak van controle, meer bepaald bij de audit- en ethische
normen, de onafhankeli jkheid van de commissaris en kwaliteitscontrole
inbegrepen. Deze harmonisatie muakt deel uir van de stmtegie van de
Europese Commissie in het kader van de opricluing van een Financiële
Markt in de schoor van de Europese Unie.
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De Raad van het IBR blijft anief de ontwikkelingen inzake onafhankelijkheid op de voet volgen, zowel op Belgisch als op Europees en internat ionaal vlak.

4. TOEGANG TOT HET BEROEP

4 . 1.

Wederzijdse erkenn ing voor een Belgische
rechtsonderhorige met ee n buitenlandse
gelijkwaardige hoedanigheid

De Raad van het Instiwur stelt vast dat er geen enkele weneli)ke of reglementaire bepaling de situatie van de wederzijdse erkenning voor een
Belgische recllfsonderhorige mer een buitenlandse gelijkwaardige hoedanigheid behandelr.
De Raad breng t in herinnering dat reeds in het verleden OB RJaarverslag 1991) de vraag is gesteld welke bi jkomende voorwaarden zijn
vereist om in Belgii3 ingeschreven te kunnen worden op de ledenlijst.
Duidelijk heeft de wetgever in zijn hervorming van 21 februaT! 1985
dit geval niet rechtsrreeks overwogen. Artikel 4 , 5° van de wet bepaalt dat
personen met vreemde nationaliteit die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is met deze van bedrijfsrevisor, onder de
door de Koning vastgestelde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk vrijgesreld worden van de stage. Er bestaat geen gelijkaardige bepaling t.a.v.
personen die dezelfde hoedanigheid hebben verworven maar van Belgische
nationaliteit zijn. Daarcegenover staat dat Belgische rechrsonderhorigen
zonder twijfel wel aanspraak kunnen maken op erkenning van gelijkwaardigheid voor een in het buitenland behaald diploma (art. 4, 4°) en
ook wat de toelatingsexamens en de lxokwaamheidsexamens betreft (art. 40
van het KB van 13 okrober 1987).
Dergelijke toestand kan als discriminerend tegenover de Belgische burgers worden beschouwd. De Ra.'1d heeft dan ook geoordeeld dat moest worden nagegaan of de roelaringsvoorwaarden tot het beroep in het buitenland
ook het vervullen van een stage inhielden die werkelijk gelijkwaardig is
met de srage, die de ]X'rSoon had moeten lopen indien hij zijn praktische
opleiding in Belgii3 had voltooid. Wanneer dit we] degelijk het geval is,
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oordeelde de Raad dat hij de duur van de aan de kandidaat opgelegde stage
kon inkorten. Aangezien de formulering van artikel 4, 5° ons.1menhangend
blijkt, wanneer we die vergelijken met de andere bepali ngen die betrek~
king hebben op de toegang (Ot het beroep, oordeelt de Raad dat hij elk
dossier afzonderlijk kan beoordelen dat wordt ingediend door Belgische
rechtsonderhorigen die hun opleiding hebben genoten in cen ander land
van de Europese Gemeenschap, en met de nodige soepelheid om rekening
re houden met de staat van vorderi ng van de Europese integratie.
Met het oog op de gelijkwaardigheid acht de Raad het wenselijk dar de
door deze situatie beoogde kandidaten worden uitgenodigd om een onderhoud te hebben met rwee leden van de Raad teneinde de specifieke kennis
van het Belgisch recht na re gaan.

4.2.

Akkoorden van Bo logna

Het Instituut volgt de discussies betreffende de akkoorden van Bologna.
Deze werden in mei 2001 in Praag voortgezet. De nieuwe Structuur van de
univt"rsitairt" stud ic:s is belang rijk op het vlak van de toegang tot het beroep.
Net als in Nederland en Frankrijk sprak dl' Raad van het Instituur
zich in het kader van de Akkoorden van Bologna uit ten gunste van een
diploma van het Masterniveau voor de toegang [Ot het beroep.

4.3.

U iroe fening van s tageact iv iteite n door ee n stagiair
via ee n ve nnootsc h ap

Context

De Sragecommissie heeft aan de Juridische Commissie de vraag voorgelegd betreffende de mogelijkheid voor een stagiair. die een stageovereenkomsr gesloten heefr in zijn hoedanigheid van natuurlijke persoon, om aan
zijn stagemeesrer een staat van erelonen over tC maken voor zijn prestatit"s
vt"rrichr niet in de hoedanigheid van natuurlijkt" persoon. maar door middel van een vennoorschap (bijvoorbeeld cen éénpersoons-BVBA).
Verder vraagt de Sragecommissie zich af, ingeval een stagiair een deel
van zijn activiteiten via een EBVBA voert, wat het doel van l'en de rgelijke
vennootschap zou kunnen zij n.
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De J uridische Commissie brengt vooreerst de tekst van artikel 19 van het
koninklijk besluit van 13 okrober ! 987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren in herinnering; hierin wordt uitdrukkelijk gesteld
dat de stageovereenkomst volgende dement('n behelst:
•

De verbinrenis van de parrijen om zich te schikken naar het stagereglement en zich te gedragen naar de onderrichtingen en richtlijnen
van her !BR;
• De verbintenis wn de stagemeester om in de opleid ing van de stagiair
re voorzien;
• De verbimenis van de stagiair om zich met loyauteir aan de stage te
wijden en de belangen van zijn stagemeesrer niet re schaden.

Volgens de Commissie dient hieruit te worden a(geleid dat de Sfageovereenkomst in hoofde van de stagiai r steeds een comract '·;11111;111 perso!I(fe" is en dat de stageverplichtingen bijgevolg niet via een vennoorschap
kunnen worden waargenomen. De J uridische Commissie bevest igt hiermee her standpunt, zoals dir reeds vroeger door de Sragecommissie is verdedigd (zie IBR-Jaarverslag 1993; zie ook IBR , Toegfl/1g 10/ hel beroep, 2001,
p. 37, punt 6,2.2.b).
Aangezien de stage niet via een rechtspersoon kan worden volbracht, is
het evenmin mogelijk voor een rechtspersoon om de hoedanigheid van Stagiair te verk rijgen.
H ieruit volgt dar het onaanvaardbaar is dar een rechts(X,rsoon zou f.'lCturNen aan de stagemeesrer voor de prestaties die door de stagiair-natuurlijke persoon in her bder van de srage worden uitgevoerd.

J)oelsom sehrij lIi lig
Volgens artikel 28, eerste lid van her sragereglemem, bedraagt de stage
ten minste duizend uren per jaar. Dir houdt in dar een stagiair, naast zijn
activiteiten in het kader van zijn stage, ook nog ande re beroepsmatige
activ iteiten kan uitoefenen.
Er moer worden nagegaan in welke mate deze bijkomende activiteiten
kunnen gevoerd worden via een vennootschap en, in bevestigend geval,
wat de doelsomschrijving van dergelijke vennootschap kan zijn.
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De Juridische Commissie merkt op dat de stagiair in principe de deontologie van de bedrijfsrevisoren dienr na te leven (artikel 31, eerste lid van
het sragereglemen t). D it impliceert dat er beperkingen zijn inzake de bijkomende act iviteiten die een stagiair er mag op nn houden. Zo zou het bijvoorbeeld uitgesloten zijn dat een sraginir commerciële activitei[Cn voert.
Dergelijke activiteiten zijn immers voor een bedrijfsrevisor eveneens uitgesloten.
J-Iet spreekt vnnzelf dat de swgi:lir die een vennootschap wenSt op te
richWl met deze deontologische beperki ngen rekening moct houden.
\Xlar de zogenaamde verenigbare activiteiten bet reft, zoals dit-Ilstverlening op h(>( vlak van comrole, bockhoudd iensten en adviesverleni ng terzake, moet a.1ndachr besteed worden aan het monopolie dat terzake is toegt-kend aan de erkende beroepsgroepen. J-Iet is uitgesloten dar een stagiair
dergelijke activiteiten zou uitoefenen via een vennootschap die niet erkend
is bij één van de wettelijke beroepsinstitU(en. Her is met andere woorden
duidelijk dar een re ruime doelsomschri jving aanle iding kan geven tot
problemen inzake het monopolie van de economische beroepen.

Conclusie
Op b.'lSis van de voornfg:lande argumenten komt de Juridische Commissie
rot het besluit dat negatief moer geantwoord worden op de vraas of een
sragiair zijn activireiren ged urende zijn stage kan uitoefenen via een vennootschap.
Een ereloonsraat voor srageprest:lties via een vennootschap is bi jgevolg
evenmin aanvaardlY.lar.

4.4. Het initiati ef SLIM
De Europest' Commissie wilde een stmtegie uitwerken die komaf maakt
met alle hindernissen die de vrije dienstverlening op de interne markt in
de weg staan.
Het initi:ltiefS LIM wil de richd ijnen inzake de weden:ijdse erken ning
van de berocpskwalific:lties onderzoeken.
De Europese Com missie voorziet in een herziening van de huidige
ricln lijnen.
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E ~n van de aspecten heefe betrekking op de wederzijdse erkenning van
de beroepskwalificaties en de invoering van ttn erkenningssysteem dac
meer uniform, transparant en soepeler is.

Het Ministerie van Economische Zaken raadpleegde het Instituut in
dir verband.
Het Instituut is van mening dat dit initiatief, dat op vele beroepen
betrekking heeft, geen belangrijke weerslag heeft op de geldende bepnlingen betreffende de wettelijke rekeningconrrole. De Achrste Richtlijn
van 10 april 1984 voorziet immers reeds in een minimale harmonisering
van de opleidingen en een (auromarische) erkenning van de berocpsrirels
gelijkwaardig aan deze van bedrijfsrevisor in België.
De Europese Commissie herneemt haar werkzanmheden hierover in de
lente 2002.

; . REVISORENVENNOOTSC HAPPEN

;. 1. Weglating van d e led e n li jst bij g e brek aan
ee n ve nnoo t-b edrijfs rev isor
In de loop van het jaar is de Raad overgegaan tot de weglating van de
ledenlijst van et'n aamal revisorenvennoorschappen. Er kon immers vastgesteld worden dat de betrokken vennootschappen niet langer over ven noren
beschikten met de hoedanigheid vnn bedrijfsrevisor.
De Raad herinnert in dit verband aan artikel 14,2° van het Koninklijk
Besluit van 15 mei 1985, waarin gesteld wordt dat alle vennoten moeten
beschikken over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
In al deze gevallen is n~lgegaan of de nodige maacregelen zijn getroffen
opdat er geen sprake kan zij n van onrechtmatige uitoefening van het
beroep door vennootschappen die niet op de IBR-ledenlijst zijn ingeschreven. Deze maatregelen kunnen bestaan in de wijziging van het maarschappelijk doel van de vennootschap; in een aantal andere gevallen IS ovetgegaan rot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
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5.2 . We ige ring

tot

in schrij ving wegen s o nvolledig doss ier

De Raad heeft de inschrijving van een aamal revisorenvennoorschappen
,gt"wei,gerd door her feit dat het dossier met de a(lnvraa,g tot inschrijving op
de ledenlijst niet voldeed aan de vereisten van artikel 16 van het koninklijk besluit van 15 mei 1985.
Er moet in herinnering gebracht worden dat bovenvermelde bepaling
uitdrukkeli jk voor~.iet dac het dossier het volgende moet bevatten:
I. de statuten van de vennootschap, de idemiteit van de vennoten en het
aamal nandelen in ieders bezit, de identiteit van haar zaakvoerders of
bestuurders evenals haar jaarrekening over de laatste vijf boekjaren of
sedert haar oprichting op voorwaarde dat sindsdien nog geen vijf jaren
zijn verstreken;
2. de nauwkeurige omschrijving van haar activiteiten en her bewijs of de
beslissing dat deze beperkr zijn, of, in gevaJ van toetreding zullf."n zijn,
tO[ her volbrengen van opdrachten d ie behoren tor de controlewerk+
zaamheden zoals bedoeld in artikel 3 van de bovenvermelde wer van
22 juli 1953, en tot het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar
zijn mf."t de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;
3. het bewijs dat de voorwaarden zijn nageleefd waaraan de vennootschap,
haar zaakvoerders of beStliurdNS en vennoten krachtens artikel 14 van
voormeld Koninklijk Besluit moeren voldoen;
4. een nauwkeurige omschrijving van de organisatie en de werking van de
vennootschap, de medewerkers op wie ze kan rekenen, de werkmethodes
en de imerne systemen voor kwaliteitscontrole die zij heeft ingevoerd;
5. alle gegevens die toelaten na te gaan of de bepalingen van de artikelen
7 bis en 8 van bovenvermelde wet van 22 juli 1953 in acht worden
genomen;
6. telr de vennootschap onder haar vennoten, zaakvoerders of besruurders,
personen die geen lid zijn van het InscÎtullt der Bedrijfsrevisoren, maar
d ie in her buiten land een hoedanigheid bezitten die overeenkomstig
arrikel 14, tweede lid van bovenvermeld Koninkli jk Besluit als gelijkwaardig hiermee wordt erkend, het bewijs dat Belgische bedrijfsrevisoren lid mogen zijn van vennoorschapp(:n die in dat land gf'rechtigd zijn
jaarrekeningen van vennootschappen t(: controleren.
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In toepassing van artikel 2, § 3 van hec huishoudelijk reglement
beschikt de belanghebbende over een termijn van dertig dagen, ce rekenen
vanaf de betekening van de gemotiveerde beslissing van de Raad, waarin
wordt vastgesteld dat de belanghebbende niet aan de voorwaarden voor
inschrijving op de ledenlijst heeft voldaan, om bij aangetekend schrij ven
beroep in te dienen tegen deze bc.-slissing bij de Commissie van Beroep.

5.3.

Bep er k ing van d e duu r van de ve nnoocsch ap

De Raad van het Instituut heeft van een confrater het verzoek ontvangen
om over te gaan rot de weglating van zijn vennootschap van de IBR-Iedenlijst, gezien het vetsrrijken van de duur van de vennootschap.
Na analyse van her dossier is vastgesteld dat de betrokken confrater
was overgegaan tot een scacucenwljZ lgmg met her oog op de verkorting
van de duur van de vennootschap.
De gevolgde werkwijze die erin bestaat om de dUllr van de vennootschap te verkorten, en daardoor de vennootschap ··de facro" in f'en staat
van ontbinding te brengen, heeft rot gevolg dat de procedure, vermeld in
artikel IS I van het Wetboek van Vennootschappen nier moer worden toegepast. Er is dan ook geen scant van nctiva en piLssiva en evenmin f'en controleverslag inzake de:: ombinding van de vennootschap.
De Raad heeft geoordeeld dat een dergelijke werkwijze een omzeiling
van de lVet inhoudt, en meer bepaald van de voorschriften inzake de Ontbinding van vennootschappen, en dat dit bijgevolg moeilijk aanvaardbaar
IS. Bovendien is dergeli jke aanpak een bedrijfsrevisor onwaardig.
De betrokken confrmer heeft een strenge vermaning gekregen.

5.4. Ben aming va n rev iso re nvennoo tsc happen
In de loop van het jaar is de Raad ondervraagd omtrem de benaming van
revisorenvennootschappen. Meer in het bijzonder is de vraag gesteld in
hoeverre het aanvaardbaar is dat aan de benaming vnn de revisorenvennootschap een plaatsnaam wordr toegevoegd teneinde het onderscheid te
maken met de vri j gelijkaardige benaming van een andere, op de ledenlijSt
ingeschreven revisorenvennoocschap.
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De Raad is van oordeel dl\( de lourere toevoeging van een plaatsnaam
onvoldoende is om een onderscheid te maken russen diverse revisorenvennoolschappen. Bovendien is de Raad van mening dar dergelijke toevoeging nier in overeenstemmin,g is met de voorschriften van artikel 33, § 2
van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van her IBR (voor de
invoering van het \'V'etboek van vennootschappen: arrikel 33, § 3 van de
wer van 1953). Hierin wordt uitdrukkelijk gesteld dar "bij afwijking van
de artikelen 117, eerste lid, en 143, eersre lid , van de gecoördineerde wettcn op de handelsvennomschappen, dienen de burgerlijke vennootschappen bedoeld in § I die de vorm hebben aangenomen van een persoon lijke
ven noorschap mer beperkre a.·msprakcli jkheid of van een coöperatieve vennootschap, te worden aan,geduid mer een firma. De firma van de vennootschappen bedoeld in § [ mag uitsluitend de naam bevalten van één of
meer zaakvoerders, bestuurders, vennoten of de naam van één of meer oudvennoten die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben gehad. "

; .;.

Aangaan van een ve rze kering door
éénpersoonsve nnoocschappen

Overeenkomstig artikel 9biJ van de wet van 22 ju li 1953 houdende oprichri ng van her Instituut der Be<lrijfsrevisoren zijn de bedrijfsrevisoren aanspr:tkelijk voor de uitoefening van hun beroepsraken overeenkomstig het
pu bliek recht. Het is hen verlxx.len zich aan deze aanspr:tkelijkheid, zelfs
gedeeltelijk, door een bi jzondere overeen komst re onttrekken. Het is hen
toegestaan hun burgerrechtelijke a:msprakelij kheid re laten dekken door
een door de Ra.'ld van het Instituut goedgekeurd verzekeringscontract.
In de Omzendbrief 1).009196 van 6 september 1996 betreffende de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (ISR-Jaarverslag 1996, p. 47-48)
oordeelde de Raad dat de confraters over de volgende dekki ng moeten
beschi kken:
•

een dekking van 2S miljoen BEF per schadegeval wordt als een minImum beschouwd;
• de pol is moer alle weuelijke opdr:tchten van de bedrijfsrevisor dekken;
• overeenkomstig de wet moet de polis vooraf aan de Ra.ad worden voorgdegd. De poli s moet ook bepalen dar opzegging voorondersrelt dat
her Instituut vooraf werd ingelicht.
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[n 2001 heeft de Raad herhaaldelijk bevestigd en benadTLIkt in het
kader van éénpersoonsvennootschappen dat deze deontologische verplichting tot het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
ook geld r voor éénpersoonsrevisorenvennootschappen.
Bijgevol.g dienen éénpersoonsvennootschappen aan hee Inseiruue een
anese van afsluitin.g van dergelijke verzekeringspolis te bezorgen.

6. TOEZICHT
6.1. Commissie van To ez icht
a) Inleiding
Traditiegetrouw heefe de Commissie van Toezicht in het afgelopen jaar
regelmatig verslag uitgebracht bij de Raad van het Inseituut omrrenr haar
act iviteiten inzake toez icht. Een samenvattend overzichr van de werkzaamheden van bovengenoemde Commissie is opgenomen in her eweede
deel van onderhavig !B R-Jaarverslag.
Omtrenr de uitgevoerde roezichtsanivireiren houde de Raad eraan te
benadrukken dat een aamal thema's bijzondere ~lllOdacht hebben gek regen,
mer name de jaarlijkse mededelin.gen, bestuursmandacen en middeJenvennootschappen en de mededeling aan her !BH van gerechtelijke procedures.
b) Jaarlijkse mededdi ngen
Er dient in herinnering te worden gebracht dae artikel 18/er, § 2, tweede
lid van de wet van 22 ju li 1953 uirdrukkelljk bepaalt dat elke bedrijfsrevisor het Instituut moet inlichten over de door hem aanvaarde opdrachten, alsook over de eraan verbonden bezoldi,ging. Deze informatie moer
worden overgemaakt voor de natuurlijke personen ten laatste op 30 juni
van elk jaar en voor de vennootschappen uiterlijk op de laatste dag van de
zesde maand die volge op het afsluiten van hee boekjaar (artikel 32 van het
huishoudelij k reg lement van het lBR).
Sinds I januari 2001 is eell nieuwe versie van het formulier van de jaarlijkse mededeling verplicht (zie in dir verband: IBR-Ja.1Tverslag 2000, p. 76
alsook bijlage 3; zie eveneens hee formulie r op de website van het IBR).
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Een aanmaningsprocedure werd toegepast [en aanzien van de confrarers
die nalieten hun jaarlijkse mededelingen in te dienen. Er kon worden vastgesteld dat heel wat éénpersoonsvennootschappen , die deel uitmaken van
een andere revisorenvennoorschap, zich blijkbam geen rekenschap hadden
gegeven van de verplichting inzake de indiening van de jaarlijkse mededelingen, die ook op hen toepasselijk is. Zoals vermeld in de verklarende toelichting bij het nieuwe formulier voor de jaarlijkse mededelingen, wordt
van hen verwacht dat ze roch her formulier terugzenden, zelfs in het geval
zij geen eigen acrivireiten uitvoeren. Er zal dan "'nihil'· vermeld worden.
Aan de hand van de jaarlijkse mededelingen zal overgegaan worden tot
een systematisch onderzoek van de situatie van de bedrijfsrevisoren die
beantwoorden aan één (of meerdere) van de volgende drie criteria:
•
•
•

Minder dan 50 % van de activiteiten wordr besteed aan revisorale opdrachten;
De honoraria (globaal inkomen) bedragen minder dan 40.000 euro per
bedr; jfsrevisot/naruurli jke persoon;
Confraters die de leeftijd van 65 jaar overschrijden.

c) Besrllursmandalen en m iddelenvennoorschappen
Er is vastgesteld dat een aanral bedrijfsrevisoren deelnemen aan het
besruur van handelsvennootschappen die objectieve ··koopmansdaden"'
srellen.
De Raad brengt in herinnering dat het verbod van artikel 7bis, 2" van
de wet van 22 juh 1953 een vrijwel absoluut karakter heeft. Bovengenoemde wetsbepaling stelr uitdrukkelijk dat her een bedrijfsrevisor niet
toegelaten is'\) een commercieel bedrijf of een taak van bestuurder of zaakvoerder uit te oefenen in een handelsvennootschap (of in een vennootschap
die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen).
De enige uitzondering op deze verbodsbepaling betreft de professionele
en inrerprofessionele vennootschappen. Onder prQfe.JJi(Jlleie vennootschappen wordt verstaan, de (bu rgerbjke) revisoren vennootschappen die op de
ledenlijst van het IBR zijn ingeschreven. Artikel 14, 2° juncto 4° van her
KB van 15 mei 1985 inzake de aanvaarding van vennootschappen als lid
(I ) Tenzij de 1:11,k hem werd hem opgedrngen door een redubank. zie arrikcJ

de wet .
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7bis, 2 0 van

van het IBR bepaalt overigens dat alle zaakvoerders of beSTUurders van
comrolevennootschappen over de h(){'danigheid van bedrijfsrevisor (of een
gelijkwaardige hocxlanigheid) moete n beschikken.
Met illlerprofessione/e vennootschappen worden bedoeld, de zogenaamde
middelenvennootschappen, die beroepshalve worden opgericht tllssen enerzijds bedrijfsrevisoren en anderzijds nier-bedri jfsrevisoren en die Wt doel
hebben de middelen in het kader van de uitoefening van het beroep in
gemeenschap te brengen. In toepassing van artikel 8, § 4 van de wet van
22 juli 195 3 is hiervoor de voorafgaande toestemm ing vereist van de Raud
van het Instiruul. In dit kader zal de Raad nagaan of aan de voorwaarden
zoals bepaald in artikel 30 van het KB van 10 januari 1994 inzake de
plichten van de bedrijfsrevisoren is voldaan. [n dergelijke vennootschappen, die steeds een burgerreclnelijk karakter zullen hebben, is her aanvaardbaar dat een bedrijfsrevisor een besruursmandaar zou waarnemen.
De overtredingen van de verbodsbepaling die in de loop van het jaar
zijn vastgesteld, zijn steeds uitgemond in een injunctie van de Raad van
het Instituut, in toepassing van artikel ISqlläler van de wet vun 22 juli
1953. om aan de omstreden siruatie een einde te srellen, op straffe van
tuchtrechtelijke vervolging, ongeacht de duur van her mandaar. In een aantal gevallen ging her om een omsla,g als bestuurder. Het beëindigen im pli ceert ook het neerleggen van het bewijs dar de toestand is geregulariseerd.
d) Mededel ing aun het IBR van gerechteli jke procedu res
De Raad heeft moeten vaststellen dat een aantal confraters onvoldoende
rekening houden met artikel 18qllillqllies, t weede lid van de wer van
22 juli 195 3 en nalaren de nodige mededelingen aan het 1nstiwur te doen.
Bovenvermeld artikel bepualr heel duidelijk dat elke bedrijfsrevisor regen
wie een gerechtelijke, tlIchr- of administratieve procedure wordt ingeleid
die betrekki ng heeft op zijn raak als bedrijfsrevisor, hierover de Raad van
her Instiruut onmiddellijk moer inlichten. Concr~ t komt dit hierop neer
dat binnen een maand na de inleiding van de procedure de bedrijfsrevisor
de Raad hierover aanschrijfr. Van de uitslag van de procedure ,geefr de
betrokkene binnen een maand na de uitspraak kennis (artikel 34 van het
huishoudel ijk reglemenr van het IB R).
De Raad dringt er bij de confr"Jters op aan bovenvermelde wettelijke en
reglementaire bepalingen nauwkeurig in acht tc nemen.
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6.2.

Bevoegdheidsdome in van de Comm iss ie van Toez.ichr

I-/et Instituut heeft van de wetgever de opdmcht gekregen om toe te zien op
de goede uitvoering door de bedrijfsrevisoren van de' hun toevertrouwde
opdmchten (artikel 2 van di' wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van
het InstituuT der Bedrijfsrevisoren). De Raad van het Instituut neem t deze
opdl"'.lcht bijzonder [er harte en beschouwt dit toezicht als t'en essentieel
onderdeel voor de goede werking van het bedrijfsrevisor:l..1t als geheel.

Voor df" uitoefening van deze rOf.'zichtsfuncrie doet de Raad beroep op
twtt comm issies, mer name de COlllmiIJie "tm Tonirhl enerlijds en de COIll"'Iuá Kl/"aliteitJcomrolt anderzijds. Deze commissies zijn door de Raad
opgericht in toep.1ssing van artikel 25 van her huishoudelijk reg lement
van het IBR (KB van 20 april 1989).
Tot 200 I funnioneerden deze twee commissies als subcomm issjes van
één overkoepelf."nde Commissie V:ln Toezicht.
\'\tegens de wijzigingen inzake kwalitf."itscontrole die voortvloeien uit
de Europese aanbeveling ter.take (zie hierna punt 7.1), is de Raad overgegllan tot een opsplitsing van de Commissie van Toezicht in twft' autonome
commissies, die elk binnen hun domein van de Raad delegatie hebben
gekregen om de coezichtsaniviteicen uit te vocren.
Df."ze beslissing van de Raad maakt het noodzakeli jk de "Delegatie vanwege de Raad aan de Commissie van Toezicht'·, zoals vastgelegd in de besli ssing van de Raad van 3 september 1993 (Vademecum van de Bedrijfsrevisor, Editie 1999, p. 148), te her.tien. [X. Raad heeft de roczichtscommissies om een voorstel in dit verb.1nd verlOchr.

7. KWALITEITSCONTROLE
7.1.

Voorsrel van ni e uwe no rm in zak e kwali{c itScon[col e

Zoals vermeld in het IBR-Jaarverslag van 2000 (p. 7-1), heeft de Raad van
het Instituut sinds 1999 een g rondig onder.tock ingezet met het oog op de
herziening van de lOR-norm voor de confraternele controle, en dit hoofdzakelijk naar aanleidi ng van de ervaring gedurf.'nde de afgelopen jaren van
de Commissie die ~ l ast is met de prakrische uitvoering van deze norm.
IBI{ - JAARVERSLAG 2Q01

De aanbt.-veling van de Europese Commissie van 15 novembt.-r 2000 "11/zake 1I'(lIfrborging ""n de ku'tllifeif 1'1111 de Il'euelijke (ol/trole ill de Ellrope.re Unie:
millillllllll/!ereiJun" epI/bi. E.G., 31 maart 2001, L 91/91) heeft de Raad ("rtoe
aangezet de huidige norm op een aantal punten te verfijnen, om deze volkomen in overeenstemming re brengen met de Europese aanbeveling.
Van belang is erop te wijzen dat reeds 10 her huidig systeem, in tegenstelling rot sommige andere landen, de te conrroleren revisor nier vTij zijn
controleur kan kiezen.
De voornaamste wIJzIgIOgen in het voorstel van nieuwe norm zijn de
volgende:
•
•

•

•

•

•

HC( begrip "confrarernele controle" wordt vervangen door "kwaliteitscontrole".
Bijzondere mo<laiiteiren worden bepaald op het vlak van de keuze van
de aangeduide revisor e%f re control("ren dossiers, voor de revisoren
die moeren gecontroleerd worden en wiens activiteiten 0lxlrachten omvatten bij instellingen van openb.'wr belang, Onder het begrip "instelling van openbaar belang" vallen onder andere vennootschappen waarvan de effecten genoteerd zijn op een effectenbt.-urs, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor collenieve beleggingen en pensioenfondsen,
De Raad zal, ingeval een controle aanzienlijke problemen aan het licht
brengt, het dossier kunnen overmaken aan de tuchtinsranties van het
Instituut, nadat de betrokken confrater is gehoord.
In g("val van reorganisatie van twee of meer kamoren, zal de Ra.1d de
kalender voor de comrole van de gereorganis("erde emiceie kunnen aanpassen.
Bij revisorenvennootschappen of malltschappen met [en minste rien
bedrijfsrevisoren die het kantoor kllnnen vertegenwoordigen, zal een
nazicht van de imerne kwaliteitscontrole van het kantoor kunnen worden doorgevoerd. Desgevallend zal met de resllltaten van de analyse
van de interne kwaliteitscontrole rekening kllnn("n worden gehouden
om het aantal te verrichten individuele comroles te beperken.
De Raad van her Insriruut zal jaarlijks verslag llitbrengen over zijn
activit("iren inzake kwaliteitscontrole bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, die wssenkomt als een aan het beroep exrern toezichtsorgaan.
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•

De bedrijfsrevisoren die sinds mttr dan 5 jaar ingeschreven zijn op de
ledenlijsr (vroeger meer dan 7 jaar) kunnen zich voortaan als aangeduide revisor kandidaat stellen.
• De modaliteiten voor de aanduiding van de voorzitters van de colleges
van aangeduide revisoren zijn aangepast.
Het voorstel van gewijzigde norm, zoals door de Ha.1d uitgewerkt, is
beschikbaar op de internetsite van het lBH (www.accoumancy.be). en is
voor advies aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen voorgelegd.
Her advies wordt in het voorjaar van 2002 verwacht.

7.2.

Bevoegdhe idsdomein van de Commi ss ie
K wal ite irscontrolc

Voor het bevoegdheidsdomein van de Commissie Kwaliteitscontrole verwijzen wij naar pUnt 6.2. hiNboven.

8. TIJDELIJKE WEGLATING U IT DE LEDENLIJST
EN/OF ONTSLAGNEMING
Het Uitvoerend Comité en de Raad hebben tot hun spijt moeten vaststellen dar steeds meer jonge confraters, d ie bij een kamoor van bedrijfsrev isoren werken, nalaten t ijdig hun omslag in re dienen wanneer zij wensen af
te treden of te laar aan de Raad een verzoek richten tot tijdelijke weglating uit de ledenl ijst. De hoedanigheid van bedrij fsrevisor is echter niet
verbonden aan de medewerking a.1.n een kantoor van bedrijfsrev isoren. Ze
is persoonsgebonden. Zolang een bedrijfsrevisor dus nier zelf te kennen
heeft gegeven dat hij zijn ontslag als lid geeft (artikel 5 § 4 van het huishoudelijk reglement) of de Raad zijn verzoek heeft ingewilligd tot tijdelijke weglating uit de ledenlijst (artikel 5 § 5 van het huishoudelijk reslemem), blijft hij gebonden aan de naleving van alle deonrologische regels
(zoals het zich onthouden van her opnemen van onverenigbare functies) en
van de bijdrageverplichtingen die op alle bedrijfsrevisoren rusten.
De procedure voor de tijdelijke weglating uit de ledenlijst werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 12 maart 2000 rot wijziging va,!her huishoudelijk reglemem van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (Bel-

II3 R - .IMItVEItSLAG 2001

gÎJrh S/flfllJb/m/, 28 maan 2000). Ec-n officieuze coördinatie van het huishoudelijk reglemem werd opgenomen in het IBR -Jaarverslag 2000
(p. 323-34 1), dat overigens ook op de website van het IBR te vinden is
(hnp://www.accountancy.be/ncd/ibr/index.IHml).

8. 1, 1ijdeli jk e weglating ui t d e led e nl ijst
De Raad knil aan her lid dat da.1rom vraagt de rijdelijke weglating van de
ledenlijst toestaan overeenkomstig artikel 5 § 5 van het huishoudelijk
reglement, doch moet dit verzoek niet noodzakelijk inwilligen. Het is et'n
"gunstregeling" d ie de Raad kan toestaan aan een lid dat ontegensprekelijk op het ogenblik van zijn verzoek niet in overtreding is met de wergevende en reglementaire bep(llingen die voor alle bedrijfsrevisoren die op
dl' ledenlijst zijn ingeschreven, gelden.
De Ra.1d h~ft dan ook verduidelijkt onder welke voorwaarden hij de tijdelijke weglating kan toesra.'lI1. Dit werd ~rst gepubl iceerd in de Periodieke
Berichten 612000 (p. 9) en later in het IBR-Jaarverslag 2000 (pp. 31-35).
Beide publicaties kunnen ook geraadpleegd worden op de website van her
IBR ,
Olxl:u de Raad zou kunnen ingaan op een verzoek ror tijdelijke weglaring uit de ledenli jst moet de verzoeker in zijn aanvraag ook duideli jk vermelden dat:
•
•
•
•
•

hij alle opdrachten, waarmee hij als bedrijfsrevisor werd belast, rot een
goed einde heeft gebracht;
hij alle nog lopende opdrachten aan een andere bedrijfsrevisor heeft
toevertrouwd;
hij zijn bijdrageverplichtingen tQ( op darum van zijn ver.wek is nagekomen;
hij zich niet in een situatie bevindt die [Ot tuchtrechtelijke problemen
aanleiding zou kunnen geven;
hij (desgevallend sinds zij n uinreden uit de revisorenvennnootschap
waartoe hij behoorde) lOt op datum van zijn verzoek, geen onveren igbare activiteiten heeft uitgevoerd, in de zin van artikel 7bÎJ van de wet
van 22 juli 1953 (met name deze die voorrvloeien uit een arbeidsovereenkomst (tenzij bij een andere bedrijfsrevisor) of deze die voortvloeien
uit de uiroefening van handelsactiviteiren) en dar hij deze houding zal
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blijven aannemen tot de Raad hem in kennis zal srellen dar zijn verzoek rot tijdelijke weglating is aanvaard.
Oe Raad vraagt tevens dat de verzoeker mededeelr welke relatie hij
heeft - en desgevallend de revisorenvennoorschap die hij verlaat, heeft of
had - met zijn toekomstige werkgever.

8 .2.

Laatcijdige onts lagneming

Indien nier aan bovenvermelde eisen is voldaan om tijdelijke weglating uit
de ledenlijst te kunnen bekomen en bijgevolg niet de gevraagde bevestigingen kunnen worden verstrekt, dringt zich de OIltslagneming op voor
het lid dat eventueel (och tijdelijk het beroep niet meer wenst uit te oefenen. Dit laauijdig Ontslag dient ingediend te worden overeenkomstig artikel 5 § 4 van het huishoudelijk reglement, dat bepaalt: "Het Ihi dm 01ll11a!!,
/leem!. miles! het /idlluUl!Scbdp I'III/a[ de dag u'(UIr0P de f?aad bet lid e/"tWII il/
kflll/is ltelt dal bet ollllla!!, il (/(III/'dard.

0111 geldig !e zijn Illoe! het o",llag bij de Raad lI'ordCl/ Il/gedimd bij mIl/getekende brief fII de l'trk/arlng bet'aflen dar de oflfllagllemer a/le opdrmhten lI'aarlllei
hij als bedrijftre/'iJor werd be/aJt, tot eell goed eillde heeft gebJ"((rhl of ({(lil eell
al/dere bedrijft'"f!flisor heeft fDeI'trlrYJlIlI'd. De Natld lleelllt. fCl/ laaIJle tu'et !!/tHl1l(/m
lUI bet foe zwden I"tll/ de brief eell beI/uif on:r de (/tII/I,tH/l"(/illg of de 1I'tlgerlllg /'(11/
bet omslag".
Oe Raad vraagt ook van de onrslagnemende bedrijfsrevisor dat hij
medt."deelt welke relatie hij heeft - en desgevallend de revisorenvennOOtschap die hij verlaat, heeft of had - met zijn toekomstige werkgever.
Hierbij kan aangestipt worden dat elk onrslagnemend lid om een herinschrijving op de ledenlijst kan vragen, zoals bepaald in artikel 6 van her
huishoudelijk reglemenr. Wanneer dit binnen 5 jaar sinds de darum van
her ontslag gebeurt, kan men zonder veel vormvereisren terug tor de eed
worden wegelaten, renvijl na deze termijn een examen zal moeren afgelegd worden.
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9. BEREKENINGSBASIS VAN DE
VERANDERLIJKE BIJDRAGE
De Raad heeft in het IBR-Jaarverslag 2000 (zie pp. 34-35) zijn standpunt
uiteengezet over de berekeningsbasis van de veranderlijke bijdrage, dit in
her licht van het - door het koninklijk besluit van 12 maart 2000 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 apri! 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren - gewijzigde artikel 7, dac ondermeer de berekeningswijze en de
inning van de veranderlijke bijdrage van het Insrituur regelL
Einde 2000 werd aan alle leden reeds het aangifteformulier of de "verklaring op erewoord [er berekening van de veranderlijke bijdrage 2001"
overgemaakt, dat overeenkomstig het vierde lid van artikel 7 van het huishoudelijk moet worden medegededd uiterlijk op 31 maan van elk jaar.
Di t document werd bezorgd samen met een brief van de Voor,órrer waarin
deze uiteenzerce dar de veranderlijke bijdrage overeenkomstig de nieuwe
bewoordingen van artikel 7, eerste lid van het huishoudelijk reglemem,
vanaf 2001 voor alle leden berekend wordt op de aan BT\XI onderworpen
omzet zoals aangegeven in de loop van her burgerlijk jaar (of dus de aan
BTW onderworpen omzet van het gehele jaar 2000) dat voorafgaat aan het
jaar waarin de bijdrage is verschuldigd.
Gevolggevend aan de reacties van een aantal leden en aan vragen die op
de algemene vergadering van 27 april 200 I werden gesteld, heeft de Raad,
op voorstel van de Secretaris- Penningmeester van het Instiruut, beslist om
de facturatie van prestaties die door een revisoren vennootschap geleverd
worden in haar Belgische middelenvennoorschap met betrekking tot het
beheer van de middelenvennootschap uit te sluiten uit de berekeningsbasis
van de veranderlijke bijdrage (geen enkele facturering aan de middelenvennootschap die naderhand rechtstreeks of onrechtstreeks geherfacrureerd
wordr aan een derde, mag afgetrokken worden).
De Raad heeft ook een nieuw aangifteformulier (verklaring op erewoord) opgesteld, dat rekening houdt met bovenvermelde beslissing.
De beslissing van de Raad werd samen met dit nieuwe aangifteformulier
overgemaakt aan alle vennootschappen van bedrijfsrevisoren, waardoor deze
de mogelijkheid hadden om, wanneer bovenvermelde beslissing van de Raad
op hen van toepassing was, een nieuwe verklaring op erewoord toe te sruren.

I B H - J AARVERSLAG 200 1

10. LAATT IJ D IGE BETALING VAN OPGEVRAAGDE
BIJDRAGEN
Het Uitvoerend Comité beeft bij herha ling moeren vasrsrellen dtle een
aamal leden hun bijdragen niet binnen de reglementaire termijn betalen,
zelfs niet na daartoe door de Secretaris- Penningmeester ce zijn aangemaand. Bovenvermelde leden veroorzaken daarenboven bijkomende administratieve Jasten, waarvan de kosten uireindelijk dOOf alle leden worden
gedragen.
Dit heefe ror gevolg gehad dar her Uitvoerend Comité zich genoodzaakt zag om de bepaling van artikel 7, 5de lid van het huisho udelijk
reglement strike [en uitvoer ce leggen; dir seelr: "l3ij /lief beta/illg billlle1/ teil
II!(Ullid IItI de door de pUlIIillgllfeeJur l'trslImrJe oproep. /el'erell de t'erschllldigde
bedragen lJO()r bel f/IJlitllllt eell il/tereJf op. l'Oor de d1lur l'lIlI de I/erfmgillg. feil
belope /'tll/ f % per kalewler/l/(ul!I(/".
De Raad meent dat de aanrekening van de rente voor Iaarrijdige betaling, overeenkomstig bovenvermelde bepaling van bet huishoudelijk
reglement een administratieve sanctie is, die nict wegneemt dar de berrokkenen arrikel 6 van de wet en artikel 7 van het huishoudelijk reglemem
veronachtzamen, waardoor zij zich blootstellen aan een wchrrechrelijke
procedure. Hetzelfde geldt uiteraard wanneer de verklaring op erewoord
ter berekening van de veranderlijke bijdrage, zelfs na a.'lnmaning, niet tijdig wordr ingediend, waardoor deze bijdrage nict kan berekend worden en
dus ook niec opgevraagd kan worden.

11. ARBEIDSOVEREENKOMST TUSSEN
EEN VROEGERE AUDITOR EN
DE GEAUDITEE RDE VENNOOTSCHAP
Artikel 12 § 1 van het koninklijk besluit van La januari 1994 betreffende
de plichten van de bedrijfsrevisoren Stelt:

"De bedrijfsrevisor mag geell mkele revÎJorale IJpdracht aallvtUlrdell in teil
ollderneming //Jadr hij gedurende de drie VlJlJrafga/lllde jarw de fu//rtie va//
bestuurder, Zdakwerder, afgel!dardigde fl()()r het dagelijks bestllllr of lid vall hel
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direc/iecomité bek/ud/ oJ beeft bek/ud Eell persolleelslid of Uil S/lIgitlil' /'rI1/ de
bedrijfiretlisor. die zich ;1/ Uil dergelijke posi/ie ZOIi bellim/en. lillig gUlISzÎm bij
de {/i/(iI!frlling NIf! deze re/JÎsorll/e opdmehJ be/rokkel/ //lorden. "
Voorts onderschreef de Raad ook de waarborgen die in hee ontwerp van
aanbeveling van her COIIl!IJillee 011 Alldiling van de Europese Commissie zijn
opgenomen en die zijn bestemd om de onafhan kelijkheid re waarborgen
(a) van de vroegere auditor die een arbeidsoverttnkomst mee de geaudi ceerdt vennoocschap ondertekent en (b) van dl' auditor die hem opvolgt
(zie IBR-Jaarvtrslag 2000, p. 44 t.v.).
Om de opvolging van dl' naltving van voormelde onafhankelijkheidsprincipes mogelijk te maken, eis[ de Raad dan ook dat her lid dat het
beroep wenst te verlaten om een anderl' wending te geven aan zijn loopbaan, een mededl."ling doer van de relatie dit hij heeft mer de revisorenvennoorschap die hij verlaat. en desgevallend van de relatie die hij hetft of
h3d mer zijn roekomstige werkgever (zie eveneens punt 8 hierboven:
Tijdelijke wegl3ting uit de Ic.·denlijsr en/of omslagneming).

12. BEROEPSGEHEIM
12.1 . Verwekschrif[ van de Procureur des Konings
Het komt voor dat bedrijfsrevisoren worden 33nge:wchc door agenten van
de gerechtelijke politie op basis van een ven:oekschrift opgemaakr door de
Procureur des Konings. He[ dossier bevindc zich derhalve in her stadium
van de informarievergaring, dar geleid wordr door het parker.
De bedrijfsrevisor is gehouden (Ot he[ beroepsgeheim.
De R3ad blijft bij het reeds vroe.!;er ingenomen scandpu!lC, dar overigens gedeeld wordt door de Juridische Commissie (IBR-J aarversla.!;, 1991,
p. 38). Volgens de Raad is hec duidelijk dac her beroepsgeheim in.!;eval
van verhoor door de Procureur des Konings moer worden ingeroepen.
Aangezil."n het niet ga3t om een gerechcelijke gecuigenverklaring, is dl."
bedri jfsrevisor gehouden (Or her beroepsgeheim.
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12.2. Curatele
In het bijzonder in het kader van de curmele van een f.1i!lissemenr wordt
er vaak beroep gedaan op de diensten van de bedrijfsrevisor. Ook hier rijst
de vraag of de bedrijfsrevisor gehouden is tot het beroepsgeheim.
In het voorgelegde geval bestond de opdracht erin in het bijzonder de
gebreken van de bestuurders te belichten in het kader van het bestuur van
vennootschappen die d(-el uitmaken van een groep.
De curatoren hebben een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor
bezorgd aan het parket, voor zover her de strafrechtelijke inbreuken aan
het licht brengt.
Het parket heeft een deskundige aangesteld die belast is met het analyseren van de boekhouding van de vennootschap. Daarom werd hem het
verslag van de bedrijfsrevisor die werd aangesreld door de curatele bezorgd. De bedrijfsrevisor weigert zijn werkdocumenten over te maken aan
de deskundige in de mening dat hij gehouden is tot het beroepsgeheim.
Het parket vraagt zich af wat de draagwijdte is van het beroepsgeheim
waaraan de bedrijfsrevisor, die niet is tussengekomen in de hoedanigheid
van commissaris maar belast werd met een opdracht als deskundige, is
gehouden. Volgens het parket zijn de deskundigen die een beroep Lliroefenen dat onderworpen is aan het beroepsgeheim (bijvoorbeeld bedrijfsrevisoren) en die belast zijn met een opdracht in het kader van een juridisch mandaat, niet gehouden tOt het beroepsgeheim ten aanzien van de
verzoekende gerechtelijke instanties.
Na het advies te hebben ingewonnen van de Juridische Commissie is
de Raad van meni ng dat de curatele geen recht van toegang heefr tOt de
werkdocumenten van de bedrijfsrevisor. De bedrijfsrevisor is derhalve
evenmin verplicht zijn werkdocumenten aan de df."skundige ce bezorgen.
De J uridische Commissie vestigt de aandacht op het feit dac de revisor
niet is tussengekomen in de hoedanigheid van deskundige voor de rechtb.1nk, maar wel op vraag van de curatele.
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IJ . BOEKHOUDRECHT

I. Boekhoudkundige harmonisatie: inter nationale, Europese en
nationale aspecten
I .1. lnrernul lunak' asptClton
1.1.1.

\Xlij:tigin!; van ttrmmoloSie van de lAS-normen

1.1.2.

Puhlicaric van de norm IASil

1.1 ..,.

Publicatie van dl.' nieuwe inttrprelaties van hel SIC
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l. BOEKHO UDKU NDlGE HARMONISATIE, INTER-

NATIONALE, EUROPESE EN NATIONALE ASPECTEN
1. 1. Jnrcrnationale as pecten
De Raad volgde aandachtig de smndpunten van de IASB (ex- l ASC, zie
tweede deel van onderhavig Jaarverslag, pum V. Externe betrekkingen) en
de activiteiten die deze in de loop van her jaar 200 I in her kader vun de
boekhoudkundige harmonisatie op internationaal niveau voerde.
Naast de belangrijke constÎ[U[ionele hervorming van de IASB, beschreven in het tweede deel van onderhavig Jaarverslag, hadden de besluitvormingen en de acti viteiten van de lASS meer bepa.'tJd betrek king op volgende elementen:
1. 1. 1.

\'Vij zig ing van te rminologie van de lA S-no rme n

Op zijn eerste vergadering die doorging re Londen van 18 ror 20 april
2001 stemde de IASB een resolurie voor de hernem ing van alle IASnormen en interpretaties, opgemaakt onder zijn vroegere samenstelling
door de Raad van het l fllerlw/;olla/ Arcolm/;Ilg S/alldardJ COlIl/lli/tee en het
S/alldillg llllerpre/afiollJ Commil/ee. Deze resolutie wil de gddigheid van deze
normen en deze imerpretaties behouden tOt de IAS B c.-ventueel beslist om
ze te wijzigen or niet ig te verklaren .
De IAS B kondigde ewnec.-ns a.1n dat de internationale boekhoudkun dige normen die hij in de toekomst zal uitvaardigen, niet langer de naam
lAS-normen zullen dragen, maar wd deze van lFRS-llorllltll UflIerllatioll{II
Fillflllcia/ Reportillg StfllldflrdJ). De normen met de nummers I tot 41, d ie
bestaan op één april 2001, datum waarop de IASB in werking treedt,
behouden hun lAS-nomenclatuur. De volgende norm die word t uitgegeven, zal de titd JFRS I en niet ' lAS-norm 42' d ragen.
Deze wijzig ing van terminologie geruigt van de wil van de IAS B om
zijn actie uit te breiden tot de financiële versla,ggeving in het algemeen en
niet enkel tOt het boekhoudkundig normaliseringsproces.
In het verlengde van deze wijzigingen van terminologie wordt eveneens

gepland om het huidige Stafldards IflIerpretatiofl COlIl/flil/re om te vormen tot
het Iflferl/{/f;ol/{J! F if/allcia/ Reportillg IlIferpreltlfiOllS COlllllliuee (I FRIC), dat
belast wordt met de problemen inzah de interpretatie van de financit'le

IB R - J AA RVER SLAG 200!

informatie. D it hervormingsontwerp wordt momenteel op de sire van de
IAS B onderworpen aan een openbare raadpleging, die op 15 februari 2002
afloopt.
1. 1.2.

Publicatie van de norm l AS 4 1

In februari 2001 vaardigde de IASC (voortaan IAS B) de norm lAS 41 uit
die de boekhoudkundige verwerking, de voorstelling van de financiële Staren en de openbaarmakingsplichren van de Jandbouwactiviteiten beschrijft.
Deze norm introduceert namelijk de methode van de werkelijke waarde
("'fair m/lIe'") voor de waardering van de biologische activa. Die methode

maakt een nieuwe waarderingswijze mogelijk van de voorraad en dc
onmiddellijke erkenning van de opbrengst en her verl ies ten gevolge hun
herwaardering.
Deze norm geld t voor de lopende boekjaren vanaf of na één )allUafl
2003. Een vervroe]:lde toepassing blijft evenwel sterk aan te raden.
1. 1.3.

Publicatie van d e nie u we inte rpretat ies van het SIC

Bij zijn inwerkingtreding op één april 2001 drukte de IASB de wens uit
om zich meer toe te leg]:len op de omwikkeling van interpretat ies van de
IFRS-normen in verhouding tot de wijze van parricipatie die onder de
vroe]:lere samenstel lin]:l van kmchr was"
Met dit doel voor ogen bepaalde de IASB nieuwe werkrelaties mer het
SIC, die hebben geleid tot de publicatie op 24 december 2001, van de volgende verschillende interpretaties tcr verduidelijking van bepaalde boekhoudkundige aspecten die door de imernationale boekhoudkundige normen worden gt'dekt:

SIC-27: EI'tI//({lIillg Ibe S"bSftIllCf o/ "fYrlIlS(I(fiollS il/ fbe üg{t/ Forlll 0/ tJ üme
SIC-28: Busil/ess COlllb;"al;(11IS - '"Date ol Excballge "" (Illd Frllr Vrt/He 0/
Equify IWfmllIellfS

SIC-29: DiJdoJllre - Ser/lire COllceJsiol/ A rmllgelliellfs
SIC-30: I?eporflllg Cu/"re1lC)' - Tra/IJ/(I/;ol/ lorlIl Memli/"elllelll CII/Tel/ry 10
PreJ(lffafioll Clfrrellly

SIC-31: f?rl'i?lIIle - /3((l"Ier T/"fl!1Jr!cfiollJ II11'0ft lÎI/g Ada!/"fisÎIIg Srrl'ires
SIC-33: CO/IJolid{I/Îoll (l11{/ E(juify Me/hod - Potwfitl/ VOfÎllg I?ighls rIIu/
Allocal;OI/ olOIl'llersbip Imemls
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1.104.

De o pe nb are r aadpleging ro nd een o m werp van voor woord
voor d e IFRS- no rmen

Op 8 november 2001 legde de IASB een ontwerp van voorwoord voor de
JFRS-normcn ter openbare madpleglllg voor. Deze openbare raadpleging
wordt op 15 februari 2002 afgesloten.
De raadpleging moer bijdragen tot de bijwerking van de jongste versie
van het voorwoord die dateert van 1982, meer bepaald met vermelding
V(ln de ontwikkelingen op her gebied van de voorbereiding en de voorstel ling van de financiële sraten die zich sindsdien voordeden.
Dit ontwerp van voorwoord<l1 is beschikbaar op de internetsite van de
JASB: lmp:/lwww.iasb.org.uk
1.1.5.

O ntmoeting tussen IA SB e n d e nationa le boe kho ud k undige
normgeversll! die een cor responde nt bij de IAS B hebbe n

Deze ontmoeting vond plaats op 24 mei 2001 en was hoofdzakelijk toegespitst op het werkprogramma van de IASB , de parrnerschapsstraregie tussen de IASB en de nationale boekhoudkundige normgevers, alsook op de
verdeling van de technische hulpmiddelen.
1.1 .6.

Projecle n van d e l ASB

Het werkprogramma en de projecten van de IASB en de prioriteit van de
gekozen thema's zijn beschikbalif op de site van de IASB.

1.2. E U['Qpese asp ec te n
1.2.1 .

Omwerp van vero rden ing van her Eu ropese Pa rlement en
van de Raad van 13 februari 200 [ over de toepassing van de
internationale bock hOlld normen

a) Inleidi ng
[n zijn conclus ies bepaalde de Europese Raad van Lissabon van 23 en
24 ma.1fC 2000 dar de versnelling van de rotstandkoming van de interne
( I) E:>.pos,," Omft of PropoJtfJ PrefiICt 10 II'RS.
(2) Naml' lijk: Ausrralië. Nil·Uw-Ztclanu. Canada. Vc rt ni .gde Staten. Frankrijk. Japan.
Duitsland en het Vtreni.gcl Koninkrijk.
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markt van financiële diensten een prioriteit was. Daarom wenste de Europese Raad dat het Actieplan voor de Financiële Di enstenil) dat de Europese
Commissie voorstelt, in 2005 van kracht wordt en dat deze laatste de vereiste maatregelen treft om de vergelijkbaarheid van de financiële staten
van de beursgenoteerde ondernemingen re verbetereni1>,
Onder impuls van de Europese Top van Lissabon publiceerde de Commissie op 13 juni 2000 haar strategie inzake financiële verslaggeving!",
waarin ze voorstelt om alle beursgenoteerde ondernemingen van de Europese Unie te verplichten hun geconsolideerde rekeningen vanaf 2005 op
de internationale boek houd ku ndige normen (l AS-normen) af te stemmen. Zoals in het vorige verslag van hee IBR (zie IB R-Jaarverslag 2000,
pp. 83-85 en p. 89) werd vermeld, past deze strategie in het beleid van de
Europese Commissie inzake boekhoudkundige harmonisatie, omschreven
in november 1995 met betrekking rot de bevordering van het gebruik van
het boekhoudkundig kader van het lllterllatiollal Acco,allillg S/alldards
C OI/Ill/iUee op alle beurzen en rot het meewerken aan initiatieven in deze zin
die de IASB (ex- IASC) en de Internat ionale Organisatie van Effectentoezichthouders (lOSCO) nemen.
Op 17 juli 2000 reageerde de Ecofin-Raad van de Europese Unie gunstig op de Mededeli ng van de Europese Commissie met de verduidelijking
dat het doel dat deze laatste nastreeft, namelijk een betere vergelijkbaarheid van de fina nciële Staten van de beursgenoteerde ondernemingen, de
financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen, een onvermijdelijke factor is voor de integratie van de financiële markten.
Naar aanleiding van deze gunstige reactie vroeg de Ecofin- Raad de
Europese Commissie om een voorstel uit te werken met het oog op een
referentiekader dat de regels betreffende de invoering en de toepassing van
de lAS-normen binnen de Europese Unie bepaalt.

mI

(I) Mededeling van de Europese Commissie, "Fi",mdélt ditllJltn: Tmuiu'9ffltgging van
kaJtr
fi"'/l/cMt mar/um: mi ac/iep/an", ! I mei 1999, COM (1999) 232, beschik-

.w,

baar op de internetsite van de Commissie: hup:/Ieuropa.eu.int/commlinternal_market/enlfl nanct"S!gf.'nerallact ionfr.pdf
(2) De uitdrukking "belll'"Sgtnol«rde ol/Jenlflllillgm" wijst op alle ondernemingen die spaargelden op de markten aantrekken.
(3) Europese m(..Jedeling aan de Raad en het Europees Parlemenr, COM (2000) 359,
"St~altgit "a" de EllroptIt Ulllt i'lzokt Je [huli/cidt ~"trJlaggt";"g: ,'trdtl"t I/Iaalrtlgdm: hal/dleiJilJg", 12 p., Pllbl. E.G., 24 januari 2001.
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In dit perspectief koos de Europese Commissie voor een voorst e! van
verordening om de juridische zekerheid van de lA S-normen bin nen de
Europese Unie te ve rzekeren, alsook hun uniforme wepassing door de
beursgenoteerde ondernemingen binnen de opgelegde termijnen. Men
opteerde voor een verordening in plaats van een aanbeveling om onverantwoorde vertragingen in de omzening van d{o lAS-normen in het nationaal
juridisch systeem [t~. vermijden.
Dit voorstel van verordening van het Europees Parlement en van de
Raad dat betrekking heeft op de toepassing van de lAS-normen werd op
13 februa ri 200 1'" door d{o Europese Commissie gepubliceerd. Dit voorsre!
zou in de loop van het jaar 2002 door her Europese Parlement (on de Raad
moeten worden goedgekeurd. Het vormt momenteel nog het voorwerp
van amendementen op bepaa lde punten, ten gevolge van opmerkingen die
de Juridische Dienst van de Raad van de Europese Unie en de delegaties
van de Lidstaten hebben gemaakt.
b) De grote lijnen van het voorstel van verordening
10 ToepOJJÎlJg!gtbitd 1'1111 dt IAS-lJonlltll

Het voorstel van verordening voorziet in de plicht voor alle Europese vennootschappen'" die beursgenoteerd zijn of zullen zijn, om hun geconsoli deerde rekeningen cen laatste vanaf 2005 op te scellen conform d e lASnormen die de Europese Unie heeft ingevoerd. Het voorziet verder in de
mogelijkheid voor de Lidsmten om beursgenoteerde ondernemingen of
deze die hun beursnotering voorbereiden, coe re laren of te verplichten om
de lAS-normen na ce leven voor het opmaken van hun statutaire rekeni ngen, alsook de mogelijkheid om de niet-beursgenoteerde ondernemingen
toe te lacen of te verplichten dezelfde regelsec te gebruiken om hun geconsolideerde rekeningen enlof statumire jaarrekeningen op te stellen.

(I) COM(200l). Voorstel van verordening van hl't Euro~ Parleml'nt en van de Raad

over de toepassing wn de infernalionall' bod;:houdkundige normen. 13.02.2001.1x-sch,kOO:..r op de internelS'le Vlln de Europese CommiSSIe: hup:l/europ:l.eu.inr/comml
infernal_m:lTkel/frlcompllny/accounl/rM!wsJi ndu. hlm
(2) Inclusit'f dl' kleme en midde lgrole ondernl'mingl'n. banken en ver~ekeri ngsmaat_
schappijen.
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De verschillende gevallen worden in ondersmande mbel vermeld:

GebnIlk van het boekhoudkundIg kader lAS
He fe rel1 tiecrite ria

Geconsolideerd e
rekeninge n

J aarlockcningcn

Beu rsgenoteerde

Verpli chting vana (2005

J\'logcl ijkheid voor de
Lidstaten Olll her gebruik

ondernem i ngell

van de lAS toe te laten of
op te leggen
Nictbeursgenoteerd e
ondernemi ngen

i\'logeJ ijkheid voor de
Moge lij k heid voor de
Li dstaten om her gebru ik Lid sraten om her gebrLlik
van de lAS toe te laten of van d e lAS toe te laten of

2° Ka/el/der en datml/ /'(/// illwerkillgtreding
In d e ovt.-rwt.-gingen bij het voorstt.-l van verordening zal 2005 als streefd atum voor de verplichtt.- toepassing van d{- IAS-norm{-n word{-n vermeld.
Tot dilO kunnen d{- Lidstat{-n een v{-rvroeg de toepassing van de lAS eisen
van of [.oelaten aan alle of een deel van d{- onderneming en waarop het
voorstel van verordening bet rekking heeft.
De amendementen in voorbereiding aan het voorstt.-] van verordening
hebben betrekking op d e moeilijkheid om deze streefdatum in de prakrijk
te respecteren.

3° StatIlIlt

l 'tW

de boekhollt/rirhtlijllclI

In haar mededeli ng van 13 febnmri 200l kondig d{- d{- Europese Commissie aan dar de besfiwnde boekhoudrichtlijnen inzake financide informatie,
meer bepaald de vierde richtlijn betreff{-nd{- de jaarrekeningen van de vennootschappen (78/660/ EEG) en de zevende richtlijn betreffende de geconsolideerde rekeningen (83/34 9/EEG ), hun w{-uelijk statu ut van referentie
inzake financië le informatie voor alle kapitaalv{-nnootschappen in Europa
behouden.
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Om dit doel te bereiken startte de Europese Commissie in de loop van
het jaar 2001 een mo<h:rniseringsfase van haar boek houdricJHlijnen om
ervoor te zorgen dat deze richtl ijnen overeenstemmen met de internationale
boekhoud normen, en bijgevolg, de imegrale toepassing van de huidige en
toekomstige boekhoud normen van de IASB binnen d(> Europese Unit.- toe
re laten. Deze moderniseringsfast.- moet in principe in 2002 rond zijn.
I-I et Contacrcomitê, adviesorgaan van de Europese Commissie, dat
hiervoor werd opgerichr". onderlOcht in f't'"I"Ste instantie her probleem van
de toepassing van de boekingsmethode tegen dt.- 'werktlijkt Il.wrde'.
Dit onderzoek leidde rot een voorstel van richtlijn dat de Europese
Comm issie op 16 maart 2001 aan het Europese Parlement en de Ministermad voorlegdt.-. Di[ wijzigt de vierde richtlijn betreffende de ja:lrrckeningl'n van de vennootschappen, de zevende richtlijn betreffende de geconsolidt.-t.-rdt.- rekeningen en de richtl ijn over de jaarrekeningen van de banken
om de waardering van bepaalde financ i ~le passiva t.-n aCliva tegen hun '1I"trktlij/Y U"lItmle' toe te laten .
De richrlijn betreffende de 'u'trkelijkt U'IUlrJt' werd op 3 1 mei 200 I
door de Raad en her Parlement van de Europese Unie gestemd , Dit pUnt
wordt afwnderli jk geanalyseerd .

4° Goedktllril/gJlIled)tllliJIllt: /'(11/ dt

I AS-IIOrllltli

bil/nell dt Ellropest Ullie

I-I et voorstel van verordening regelt de invoering van ('en nieuw communautair mechaniSIllt.- belast met de evaluatie en de juridische invoeri ng van
de internationa le b<x>khoudnormen die door de IlIltrlltlliolw! ACCOll1l1illg
SI(1fu!lm!s BOdrd (IASB) werden lx'pa.1Id met het oog op hun lOepassing in
de Europese Unie. Dit mechanisme van evaluatie en invoering moer ook
naga:1Il of de imernationale boekhoudnormen die de IASD opsteh, aanslui[en bij de polirieke bekommernissen van de Europese Unie.
(I) D,t ContlICICOmift'. samengcswld uil yertq;enwoord,gcrs yan de Li<blll!cn en Y;ln dl'

Commissit. ;i ook Ix:voq;d voor de w<,((elijke rckeningellcomrolc. Het
wtrd opgericht confurm arl,kel 5c2 van de y;erd<· richtlijn 7/l/660fEEG
betreffende de jaarn.'ken;ngen van Ix-p'l3lde vel1noolschap5vurml,.I. Dit Comanoomité
Streeft hel volgende na:
• bt"'ordercn yan l"Cn geharmon'SI."Crde toepassing ....111 de boekhoudrichtlijnt'1l door
l"eFdmatig ovedeg over. mc."Cr Ix:p:tald. de COI1Crt.'te problemen d,e door hun tenUIl"ocrlcggll1g omstaan;
• W\";SI.'rcn van de Eurol)C$(" u,mmls,su: over ",·.. mude aanvullingen of amendem<'nten die aan dl' bockhoudrichtiiJnell moeten worden aallgtbracJlI.
liurop,,~<,

Collla([((>mir~
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De creatie van een mechanisme voor de evaluatie en de invoering van
de inrernationale boekhoud normen is onmisbaar in die zin dat het voor de
Europese Unie - zowel op politiek als op juridisch vlak - onmogelijk is
om haar bevoegd heid inzake boekhoud kundige normalisering op onvoorwaa rdelij ke en onomkeerbare wijze re delegeren aan de JAS B, privé-organisme waarop de Europese Unie op dir ogenblik geen enkele invloed uiroefenr. Het is bovendien heel belangrijk om de juridische zekerheid van de
imernationale boekhoudkundige normen te verl.ekeren via de evaluatie en
de invoering van die normen die door de Europese beursgenoteerde ondernemingen moeren worden wegep.1St.
Dit communa urair goedkeuringsmechanisme van de internationale
boekhoud kundige normen zal bestaan uit een dubbele StrUCtuur, enerzijds
een verordenend niveau, het "I?~ge/gel'e"d Boekholldkundig Comi/r en anderzijds, een technisch niveau, het 'Tech"iJ(h Boekbolldkll/ldig Comi/l'.
(i) fu.gcl,gevend Boekhoudkundig Comité
Het Regelgevend Boekhoudkundig Comité zal op politiek niveau handelen volgl'ns de com munaUl:lire bepalingen die de besluitvoering van deze
zogeheten 'regelgevende' comités organiseren. Deze communautaire bepalingen zijn voorzien in de besliss ing van 18 juli 1987 van de Europese
Raad, gekend onder de naam 'com itolog iebesluit'Ul.

'Comilologir: krachrens het EG-Verdrag is de Europese Commissie In
her algemeen bevoegd voor de uitvoering van de besl issingen die de Raad
van dl' Europese Unie neemt (arrikel 145 van het EG-Verdrag). De Raad
comroleert her gebru ik dat de Commissie van haar uitvoerende macht
maakt via comités die samengesteld zijn uit nationale experts. In functie
van de gevoeligheid van de sector in kwestie ga.1f her om adviescomit~s,
beheercomirés of regelgevende comi tés. De adviescomirés kunnen enkel
niet binelende aanbevelin,!;en doen aan de Commissie. De beheercomités
kLLnne.-n de uirvoeringsmallfregelen van de Commissie cklllrentege.-n naar de
Raad terugsturen en dit, met opschortende.- kracht. Indien ele Ibad geen
besl issing neemt binnen een bepaalde termijn, kan de Commissie de vastgelegde uitvoeringsmaarregelen invoeren. Ook de regelgevende comités
(I) Een pr«ie« definitie:" ...... n cOffinologie wordt gegen'n op de imemetSlit van de:" Euro-

Pt'Sl' Commissie, op volgend adres: hup:/{www.inforegio.cec.eu.im/wl:x)\.er/overglol
C_FR.htm
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kunnen de maarregelen die de Commissie nam, opschonen en naar de
Raad terugsturen. Indien dl' Ra..1d de opgelegde termijn niet rl's pecteen,
kan de Commissie de maatregelen enkel vastleggen indien de Raad zich
niet bij eenvoudige meerderheid der stemmen tegen deze maarregelen
heeft verzet. Tm grme schade van de Commissie geeft de Raad eerder de
voorkeur aan de procedure van het regelgevend comité - dat hij naar goeddunken kan gebruiken krachtens de beslissing van 18 jul i L987 (gekend
onder de naam 'comirologiebesluit'). De term 'comimlogie' verwijst dus
naar de beperking van de uitvoerende macht van de Commissie door de
Raad.' (eigen vertaling).
Zo zal her Regelgevend Boekhoudkundig Comité volgens onderstaande
fasen werken:

• Ea ste filSe: Voorstelling door de Europese Commissie van haa.r voorstel om een imernarionale boekhoudkundige norm in te voeren of te
verwerpen
Het Regelgevend Boekhoudkundig Comité zal hl't voorstel van de
Europest' Commissie om el'n internationale boekhoudkundige norm in re
voeren of te verwerpen, bestuderen. Dit voorstel wordl aan8evuld met een
verslag van de Europest' Commissie dat de inrernationale boekhoudkundige
norm in kwestie, zijn compatibiliteit mer de bestaande boekhoudrichtlijnen en zijn geldigheid als geschikte basis voor de financiële informatie in
de Europese Unie identificeert. De Europese Commissie kan het Technisch
Boekhoudkundig Comité raadplegen voor de redactie van dit verslag.

• 'fireede fi/se: Advies van het Hegelgevend Boekhoudkundig Comité
over het voorstel van de Europese Commissie
Het Regelgevend Boekhoudkundig Comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de Europese Commissie, heeft één ma..·md rijd om een advies uit te brengen over de invoering of
de afwijzing van de inrernat ionale boekhoudkundige normen door de
Europese Unie en over de datum van inwerkingtreding van een internationale boekhoudkundige norm die in de Europese Unie wordt ingevoerd.
De stemmodalireîren binnen het Regelgevend Boekhoudkundig
Comiré zijn gelijk aan deze die 8elden binnen de Europese Raad. Het 8aat
in dit geval om een stemming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

!Bit -
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Bij goedkeuring van de norm door het Regelgevend Boekhoudkundig
Comité, wordt de Europese Commissie uitgenodigd om de nodige maatregelen voor de invoering van deze norm te treffen, met het oog op het gebruik in de Eu ropese juridische omgeving.
•

Derde ÁlSe: Overdracht van het voorsrel van de Europese Commissie
naar het Technisch Boekhoud kundig Comité of naar de Europese Raad

Indi en her Regelgevend Boekhoudkundig Comité geen advies Ultbrenst of een nesatief advies over het voorstel van de Europese Commissie
uitbrenSt, kan deze laatste het voorstel voor onderzoek aan het Technisch
Boekhoudkundig Comité of de Europese Raad voorleggen.
Conform de procedures betreffende de besluitvorming door de regelgevende comités wordt het Europese Parlement ingelicht over de werkzaamhc<len van het Regelgevend Boekhoudkundig Comité en kan dus optreden
indien het vindt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overschrijdt.
(ii) Technisch Boekhoudkundig Comité
Het Technisch Boekhoudkundig Comité wordt belast mer het verlenen
van de bijstand en expertise die vereist is voor de evaluatie van de lASnormen in het perspectief van hun gebruik in de Europese juridische
omgeving. Het wordt verder belast met de acti eve opvolging van het
boekhoudkundig harmonisatieproces en met de coördinatie van de verschillende Eu ropese adviezen inzake harmonisatie en boekhoudkundige
harmonisatie.
Her Techni sch Boekhoudkundig Comité werd op 26 juni 2001 in
het kader van een initiatief van de privé-sector opgericht onder de naam
'E FRAG ' of 'EflYOpCali Fiflalláa/ I?cporlillg Adl/üory Groflp' ('Adviesgroep
voor financiële informatie in Europa') en dir door de belangrijkste actoren
die betrokken zijn bij financiële reporring"'.

(I)

Er zijn 10 verschillende panijrn die mCl'wcrken aon het CTtaricproces van lwt Technisch Boekhoudkundig Comité en due groeperen lWI boekhoudbtroep (FEE), de
kleine en middelgrote ondernemingen (U EAPME en EFA i\), dl' gebfl)ikers v~n de
rekeningen (FESE cn EF FAS) en de voor!x,reiders van de rekeningen (UNJCE. EBI'.
ESBG, GEBC, en CEA):

.. ./...
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EFRAG vormt het technisch niveau van her Europees goedkeLlrin,gsmechanisme van de IAS~n ormen. EFRAG stante zijn activiteiten in september 2001.

De Europese Commissaris, belast met de interne markf. de heer Frits
BO LKESTEIN, was blij met dit privé-initiatief en verduidelijkte dat dit de
Europese Unie zal toelaten om, via de belangrijkste aCtoren die betrokken
zijn bij de finan ciële informatie, ('(:n pro-actieve en belangrijke rol te spelen vanaf her eerste stadium van het boekhoudkundig harmonisat ieproces
van de IASB.

Naar het voorbeeld van het communautair goedkeu ringsmechanisme van
de lAS-normen, bestaat de EFR AG uit twee enriteiten: een Toezichthoudende Ra.1d (SlIptn 1isory Board of Ellropta" Orga"istllioflS) en een Technisch
Boekhoudkundig Comité:
(i) Toezichthoudende Raad

De Toezichthoudende Raad verenigt vertegenwoordigers van de Europese
organismen, 'stichters' van de EFRAG, om ervoor te zorgen dat de Europese belangen inzake harmonisatie en boekhoudkundige standaardisering
bij her debat van de IASB worden betrokken.
Her Toezichthoudend Comité, nu onder het voorzitterschap van de heer
Göran TmSTROM, huidig Voorzitter van de FE E, moet onder meer:
•

dt, leden en de voorzirrer van het Technisch Boekhoudkundig Comité
benoemen ;
...1..•
l' Eli: l'éJérJllon des Expens-complabll'S Euro~ns:
- !'ESE: 1't<lmlllfill of Ellrri{ltall Strll~illtJ f!.;>;rh"'If:u:
- EF!'AS: Ellrri(>MII P«lmll;fJll of P"'(lIl(i,,1 ,"-"al)"J/1 S(}("itlitl;
~

- UN ICE: Unie V;ln IndUSlrie- tn \Xlerkt;cversf(-dcrollil-s van Eu rop";

- EBI': ENrof'M// 8allki"g FMtfllll9//:
- ESBG: Ellroptdl/ S"'·II/8S Bal/kJ GrYNI(>:
- GEBC: ENropt<", AJSlx"iallon ofCfIIJ/1tf"IIIY" 8 a,,/a;
- CEA; Europ('t"$ VeTU"kerillgscomltf;
- UEAPME: EllrlJ/lMn AJs(}(";aIHm ofCraft. S"",II "I/IJ AftdillWl-liw EnlrtpriM.1;
- EFA": ENrof'M" F t«rafl91/ of A«"OII"'a"IJ 'II/J t\IIJIft)t"J for SAIEJ.
(2) De in(orma(it betreffende de SfrUCtuu r ,",IO EFRAG wordt gedet~iJlttrcl weerse~ev(On
in hel ~nikel '1IIfIJtri//8 /Wil de Ef' R/IG ', vtrschtntn in Bullelin Comprable Ct Fi nan_
cier, april 2001. pp. 13 10116, Uilsewrij I'rJncis J.HEfIVII.I!.
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• her werkprogmmma leiden en toezicht houden op elf." werkzaamheden
van her Technisch Boekhoudkundig Comité;

• het budget goedkeuren en de financiering van de EFR AG verzekeren.
Vier Belgische leden maken deel ui t van de Toezichthoudende Raad: de
heren Jan VER HOEYE, Fr&léric CHANDElLE, H ervé GUJ[)ER en PauJ ARLMAN.
(ii) Technisch Boekhoudkundig Com ité

Het Technisch Boekhoudkundig Comité verenigt een beperkt aanral Europese technische experts, namelijk 11 leden in totaal, waaronder een Belg,
met name de heer Freddy MI!A~ !). De vertegenwoordigers van de Europese
Commissie en het Europees Comité van marktregularoren (ex-FESCÛ)
zetelen er als waarnemers.
Het Technisch Boekhoudkundig Comité is belaSt met de llitotfening
van de technische act iviteit{-n di{- aan d ... EFRAG werden toevertrouwd.
Zo moet h ... t op basis van een technische analyse en ("('n raadpleging van de
nationale boekhoudkundige normgevers en het accounrancyberoep (FEE)
adviezen uitbrengen over de eventuele toepassing in Europa van de internationale standaarden voor jaarrekeningen (l AS) die de IASS voorstelc.
Dit Comité moet met name:
•

e... n pro-actieve bijdrage leveren aan de technische act iviteiten van de
IASS , meer bepaald door op te treden vanaf de eerste ontwikkelingsfase van de normen en interpretaties van de IAS S . Het Comité kan
eveneens een bijdrage leveren door de technische en conceptuele zaken
die gelanceerd worden dOOf de IASB ce becommentariëren zodanig dat
her boekhoudkund ig harmonisatieproces rekening houdt met de
Europese belangen;

•

eventuele onverenigbaarheden van het Ixlekhoudkundig kade r van de
lASB met d e Europese boekhoudrichtlijnen identificeren en, indien
nodig, wijzigingen van deze richtlijnen voorstellen;

•

de homogeniteit verzekeren op Europees niveau van de handleidingen
van de lAS, opgesteld door de nationale Ixlekhoudkundige normgevers.

(I ) De heer Frcddy Mr,~N is ook lid van de Commissie voor BoekhoudkundiSe Normen.
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De links tussen het politiek niveau en het technisch niveau van het communautair goed keuringsmechanisme van het boekhoudkund ig kader van de
JASB worden schematisch weergegeven in onderstaand organogram.

Goedke u r ingsm echa nism e n van de internatio nale
boek ho udkundige norm e n in de Euro pese Un ie
Pol it iek n iveau
Regclgevend
Boekhoudk undig
Comité

/
Technisch
l1lveau
EFRAG

Europese Com mi ss ie

, ,

~,

t

_ _ _ =

Europees Com ité
van marktreg uluwfen
(ex-FESCO )

Technisch Boekhoud kund ig Comité

Toezichthoudende
Raad

(Tuimim i Expfl'f C rQ/lp)

(SlIjleIWiso/"y Bwml)

I

I

Adviesforu m van
boek houdku ndige
normgevers

Europese coördinatie
en verbeteri ng van de
nat ionale gocd keuringsmechanismen

interventie als waarnemer

De link tussen het Technisch Boekhoudkundig Com ité en de nationale
boek houdkundige no rmgevers wordt gelegd via het Adviesfo rum van
boekhoud kundige normgevers.
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Her goedkeuringsmechanisme moet er vooral voor zorgen dar de Europese belangen door de IASB in aanmerking worden genomen vanaf de eerste besluirvormingsfase inzake harmonisatie en boekhoudkundige standaardisering. Mocht Cf een probleem zijn, dan moet dat op het w:hnisch
niveau van her goed keuringsmechanisme worden onderzocht,

6 0 Bekmdmllking
De beslissingen van de Europese Commissie betreffende de invoering van
de internationale boekhoud normen zullen worden bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschap,
c) Vertaling van de lAS naar het Nederlands
In haar brochure "lAS - Krachdijnen voor een Belgisch Beleid" van maart
200 I srelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen op pagina 13:

"Tol/log toe zijl! de Belgisebe /'e/l/lOotseMppen en de beroepsbeoefent/t/rs weinig of
ntllllt-'tlijks wrll'OIlJlld lIIet de loeptwing 1-'«11 de IAS-norllletl (of Intc/'llt/liOlial
Fil/{J1/cial Repol'tillg SllIIu/lIrds, zoals de lAS 111/ noelllen). Het Ellropese IASpl'ojeft heeft lilt/tIr kaliS op slagen illdietl de IA5-normetl adeqllllt/t etl lIlIiform
worden toegepast e/I ook begffpell door de gebmike/'s f!/'/·all. EtlI e/ellle/ifaiff /ff'eiste daartoe is de mime en IIlelle besc!Jikbafl/'heid l'tlll betrollll'fMI'e l'erfalillgw
//(111 de /AS-/!o/'/lletl ill de f(l/en /1(/11 Ellropese U"ie. De Ellropese Unie dr(lagf
de l'I!I'tlllfll'oordelijkheid 0/11 terzake dril/gend eell t'erallfu'oorde beleidsvisie te
olltwikkelen etl COllcrete initjafiet'tll te l/elJitll. Hef /·/'tI(/gstllk /lall de /'erta/ingfll
lIIt/g dlls llief t/Is eell mit/fllre kUl{!stie /I'orden afgedaall. De beschikbaarheid I!(II/
liCrlt'/ingen is immers erg belangrijk /'001' de toepassing. illlerpret(ltie en best"deI'illg /'all de lAS-normen door de OfJde/'lIemingetl, beroepsbeoefelltltl/'s. beleggers.
toezichthollders, hO/I{!I/ en rechtbankelI tl/Zo ell derhalz'l! 1'001' bet s/aget1 /.'tI1/ de
IA5-htmIl011ist/tie Î1/ Europa."
Her IBR werd samen met her lAB gecontacceerd door de voorzirrer
van de Commissie voor B(){Okhoud kundige Normen (CBN), de heer JeanPierre MAES, om samen met het N IVRA re zoeken naar mogelijkheden
om te komen tor een verraling van de /lIIerllatÎollfll I\ccolllifing Sltllldards
(lAS) naar het Nederlands, die rot op heden onbestaand is. Een Franse vertaling van deze Internationale boekhoudnormen werd reeds in Frankrijk
verwezenlijkr door het Franse beroep. De Raad van het lnsritlltlt besloot
dan ook om in te gaan op het verzoek van de \'oorzincr van de CBN.
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Na overleg besloten de Com missie voor Boekhoudkundige Normen en
de Raad voor de Jaarverslaggeving van Nederland, om samen met de steun
van de beroepsinstiwten (het IBR en het lAB voor België en het NIVRA
voor Nederland) een gezamelijk proje<:t op te starten ter voorbereidi ng van
de vertaling van de lAS naar het Nederlands. Di r project behelst de uitwerking vall de Nederlandse verlaling van een lijst van een sleutelwoorden
en -uitdrukkingen die in de lAS voorkomen. Ot- coörd inatie voor België
wordt waargenomen door de Voorûrrer van de Com missie voor Boekhoud·
kundige Normen, de heer J ean. Pierre MAES.

De confraters Eddy DAMS en Karel VAN Qosl"VELDl" zij n ingegaan op
het ven;oek van de Raad van het Jnstiwut om het lOR te vertegenwoordi.
gen binnen de projectgroep.
De door de Europese Commissie goedgekeurde internationale srandaarden voor jaarrekeningen kunnen jurid isch sleclH$ ingevoerd worden in
de Europese rechtsorde wanneer zij in hel PubJicatieblad van de Europese
Gemeenschappen zijn bekendgemaakt. De visie dar de goedgekeurde teksten ook in de verschillende ralen van de Gemeenschap moeten beschikbaar
zij n, werd tijdens het voorzitterschap van België van de Europese Un ie ook
uitdrukkelijk opgenomen in een aangepast artikel 3 van voorste! van verordening van het Europese Parlement en de Ra.1d betreffende de toepassi ng
van intern:uionale standaarden voor jaarrekeningen, dit op advies van her
Econom isch en Sociaal Comité van de EU (C260 van [7 september 2001 ,
PI'. 86-89).
1.2.2.

Advies van hct Econo misch cn Sociaal Comité

Op 17 september 2001 brnchr hel Europese Economisch en Sociaal Comité
(verder E.S.C.) een advies uit over het voorstt-! van verordening van het
Eu ropees Parlement t n de Raad in verband met de toepassing van de internationale boekhoudkundige normen (PI/bI. EG, C 260/89, 17 september
20(1), waarvan de belangrijkste btmerkingen verder worden samengevat.
Her E.S.C. steunt de doelstelling van hogervermtld voorstel van verorden ing, namel ijk het opstellen van een gemeenschappel ijk boek houd kader
voor alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie, dat
verschillend is van het Amerikaans kader en onmisbaar is voor de bevordering van de integratie van de Europese kapitaalmarkten en van de marktcn
voor financiële diensten.
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Volgens het E.S.C. moer men bij her nastreven van deze doelscelling
evenwel rekening houden mec:
•

her communautair belang bij de definirie van de internationale standaarden voor jaarreken ingen, meer bepaald via de deelneming van een
deskundige van de Eu ropese Unie aan de werkzaamheden van de IASB;

•

de belangen van de andere betrokken partijen, van investeerders [oc
werknemers, eveneens rekening houdend met de specifieke behoeften
van de K.b10's en de pocenriële impact op de fiscaliteit.

Om elke mogelijke verwarring betreffende de inrernationale boekhoudnormen te vermijden, sreunr het E.S.C. in het bijzonder de wil van de
Commissie om deze normen integnL1l te aanvaarden of te verwerpen. Het
E.S.C. steunt geenszins de idee van een gedeeltelijke aanvaarding of een
gew ijzigde versie van de internationale boekhoudnormen.
Het E.S.C. nodigt de Europese Commissie verder uit om:
•

ervoor te wrgen dar alle internationale boekhoudnormen en hun respecrieve interpretaties in alle ealen van de Gemeenschap beschikbaar
zIJn;

•

een goede oplossing te zoeken voor de problemen die de bank- en verzekeringssecroren ondervinden inzake de boeking cegen de ··werkelij ke
waarde·· van de financiële instrumenten;

•

te verduidelijken dat de mogel ijkheid om 'el ke andere gelijkaardige
boekhoudkundige norm' ce gebruiken, slechts tijdelijk geldt tot er een
internationale norm beschikbaar is;

•

te zoeken naar een passend invoeringsmechanisme van de lllternanona Ie boekhoudnormen om hun goede werking te verzekeren.

Her E.S.C. steunt verder de wil van de IASB (vroeger IASC) , om voor
de KMO's spet:ifieke internationale boekhoud normen in te voeren die hen
toelaten een eventuele beursgang ce vergemakkelijken.
In punt 3.17 van zijn advies stelt her E.S.C. expliciet voor dac de
bedrijfsrevisoren in hun conrroJeversJag bekracht igen dat de financiële
rekeningen van de geconrroleerde ondernemingen met de incernarionale
boekhoudkundige normen overeenstemmen.
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1.2.3.

Europese richtlijn in zake ;IF(ti"m/"e"

In her kader van de tenuitvoerlegging van het Actieplan voor de financiële
markten'" en in het licht van de evolutie van de inrernarionale boekhoudkundige harmonisatie stemden de Ministerraad en het Europese Parlement
op 3 1 mei 2001 een Richtlijn tot wijziging van de vierde richrlijn betreffende de jaarrekeningen van de vennootschappen (7S/660/EEG), de zevende richdijn betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen (83/349/EG) en
de richtlijn betreffende de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen van banken en andere financiële instellingen (86/63:>/EEG) (Richtlijn 2001l6:>/CE, Pub/. EG, 27 oktober 2001).
Deze richtlijn wil de Europese boekhoudkundige reglemencering
moderniseren zodat ondernemingen, die een openbaar beroep doen op her
spaarwezen, op de intcrnatiomde kapitaalmarkren beter kunnen inspelen
op de vereisten inzake financiële informatie en bijgevolg hun internationale concurrentiepositie kunnen verbeteren.
Deze richdijn stelr de Europese ondernemingen in staat om de Încernationale boekhoudnormen, meer bepaald norm lA S 39 betreffende de
waardering van financiële instrumenten, imegraaJ roe te passen en laat de
waardering tegen 'fair mlm' ('werkelijke waarde') van bepaalde financ iële
activa en passiva toe.
Ze machtigt de Lidstaten om alle vennootschappen of bepaalde categorie!'n van vennootschappen roe te laten of, naar keuze, te verplichten,
gebruik te maken van de "fair value-waarderingsregel"' voor de waardering
van de financiële insrrumemen (met inbegrip van de afgeleide financiële
instrumenten) bij het opstellen van jaarrekeningen en de geconsolideerde
rekeningen.
De toelating of de plicht om gebruik te maken van bovenstaande waarderingsregel kan zich evenwel beperken tOt de geconsolideerde rekemngen.
De belangrij kste puncen van de richtlijn kunnen als volgt worden
samengevat:
(I)

Med edeling van de Europese commissie, "I'ill""ái!lt difllJ/m: T~IIIIÎ/'QerleggÎlIg I'nl/ he/
1t(J.lt~ 1"0lIl' jilld1/Cittf IIlt/rlt/m: teil Artitpl(J/"', COM (1999) 232.11 mei 1999. beschikbaar op de internct site van de Commissi~: http: //europa.eu.im{çommfi mcrnaJ_ mar·
ket/en/Cin3nces!gencrJl/act ionrt.pdr
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(i)

Begrip "werkelijke u'(f(lrde":

Artikel 42ter van de richclijn verwijst naar (\vee waarden om de 'werkelijke waarde' van een financieel insrrumem te bepalen:
(a) een marktwaarde, wanneer deze makkelijk kan worden geïdemificeerd
op een betrouwbare markt, in regensrelling ror het begrip historische
kostprijs;
(b) een waarde gebaseerd op algemeen aanvaarde waarderingsmoddlf."n,
waarvan de belangrijkste onderliggende hypothesen in de toelichting
bij de jaarrekeningen worden vermeld bij ontstentenis van een makkelijk identificeerbare markt.
(ii)

Eltll/enfen die bf/i/ell het foeptJSjillgJdollltÎ/i

/'111/

de boekhOlldmethode l'tU/ de

'u'Irkelijke 1I'(J(lrde' 1.'(1//(11
In her voorwoord (12) bepaalt de richtlijn dat enkel de financiële acrivaen passivabesrnnddelen, waarvoor een internationale consensus over de
gepastheid van hun waardering tegen de "werkelijke waarde" wf."rcl bereikt, op deze manier moeten worden gewaardeerd, Op dit ogenblik sluit
de internationale consensus de meeste posten die betrekking hebben op
het "/xwkil/gbook" uit.

Dit betekent dat de richtlijn geenszins de basisaanpak van de hisrorische kostprijs wil schrappl."n, maar deze - gezien het gf."brek aan een internat ionale consensus bf."treffende de universele toepassing van de waardering tegen de 'werkelijke waarde' - mer ef."n andere methode wil aanvullen, Bepaalde elementen van de balans zoals de materiële vaste activa en de
leningen op lange termijn zullen ook regen aanschaffingswaarde gewaardeerd blijven,
Artikt.-l één van de richtlijn verduidelijh dat de waardering tegen de
'werkelijke waarde' niet kan gelden voor:
(a) niet-afgeleide financiële instrumenten, aangehouden tot aan hun vervaldarum;
(b) leningen uitgegeven door de vennootschap en vorderingen die geen
deel uitmaken van de handelsporrefeuille;
(c) belangen in filialen, verbonden ondernemingen en joint-ventures;
(d) door de vennootschap uitgegeven eigenvermogensinsrrumenten;
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(e) overeenkomsten die een evenruele inbreng in her kader van een samenwerking russen bed rijven behelzen;
(f) financiële insrrumenten met zodanige specifieke kenmerken dat versla,g,geving over deze instrumenten volgens de algemeen aanvaa rde
praktijk op een andere manier moet geschieden dan voor andere fina nciële instrumemen.

(iii) Btkmdlllakil/g

De richtlijn bepaalt eisen inzake bekendmaking, en onder mt-er dar in de
toelichting bij de jaarrekeni ng de posten van de balans vermeld worden
die ,gewaardeerd werden regen de "werkeli jk,' waarde".
De Europese rich tl ij nen lieten de lidsta ten verschillende opties inzake
boekhoudkundige re,glemenrering. Dit verklaarr de talrij ke verschi llen
russen de internationale normen en het Belgisch wettel ijk kader.

De CBN lanceerde een omvangrijke analyse van de verschi llen tussen
de lAS en her Belgisch we([elijk kader.
De Raad van het IBR verheugt zich over her feit dat de CBN zijn rol
inzake imerpretarie en initiatiefnemer van het wet,gevend en reglementair
kader voortzet.
1.2.4.

Recente evoluries op Europees ni veau

Om de werkin,g van de interne markt te verbereren en een harmonieuze en
doeltreffende werking van de Europese kapitaalmarkt re ven:ekeren, versterkte de Europese Commissie eveneens de toepassingsmechanismen van
de boekhoudkundige normen, meer bep.1ald via iniriatieven inzake werrelijke rekenin,gcontrole, namelijk:
(i) de Europese aanbeveling van 21 november 2000 die bepaalde minimumvereisten voor de kwaliteitscontrole van de wettelijke rekeningcontrole") vastlegt (zie punt 7. Kwaliteitscontrole van onderhavi,g Jaarversla,g en IBR-J aarversla,g 2000, pp. 74-75);

(I)

Ou docull'lC:flt wordt volll"diS overgl"oomen in bi)la.ge :; bi) het mR-Jaarvl"rsla.g 2000.
PI'. 362 [0[ 369. Ou document kan ook worden ger.i:ldpl«gd op de SI[e van de
Euro~ Commissie hltp:llwww.eUTopa.eu.intfcommfin[ernal_markelffrfcompanyf
3ccountfnewsJindexJum.
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(ii) het Emopese ontwerp van aanbeveling van 18 december 2000 betreffende de onafhankelijkheid van de personen die belast zijn mer de
wettelijke rekeningcontrole (zie hierooven, punt 3. Ethische Zaken Onafhankeli jkheid).
De Raad van het IBR is verheugd mee deze Europese initiatieven. De
Raad vindt immers dat de boekhoudkundige harmonisatie slechts één van
de stappen is die COt hoogstaande financiële verslaggeving leiden. Het
bereiken van dit doel gaat onvermijdelijk via de uitvoering en de bevordering van een wenelijke rekeningcontrole en een hoogwaardige kwaliteitscontrole op Europese schaal.
Vanuit hetzelfde perspectief verwelkomt de Raad ook de initiatieven
d ie de Europese Commissie in de loop van de maand juni 2001 nam mer
het oog op de uitvoering van een eerste reeks aanbevelingen van her Verslag LAMFAI.USS'f " betreffende de invoering van een geïntegreerde Europese effectenmarkt, namelijk:
•

het voorstel van richdijn van het Europese Parlement en de Raud vun
30 mei 200 I betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of COt de handel
worden toegelueen'l\;

•

het ontwerp van richtlijn van het Europese Parlement en de Raad van
30 mei 2001 betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie
(marktmisbruikY ";

•

de oprichting op 6 juni 2001 van twee Europese raadgevende comités
voor de tenuitvoerlegging van het Act ieplan voor de financiële diensten1h in het kader van de Europese reglementering van de beursmarkten, namelijk het Europese effectencomité en het Europese Comité van
Marktregularoren (ex-FESCO).

(I) Hl"[ ' Eindverslag van hef Comité der wijlen over de rl'gulering van de Europese dfe'tenmarkl("n', behndgem,uh op IS februari 200 I en bekend onder de naam 'Verslag
LAMFALUSSY'. is beschikbaar op de internetsire van de Europese Commissie: hup:/!
www.europa.eu.inrlcomm/inll"rnal_markct/en/finances/genel".Il1lamfalussyfr.pdf
(2) Dil onrw"rp van richdijn is beschikbaar op de imcrnctsirc van de Europese Commissie: h ttp;/Ieuropa.cu .in I/eu r-Iex/nl /com/pdf/200 I fnl_'jO I PC0280. pdf
0) Dit ontwerp van richtlijn is beschikbaar op de imcrnelsite van de Europese Commis_
sie: hup:/Ieuropa.eu .in (/eu r-Iex/n l/com/pdfl200 I fnC'O I PC0281. pdf
(4) Mededding van de EuropeS(· Commissie, 'Filumrièlt Dims/m: TmnitnJfrleg;:i/lG '.<1" Ix,
kader ,,'(}(J~ ji/lt/J1rièt. mt/rk/m; ft" <lclifpl",I'. COM (1999) 232, 1I mei 199<). beschikbaar
op de imernersire van de Commissie: hnp:/leuropa.eu.int/comm /imrrnal_markeuen/
finances/gcneral/anion nl.pdf
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1.3.
1.3.1.

Natio nale as p ecte n
N ieuweCommissicvan hc tJ OR

De Raad richtte een nieuwe werkgroep op met de naam 'ColJltlffrolllifé lIIel
de COlllllliuit l·'f)()r B()I!kholldJullldige Normm'.

Deze Commissie moet de reflectie van de Raad aanvullen in her kader
van de adviezen die deze inzake boekhoud recht uitbrengt.
Deze Commissie is als volgt samengesteld:
•

H . VAN PASSEl, Voorliner;

P. FIVEZ, H . OPSOl'oIER, J . P. VINCKE, M. DE \VOl.F,
L. Boxus, Bedrijfsrevisoren;
• C. CHICHAH, \Xletenschappelijk secretariaat.
•

J.

CHR1STlAENS

en

De activiteiten van deze Commissie tijdens het boekjaar 2001 worden in
het tweede deel van onderhavig jaarverslag beschreven (Hoofdstuk V, § cl.
1.3.2.

Activi teiten va n de CBN

a) Verslag van de Commissie voor Boekhoudku nd ige Normen over de lAS
De Raad volgde aandachtig de werkzaamheden van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen (verder CBN) bet reffende de evolutie van het
Belg ische recht houdende jaarrekeningen in het kader van het Europees
harm onisatiebe leid dar op de internationale boekhoudkundige normen
(lAS) steunt.
De Raad nam kennis van het verslag van de CSN'" betreffende de
krachtlij nen van een Belg isch beleid inzake internationale boekhoudkundige normen.
Jn haar verslag dat in maart 200 I verscheen, doet de CBN aanbevelingen aan de Regering voor het maken van belangrijke, conc rete keuzes in
het kader van de verplichte toepassing, in 2005'11, van de lAS-normen bij
de opstelling van de geconsolideerde rekeningen door de Europese beursgenoteerde ondernemingen.
(I) Commissie voor Boekhoudkundige Normen. ' lAS: KTllChtiijnen voor un Belgisch

beleid. maan 2001'. beschikbaar op de Internetsite w.n het InStituut: hrtp:lfwww.
aceoumancy.bc.
(2 ) Oe: vervaldatum van 200~ wordt momenteel nog besproken op Europtn niveau.
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Deze suate8ische keuzes hebben meer bepaald berrekkin8 op:
(i)

Her bepalen van het toepassingsgebied van de lAS-normen dat op
nationaal niveall wordt gekozen: het omwerp van verordening voorzier in de mogelijkheid voor de lidstaten om dc niet-beursgenoteerde ondernemingen en de staturai re rekeningen, op basis wa.arvan de belasting in België wordr berekend , toe H: laren of te dwingen de lAS-normen roe re passen;

(ii )

De noodzaak om een debat over een scheiding tussen het boc.-khoudrecht en het fiscaa l recht te stanen in de veronderstelling dat de
lAS-normen op lange [ermijn de referentie voor de opstelling van
de al dan niet geconsolidt"(-rde jaarrekeningen, worden;

(iii )

Het al dan niet behouden, tegen de vervaldatum in 2005, van het
afwijkingsbeleid ten overstaan van bepaaldr: ondernemingen ('Clo_
Im/ P/flJ"J~" genaamd), die h('n toelaten om een andr:r boekhoudkundig kader dan het Bdgische te kiezen;

(iv)

Her beleid ten overstaan van kleine en middelg rote ondernemingen
aangezien de lAS-normen hoofdzakelijk voor beursgenoteerde en
consoliderende ondernemingen werden ontworpen ;

(v)

De rol van de C BN in het homologarir:proces dat op Europees
nivr:au werd ingevoerd en her begelr:idingsproces van de Belg ische
ondernemingen, waarvan slechts weinigen verrrouwd zijn met de
lAS-normen;

(vi)

De initiatieven inzake de venaling van de lAS-normen en de opleiding van de gebruikers van deze normen.

Wat het roepassingsdomein van de lAS-normen betreft , d rukt de CBN
haar voorkeur uit, van alle alu:rnarieven die ze in haar verslag overweegr,
voor de verpl ichtr: toepassing van de lAS-normen op de g('(onsolideerde
(I) Er wrrdt·n vier cmcria ,!;ck{)~cn om de locpassÎns ~an l'ell :mdcr bot,khoudkulldiS

k:u,kr dan hee Bl'l,!;i!ICh ux' Ie IJlcn:
de loesans lOl de bjlll,~lmark("n voor de finançierlllS ~an ondernemlllgen die in
de consolida( le zijn op,!;enomen o( ondcrnl"minSl"1l dil" ml'( 1K'1l "" rbondl'n liin:
dl.' u;we(eOlns Van een SI'Ol)C deel Van dl" a(tÎvill"ÎIl"1l in het builen land;
het lidmaalschap ~an t't'n ,!;t'Consolldl"Nde sroep d,l' ten ~nder bder dan het
Belgi!ICh kadcr Scbnlikt:
Iwt lidmaatschap ~~n l'en t'Conomlsche S«"lOr waarvoor op IIllt'rnalion:oa1 ~ Iak
meeslal een ander kader dan het Belgl!ICh bder wordt Seb"" kl .
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rekeningen van beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen die
zich op hun beursnotering voorbereiden en voor de Jam/r"lifl't toepassing
van de lAS-normen op de geco nsolidt~rde rekeningen van nier-beursgenoteerde ondernemingen.
Verder Stelt de CBN voor om de toepassing van de lAS-normen niet
onmiddelli jk (zelfs niet faculrarief) tor de sraruraire rekeningen uit te breiden, Volgens de CBN zou de on middell ijke uitvoering van deze oprie in
België de ontw ikkeling van nieuwe verbanden russen her jaarrekeningenrecht, her vennoorschapsrt'Chr en her fiscaal recht vereisen. Het lijkr nu
nog re vroeg om dergelijke hervorming re promoten die rrouwens in grore
mare zal aOlangen van de aangepaste versies van de Europese richtlijnen
inzake financiële informatie. De CBN waarschuwt evenwel voor de grore
kloof die kan ontstaan (lissen geconsolideerde reporring (opgesteld op
basis van lAS) en smrumire reporring (opgesteld op basis van her fiscaal
recht en het vennootschapsrecht).
Daarom srelt de CBN voor om de verschillen russen her Belgisch jaarrekeningenrecht en de lAS-normen grondig re analyseren om goed te zien
welke scheefrrekkingen of gevolgen de toepassing van de lAS-normen op
de verhouding tussen het boekhoud recht, het fiscaal rechr en het vennoorschapsrecht zal hebben en, op basis hi ervan de vereiste aanpassingen door
te voeren.
Wat her al dan niet behouden van her afwijkingsbeleid betreft, stelt de
C BN voor om dit beleid aan te passen in de veronderstelling dat de verplichte toepassing van de lAS-normen zal gepaard gaan met de facultatieve toepassing van deze normen door elke onderneming die geconsolidt-t'rde rekeningen moer opsrellen. De aanpassing van de defin itie van de
'globtd plaJtri zou tor de toepassing van de lAS-normen moeren worden
beperkt.
Wat betreft de kleine en middelgrote ondernemingen wijst de CBN
erop dar de lASC (de huidige IASB) overweegt zijn normen inzake financiële verslaggeving in functie van de grootte van de ondernemingen aan te
passen.
Betreffende de opdracht van de CBN, kondigt zij aan, in hel kader van
haar wettelijke opdracht. de vereiste initiatieven t~ nem~n om advies te
geven aan de Regering en het Parlemem. Ze zal pro-actief dt'eInemen aan
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de omwikkeling van de lAS-normen, meer bepaald via haar vertegenwoordiging in het Technisch Boekhoudkundig Comiré van het Europese 'goedkeuringsmechanisme', via commentaar op de projecten van de lASB en
open vragen die een technische oplossing vereisen. Om deze pro-actieve
deelneming IOC re laten, is her nutrig ce herhalen dar de CBN rec-<ls het
initiacief nam om een intern T(·<:JlOisch Comiré voor de Europese en inrernationale !xlekhoudkundige normalisatie op te rielnen dat bepaalde internationale boekhoudkundige kwesties moet voorbereiden en ondertoeken.
Wat de behoefuc'n inzake de vemding van de lAS-normen betreft, herhaalt de CBN dat deze kwestie zich niet tor de rechnische aspecten
beperkt. De vertaling van de lAS-normen is immers een essentitle factor
voor een goed begrip en een uniforme interpretatie van de lAS-normen
door hun gebruikers van dl;' Europest' Unie, en bi jgevolg voor her succes
van her Europese projecr dar deze normen verpl icht wil maken in Europa.
Het is daarom belangrijk dat de Europese Unie concrete initiat ieven terzake neemt, zoals ze reeds gedaan heeft. De CBN voegt da.1raan roe dat
ook zij initiatieven zal nemen om de Belgische ondernemingen zo goed
mogelijk in te lichren over de lAS-normen die in de Europese Unie werden goedgekeurd en die op de jaarrekeningen moeren worden tof·gepast.

b) Technisch Comité van dt, Commiss ie voor Boekhoudk undl!:e Normen
Zoals hoger vermeld, richtte de CBN een Techn isch Comité op dar de evolutie van de Europese en internationale boekhoudkundige normalisering
moel onder.:oeken.
De belangrijkste taak van het Technisch Comité van de CBN is de
technische analyse van bcl>aalde boekhoudkundige kwesties die op de
agenda van de EurolX"se en internationale boekhoudkundige werkgroepen
Staan (IASB).
In her kader van het commu nautair goedkeuringsmechanisme van de
inrernacionale boekhoudkundige normen speelt het Technisch Comiré van
de CBN de rol van interface russen het Tech nisch Boekhoudkundig Comité
van de adviesgroep voor financiële informatie (E FRAG) en de CBN.
Her Bulletin nr. 46 van de CBN (mei 2000) bevat meer informatie
over het Technisch Comité van de CBN, meer bepaa ld betreffende de
samenstelli ng en de werkmethodes.
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c) Omwerp van ad vies van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen 126/18 inzake de aanschaffin,gswaarde bij inbreng in natura
Op basis van de aanbeveJin,gen van het 'Collltlrtcolllilé lIIel de COJ/llJliJsie I:OO~
BOI!khoJ(dklllldige NorllJtII' vergaderde de Raad op 7 september 200 I om het
ontwerp van advies over de a.'lnschaffingswaarde bij inbreng in narura, uitgaande van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, te bestuderen.
In zijn advies sluit de Raad zich aan bij de Commissie voor Boekhoudkundige Normen over de noodzaak om een advies uit re brengen over de
vastlegging van de aaoschaffingswaarde. De Raad vindt het immers nuttig
om advies! 26/ 14 van de e BN 'Boekhoudkundige t'erll'erkillg /'((1/ teil mi//'trr;(hlillg ell cell mll/vot! lOl il/J(hrijtling door illbrtllg illllt/II/m,m, in een aangepaste versie te publiceren en meer bepaald in het licht van de buitenlandse
en incernationale normen inzake financiële verslaggeving.
In dir perspectief dankce de Raad de Commissie voor Boekhoudkun-

dige Normen voor de kans die hij kreeg om zich over dir onderwerp uit ce
spreken.
In zijn advies verheugt de Raad zich over de waarderingsgrondslagen

die de eBN voorstelt om de aanschaffingswaarde bij inbreng in narura te
bepalen. Dez(' waarderingsgrondslagen willen enerzijds de waardering van
de aanschaffingswaarde van de vermogenselemenren die de inbrengomvangende onderneming meebrengt en andenijds de waardering van de aanschaffingswaarde van de aandelen ontvangen als vergoeding voor de
inbreng door de inbrengende onderneming, mee elkaar doen overeenstemmen.
De Raad formuleert eveneens enkele opmerkingen om bij te dragen tot
een beter begrip van de verwerking van de aanschaffingswaarde bij
inbreng in natura.
Deze opmerkingen willen er hoofdzakelijk op eoezien dae de voorgestelde waarderingsgrondslagen voldoen aan de bepallllgen van artihl 39
van hc:r koninklijk besluit van 30 januari 2001 houdende uitvoering van
het \'V'etboek van vennootschappen en willen enkele voorbeelden , met
eventuele uirzonderingen op voornoemde gelijkscellingsregels, toevoegen.

(I) Zie Bullet in nr. 43 van de Commissie voor Boekhoudkundi ge Norml"n. juni 1998.
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Nadat ze alle opmerkingen van de betrokken partijcn H ) bestudeerd had,
keurde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen het advies betreffende de aanschaffingswaa rde bij inbreng Jn naru ra in de loop van de
'maand november 200 I goed.
d) Ander{- adviezen van de Commissi{- voor Boekhoudkundige Normen
De Raad nam eveneens kennis van en onderzocht alle andere adviezen die
de CON In de Joop van her boekjaar 2001 nam, namelijk:
•

het advies 126/17 bet reffende de bepaling van de aanschaffingswaarde
van activa, verkregen onder bezwarende t ite! of om niet;

•

het advies 178/1 betreffende de boekhoudkundige aspecten van de cerrifiëring van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen.

e) Overige conmccen mer de CBN
In het kader van zijn samenwerkingsbeleid met de CBN bevestigt de Raad
zijn besluit om omwerpen van advies, adviezen van de CBN en de bedenkingen die deze documenten bij de betrokken partijen oproepen, op de
internetsite van her Instituut te publ iceren, in afwachting van de verwezenlijking van de internetsite van de CBN.
De Raad beeft besloren de leden e{-n editie 2002 van hN Wetboek van
vennootschappen re schenken. De Raad wil de CBN in dit kader bedanken
voor haar wetenschappelijke bijdrage tOt her publicatieproject van de
geannoteerde versie van her Wetboek van vennootschappen die het rBR,
het lA B en het BIBF samen lanceerden in 2000.

1. 3.3.

Advies va n d e Central e Raad voor he t Bedrijfs leve n

De Raad nam kennis van het advies'" dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (verder CRB) op 17 juli 200 [ uitbrach t over de Europese wil
om her boekhoud recht te hervormen en het boekhoudkundig kader van de
(1) D il advies I'n de ~aC!il's I'mp ziin Ix>schikbaar op de imcrncIs;lc van hel lnslitllllt:

lmp: /fwww.accounrancy.he
(2) Advil·s betrdFende de Europese wil om het boI.'khoudrechr t(" hervormen en h("( boI.'khoud kundig kader re gebruiken van de flllt rlWliMUllt\rrfJnlllÎng S/(f/ul"rdJ 8r><ml.
beschikbaar op de imtrnl'lsi!c van d,· C"l1Imk R"ad voor hl'! Bedrijfsleven, Imp:
www.cn.Crb.fgov.be
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International Anwllltillg Standtlrds BOfIrd te gebruiken. Dit advies werd
opgesteld na een reeks audities van experts waarvan df.- teksten intf.-graal
als bijlagen bij hf.-t advif.-s'" werden gevoegd.

a. Algemene aanbevelingen

De CRB staat in het algemeen gunstig tegenover de doelstellingen die het
ontwerp van vNordening van het Europese Parlement en de Raad inzake
de toepassing van internationale boekhoudkundige normen nastreeft ,
namelijk de versterking van de transparantie en de vergelijkbaarheid van
de financiële informatie in Europa en, als logisch gevolg, de bescherming
van de bdeggers en d(- creatie op lange termijn , van een doeltretTende en
geïntegreerde markt van financiële diensten.
Het advi(-s van de CRB inventariseert evenwel een aamal aanbevelingen die de aanzet willen geven voor een politiek debat over bepaalde punten in het specifieke kader van het Belgisch voor4irrerschap van de Europese Unie. Een aantal ervan worden verder samengevaL
De Belgische sociale parrners, verenigd binnen de C RB , stellen zich
(-(-rst (-n vooral vragen over de rol die aan de Europese Unie wordt toegekend in het proces van lx:sluitvorming en uitwerking van de international(- boekhoudkundige normen, in de mare waarin de Europese Unie nier
verreg(-nwoordigd is in de ''''ernation,,1 A((o","illg S(,,"t/tlrd B{)(rrd (verder
IASB). 0 (- sociale partners pleiten er daarom voor dat de Europese Un ie
f.1.'n actieve rol zou spelen vanaf de eerste uitwerkingsfase van de internationale boekhoud kundige normen en om zelf betrokken re worden bij het
goedkeuringsproces van deze normen, zoals voorzien in het ontwerp van
verordening van her Eu ropees Parlement en de Raad.

(I) De leden V3n de Ccnrmle Raad ,·oor het Bedrijfsleven hoordt·n achlereenvolgens de

heef TlUEN!'ÛNT. vertegmwoordigtr van de Europt·sc Commissie, de ht"{·r JL DUPLAT,
Pasl-Presidetll van dt· Commissie voor het B:lnk- en I' inallciewe~tn. d(· heer J. P. M"ES.
Voor~iner van de Commissie voor l3ockhoudkuIldige Normen. de heer J.F. C","S.
P3SI-Prt·sidenr van 11("( Inslintut der Bt-.;Iriifsrevisof(·n. ,k h,"Cr J Ot" LEFNttHIl. Voorûner vUil hel Instituut van de AccoulltantS en de I3daSlingsconsu!enten. de heer
Professor J. P. St:IlV"tS. Voorzi1ter V;tn de Hogt· Ra.1d voor de Economische Ikrocpt'lll:n
Kabinerschef V3n de MilliSlcr van I:inancien. ~kvr. C. I)btR, vcrtcgenwoordissler van
hl·t K3binel Van de Min iSTer van Economie. de Iwer DEt.PtERRE, verwgrnwoordiger
van de /l.linisrer van Economil· en de heer K. V"N HIIl.J.E, Afddingshoofd - [kparu·ment l'inanci~le inform~lie en Vennomschapsrl"(hl - DG lttlcrne Markt . Europesl'
Commissie.
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Voor de opties die het omwerp van verordening voor het toepassingsdomein van de lAS-normen voorziet, vinden dE.- gesprekspartners dat de
niet-beursgenoteerde ondernemingen de keuze moeten krijgen om de JASnormen in te voeren voor de geconsolideerde rekeningen zodra de boekhoudkundige hervorming wordt doorgevoerd. Wat de uitbreiding van de
toepassing van de lAS-normen rot de statutaire rekeningen betreft . wijzen
de sociale partners erop dat deze uitbreiding eerst een diepgaande studie
vereist van het verband russen het boekhoudrecht, het fiscaal recht en het
vennootschapsrecht in de mate waarin de l AS-normen een belangrijke
weerslag kunnen hebben op bepaalde aspecten d ie onder het vennootschapsrecht (bepalen van de te verdelen winst, waarde van het netto-actief
of definitie van de criteria voor de revisorale controle of het opstellen van
een verslag van her bestuursorgaan), het fiscaal recht en het boekhoud recht
ressorteren (bepalen van de belastbare winst),
In hun advies wijzen de sociale partners eveneens op het feit dat de
bevordering en het begrip van het boekhoudkundig kader van de IASB
dringende inspanningen vereisen qua verraling van de lAS-normen en qua
opleiding en dit zowel voor de professionals van de [il1tlnciete reporliflg als
voor de personeelsafgevaardigden binnen de ondernemingsraad.
De sociale partners srellen zich trouwens vragen over de haalbaarheid
van de vervaldatum (2005) waarin het omwerp van verordening van het
Europese Parlemem en de Raad betreffende de toepassing van de lAS-normen voorzieL De sociale partners benadrukken dat absolum rekenIng
moet worden gehouden met de tijd die de ondernemingen nodig hebben
om zich op de lAS-normen af re Hemmen en die door het Verbond der
Belgische Ondernemingen op twee of drie jaar wordt geschat. De leden
van de CRB herhalen eveneens dat 140 beursgenoteerde ondernemingen
en 450 niet-beursgenoteerde ondernemingen in België door deze boekhoudkundige hervorming worden getroffen. De agenda van de boekhoudkundige hervorming moet ook rekening houden met de fase van vooruitgang van de invoeringsprocedure van het omwerp van verordening in her
Europees Parlemem alsook met de afloop van het modcrniseringsprojecr
van de Europese boekhoudrichtlijnen.
b. Speófieke aanbevelingen ten aanzien van het beroep van bedrijfs rev isor
Wat het beroep van bedrijfsrevisor betreft, stellen de leden van de CRB
dat de belang rijke wijzigingen van de waarderingsregels, ten gevolge van
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de huidige roepassing van bepaalde JAS-normen in de jaarrekeningen, alsook de invloed van deze wijzigingen op hel vermogen, de financiële si tuatie en her resulraat van de onderneming, conform de geld(>ndc- Belgische
bepalingen, moeten worden vermeld en verantwoord in de toelichting bij
de jaarrekening van het boekjaar waarin deze wijzigingen voor het eerst
werden ingevoerd. De leden voegen daaraan toe dat ook het verslag van
het bestuursorgaan van de onderneming en het verslag van de bedrijfsrevisor deze wijzigingen en verantwoordingen moeten vermelden.
De sociale partners wijzen trouwens op het feit dat de vorm van de economische en financiële informatie, die voor de ondernemingsraden is
bestemd, ook wijzigingen zal ondergaan ten gevolge van de invoering van
de JAS-normen ('n de modt.-rnisering van dt.- boekhoudrichrlijnen. De sociale
partners benadrukken hit.-r dat dt.- pedagogische rol van de bedrijfsrevisoren
doorslaggevend zal zijn inzake raadpleging en voorlichting van de werknemers in de ondernemingsraden. De bedrijfsrevisoren zullen immers nier
enkel uitleg moeten geven bij de wijzigingen die aan de opstelling van de
rekeningen werden aangebracht, maar ook over de oorsprong van de verschillen die volgens de sociale parrncrs zeker zullen omstaan.
De sociale gesprekspartners benadrukkt.-n ten slottt.- dat dt.- bt.-roepsorganisaties t.-en belangrijkt.- rol zullen spt.-len in de sensibiJisering, de
opleiding en de voorlichting van hun leden op het vlak van de internationale boekhoudkundige normen.
1.3.4 .

Hande lingen van het Forum 2000 van her revisoraar Dc imcrnat ionalisering van hc t beroep:
de internationale standaarden voor jaarrekeningen

De Raad besloot om de werkzaamheden van de Commissie Internationale
Boekhoudkundige Normen (lAS) van het Forum van het revisoraat van
5 en 6 december 2000 te publiceren.
Samen met de Studiedienst van het Instituut schreef deze Commissie
een studie die verscheen in de reeks 'Opinie; eII Beschollwingel/' van h(>t IBR
in november 2001 (10.
( I ) Zie IBR. OpillitI t Il Bur/XPlll·illgm, 'Akten van he! Forom 2()OO van hel revisor'!'''! _ De
internationalisering van he! bt,rOl'p: de imernutiomde wkhoudkundige normen ' ,
nummer 10/2001. dat op de internersit{' van het Instituut kan worden bt,steld
(http: //www.uccountancy.bc). De andere werken die het IBR publiceerde, worden vermeld in hoofdstuk VIL Studies en publicaties van ond(·rhavig jaarv(·rslug.
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2. PR OV I NC IEBOEKHOUDING
Met toepassing van de provinciewer van 30 april 1836, heeft de Minister
van Binnenlandse Zaken een koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende
al,gemeen reglement van de provincieboekhouding (Be/gisrh Staatsblad,
18 juni 1999) uitgevaardigd.
In de loop van her jaar 2000 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken
een Comm issie ingesteld belast met her herwerken van de provincieboekhouding. De Commissie is samengesteld uit de Ontvangers van de
verschillende Belgische provincies en vier vCHcgenwoordigers van de academische wereld, d e professoren J ohan CHRISTIAENS (Universiteit Gent),
bedrijfs revisor, Catherine DENDAUW (Universi té Carholique Louvain-laNeuve), Faska KHRO UZ (Unive rsité Libre de Bruxelles) en Jan UMANS
(Limburgs Universitair Centrum).
Sinds de afkondiging van het kon inklijk besl uit van 2 juni 1999 werden de uitvoeringsbesluiten van diens artikel 41 verwacht. In het Belgisch
Staatsblad van 28 februari 200 I werd het MinÎsrerieel besluit van 15 februari 200 1 tot uitvoering van artikel 41 van her koninklijk besluit van
2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding bekendgemaakr. Dir Ministerieel besluit legt in zijn en ig artikel de
functionele en economische classificatie alsmede het minimale rekeningstelsel van de provinciale boek houding vaSL Er wordt eveneens bepaald
dat de vaststelling van de individuele rekeni ngen en van de boekhoudkundige documenten die moeten worden bijgehouden, toekomt aan iedere
provincie.
Met genoegen stelt de Raad van het Instituut vaS( dat de algemene
onderliggende benadering voor de uitwerking van de waarderingsregels,
van het als minimum geldend rekeningstelsel en van de schema's van de
jaarrekening voor de algemene boekhouding, in ruime mate is gebaseerd
op her boekhoudrechr van de ondernemingen, terwijl de algemene onderliggende benadering voor de uitwerking van de functionele codes en de
economische codes in ruime mate is gebaseerd op de reglementeri ng die
op de gemeenten van toepassing is.
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lIl. ON DERN EMINGSRAAD
I. Koninklijk bes luit va n 3 1 januari 200 I
2. Enquête van her ACV inzake het bedrijfs revi soraar

I. KONINKLIJK BESL UIT VAN 31 JAN UARI 2001
Her koninklijk uitvoeringsbesluit van januari 2001 berreITende de uitvoering van her \Xlerboek vnn Vennootschappen beHa.at ui t zes boeken.
Dit besluit integreert meer bepaald de bepalingen van hct koninklijk
besluit van 17 maart 1986 over de voordracht vnn de kandidaten voor de
opdracht van commissaris of bedrijfsrevisor door de ondernemingsraden.
War de ondernemingen betreft die ,geen vennootschap zijn, blijft de wettelijke basis van d e opdracht van deze revisoren voor de ondernemingsraad
steunen op artikel 15biI van de wet van 20 september J 948 houdende de
organisatie van het bed rijfsleven, dar verwi jst naar de huidige artikelen 151
tOt 164 van het \'(Ietboek van V~ n noo{schappen.

2. ENQU ÊTE VAN HET ACV INZAKE HET BEDRIjFSHEVISORAAT
Het Algemeen Christr.-l ijk Vakverbond (ACV) is overgegaan tot het uitvoeren van een enquËte omrrent hr.-{ bedrijfsrevisora.1t. De resultaten van
deze enquête zijn in her voorjaar van 2001 bekendgemaakt. Her document
is eveneens beschikbaar op de internetsite van het ACVUI.

(1) hIIP: /' www.acv-csc.befn('w.\Cvfnl /pdff2oo1 frrvisor2ool .pdf
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De (wenmalige) VooïLÎtter van het Inst ituU[, j ean- FrançoÎs CATS, alsook IBR-medewerksrer VeerIe VAN DE WALLE werden uitgenodigd om de
voorstelling van de resul mren ter gelegenheid van een door het ACV georganiseerde vormingsdag bij re wonen .
Zij hebben nmtige toelichting kunnen verstf(·kken en diverse vragen
beantwoord omtrent de werking van het revisoraat, onder meer omtrent
her toezichrs- en tuchrsysteem voor de bedrijfsrevisoren.
AfllIlt'ezigbeid l'flll de rel'iso/" op de l 'ergaduillgelJ

In de enqu&te die voorgelegd is aan de vakbondsm il iranren wordt onder
meer nagegaan in welke mate de bed rijfsrev isor aanwez ig is op de vergaderingen van de ondernemingsraad . Een onderscheid wordt gemaakt naargelang de informatie die wordt besproken .
Uit de antwoorden van de vakbondsafgevaardigden blijkt dar bij de L'i!rin 57 % van de gevallen de bedrijfsrevisor
aanwezig is . In de enquête wordt erop gewezen dat dir weliswaar nier wettelijk verplicht is, maar dat het toch nuttig zou zijn om de bedrijfsrevisor
op deze vergadering uit [(: nod igen. De gegevens over het voorbije jaar
worden immers grondig besproken . Volgens de enquête is het tevens zo
dar op deze vergadering over de basisinformatie heel wat nieuwe ondernemin.gsraadsleden aanwezig zijn die dankbaar gebruik kunnen maken van
de verklarende uitleg van de revisor.

gtlderillgen Qt'i!r de btlsisin!Qrll/fllÎe

Volgens de enquête is de vergadering waarop de jatlYifl!Qrm(Itie over het
voorbije jaar word t besproken ontegensprekelijk één van de belangrijkste
vergaderingen van de ondernemingsra.1d . Hoewel de wet omtrent de aanwezigheid van de bedrijfsrev isor op deze vergadering aan duidelijkheid te
wensen overlaat, zou de bedrijfsrevisor hier bij voorkeur moeten aanwezi.g
zijn, aldus de enquête. In dit verband wordt verwezen naar de voorschriften van het !BR.
Volgens de enquête zou in 85 % van de geva!len de bedrijfsrevisor aanwezig zijn op deze ja.arvergadering.
War de IIQQrberàderu/e vergaderillgw betreft, Stelt de enquête vast dat
steeds meer voorbt-reidende vergaderingen worden gehouden, maar dat de
bedrijfsrevisor steeds minder aanwezig is. Dir zou re maken hebben met het
feit dat de revisor niet uitgenodigd wordr. Volgens de enquêre blijkt wel
dar de afgevaardigden wensen met de revisor apart te kunnen vergaderen .
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i\lomlelillge loelich/Îugeu I'l/U de hedrij/srel'isor OIJ de I'ergmlerillg
NUf de oudel'"cmillgslY{(ul
Een ander onderdeel van de enquêre heefr betrekking op de mondelinge
toelichtingen van de bedrijfsrevisor op de ondernemingsraad.
Over het algemeen worde geoordeeld dat de bedrijfsrevisor de vragen
van de werknemersafgevaard igden beumwoordt (87 % van de gevallen). In
70 % van de ondernemingen zijn de afgevaardigden van oordeel dat de revisor op een duidelijke en verstaanbare manier spreekt. H ij zou l'en actieve rol
spelen en verder gaan dan her louter beantwoorden van de vragen.
F I"lffule

De Raad van her Instituut hl'efr moeren vasrstellen dat volgens de enquête
een bijzonder grOOt aamal afgevaardigden (98 % ) van oordeel is dat de
bedrijfsrevisor l'I!rplirht moet worden om "fraude" in de onderneming op te
sporen en te melden.
H OIfOr(fritl

Het probleem van de betaling van de honoraria van de revisor door de
werkgever blijft volgens de enquête een heikel pum. In 87 % van de
gevallen vinden de afgevaardigden dat de revisor zou moeten betaald worden door een fonds.

COl/clllsie

IWII

de Rat/d t'ffll hel IBR

De Raad stelt dar uit de enquête blijkt dat de tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad over het algemeen vrij positief wordt ervaren. Het is duidelijk dat de inspanningen die worden geleverd met het oog
op een juiste perceptie van her beroep van bedrijfsrevisor door de leden van
de ondernemingsraad, onder meer wat zijn wak inzake opsporing van
fraude betreft, moeten worden voortgezet.
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IV. CONTROLE EN
VENNOOTSCHAPSRECHT
I. \'\Ierkzaamhcdcn van de Juridische Comm iss ie
1.1. Kwijting aan commissarissen
1.2. Aan wezig heid van de commissaris op Je algcmcllt" vtoTgadcrin g "errcgcnwoordig ing bij vo lmacht
1.3. Criteria inzake de aanduiding van de commIssaris
IA. Inzage en gebruik van e-mail lx'richten door de commissaris
1.5. Kwijting aan de commissaris in )1('[ kadt'f van de vereffening
1.6. UitoefeninJ; door ttn bedrijr~revisor van ecn mandaat van bt-swurdcr

2. Nieuwe norme n inzake controle van inbreng in natura en
quasi-inbreng
3. KapÎtaalvereisH!1l naar aanleiding van de overstap naar de euro
4. \'Vcrsonrwerp VZW
5. Wct van 22 mei 200 I betreffende de wcrkncmcrspanic ipatie
5. 1. W'etgevendc COf\U.' XI
5. 2. Krachtlijnen van <Ie wet v:tn 22 mei 2001
5. 3. Rol van de lxoroepsbeoefen".1r in heT kader van de wet van 22 mei 200 1

6. Circu laire van de Commissie voor her Bank· en Financiewezen
van 19 december 2000 inzake her "begrip onafhankelijk expert
in het kader van een uitkoopbod"
7. Toepasselijkheid van de wctgev ing op dc ove rheidsopdrachte n
op de opdrac ht va n de commissa ris
8. De Europese ve nnootschap
8.1. Wettelijk kadl·r
8.2. Opstelling van de jaarrekening
8.3 . STandpunr van de Raad

9. Inbreng van algemee nheid van goedere n ofvan bedrijfs tak
10. Onwettig ontslag van een commiss aris
10.1. h,itcn en probleemslclling
10.2. Uitspraak
10.3.ST,mdpurH van de Raad
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IJ. W'ijzigingen van d e wC(tc n op het gerechtel ijk akkoord e n he t
failli ssement
11 . 1. \'(ft:[s"oorsu:1 "an 12 dt<t:t:m!x,r 2000 inlakt" hn J;c rechtclijk akkoo rd
11.2. \'(fctsonrwt"rp "an 7 maart 2001 houdt'ndc wijlibing "an de fai llisscmemswc[
11.3. Standpum van de Ra.1d

12 , l ntcrnationale auditno rmCIl

l. WE RK Z AAMH EDEN VA N DE ) URDISCH E COMMI SS IE
1. 1.

Kw ijting aan commi ssar isse n

Aan het Instituut is een vraag voorgelegd die betrekking heeft op d e kwijting waarover, overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennoot~
schappen, beslist wordt door de algemene vergadering na de goedkeuring
van de jaarrekening. De geldigheid van de kwijcin.g is o.a. afhankdijk van
het opgeven in de oproeping van de exua~statutaire verrichtingen, zoals in
het verleden, en sinds de invoerin.g van het wet boek, van de "mer dit wet~
boek strijdige verriclHingen"'.
De vraag worde gesteld in welke mate de toevoeging "'mee dit wetboek
strijdige verrichtingen" de omvang van de kwijting voor de beStuurders
en de commissaris inperkt. Moet men ervan uitgaan dat , indien er geen
bijzondere vermelding is in de oproeping van de oveHredingen van het
Weeboek van vennootschappen of van de e xera~sntCllntire verrichtingen, de
kwijting voor de commissaris of de bestuurders enkel geldig is voor de
handelingen die de snttuten nier te buiten gaan of die niet strijdig zij n
met het \Xlerboek van vennootschappen ?
De Raad heeft omtrent dele vmag het advies ingewonnen vun de J uri ~
dische Commissie.
Volgens artikel 554, lid 2 van her Wetboek van vennomschappen is het
voor een rechtsgeldige kwijting noodzakelîjk dat de met het wetboek
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strijdige verrichtingen "beptItJ/de/ijk zijn flfI1Igeget!I!fJ;1I de oproep;1Ig". Volgens
de Juridische Commissie betekent het "bepaaldelijk zijl/ a(/flgegtlJtfl ;fl de
oproeping" niet noodzakelijk dat de met het wetboek srrijdige verrichtingen
woordelijk moeren worden vermeld in de oproeping. Is er in de convocatie
een verwijzing naar de bijlagen (onder meer bijvoorbeeld na.ar her ja.'l.rverslag), dan wordt de convocatie geacht ook de gegevens vervat in de bijlagen te omvatten.
Er dient op gewezen te worden dat deze interprerarie minder voor de
hand ligt voor bijvoorbeeld vennootschappen die een openbaar beroep op
het spaarwezen doen of hebben gedaan. In toepassing van arrikel 533, laarste lid van het Wetboek van vennootschappen is het inderdaad zo dar voor
dergelijke vennoot schappen de agenda niet alleen de te behandelen onderwerpen moet bevatten, maar tevens de voorstellen rot besluit.
Een ander voorbeeld betrefr de oproeping voor de starutenwijziging. In
toepassing van arrikel 286, 2de lid van het Werboek van vennootschappen, kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en besluiten
over wijzigingen in de staturen, wanneer de voorgesrelde wijzigingen
bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Op basis van hetgeen voorafgaat, komt de Juridische Commissie tot
het besluit dat , met her oog op een reclmgeldige kwijting, de uitdrukkelijke vermelding in de oproeping van de exrra-statutaire verrichtingen en
van de met het Wetboek van vennootschappen strijdige verrichtingen,
ongetwijfeld de meest veilige oplossing is. Indien dir gebemd is, oordeelt
de J uridische Commissie [och dat de informarie die opgenomen is in de
bijlagen rot de oproeping ook geacht wordt in de oproeping vermeld te
worden , op voorwaarde dat de oproeping naar die bijlagen verwijst. Dit
zou rot gevolg hebben dat de personen die op de algemene vergadering
met kennis van zaken vóór de kwijting hebben gestemd, achteraf geen
vordering meer kunnen instellen tOt vernietiging van de beslissing van de
algemene vergadering.

1,2, Aanwezigheid van de commissaris op de algemene
vergadering - venegenwoordiging bij volmacht
Her lnsriruur is gevraagd naar de mogelijkheid om de commissaris bij
volmacht te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
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In het voorgelegde geval ging her om een vennootschap die haar statuten wenst te wijzigen, maar de commissaris voor de algemene vergadering
terzake niet heefr uitgenodigd. In concreto betrof het een statutenwijziging waar geen tussenkomsr van de commissaris voorgeschreven is door de
wer. De vraag wordt gestt'!d in welke mate het mogelijk is dar de commissaris door een lasthebber, aangeduid bij volmacht, kan worden vertegenwoordigd.
In toepassing van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen
dient de commissaris op alle algemene vergaderingen te worden uitgenodigd. Er wordt hier gef."n onderscheid gemaakt naargelang hij voor de desbetreffende vergadering al dan niet een verslag heeft moeten voorbereiden.
Op advies van de J uridische Commissie, is het volgens de Raad uitgesloren dat een volmacht zou gegeven worden door de commissaris aan een
lasthebber om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering. Het manda.1t van de commissaris is immers een ill/llilll jlfrJOluu-overeen komst. Uiteraard dient dit genuanceerd te worden in her geval van een
revisorenvel1!1ootschap, waar her perfect mogelijk is dat een andere vertegenwoordiger van het kanroor wordr aangeduid.
Overigens is her zo dar, overeenkomstig de rechtspraak van her Belgische Hof van Cassatie. een volmacht enkel kan worden verleend voor her
stellen van zogenaamde ju ridische handelingen. De Juridische Commissie
is van oordeel dat de commissaris in voorliggend geval niet geacht wordt
een juridische handeling te stellen. Dit zou daarentegen wél zo zijn in het
geval zoals bedoeld in artikel 538 van het Wetboek van vennootschappen,
wanneer de wet vereist dat er een verslag van de commissaris wordt voorgelegd.
Artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen is streng wat de
uitnodiging van de commissaris betreft: van deze verplichting kan nier
worden afgeweken. Wat daarentegen de eigenlijke aanwezigheid van de
commiss..lris op de algemene versadering betreft, kan hieruit nier afgeleid
worden dat er een verplichting is om aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn. Uiteraard geldt dit nier in de omstandigheden bedoeld in artikel 538
van het \'<'etboek van vennootschappen, waar uiteraard de aanwezigheid
van de commissaris wel is vereisr.
Volledisheidshalve wenst de Raad hieraan nog toe te voegen dar de
commissaris zich op de algemene vergaderi ngen wel kan laten bijsraan
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door personen die van hem afhangen. In her geval de com mi ssa ris een verslag dient op te stellen, is h('t in principe zo dar hij de algemene vergadering die heefr re beraadslagen op grond van dit verslag, dient bij te wonen,
behoudens overmachr.

l. 3. Criteri a in zak e d e aanduiding van de commiss ari s
1.3. 1.

P roble m atiek

Een confrarer stelde de Juridische Commissie vmgen betreffende de verschi lpunten tussen artiktl 64, § 2 van de gecoördineerde werten op de
handelsvennootschappen en artikel 14 1,2° van het Wetboek van vennootschappen.
De reksr van arti kel 64, § 2 van de gecoördineerde werten op de handelsvennootschappen voorzag in een afwijking van de verplichting om een
commissaris re benoemen voor de vennootschappen die, /'(lor hef !aaW afgeslotell boekjt/((r, voldoen aan de omvangcrireria van kleine ondernemingen.
Her nieuwe artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen beperkt er zich toe om her hoofdstuk inzake de conrrole van de jaarrekeningen nier van toepassing te maken op kleine vennootschappen in de zin van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 15, § 2 behoudt
de categorie van kleine (of grore) vennootschap tijdens het boekjaar volgend op de overschrijding van de criteria. Indien een vennootschap voor
het jaar 2000 klein is en ze de drempels in 2001 overschrijdr, wordt ze
eind 2001 nog steeds als klein beschouwd en zou de algemene vergadering
van 2002 bijgevolg nog steeds geen commissaris moeren benoemen, terwijl dar wel her geval was onder de vorige wergeving.
De Juridische Commissie bestudeerde deze vraag en bracht hierbij op
de eerste plaats de crireria betreffende de aanstelling vall de commissaris
voor en na 6 februari 2001, datum van inwerkingtreding van her Wetbot:"k
van vennootschappen in herinnering.
1.3.2.

Bespre ki ng

a) Vóór 6 februari 2001
Voor 6 februari 200 I, datum waarop her \'(!erboek van vennootschappen
en zijn uirvoerin,gsbesluit in werking traden, sronden de voorwaarden die
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bcpaald~n

of een venno()[schap al dan nier een commlssans-revlsor moesr
aansrellen, in d e g~coördineerde wetten op de handelsvennootschappen
(art. 64), in arrikel 12, § 2 van de w('t van 17 juli 1975 bcrrdfende de
boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, alsook in de
artikelen II cm 12 van hN koninklijk besluit van 12 september 1983 tOt
uitvoering van d(' W(·t van 17 jllli 1975.
Ui t deze bepalingen volgt dat de vennootschappen die, voor her 13."Hst
afgesl()[en boekjaa .... " (art. 64, § 2), twee van de drie grenzen die worden
vermeld in artikel 12, § 2 van de boekholldwet overschre<len of die een
jaargemiddelde van her personeelsbestand van meer dan 100 personen
hadden, éfn of meerdere commissarissen moesten benoemen. De grenzen
in kwestie (omzet, balanstotaal en jaarg('middelde van her personeelsbesrand) werden voor elke vennootschap afzonderlijk berekend, beholldens
bij vennootschappen die tor e~n g nx:p behoren die gehollden is geconsolideerde rekeningen op re stellen en re publiceren, portefeuillemaarschappijen en beursgen()[eerde v~nnootschappen; hier moet de berekening op
g(""(onsolideerd e en mondiale basis gebellren (art. 64, § 3Y".

Voorbeeld I
Afsl uiting van het boekjaar 2000 (en van de vorige jaren): de vennootschap overschrijdt twee van de drie cri teria niet ~ geen comm issaris aan
te stellen op de algemene vergadering die plaarsvindt in 2001. Geen jaarverslag en verkort schema voor her boekjaar 2000.
Afsluiting \'an het boekjaar 2001: d e vemloorschap overschrijdt twe~
van d~ drie criteria ~ commissaris aan r~ stellen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2002 (art. 64, § 2 van de gecoördineerde wetren op d~ handelsv~nnootschappen). De commissaris wordr benoemd voor
(I) Zo "'Qrdr ,mp"eic!. maar ~cker - en cnkel wat de aanduidins van de commissarIs-

*

revisor Ix·treft (·n niet hel $Chcnl.l (ar1. 12, 1 ,".m de boekhoudwcr) en het versbS
van hef beStuursorgaan (ar(. 80. al. } van Jc s('Coürdlfleerde Wl"({l"n op dc handt·lsvennoorsch"pp.... n) - argl"Wekl'n van dl· modalitciten voor.uen in artikel 11. § 2 van hct
koninklijk bnluil ""-n 12 SCI)(embo-r 198}; dil anikeI steh dal wanneer de vennootschap tij, lens h"t afgeslOlcn boekjaar dc criteria van anikei 12. § 2 v;tn de wel nlef
overschret'(1, mag ze de {])cpassins \':111 hel $leisel vOQn,cn Ifl arflkd 12. tIJdcfl5 het
!opl"nd~ boekji'ilr v~rlen!;cn. zelfs indien ze voor dil bockjaur nict ml"er i~1I1 de "pgeIcSdc crit cria vnldoel.
(2) O,·cr de tOlsmndkomins en de S",·olgen \'OIn del.· bepaJlflg. zie de advlczen van de
Iloge R:.:Id voor hel BcdTlJrsn:viSOm:lr en de Account:ulCf van 11 jul, 1994 (Vl.'rs13S
199}-1994.1'. 3})en ',10 II apnl 1996(IIRBA. Verslag 1996. p. 19).
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een hernieuwbare termijn van drie jaar. Dat betekent dar de comm issaris
vers las moet uitbrensen over drie opeenvolsende jaarrekeningen, over drie
boekjaren'''; het feit dat de vennootschap later opnieuw a.1n de criteria van
arrikel 12, § 2 vlm de boekhoudwet voldoet, is Seen wettise reden die het
oorsl:IS van de commissaris-revisor re<hrvaardigr".
Geen jaarverslas en verkort schema voor her boekjaar 200 1 (arr. 11,
§ 2, lid 1 van het koninklijk besluir van 12 september 1983)
Afsluiting van her boekja.1r 2002: de vennoorschap overschrijdt [wee
van de drie critcria ~ de commissaris blijft in functie in 2003 (zie suprn).
Jaarverslag en volk-dig schema voor het boekjaar 2002.
Afsluiting van het boekjaar 2003: de vennootschap oversch rijdt (wee
van de el rie criteria niet ~ de commissaris blijft toch in functie in 2004
(zie suprn). Jaarverslag en volledig schema voor het boekjaar 2003 (arr. 11,
§ 2, lid 2 van her koninklijk besluit van 12 september 1983).
Afs lu iting van her boekjaar 2004: de vennoofSchap overschri jdt [wee
van de drie criteria nier ~ het mandaat van de commissaris moet niet
worden verlensd op de algemene versadering die plaarsvindt in 2005.
Geen jnarverslag en verkort schema voor het boekjaar 2004.
Voorbeeld 2

Afsllijtins van her boekjaar 2000 (en van de vorige jaren): de vennOOtschap oversch rijd t twee van de drie criteria niet ~ geen comm issaris aan
te stellen op de algemene vergnderi ng d ie plaatsvindt in 200 I. Geen jaarverslag en verkort schema voor het boekjaar 2000.
Afsluiting van het boekjaar 200 I: de ven nootschap overschrijdt twee
van de drie criteria ~ commissaris aan te stellen op de n1semene vergadering d ie doorgaat in 2002 (art. 64. § 2 van de sccoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen). De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbnre termijn van drie jaar. Dat betekent dnt de commissaris verslag
(1) In d{'zt' zin, B. TlIllMIlN. H CI StatUUI van de commissaris-n-visor: bc-nOl"mmg. beëin_

diging en onderzcx:ksbevoegdheden. in St",litl I6R, Recht 3/97, p. 62 di" meer
bepaold sc!'unt op hN lIdvi"s van de Raad van h!'f Instifuut. de w{' rken van d{'
JUridische comm,ss;{' tn d{' p;irl{'mtm'óllll.' docum{'nll'n bc:-trdTtnde de hervorming v:>n
h{'c It'V;SOI'llaI.
(2) Zie 1 log!' Raad voor hec !ktlrojfsrev;SOTlm en de Accoullfancy, NRBA Vmlflf, 19%.
p.2IJ.
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moet uitbrengen over drie opeenvolgende jaarrekeningen , over drie boekjarenU ~ her fe it dar de vennootschap later opn ieuw aan de cri teria van artikel 12, § 2 van de boek houdwet voldoet, is geen wett ige reden die het
ontslag van de commissaris-revisor rechtvaardigrt".
Geen jaarverslag en verkon schema voor het boekjaar 2001 (art. 11,
§ 2, al. I van het koninklijk besluit van 12 september 1983)
Afsluiling van het boekjaar 2002; de vennootschap overschrijdt twee
van de drie criteria nier ~ de commissaris blijft roch in fu nctie in 2003
(zie SUpr:I). Jaarverslag en volledig schema voor het boekjaar 2002 (arr. 11,
§ 2, al. 2 van het koninkl ijk besluit van 12 seprember 1983).
Afsluiting van het boekjaar 2003; de vennootschap overschrijdt rwee
van de drie criteria niet ~ de commissaris blijft toch in func tie in 2004
(zie supra). Geen jaarverslag en verkort schema voor het boekjaar 2003.
Afsluit ing van het boekjaar 2004: de vennootschap overschrijdt twee
van de drie criteria ~ het mandaat van de commissaris moet worden verlengd op de algemene vergadering die plaatsvi nd t in 2005. Geen jaarverslag en verkort schema voor het boekjaar 2004 (art. 11, § 2, al. 2 van het
besluir van 12 september 1983).
b) Sinds 6 februari 200 1
Sinds de inwerkingt reding van her Wetboek van vennootschappen zi jn de
kleine vennootschappen in de zin van art ikel 15 van het \Vetboek - dOOf
toepassing van artikel 141,2° - uitgesloten van het toepassingsgebied van
her hoofdstuk betreffende de controle van de jaMrekeningen. Artikel 141,
2° verduidelijkt onder meer dat elke vennootschap afzonderlijk in aanmerking wordt genomen, behalve de vennootschappen die deel uitmaken van
een groep die gehouden is geconsolideerde rekeningen op te stellen en te
publiceren, de portefeui llemaarschappijen en de beursgenoteerde vennoorschappen.

(I) In den' "tin. B. TII.I.[ MAN, Het stmuU! van dl' commiss:lris-revisor: benoeming, beëin-

diging en Qndc r"tocksbevorgdheden. in SIIiJieslfJR, Recht 3/97, p. 62 die meer
bepaald Sleunt op hel advie$ van de Raad van hel InslÎlUul, de werken van de
Juridische commiSSI~ en de p;lrlem~ntai re documenten betreffende de hervormin8 Vlm
het reVISOra::lI.
(2) Zit" H oge Raad voor hel Bedrijrsrevisora::lt en de Accounfancy. Verslag 1996. p. 20.
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[n de mate dat artikel [5 een herneming is van artikel [2. § 2 van de
wC( van 17 juli 1975 en van de artikelen 11 en 12 van het koninklij k besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975.
beu:kenr dit dat de bereken ingsmoclalireiten van de criteria van artikel 11
van het besluit van 12 september 1983 en nu overgenomen in arrikt'! 15,
§ 2 van het wetboek die vroeger enkel werden wegepa5t om de plichten
inzake jaarversla,g'" en schema'" re bep'llen, voorman worden toegepast op
de aanduiding van de comm issaris.

Afs luiting van het boekjaar 2000 (en van de vorige jaren): de ven nootschap overschrijdt twee van de d rie criteria nier ~ geen commissaris aan
te stellen op de algemene vergadering die plaatsv ind t in 2001. Get'n jaarverslag en verkort schcm:1 voor her boekjaar 2000.
Afs luiting van het boekjaar 200 I: de vennootschap ovt'rschrijdt rwee
van de d rie criteria ~ geen commiss.1ris aan te stellen op de algemene vergadering die plaatsv indt in 2002 omdar elke vennootschap die niet alle
voorziene crireria overschrijdt , vanaf heden, ook in dir domein, tijdens het
lopende boekjaar als kleine vennootschap wordt beschouwd , zelfs indien
ze, voor dar boekjaar, niet meer voldoet aan de opgelegde criteria (art. 15,
§ 2, al. 2 van het wetboek). Aangezien ze na afloop van het boekjaa r 2001,
het barst afgesloten boekjaar, een kle ine vennootschap is, is e r geen verpliduing om in 2002 een commissaris aan te stellen.
Geen jaarverslag en verkort schema voor her boekjaar 200 I (art. 15,

§ 2, al. 2 van het Wetboek).
Afsluiting van het boekjaar 2002: de vennootschap overschrijdt twet'
van de drie criteria -? com missari s aan re stellen op de algemt'ne vergadering d ie plaatsvind t in 2003. De com missaris wordt benoemd voor een
hernieuwb.1fC termijn van drie jaM. Dar betekent dar de commi ssaris verslag moet uicbrengen over drie opeenvol,gendl' jaarrekenin,gen, over dri e
boek jaren" ', en her feit dat de vennootschap lacer opnieuw aan de criteria
( I ) 1)(" I"t'gels blijven ongew ijzigd in d e:te m3terie (art. 9-1. I n n het Weiboek).
(2) 01.. n.·gds blijven 111 dl':te materie ollgew,!~,gd (arr. 93 ,-JII hel Wetboek).
(3) In deu· zin . B. T IIHMAN. 111'1 statuut van de commi$sari$- n.·visor: bc:nll<:mmg, IX"i'mdiöing ,-n ondertoeksbc:voegdh('(ll-n. in SIIIt/in mR_ Red\[ 3/97, p. 62 di ... ml""/:r bepaald
steUIl[ op he[ advil'S van de Raad V"~n hCI Instituut_ de ,,· ... rk ... n van de ) uridi$che comm,u;t' {'fI de parleml·m:1.I1l.' documenlen belreffende dt hervorming V"Jn hel revlsor"",-!.
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van de kleine vennootschap (art. I S van het \'(fed:)()ek van Vennootschappen) voldoet, is geen wett ige reden die het omslag van de commissaris
rechtvaardigt.
J aarverslag tn volledig schema voor het boekjaar 2002.
Afsluiting van het boekjaar 2003: de vennootschap overschrijdt twee
van de drie criteria niet ~ de comm issaris blijft toch in functie in 2004
(zie supra). Jaarverslag en volledig schema voor het boekjaar 2003 (art. IS,
§ 2, al. 3 van het Wetboek van Vennootschappen).
Afsluiting van het boekjaar 2004: de vennootschap oversch rijdt twee
van de drie criteria niet -7 de comm issaris blijft roch in func t ie tot de
algemene vergadering van 2006. Geen jaarverslag en verkort schema voor
het boekjaar 2004.

Voorbeeld 4

Afsluiting van het boekjaar 2000 (en van de vorige jaren): de vennootschap overschrijdt twee van de drie criteria niet -? geen commissaris aan
te stellen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2001. Geen jaarverslag en verkort schema voor het boekjaar 2000.
Afsluiting van het boekjaar 2001: de vennootschap overschrijdt twee
van de drie criteria -? geen commissaris aan re stellen op de algemene vergaderi ng die plaarsvindr in 2002 omdat elke vennootschap die in het afgelopen boekjaar nier alle voorziene criceria overschrijdt, voortaan, ook in dit
domein, tijdens het lopende boekjaar als kleine vennootschap wordt
beschouwd, zelfs indien ze, voor dar boekjaar, niet meer voldoet aan de
opgelegde criteria (an. IS, § 2, al. 2 van her Wetboek). Aangezien ze na
aOoop van het boekjaar 2001, het laatst afgesloten boekjaar, een kleine
vennootschap is, is er geen verplichting om in 2002 een commissaris aan
te stellen.
Geen jaarverslag en verkort schema voor het boekjaar 2001 (art. IS.
§ 2, al. 2 van het wetboek).
Afsluiting van het boekjaar 2002: de vennootschap overschrijdt twee
van de drie criteria niet -? toch aanduiding van een commissaris op de
algemene vergadering van 2003 (art. IS, § 2. al. 3 van het wetboek) voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Dat betekent dar de commissaris
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verslag moet uitbrengen over drie opeenvolgende jaarrekeningen, over drie
boekjareni"; het feit dat de vennootschap later opn ieuw aan de criteria van
de kleine vennootschap (art. L5 van het \Xletboek van vennootschappen)
voldoet, is g(-(:n wenige reden dif." hf."t ontslag van de commissar is rechtvaardigl.
J aarverslag f."n volledig schema voor het boekjaar 2002 (art. IS, § 2 al. 3
van het konink lijk besluit van het Wetboek).
Afsluiting van hel boekjaar 2003: de vf."nnootschap overschrijdt twee
van de drif." criteria niet --+ de commissaris blijft [och in functie (zie supra).
Geen jaarverslag en verkon schema voor het boekjaar 2003.
Afsluiti ng van het boekjaar 2C04: de vennootschap overschrijdt twee
van de drie criteria --+ het mandaat van de commissaris moet tor de algemene vergadering van 2006 lopen.
Geen jaarverslag en verkort schema voor het boekjaar 2004 (art. IS,
§ 2, al. 2 van het Wetboek).

1. 3.3.

Concl us ie

Op basis van het advies van de Juridische Commissie, stel t de Raad vast
dat indien een vennootschap voor het jaar 2000 klei n is en de drempels in
200 1 overschrijdt, ze einde 2001 toch als klein wordt beschouwd en de
algemene vergadering van 2002 nog steeds gecn comm issaris zou moeren
benoemen, terwij l ze dat onder de vroegere wetgeving wel moest doen.
In vergelijking met de situatie vóór her nieuw Wetboek van vennootschappen, zal in bepaalde gevallen de benoeming van de commissa ris pas
één jaar later moeren gebeuren. De Raad betreurt deze situatie.

(I) In deze zin, H, TrLl..fiMAN, H CI statuut van de commissaris-revisor: bcn,*min~, beëin·
di~inS en onderzoe ksbevoegdheden. in SfllditJ /8R, Rcchl 3197, p. 62 die meer
bepaald SII'Unl op hel advlI'S van de R:.ad van het Inst ituut, de werken van de Juri.
diso::he commissie cn de parlementaire documenten betreffende de hervorming \-an hl't
reVlsor.aaL
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l A . In zage en ge bruik van e-m ail be ri ch ten
d oor d e commi ssaris
Een confrater vraagt de J uridische Commissie een standpum lil te nemen
omHem de inzage en het gebruik door de commissaris van e-mailbcrichren, respect ievelijk interne documemen van de vennootschap.
Meer in het bijzonder kan verwezen worden naar artikel 137, § ! van
het \'<'etboek van vennootschappen: "De cOIIII/lissariJjet1 kll1l11et1 op elk oget1blik
ter plfMfse illzage /lemell rflll de brxkm. briflY!//. lIoll/let1 et1 lil hef a/gtll/em l'dll alle
dOl"llmelllet1 et1 geJchrifte/l /'al/ de I't////oo/Jrhap. Zij kil/lIJm 1'd1/ bet bestlflfrsorgaa//,
1'(111 de gell/achtigtlm en //all de eleIligwe/dm !'(lil de f'(!/II/oofSrhtlp alle ophelderiugen
en illlicblillgen [l(Jrdertll ell alle f'(!rifiratieJ flfrrirbfen die zij /lodig tlrblm . ..
De vraag stelt zich of e-mailberichten, respect ievelijk interne documenten, beschouwd worden als geschriften van de vennootschap.
De betrokken confrater stelt zich ten slotte de vraag of één en ander
niet kan geregeld worden in de ·'mgagtmem feIter".
Volgens de Juridische Commissie zijn e-mails te beschouwen als documenten en geschnften van de vennootschap in de zin van artikel 137, § 1
van het \'<'etboek van vennootschappen.
Wat de persoonlijke e-mails bet reft , vestigt de Juridische Commissie
de aandacht op het feit dat het Franse Hof van Cassatie recem besliste dat
werkgevers niet het recht hebben om de e-mai lberichten van hun werknemers te lezen en evenmin de persoonlijke complIterbestanden van
de werknemers te bekijken (Nikon France t. Onos, Cass. Soc., Arrêt n° 41 6410/2/01).
Het recht van de werkgever op cOlurole van de werknemer weegt nier
op regen het recht van de werknemer op bescherming van zijn privacy. In
België word e daarentegen wel sinds enige rijd aangenomen dar de werknemer, die op de hoogte wordt gesteld en die ermee instemt dat zijn e-mailgebruik wOrdt gecontroleerd, afziet van zijn recht op bescherming van zijn
pnvacy.
Bij wijze van concl usie is de J uridische Commissie dus de mening t()(-gedaan dat e-mails geassimileerd dienen te worden mer documenten en
gescllfiften van de vennootschap en dat de commissaris bijgevolg kan eisen
om er inzage van ce krijgen in t()(-passing van aHikel 137, § I van het
\'<'etboek van vennootschappen .
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De Raad is van oordeel dar dit echter nier impliceert dar de commissaris erroe gehouden zou zijn om sysremarisch alle e-mails van de onderneming na re gaan.

1.5.

K w ijting aan d e commi ssaris in her kader
van d e ver effening

Een confrater vraagr of in de loop van de vereffening van een vennootschap
de commissaris al dan nier kwijting kriige H ij verwijst naar her feir dar
door de vereffenaar jaarlijks wel een verslag wordt opgemaakt en de jaarrekening aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, maar merkt op dat
de jaarrekening als dusdanig nier wordt goedgekeurd. Hoe zit het dan mer
de kwijting aan de commi ssaris, die in voorkomend geval vers lag uirbrengt in de loop van de vereffening?
De J uridische Commissie brengt vooreersr artikel 194 van her W'Nboek van vennootschappen in herinnering: -Na tlf/oop /'1111 de I'tn!ffinillg en
teil II/il/ste HII lIIaulld l'OOr de u/gell/tlle I,"gadtril/g. leggtll de 1'trtlftlluurJ op de
uttl t·u" de t't,,,,oo!Schnp de rrktllhlgtll liter. samm met de stukkm lol stU/·;'lg.
Dtu d()(lImentefl I/'Ordtfl gtrof/lro/ttrd door de rOll/miJsaris. Bij OflSlellltl/is "Uil etll
cOlIIlI/issaris heschikktfl de l'tllllom/ Ol'tr teil individllee/ ollderzfXkJrecht. ll',wrhiJ
zij zicb km",tII Iuftll bijsltfflll door etll bedrijftret'isor 0/ ftN externe tlcrOllfltd/lt.
111 l'O(}rkomelld get·ulaanboort de a/gell/ellt l'trgaderi!lg bet I!N'S/ag 1'111/ de COII/III;Ssaris eli hts/ist Ol'" de kwijtillg."
In dir verb.1nd vestigt de Juridische Commissie de aandachr op haar
vroeger srandpunt, volgens hetwelke uit een lem:rlijke lezing van hogervermeId wetsartikel kan worden afgeleid dar de com missaris mktl bij de
af/oop 1'(11/ de 1·'ffl!ffiI/ÎlIg zou IJl!Jmkollltll (zie I BR-Jaarverslag 2000, p. 120).
De redenering die hi erbij werd gevolgd, was dar de vereffenaars weliswaar jaarlijks aan de algemene vergadering de jaarrekening voorleggen,
maar dat er nier in een jaarlijkse goedkeuring, noch in een jaarlijkse controle van die rekeningen door de commissaris is voorzien.
W'elnu, her feir dat in g(-en goedkeuring van de rekeningen is voorzien,
lijkt echter nier vold~nde om te bt-sluiten dat er in de loop van de vereffening geen tussenkomst kan zijn vanwege de commissaris. Immers, ingeval
van een geconsolideerde rekening wordt evenmin voorl.ien in een '"goed-
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keuring" door de algemene vergadering, en toch gebeurt een controle door
een commIssafIs.
Vandaar dat de Juridische Commissie wenst na ce gaan hoe de eigenlijke inhoud van de tussenkomst van de commissaris tijdens de vereffening
zou kunnen worden geanalyseerd.
Na afloop van de duur van het mandaat en 111dien de vereffening op dat
moment nog niet is afgesloten, zal de algemene vergadering van aandeelhouders de commissaris herbenoemen, een andere commissaris benoemen
of, wat v~\(Ik voorkomt, geen commissaris benoemen indien de vennootschap nier meer aan de criteria inzake benoeming van een commissaris voldoet.
Een aantal leden van de Commissie stelr dat tijdens de vereffening de
0lxlracht van de commissaris, met name de controle van de enkelvoudige
of geconsolideerde jaarrekening, blijft bestaan, en dir overeenkomstig de
Europese richtlijnen, die niet voorzien in een uitwndering op de controle
op de jaarrekening ingeval van vereffening. Terzake zou de commissaris
jaarlijks een verslag over de jaarrekening moeten opmaken. De jaarrekening zou jaarlijks aan de algemene vergadering moeten overgemmikt worden, zonder de ,goedkeuring evenwel.
Verder stellen deze Commissieleden dat, nienegensraande de vereffening, de commissaris blijft beschikken over dezelfde mogelijkheden als in
een vennootschap die niet in vereffening is, bijvoorbeeld war het recht van
bijeenroepin,g van de algemene vergadering berrefr.
Wat de kwijting betreft, kan worden vastgesteld dar van de vereffenaar
verwacht wordt dat hij jaarlijks verslag uitbrengt, maar dar hij desalniertemin sle<:hrs na afloop van de vereffening kwijting ontvangr.
Eveneens voor de commissaris spreekt artikel 194 enkel van een kUli j/il/g 1/(1 afloop mI/ de l'treffmil/g.
Gezien deze eni,gszins oncomfortabele sieuatie, oordeelt de Juridische
Commissie het aangewezen om deze onzekerheid slaflllttir op Ie /(J!St11 en in
de statuten expliciet te bepalen dac gedurende de vereffening wordt over,gegaan tot een jaarlijkse voorlegging en goedkeuring van de rekeningen,
met daarbijhorend een kw ijting voor de commissarissen en desgevallend
eveneens voor de vereffenaar.
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1.6.

Uitoefening door een bedrijfsrevisor van een mandaac
van bestuurder

Een bedrijfsrevisor is door de rechtbank als voorlopig bewindvoerder aangesteld in een bepaalde onderneming (A). De betrokken onderneming
heefr een 50 % participatie in een andere NV (B). In deze laatste vennootschap (B) heeft de voorzitter van de raad van beStuur zijn onts las aanseboden. De overige leden van de raad van bestuur hebben de bedrijfsrevisor
nu verzoch t om deze functie waar te nemen .
De betrokkene.- vraagt in welke mate h ij op dit verzoek kan ingaan,
rekening houdend mN het feit dat hij zou optreden, niet in pc.-rsoonlijke
naam maar als vertegenwoordiger wn de ondernem ing (A) waar hij voorlopig bewindvoerder is. H ij verduidelijkt verder nog dar hij niet zou deelnemen aan het dagelijks bestuur maar dat hi j het mandaat enkel zou waarnemen om de belangen van de onderneming (A) te vrijwaren .
De Juridische Commissie verwijst naar het absoluut verbod, dat geldt
voor een bed rijfsrevisor om in commerciële ondernemingen een bestuursmandaat waar re nemen (artikel 7biJ van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR ). Uitzonderingen op deze verbodsbepaling
zijn niet mogeli jk.
Wel wenst de Juridische Commissie de aandacht te vestigen op her feit
d at er in de voorliggende situatie geen bezwaar zou zijn tege.-n het feit d at
nie.-t zozee.-r de bedrijfsfe.-visor, maar wel de vennootschap (A) als bestuurder bij de vennootschap (B) zou worden benoemd. De voorlopige bewindvoerder zou dan ku nnen optreden als vertegenwoordiger voor de vennootschap (A) in het kader van het besruursmandan{ bij (B).

2. NIEUWE NORMEN INZAKE CONTROLE VAN
INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG
In december 2001 heeft de Rnad van het IBR de nieuwe normen inzake
controle van inbreng in naturn en quasi-normen goedgekeurd. Deze
nieuwe normen, die in bijlage van onderhavig janrverslag zijn opgenomen,
zullen uiterlijk vanaf 1 april 2002 moeten worden toegepast en vervangen
de besrannde normen vnn 1 september 1995.
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De nieuwe normen houden In ruime mare rekening met het advies van
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 31 oktober 200 I.
\fl,-/(from lIiellwe lIormell?

Hoewel de besraande normen slechts sinds I januari 1996 van toepassing
zijn, waren ze ongetwijfeld aan een herziening toe. De inwerkingtreding
op 6 februnri 200 I van het nieuwe Wetboek van vennootschappen maakte
inderdaad een vormelijke aanpassing van de bestaande normen noodzakelijk.
Maar vooral een aantal inhoudelijke aspecten van de normen dienden te
worden herzien. Immers, in de loop van de jongste jaren hebben diverse
nationale en internationale regelgevende instanties, zoals de SEC in de
Verenigde Staten of het CommÎ/lee ON Al/(lifÎNg van de EG, op onder meer
twee aspecten de nadruk gelegd:
J. Binnen de context van een bij wet bepaalde opdracht, mag de auditor
niet zelf OVetga.1n tot de waardering van een goed;

2. E!'n auditor mag geen oordeel uitspreken over het rechtmatige en billijk!' karakter van de verrichting ("no !(finlw opi"io,,·'), want dit zou betekenen dat hij zich uitspre!'kt over de wenselijkheid van een behe'"{'rsbeslissing, hetgeen strijdig is met her onafhankelijkh!'idsprincipe.
De toestand in België ligt nog moeilijker, omdat het Wetboek van
vennootschappen (arri kel444 en 602 W.venn.) niet duidelijk vermeldt dat
de waardering van de inbrengen behoort tot de !'xclusi!'ve bevoegd heid
van her bestuu rsorgaan, ook al oordedt d!' rechtsleer één parig dat hierover
geen twijfel kan beStaan.

Voorll(wllfsle illholfdelijke wijzigiugell
De voornaamste inhoudelijk!' wijzigingen in de ni!'uwe normen hebben
betrekking op de volgende punten:
•

Op verschillende plaatsen in de normen wordt in herinnering gebracht
dat de waardering van el ke inbreng in narura en quasi-inbreng tot de
uitsluitende bevoegdheid van het besruursorgaan behoort.

•

O p uitdrukkelijk voorstd van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen dient de bed ri jfsrevisor 'loonaan expliciet te v!'rmelden dat hij
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zich niet uitspreekt over het rechtmatig of billijk kamkter van de ver~
richting. Hiertoe zal hetzij in het corpus, hetzij in het besluit van her
revisoraal verslag, uitdrukkelijk her principe ",I() faimeJI opinion" worden vermeld. Er is in de normen een definitie van dit begrip (zoals
omschreven door de SECyli opgenomen.

• Voortaan zal de bedrijfsrevisor ingeval van een comrole over een inbreng
in natura uitdrukkelijk moeten vermelden l!1 welke mate er sprake is
van el/ige overwaardering van de inbreng in natUra. Het vroeger begrip
"kel/I/e/ijke overwaardering" is achtenvege gelaten, wegens mogelijke
interpretatieproblemen v;Jnuit vennootschapsrechtelijk standpunt.

•

Er is bijzondere aandacht besteed aan de samenhang van deze controlenormen mer de andere bestaande controlenormen en -aanbevelingen, zo
onder meer wut de concroleaanbeveling inzake fraude en onwettige
handelingen betrefr.

•

De controle van de vergoeding van de inbreng, alsook de verklaring
over her rechtmatige en bil lijke karakter ervan is weggelaten. Dit is
inderdaad nier vereist door de wettelijke voorschriften, evenmin op het
vlak van de inbreng in natura (artikelen 444 en 602 \xr.venn.) als op
het vlak van de quasi-inbreng (artikel 447 W.venn.). De wet bepaalt
enkel de vermelding van de vergoeding.

•

Verder is een wijziging aangebracht aan de tekst die betrekking heeft
op de situatie waarin de commissaris een wettige reden heefe om van
de opdmche af re zien. In de wet wordt uitdrukhlijk bepaald dat de
commissaris van rechtswege belast wordt met de comroleopdrachr over
de inbreng. Volgens de vroegere normen kon de commissaris van de
opdracht afzien en in dit geval kon het bestll ursorgaan speciaal een
andere revisor aanduiden voor het uitvoeren van de opdrachr. De Raad
is, op advies van de Juridische Commissie (cf. deel 11 , hoofdsruk 111 ,
§ I), tot het besluit gekomen dat de in de vroegere normen voorgestelde oplossing van benoeming door het bestuursorgaan voor discussie
vatbaar is vanuit vennootschapsrechrelijk oogpum. Er is dan ook voor

(I) "PairIIISS opilliom

"ft

OP/llIOIIS lIJtIl (/" {/((Ollllltlllry firlll prol"idtJ ou II~ "dtqll(l(J of IIJt

all/Ji-

deralioJ/ ill (/ Ir(NlJ"Clio,,"", Securities and E~c hanges Commission (SEC), "Fina-l Ruk';

Revision or the Commissiotl 'S Auditor Independcnn- Rcquirements", Rde:tse 337919 van 21 novemlx'r 2000 (IILDA.b.{III) Approisal or Valu:lIion Servict-s ~nd Fairncss Opinions) Omp:/Iwww.sec.govlrulesifinaJl 33-7919 lum).
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geopeeerd om in de nieuwe normen geen oplossing meer voor bovenvermelde siwarie voor re schrijven.
Ten slotte wenst de Raad van hee InseiClllle in die verband nog de aandacht te vestigen op twee receme adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normr;n, met name advies nr, L26117 "Bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen onder bezwarende eicel of om niet"
en nr. L26118 "Aanschaffingswaarde bij inbreng in naeura" (beide van
3 Loktober 200 I). De Raad is van oordeel dat deze adviezen een impact
zoudf."n kunnen hebben op de uit te voeren conrrolewerkzaamheden in her
kadf."r van een opdracht inzake een inbreng in nacura of een quasi-inbreng.
Oe Commissie Bijzondere o(Xlrach ten is dan ook gevraagd om deze aangelegenhéid verder té onderzoeken.

3. KAPITAALVEREISTEN NAAR AANLEIDING VAN
DE OVERSTAP NAAR DE EURO
Het KoninkLijk Bésluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering inzake
justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffendé de invoering van de euro
in de wetgeving die betrekking héeft op aangelegenheden als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet (8.S., 30 aU8ustlls 2000) (hierna EuroK.B.)
heeft een aamal bepalingen mét bédragen in frank omgezer in euro.
Zo werd onder meer het maatschappelijk minimum kapitaal van de
N.V, BVB.A. en CV B.A. aangepast én gebracht op 62.000 EUR voor
de N.V en 18.600 EUR voor de B.V.B.A. en de CV.B.A, H ierdoor werd
het minimumkapiraal van de N.V. verhoo8d met 1074 frank en in de
B.V.B.A. en CV B.A. met 322 frank.
Artikel 47 van de wet van 30 okrober 1998 betreffende de euro (8.S.,
10 november 1998) (hierna Eurower) maakt het mogelijk om de StaCltten
van de kapiwalvennootschappen (N.V, B.VB.A. en CV.B.A.) tijdens de
overgan8speriode van de euro (tussen L januari 1999 en 31 december
2001) via een vereenvoudigde procf."durf." aan de invoering van df." euro aan
ce passen. Dit artikel laat f."en kapitaalverhogtng coe door incorporarie van
reserves, uitgiftepremies, van herwaarderingsmeerwaarden of van overgedragen winst, maar niét door nieuwe inbrengen, omdat die laatste problemen gaf met de naleving van de Europese Tweede vennoorschapsrichrLijn.
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Daar er evenwel een heel aamal vennootschappen zijn die nier beschikken over reserves, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaatden of overgedragen winst, moeren deze vennoorschappen een kapiraalverhoging
doorvoeren door inbreng van nieuwe middelen. Bijgevolg kunnen ze geen
beroep doen op de Eurowet, maar moeten ze een klassieke kapitaalverhoging doorvoeren mN de daaraan verbonden kosten.
Rekening houdend mer her basisbcginsel dat de invoering van de eu ro
een neutrale operatie dient te zijn en op de betrokkenen geen of hoogstens
een minimale impact mag hebben wat de eraan verbonden kosten betreft,
besliste de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
in haar Beknopt Verslag nr, 388 van 13 februari 2001 rekening te houden
met een verlaging van de bedragen in euro die opgenomen zijn in het
EuroK.B.
Het Koninklijk Besluir van 13 juli 200 I houdende uitvoering van de
wet van 26 juni 2000 betreffende de Invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heefr op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78
van de Grondwet, war betreft het Wetboek van Vennootschappen (8.S.,
11 augustUS 2001) bevestigt de verlaging van de minimumbedragen van
her maatschappelijk kapitaal.
Vanaf I januari 2002 zijn de minimumbedragen van het maatschappelijk kapitaal bijgevolg respenievclijk:
• 61.500 EUR (2.480.903 BEF) in plaars van 62.000 EUR
(2.501.073 BEF) voor de N.V;
•

l8.550 EUR (748.305 BEF) in plaars van l8.600 EUR
(750.332 BEF) voor de B.V.B.A. en CVB _A,

Naast de publicaties in de Period ieke Berichten nam het Instituut deel
aan de sensibiJiseringscampagne van de bevoegde Minister, de heer Charles
PICQUÉ, Minister van Economie.
In zijn hoedanigheid van officieel parUler van de voorl ichtingscampagne 'Euro 2002' van de Europese Centrale Bank bleef het Instituut
eveneens bijdragen tot het Parrnerschapsprogramma Euro 2002 'Samen
sterk voor de Euro', ingevoerd door de N ationale Bank van België, meer
bepaald het Commissariaat-Generaal voor de Euro.
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4. WETSONTWERP VZW
4. 1.

A lgemeen

In de IBR-Jaarverslagen van 1997, 1998, 1999 en 2000 lichtte de Raad
een wetsonrwerp roe (Of wijziging van de wer van 27 juni 1921 waarbij
aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van
openbaar nut, rechtspe rsoonlijkheid wordt verleend (IBR-J aarverslag,
2000, p.138 e.v.).
Op 14 juni 2001 werd het door de Regering reeds op 12 januari 2000
in de $t>naat ingediende wetsontwerp houdende wijziging van de voorvermelde wet van 27 juni 1921, zoa ls geamendeerd in de Commissie Justitie
van de Senaat. goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Senaat (Par/.
Sr. Senaat 2000-200 I , nr 2-283/19) en teruggezonden naar de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (Porl. SI. Kamer 2000-2001, nr 1301 /001).

De nieuwe VZ\Xf-wergeving strekt erroe een g rOtere doorzichtigheid
en een betere COntrole re waarborgen. Eén van de ingrijpende aanpassi ngen
betreft de boekhoudkundige verplichtingen.
Er dienr op gewezen te worden dat op het ogenblik van de redact ie van
onderhavig I13R-Jaarverslag. het wetsontwerp nog nier in zijn definitieve
versie beschikbaar is.

4 .2.

Boekhoudkundige vel"p li chtingen

Het te wijzigen artikel 17 legt de (Belgische) verenigingen zonder winsroogmerk de volgende boekhoudkundige verplichtingen op.

4.2. 1.

Boekhollding en jaarreke ning van alle ve renigingen zonder
win swogrnerk

De raad van bestuur van elke vereni,!;ing zonder winstoogmerk is overeenkomstig artikel 17 § 1 verplicht om ieder jaar en ren laatste zes maanden
na afsluitdatum de jaarrekening van her voorbije boekjaar en de begroting
van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene
vergadering.
Verder moct elke vereniging zonder winstoogmerk minstens een vereenvoudigde boekhouding voeren die ren minste betrekking heeft op de
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mmanes in contant geld of op rekeningen, overeenkomstig een door de
Koning vastgesteld model (artikel 17 § 2).
4 .2.2.

Boekh o uding en jaarre kcning van de ··grotc·· ve renig inge n
zo nde r w ins toogm e rk

De verenigingen zonder winstoogmerk voeren hun boekhouding en stellen
hun ja.1.rrekening op overeenkomst ig de wet van t 7 juli 1975 met betrekking Wt de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen'" en
de uitvoeringsbesluiten ervan, wanneer ze twee van de drie volgende
drempels overschrijden (artikel 17 § 3):
1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 volt ijdse werknemers
ingeschreven in het personetlsregisrer dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
her bijhouden van sociale documenten;
2° in tomal 250.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke onrvangsren;
3° een balanstomal van 1.000.000 EU R.
De voorschriften inzake vereenvoudigde boekhouding en her voeren
van een boekhouding zijn niet van toepassing op verenigingen die wegens
de aard van hun hoofdacrivin'it onderworpen zijn aan bijzondere, uit de
wergeving of een overheidsreglemenrering voorrvloeiende regels betreffend het voeren van een boekhouding en jaarrekening, voor zover deze
minstens gelijkwaardig zijn a.1.n die bepaald op grond van deze wet.
4.2.3.

Controle van d e "zeer g ro te·· vere nig inge n zonder
w instoog m e rk

Volledig nieuw is ook de verplichting voor verenigingen zonder winstoogmerk om een of meer commissarissen te belasten met de cOlurole van definanciële roestand, van de ja.1.frekening en van de regtlmat igheid in het
licht van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten
worden vastgesteld wanneer her aantal werknemers ingeschreven in het
personeelsregister, gemiddeld over het jaar, het equivalent van honderd
voltijdse werknemers overschrijdt, of wanneer de vereniging bij de afsluiring van het boekjaar mer betrekking tot te-n minste twee van de volgende
criteria de onderstaande cijfers te boven gaat (artikel 17 § 5 lid 1):
(I) Opschrift gewijzigd in wel "an 17 juli 1975 op de boekhouding C .. ) "an d,· ond,·r-

nemingen bij art. 5 "an de Wet "an 7 mei 1999, B.S .. 6augusrus 1999.
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1° her equivalem, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers
ingeschreven in het personeelsregister da t wordt gehouden overeenkomstig het voormelde koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978;
2° in totaal 6.250.000 EU R aan andere dan uitzonderlijke on tvungsren,
excl usief de belasting over de toegevoegde waarde;
3° een balanstota.11 van 3. 125.000 EUR.
De commissa rissen worden benoemd door de algemene verga<lering
onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van hel JnstituU[
der Bedrijfsrevisoren (artikel 17 § 5 lid 2).
Voormelde criteria kunnen worden aangepast aan de evolutie van her
indexcijfer van de consumptieprijzen.

4.2.4.

Openbaar making van de jaarrekeni ng

Binnen dertig dagen na de goed keuring van de jaarrekening door de algemem: vergadering wordt de jaarrekening van de verenigi ngen waarvan de
activa bij het afsluiten van het boekjaar meer dan 25.000 EUR bed ragen,
door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van Belgit:, dit
althans volgens de versie van het wersomwerp die op het ogenblik van de
redactie van di t IBR-Jaarverslag beschi kbaar is.
Tegelijk worden ('(·n stuk met de naam en voornamen van de bestuurders en in voorkomend geval van d(' commissarissen die in functie zijn en,
in voorkomend geval, het verslag van de comm issarissen neergelegd.

De regels en de voorwaarden van neerlegging alsmede het bedrag en de
wijze van betaling van de kos ten van de openbaarmaking worden bij
Kon ink lijk Beslu it bepa.1Id.
Binnen vijft ien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging
wordt daarvan me lding gemaakt in een door de Nat ionale Ba n k van
België aangelegd beswnd op een drager.
Diegene die er om vraagt, zel fs schriftelijk, kan bij de Nationale Bank
van België een afschrift van voormelde stukken omvangen regen een tarief
dat bij Koninklijk Besluit zal worden vastgelegd. De g riffies van de rechtbanken omvangen kOSfeloos ('n onv"rwi jld een afsch ri ft van deze stukken
(arti kel 17 § 6).
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4.2 .5.

Stichtingen en internationale verenigingen zonder
winstoogmerk

De onder 2.1 tot 2.4. voormelde boekhoudkundige verplichtingen zijn
overigens ook van toepassing op de stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk (artikelen 37 en 53). Voor internationale
verenigingen zonder winstoogmerk zijn er even wel geen openbaarmakingsformaliteiren voorzien.

4.3 . Standpunt van de Raad
De Raad is verheugd over de introductie van boekhoudkundige verplichtingen in her Wetsontwerp VZW en meer bepaald over het feir dar de
wetgever de controle over de jaarrekening van de "zeer grote" verenigingen zonder winstoogmerk aan de commissarissen, lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren zou toevertrouwen.

5. WET VAN 22 MEI 2001 BETREFFENDE
DE WERKNEMERSPARTICIPATIE
5. 1. Wetgevende context
De wet van 22 mei 2001 (Be/giJr/; S!a(1IJb/ad, 9 juni 200 I) voert participatieplannen van de werknemers in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen die hen tewerkstellen in het Belgisch recht in en reglementeert deze.
In het Be/giJr/; Slaa/jb/"d van 29 december 200 I zijn drie uitvoeringsbeslu iten gepubliceerd . Het eersre koninklljk besluit van 19 december
2001 betreft de gedifferentieerde inwerkingtreding van bepalingen van de
wet van 22 mei 2001, terwijl het tweede en derde konink lijk besluit van
19 december 2001 respectievelijk artikel 6 § 2 (voorsch riften inzake berekening op gf."Consolideerde basis van de totale loonmassa en de winst na
belasti ng) en artikelS § 4 (de definitie van het begrip "groep") tenuitvoerleggen.
Deze w(-[ is een aanvulling op de wet van 26 maarr 1999 (Be/giJTh
-S!(UllJb/ad, 1 april 1999) betreffende het Belgisch actieplan voor de werk-
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,gele,genheid 1998, dat aandelenoptieplannen invoert. Ze wil de betrokkenheid van het personeel in het leven van de onderneming en bij,gevolg
de productiviteit en het concurremievermogen van de Belg ische ondernemingen versterken door de geldelijke voordelen van de evoJurie van de
meerwaarde die de onderneming genereert, aantrekkelij ker te maken.
Er zijn drie formules van participatie:
I. onmiddellijke uirkering (in speciën);
2. participarie bij wijze van toekenning van aandelen;
3. participatie bij wijze van medewerkerskrediet (het zogenaamde investeringsspaarplan, enkel in een KMO).

5.2.

Krachtlijnen van de wet van 22 mei 2001

De krachrlijnen van de wet kunnen als volgt worden samengevat:
I. De werkgever kan het in itiatief nemen om een participatieplan in de
vennootschap in te voeren, dit is niet verplichr;
2. Het participatieplan vormt het onderwerp van een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst of, bij omstemenis van vakbondsafvaardiging in de vennootschap, van een collectieve arbeidsovereenkomsr of
een roetredingsakre conform de procedure voorzien in art ikel 4 van de
wer van 22 mei 200 I;
3. Alle werknemers van de vennootschap moeten de mogelijkheid hebben
aan het participatieplan deel te nemen;
4. Het participatieplan kan zowel op het niveau van een vennootschap als
op het niveau van de groep waartoe ze behoort, worden ingevoerd;
S. Het totaal bedrag van de deelnames, toegekend aan de werknemers,
mag bij afsluiti n,g van het betreffende boekjaar, geen van de volgende
limieten oversch rijden:
a) 10 % van de totale bruto loon massa (rubriek 102 'PtrJontellkOl/m' van de balans, opgesteld conform het koninklijk besluit van
4 augusrus 1996 houdende de sociale balans);
b) 20 % van de winst van het boekjaar na belasting, zools bedoeld in
het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van vennootschappen van
30 januari 2001.
mR-
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6. De (para)fiscale voordelen d ie worden overwogen om de participati{-stelsels aan te moedigen, v{-fSchillen in func ri{- van de panicipati{-vorm
die de v{-nnoorschap invoert:
a) in het kad{-r van de deelname In de winst omvangt h{-t personeel
voordelen in speciën die onderworpen word en aan e{-n solidariteitsbijdrage RSZ van 13,07 % en een met de inkomstenbc:Jasting
gelijkgestelde belasting van 25 %;
b) in her kader van de deelname in het kapitaal omvangt her personeel
voordelen onder de vorm van aandelen, die aan een belastÎngstarief
van I 5 % worden onderworpen.
7. Her participatieplan mag niN worder! ingevoerd ter vervanging of
omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om her even welk
voordeel, voorzien in individuele of co llectieve overeenkomsten en al
dan niN onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen:
a) In her kadN van de d{-elname in het kapitaal van d{- vennootschap
kan het participatieplan in de oprichting voorzien van een coöperatieve participatievennootschap mer als exclusief doel het bezit en
het beheer van de deelnames van de werkn{-mers;
b) De aandelen die de werknemers omvangen, moeten onbeschikbaar
zijn gedurende een periode van twee [Ot vijf jaar, bepaald in de specifieke collecrieve arbeidsovereenkomSt of de roerredingsakce. Bij
niN naleving van de onbeschikbaarheidsperiode van de aandelen of
deellx.-wijzen wordt een aanvullende lx.-lasting van 23,29 % geïnd;
c) In het kader van de kleine en middelgrote ondernemingen kan het
participatieplan de vorm van een invesrer ingsspaarplan hebben,
overeenkomstig hetwelk de toegekende winst aan de werknemers
ter beschik king gesteld wordt van de vennootschap in her kader van
een niet-achterg{-steld{- lening die een periode van [wee rot vijf jaar
d{-kt. Tijdens deze periode ontvangen de werkn{-mers jaarlijks als
[{-g{-nprestarie voor d{- gel{-end{- sommen een interest die in het partic ipat ieplan wordt vastgelegd. De winsrdeelnames zijn ook onderworp{-n aan een belasringsvoer van IS %.
De wet van 22 mei 2001 bevat eveneens bepali ngen, meer bepaald
srrafrechtelijke, inzake de controle op zijn uitvoering.
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; .3.

Rol van de beroepsbeocfenaar in het kader van de wet
van 22 mei 200 I

Volgens de wet van 22 mei 200 1 omstaat er bij kapimaJparticipa rie een
forfaitaire en bevrijdende taxati e die wordt vastgesteld aan de hand van
f'e n percentage, toegepaSt op het bed rag dat toe re kennen is aan de deelname van het kapira.1l, toegekend overeenkomstig her jaarlij ks participatieplan van de vennootschap. Teneinde voormeld bedrag vast te stellen,
bepaalt deze wet verder dar:

"Ah het een deelname in he/ kapitaallNtrtjt. kan INt btt/rag dat
kel/nen ij. 1'OUr de btfklling I/an de INlaJtrure grol/f!JIng:

tr

na"

/~

te

•

u'almeer de aa!U/elm gmo/md of I,"handeld 1I'0rdm op de bwn, niet kleilier zijn dali het bedrag dat overeellkomt met, naar kelfu 1'11 1/ de l'f!I/IJootsrbap die de aal/delell 100kmt, de gemiddelde kOln 1'111/ het aal/detl, gedureilde dertig dagm die de dag I'all de 100kt/ming "dIl de (Jande/tII (/(111 de
lI'trknemtrJ f,'()(Jrajgaill ofde laalSte JlolkoerJ die loorafga(Jf nan de dag ,'an
de 100ktllning:

•

ill de andm gel'dl/tII, 11lel klei11tr zijn dali de II'trkelijke waarde t'llll INt
aal/detlop hellllOmel/l t'(1IJ de tOlkml/ing N'f'(JII. "'lu/gesteld door de 7'f!IlIIOO/srhap die het totkel/l ol'eremkQ/llJIig het gelijklllidend adllieJ 1'an ee1/
bed/'ijftret'iJo/' of ex/erlle (IrrOlllltimt die ze beeft (ulI/geunen. Die wa(lrde
IIIflg et'e/IU'el lIiet Iflger zij11 dlln de boekwIlarde 1.'(11/ de flllllde/CII zoalJ
blijkt I/il de I(/(Ilste jllf/n-ekming t'1I11 de lfitgf!1.'tlUle l'tII1lOOIJrbap die afgeI1ote1/ en gotdgekeurd iJ door hel /Jet'fXgde orgaall nMr de dalmil t'an de totJW/IIÎng . ..

De Raad stel t vast dat de wetgever aan de bedri jfsrevisoren en de
aCCOltnmntS een belangrijke rol heeft toebedeeld.
De inhoud van de raak van de bedrijfsrevisor en van de aCCountant wordt
onderzocht in de Gemengde IBR -IAB-Commissie Bijzonclere Opdmcluen;
een voorstel van normen is in voorbereiding.
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6. CIRCULAIRE VAN DE COMMISSIE VOOR
HET BANK- EN FINANCIEWEZEN VAN
19 DECEMBER 2000 INZAKE HET
··BEGRIP ONAFHANKELIJK EXPERT IN
HET KADER VAN EEN UITKOOPBOD"
De Raad heeft kennis genomen van de circulaire van de CBF van J 9 december 2000 betreffende het beg rip "onafhankelijk exper(~ in her kader
van een ulrkoopbod (artikel 47 van het koninklijk besluit van 8 november
1989 op de openbare overnamea.1nbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen).
Voornamelijk punt 3.4. van de circulaire "voorwaarden waaronder een
ex tern auditor als onafhankelijk expert mag optreden" is voor her beroep
van belang.
Hierin Stelt de CBF dat zij voornoemd artikel 47 voortaan als volgt zal
imerprereren: "de commissaris-revisor van de bieder of de doeIvennootschap (of van de met hen verbonden ondernemi ngen) mag nier worden
aangesteld tot onafhankelijk expert in her kader van een uirkoopbocl. Dit
geldt ook voor de andere personeelsleden van de firma waM de commissaris-revisor werkza.1.m is".
Zij steunt zich hierbij op volgende redenering: "Geler op het feit dat de
opdracht van een onafhankelijk expert zoals bedoeld in anikel47 buiten het
bestek valt van de werkzaamheden waarvoor de wet de commissaris-revisor
een onafhankelijkheidsstatuut verleent, is de Commissie van oordeel dat de
betrokkenheid van de externe auditor bij de opstelling of publicatie van een
verslag over de billijkheid van de prijs van een actief of een vennoorschap, of
van de ruilvoorwaarden tussen rwee vennootschappen, de indruk kunnen
wekken dat er een belangenverstrengeling is tussen de externe auditor en
zijn cliënt. Uit die betrokkenheid zou logischerwijze kunnen worden geconcludeerd dat er sprake is van een zakenrelatie die verder reikt dan de normale relatie tussen een externe auditor en zijn cliënt'"

De Raad herhaalt het standpunt dat hij omwikkelde betreffende dit
ontwerp van circu laire (zie IBR-Jaarverslag 2000, p. 133). De Raad van
her Instituut is van mening dat de commissaris "een onafhankelijk expert
van de bieder" is in de zin van artikel 47 van voormeld koninklijk besluit
van 8 november 1989.
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De Raad is eveneens van mening dat de comm issaris zich kan uitspreken over de relevantie, (en aanzien van de gebruikelijke waarderingscriteria, van de 'door de bie<ler geh:\Oteerde' methode(s) om de vennootschap te
waarderen en de prijs te rechtvaard igen. Her gaat dus om 'waarderingen
gedaan door anderen' (t'tllllll/;Q/l lI'ork pelforllled by orhers), waarover een wettelijke rekeningencontroleur zich - volgens her Europese omwerp van a.1nbeveling inzake onafhankelijkheid - kan uitspreken zonder zijn onafhankelijkheid in her gedrang te brengen.
Het Belgisch \'(ferboek van vennootschappen laat de commissaris overigens uitdrukkelijk toe dit type van opdracht uit te voeren vermits de commissarissen - in de vennootschappen die hen hebben aangesteld - een verslag moeten opstellen in het kader van een kapitaalverhoging met inbrengen die niet in geld bestaan (Artikel 602 van het Wetboek van vennOOtschappen).

De Raad van het IBR stelt vast dat zijn advies niet werd gevolgd in de
circulaire van de CBF van 19 december 2000.

7. TOEPASSELIJKHEID VAN DE WETGEVING OP
DE OVERHEIDSOPDRACHTEN OP DE OPDRACHT
VAN DE COMMISSARIS
De vraag is aan de Raad gesteld of de wetgeving op de overheidsopdrachten toepasselijk is op de gunning door een aanbesredende overheid voor de
functie van commissaris bedoeld in de artikelen 130 en volgende van het
\'(fetboek van vennootschappen.
Volgens de vta.1gsteller preciseert artikel:> van de wet van 24 december
1993 het begrip "overheidsopdracln" als "overeenkomsten onder bezwarende titer', Volgens de vr.mgsteller is het zo dar de functie van commissaris en van revisor (ondernemingsraad, ziekenhuizen, ... ) mandaten zijn en
niet zozeer contracten COt dienstverlening, Dit mandaat wordt toegekend
door een autoriteit, die nu eens de algemene vergadering is, dan weer de
ondernemingsraad of de voogdijminister. De mandaten zijn volgens hem
het resultaat van een democratische verkiezing; dir geldt in het bijzonder
voor de intercommunales. Tenslotte stelt hij zich de Vta.1g of, indien de
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wergeving toch van toepassing zou zijn op de commiss.1risopdrachten, dit
dan ook niet het geval zou moeten zijn voor de beswursmandaten. De aard
van de opdrachr van de bestuurder is immers dezelfde, maar de doelsrelltngen zijn verschillend.
De Raad heeft terzake her advies ingewonnen van de Juridische Commissie, alsook van een advocatenkantoor gespecialiseerd in de materie van
de overheidsopdrachten. Beiden komen tOt het beslui t dat de commissarisopdrachten wel degelijk vallen onder voornoemde wetgeving. De motivering is als volgt:
De wetgeving overheidsopdrachten vindt vanzelfsprekend geen toepassing op alle handelingen van aanbestedende overheden. Her moet gaan om
een overeenkomst;
die betrekking heeft op de uitvoering van werken, leveringen of diensren;
en die onder bezwarende titel wordt afgesloten.
a) Contractuele of wettelijke basis
In de rechtsleer wordt ervan uitgegaan dat de com missarisfuncrie van
contractuele aard isu1 •
Weliswaar is her zo dat een aantal elementen, die de partijen binden,
vastgesteld zijn in de WCt: de verplichting een commissaris aan te stellen,
voorwerp van de controle, duur van de functie, onafhankelijkheid, onderzoeksbevoegdheden, enz. Daartegenover staat echter dat over een aantal
andere determinerende elementen van de rebtie moet worden onderhandeld en beslist t ussen de betrokken partijen (commissaris en vennootschap): ereloon en aanvullende raken, Het mandaat van de commissaris
komt pllS tot stand o p het moment dar de twee betrokken partijen
akkoord gllan over alle essentiële bestanddelen van de functie en wordt
bovendien geformllliseerd in een "opdrachtbrief'.
H ieruit wordt afgeleid dat de toepasselijkheid van de wergeving overheidsolxlr;lChten bij het gunnen van her commissllrismandaat niet kan
worden uitgesloten omdat dir mandaat niee van contractuele aard zou zijn.

(I ) I-I. OI.IVI[R en V VAN DE \XlAU.E, '"Arlil.:el 64"" in Diverse ~ut("urs.

IIWII,,,,r lilt ! o,n-zirhl mil rn:hl$pr,,,,k til rrchulff r.

Al\lwer~n ,

ArrikdJgtwijztnilli-

Kluwf.'r. losbludi g werk.
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De wet bepaalt weliswaar een aantal modaliteiten van de functie, alsook de
verplichting om op een commissaris een beroep te doen. De eigenlijke
relatie komt echter niet rOt Stand op grond van wetsbepalingen, maar Vla
een overeenkomst.
De toepasselijkheid van de wetgeving overheidsopdrachren impliceert
bovendien geenszins dar de algemene vergadering van de gunnende vennootschap afsrand doet van dl' bevoegdheid de commissaris te benoemen.
Niet alleen formeel maar ook inhoudelijk zal dt> algemene vergadering
kunnen bepalen welke commiss.'1 ris zal worden aangewezen, vooreerst door
het vasts[('lIlen van de gunni ngscrireria en vervolgens door de commissaris
te selecteren uit de gegad igden aan de hand van de vooropgestelde gunningscriteria.
De enige omstandigheid waarin de wetgev ing overheidsopdrachten
niet van toepassing kan worden geach t is, is de situatie waarin er geen
commissaris werd benoemd door de algemene vergadering en deze moet
worden benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Er
valt hier immers te verdedigen dat de commissarisfunctie wordt uitgeoefend op "een andere wijze dan op grond van een overet>nkomst".
b) Overeenkomst houdende aanneming van werken, leveringen of
diensten
Her is duiddijk dat de functie van commissaris geen betrekking heeft op
de aanneming van enig werk or het verrichten van een levering,
Bijlage 2, categorie A, pum 9 van de wet van 24 december 1993 bestempelt daarentegen als een opdracht houdende aanneming van diensten,
alle diensten inzake Maccoumancy. comrole en boekhouding", Voor een
nadere specifiëring wordt verwezen naar artikelnummer 862 van de CPClijst van de Verenigde Naties'''. Dar verduidelijkt dat het o.m. gaat om
diensten inzake fin:mciële audit, nazicht van de boek houding, opstellen
van financiële verklaringen en andere boekhoudkundige diensten.
De taken van de comm issaris vallen duidelijk binnen de diensrverleningsopdrachten zoals omschreven in Bijlage 2, categorie A, pUil[ 9 van
voormelde weL
(l)

I kl Ix-IITft ttn lijs! mt'! d,ensten dit" in de schOOI >':In dl' VI'ITnigdt' Nau{'S wl'rd onlwikkdd voor hel verLamelen van srn!lsuKhC' gcgcvC'ns_
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De vertrouwelijke relarie mer de vennoorschap, die als een essentieel
onderd ...el van de cornmissarisfuncrie kan worden gezien, noopt nier ror
een ander besluit, aangezien de mogelijke redenering als zou her vertrouwelijk karakter van diens prestaties mede<linging onmogelijk maken, geen
steun vindt in de teksten, noch van de wet van 24 december [993, noch
van de Europes... richtl ij nen.
c) Overe... nkoms[ ten bezwa r... nde rirel
Er kan ten slotte weinig d iscussie bestaan over het feit dat d ... commissaris
een tegenprestatie krijgt toegekend voor het uitoefenen van zijn functie.
Artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen verwijst immers uitdrukkelijk naar de samenstelling van de bezoldiging.
d) Besluit
Behoudens indi ... n de commissaris wordt benoemd door de voorzirr ... r van
de rechtbank van koophandel zal de wetgeving overheidsopdrachten derhalve van roepassing zijn op de gunning van een comm issarisfunctÎe door
~n aanbestedende overheid."
Zoals reeds opgenomen in her IBR -Jaa rverslag 1997 (I" 53-56) en
1999 (p. 146-147), hoeft de toepassing van de wergeving op de overheidsopdrachten nier noodzakelijk te betekenen dat de opdracht wordr gegund
aan de minst biedende.

8. DE EUROPESE VENNOOTSCHA P
8. t.

Wettelijk kader

Op 10 november 2001 verscheen in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen Verordening 2157/2001 van 8 oktober 2001 inzake her
statuur van de Europese Vennootschap (SE). \'qat de betrokkenheid van de
werknemers betreft , wordt Verordening 2 [S 7/2001 aangevuld door Richtlijn 2001 /86/ EG van dezelfde datum. Verordening 2157/2001 treedt in
werking op 8 oktober 2004. De bepalingen van de rumvullende Richrlijn
2001 /86/ EG dienen uiterlij k op deze datum in narionaal recht re worden
omgezer.
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De Europese vennomschap is ook behnd onder haar Latijnse benaming
Sociems Europaea, afgekort SE. De imialcn SE dienen de benaming vooraf
te gaan of te volgen.
De SE is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
die reclltspersoonlij kheid verkrijgt vanaf de dag van inschrijving en die
een minimumkapitaal heeft van 120.000 Euro (artikelen 1,4 en 16).
De statutai re zetel van de SE dient gelegen te zijn binnen de Europese
G emeenschap en in dezelfde Lidstaat als haar hoofdzetel. Daarenboven
mogen l idstaten aan de SE's die ingeschreven zijn op hun grondgebied,
opleggen dat de hoofdzetel en de statutaire zetel zich op dezelfde plaats
moeten bevinden (artikel 7).
De SE zal in iedere lidstaat behandeld worden alsof ze een na.1.mloze
vennootschap is die opgericht is overeenkomstig het recht van de Lidstaat
waar haar maatschappel i jke zetel zich bevindt (artikel 10).
De vennootschappen die deelnemen aan de oprichting van een SE dienen opgericht te worden onder het recht van een Lidsta.1[ en zowel hun statutaire zetel en hun hoofdzetel binnen de Europese Gemeenschap te hebben. De Lidstaten kunnen evenwel bepalen dat een vennootschap wiens
hoofdzetel niet binnen de Europese Gemeenschap ligt kunnen deelnemen
aan de oprichting van een ven nootschap op voorwaarde dat haar maatschappelijke zerel zich in een Lidstaat bev indt en ze een daadwerkelijk en duurzaam verband heeft met de economie van een Lidstaat (artikel 2 lid 5).

De verschillende wijzen waarop een SE kan worden opgericht zijn de
volgende (artikel 2):
grensoverschrijdende fusie
holding-SE
dochter-SE
omzetting van een bestaande naamloze vennootschap in een SE
oprichting van een SE door een SE
De SE omvat een algemene vergadering van aandeelhouders en hetzij
een coezich rhoudende en een leidinggevend orgaan (d ualistisch stelsel),
hetzij een bestuursorgaan (monistisch stelsel), naar gelang van de in de
statuten gemaakte keuze (artikel 38).
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8 .2. Opstelling van de jaaccekening
De opstelling van de jaarrekening van de SE en, in voorkomend geval, van
haar geconsolideerde jaarrekening, m{-t inbegrip van het begeleidende jaarverslag, de comrol e en de openbaarmaking is onderworpen aan de wergeving inzake naamloze vennootschappen van de Lidstaat waar de SE haar
statutaire zetel heeft, behoudens voor SE's die een kredietinstelling, financiële instelling of verzekerin8sondernemin8 zijn. L1arstgenoemde instelling
of onderneming zijn, wat hun jaarrekening of geconsol ideerde jaarrekening
betreft, onderworpen aan specifieke richtlijnen (artikelen 61 en 62).

8.3. SrandpulH van de Raad
De Raad zal onderzoeken wat de gevolgen zullen zIJn voor het bed rijfsrevlsOraat.

9. INBRENG VAN ALGEMEENHEID VAN GOEDEREN
OF VAN BEDRIJFSTAK
De wet van 7 mei 1999 ter invoering van het \'V'etboek van vennootschappen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1999. Het Wetboek van vennootschappen trad in werking op 6 febmari 200 l (maar werd
reeds verbeterd door een repamtiewer, gepubliceerd op dezelfde datum als
deze van zijn inwerkingtreding). Zijn UItvoeringsbesluit dat in her bijzonder de boekhoudbesluiren van 8 oktober 1976 en 6 maart 1990 vervangt,
werd op zijn beurt afgekondigd op 30 januari 2001 en gepubliceerd op
6 februari 2001.
Van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 onrhOllden we onder
meer de wijzigingen van de inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen.
Het oude artikel 36qllil/tjllies (KB 8 oktober 1976) waarin wordt verwezen naar her wetboek van de inkomstenbelas t ingen (art 46 § I, 2 0
WIB 92) onder voorbehoud wlIlIrvan de rechtshandelingen moesten worden gerea liseerd en de eis om deze verschillende verrichtingen te realiseren
'conform' de bepalingen van het vennootschapsrecht, leidde tot een 'optio-
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neel' stelsel van fi scale neutraliteit, in die zin dat her volstond om zich
niet naar de vereisten van het vennootschapsrecht of het fiscaa l recht te
schikken om aan de vrijstelling te ontsnappen, wat soms heel voordelig
was, mee r bepaald bi j verlies.
Voorman zijn her de verrichtingen 'zools gedefinieerd' in de artikelen
678 en 679 (al dan nier conform) die worden bedoeld.

De inbreng van een bed ri jfstak of een algemeenheid van goederen moet
niet langer gebeuren onder voorbehoud van artikel 46 W10 92. H et W IS
wordt trouwens nergens anders vermeld (het is ook nier langer nodig dar
de verrichting aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt).
Daarom is de boekhoudkundige continuïteit niet langer ondergeschikt
aan de naleving van een fiscale regel en geldt ze nu voor alle verrichtingen,
bedoeld in het Wetboek van ven nootschappen.
De integratie van de gewezen artikelen 36óis tor qllillquitJ in het uitvoeringsbeslui t van het \'({etboek van vennootschappen leidt tot een wijziging van her wepassingsgebied van her boekhoudrechr.
Het is nu niet langer mogelijk om een meerwaarde in hoofde van de
inbrengende vennootschap boekhoudkundig te verantwoorden. De inbreng, bedoeld in anikcl 81 van her koninklijk besluit van 30 januari
2001 kan nier regen de marktwaarde gebeuren, zelfs indi en de eventuele
meerwa.1rde die eruit voortvloeit , ni et werd vrijgesteld . De niet-naleving
van de voorwaarden om de fiscll ie vrijstelling te krijgen, voorzien in artikel 46 van het wetboek van de inkomstenbelastingen (W m ), is niet langer
een hindernis voor de toepassing van het boekhoud recht.

10. ONWETfl G ONTSLAG VAN EEN COMM1SSAR1S
In de loop van 2001 is een gerechtelijke uitsprJlIk bekendgemaakt die een
aantal bijzondere interessante aspecten bevat omrrent het ontslag van een
commissaris en de daarui t voortvloeiende schadevergoedi ng. Het gaat om
het arrest van 16 mei 2000 van het Hof van Beroep re Brussel"'.
(I)

R. \r~. 2000-2001. nr. 33. p. 1211·1211.
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10.1. fe iten en problee mstelling
Op 31 mei 1996 werd een bedrijfsrevisor, de SVB ,A. B" door de algemene
vergadering van de N.V. l. herbenoemd to[ commissaris-revisor (sinds de
inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen de commissaris)
voor een periode van drie jaar. Op 20 augusrus 1997 werd een buitengewone algemene vergadering gehouden, waarin het hele kapitaal verregenwoordigd was, met als enig agendapunt: "verstandhouding met de commissaris-revisor". De voorzitter van de algemene vergadering stelde voor het
commissarismandaat onmiddellijk te beëindigen en de algemene vergadering keurde daarop het voorstel unaniem goed .
De gegevens, waarop de voorzitter van de algemene vergadering zich
omtrent dit agendapunt steunde, waren het feit dat de verstandhouding
met de commissari s-revisor niet bevredigend was, de termijn voor de tUSsenkomst voor de verrichting van de inbreng van een industriële activiteit
te lang had gedu urd , zijn erelonen voor deze speciale opdracht niet in verhouding stonden tor de last van her bijkomend werk, de verschillende
betrokkenen bij deze belangrijke opdmcht geen doeltreffende samenwerking met hem hadden en her feit dar zijn houding in her algemeen het
hen niet mogelijk maakte een verdere samenwerking met hem re overwegen, te meer daar de vennootschap niet meer aan de criteria voldeed voor
de verplichte benoeming van een commissaris- revisor.

10. 2. U itspraak
Het Hof van Beroep venvijsr naar artikel 64qllinqllieJ, lid I van de Gecoördineerde Wetten op de Handel svennootschappen (huidig artikel 136 lid I
van het \'Uetboek van vennootschappen) dat bepaalt dat wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over her ontslag van een commissaris, aan de betrokkene onmiddellijk kennis wordt gegeven van de inschrijving van deze aangelegenheid op de agenda, dat de commissaris aan de vennootschap zijn schriftelij ke opmerkingen kan meedelen en dat deze opmerkingen worden a:mgekondigd op de agenda van de vergadering, en dat ("Cn
afschrift hiervan op voorhand wordt verstrekt aan de aandeelhouders.
Voormelde algemene vergadering werd gehouden zonder dat aan de
commissaris-revisor kennis werd gegeven dat de vergadering zich over zijn
ontslag zou uitspreken en zonder dat er overigens een formele agenda werd
opgesteld.
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Bijgevolg oordeelt he( Hof van Beroep dat her besluir van de algemene
vergadering tot omslag van dl' comm issaris-revisor voormelde wetsbepaling schendt en dus elke rechtsgeldigheid mist. Zelf indien er wenige
redenen zouden zijn in hoofde van voormelde vennootschap, blijven ze
vervat in een onwettig rorsr:mdgekomen beslissing en kunnen ze wegens
het gebrek aan formele geldigheid niet gelden.
He( oO\venig omsl:lg geeft de commissa.ris-revisor derhalve recht op
een schadevergoeding (vroeger :lrtikel 64qlfilftY V:ln de Gecoördineerde
\'(Ieuen op de Handelsvennootschappen, huidig artikel 135, lid I van het
\'Qetboek V:ln vennoorschappen). Volgens her Hof van Beroep omvat deze
schadevergoed ing nier all een de honoraria die nog in rekening konden
worden gebracht tijdens her nog niet verlopen gedeelte van her m:lndaar
maar ook de honoraria die werden gederfd op prestati es d ie bui ren de
opdracht vielen m:l:lr die kmchtens de wer aan de commi ssaris-revisor zouden zijn toevertrouwd . \'Qar da t laatste berreft, werd in her bijzonder
gewezen op een verslag in het kader van een fusie die na her omslag effectief werd beslist en welke bijzondere opdracht de commissaris- revisor
krachtens haar manda.1r had moeren uitoefenen.
H iermee gaar her Hof van Beroep van Brussel nog een srap verder dan
het Hof van Beroep van l uik dat in een arrest van 23 november 1989 aan de
onwNcig omslagen commissaris-revisor een schadevergOt.,<ling heeft tocgekend die gelijk was :lan her inkomen dar de commissaris-revisor zou genieten indien hij zijn mandaar ror aan her einde zou hebben uirgeoefendUl•

10.3. Standpunt van d e Raad
De Raad is ren zeerste verheugd over deze uitspraak, omdat he( Hof van
Beroep te Brussel nier :ltleen de besl issi ng van het Hof van l3c-rocp te luik
inzake schadevergoeding wegens onweuig omslag ten belop!" van de
g,:derfde prestaties tijdens her nog ni er verlopen ged(tlre van het manda.'lt
bevestigt, maM vooral bij her vaststellen van de omvang van de sc hadever~
goeding ook de gederfde prestaties buiten de opdracht ma.1r die kmchtens
de wer aan de comrniSS:l ri s zouden zijn toevertrouwd, in rekening brengr.

(I ) PtripJit~ Bwirhtnl'"tm bit IBR, 1990/5, IBR:Jtuln-rrs/ag,
nr. 654 5, p. 178.).L III.8 .• 1990.802.
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1992. p. 186. R.P.S.. 1990.

tI. WIJZIGINGEN VAN DE WETTEN

OP HET GERECHTELIJK AKKOORD
EN HET FAILLISSEMENT
11.1. Wetsvoorstel van 22 december 2000 inzake het
gerechtelijk akkoord
In de IBR -jaarverslagen van 1997, p. 97 en 1998, p. 110 e.v. werden de
we[[cn van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord en van 8 augustus
1997 op het faillissement uitvoerig besproken.
Op 22 december 2000 hebben d e volksvertegenwoordigers BOURGEOIS,
en BORGINON een wetsvoorstel ror wijziging van de wet
van [7 jul i 1997 op het gert>chrelijk akkoord ingediendOl. De doelstellling
van dit wetsvoorstel is het helpen van de ondernemingen die te kampen
hebben met moeilijkheden van tijdelijke aard teneinde een failJissemcm re
voorkomen.
VAN HOOREBIiKE

De voorgestelde wijzig ingen zijn drieërl("i:
I. Een uitbreiding van de lijst met gegevens die verplicht moeten worden
gemeld a.1n de recht bank van koophandel met alle dag va.1rdingen van
kooplieden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en alle kooplieden die nalaren hun jaarrekening in te dienen.

De kamers voor handelsonderzoek worden in deze gevallen verplicht te
onderLl)Cken of deze kooplieden in aanmerking komen voor een gerechtelijk akkoord.
Indien de sch uldenaar niet meewerkt met het onderzoek van ambrswege van de kamer voor handelsonderzoek kan de rechtbank van koophandel reeds het faillissement uitspreken.
2. H er verzoek ror gerechrelijk akkoord moer gep.1ard gaan met een verslag van een bedrijfsrevisor om de afschaffing toe ce Jaren van de aang ifre van de schuldvorderingen.
Naar analo.gie mee de regeling inzake de ontbinding van vennootschappen moet her verzoek rot gerechtelijk akkoord gep;wrd g(Llln mer een
verslag van een bedrijfsrevisor dar in het bijwnder vermeldt of de tOC(I) P"rI. SI .. Kanwr 2000-2001. nr. 10.30fOO I.
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stand van de onderneming op een 1'fJlltdigt. gttrollU't til j"iJle wijze
weergegeven.

IS

De boekhoudkundige Staat mag evenwel niN meer dan 3 maanden oud
zIJn.
Het verslag van de bedrijfsrevisor versterkr her verrrouwen van de
schuldeisers, biedt dl" r('(llfoonk van koophandel een houvast en maakt
een vereenvoudiging van dl" procedure mogelijk.
Door de voorafga.1nde controle door een bedrijfsrevisor zou, volgens de
indiener van her wetsvoorstel, de procedure van aangifte f>n verificatie
van de schuldvorderingen overbodig worden. Hé[ verslag zou toelaten
aan re neml"n dat dl" lijst van schu ldvorderingen aC(ucel en betrouwbaar
is. In her kader van een verzotk ror gerl"chtelijk akkoord dient de schuldenaar zijn verzoek in bij de rechtbank van koophandel waarbij hij,
onder andere, de naam van de door hem gekozen bedrijfsrevisor voegt.
3. Andere maatregelen belCeffen de vermindering van de kosten verbonden
aan de aanwijzing van eell commissaris inzake opschorting, df> evaluatie
van de ob~rvatieperiode van maand ror maand en de t()("Stemming van
meer dan df> helfr van de schuldeisers niet alleen bij overdracht van het
geheel ma.1T ook bij de overdracht van een deel van de ondernf>m ing.
In het bijzonder voorziet artikel 4 van het wetsvoorstel in een wCVQeging tussen het derde en vierde lid van paragraaf I van het huidig artikel II van de wet op het gerechteli jk akkoord van de volgende tekst:

"Eell btdrijfirel'iJor. (UIIIgeu'tu/' door de sch"lde/ular die Mt akkoord aall'"rfltlgf. sult I'all de Sltuil /'(/1/ (ICI;/,(/ en P(IJ;;I'tl e/l t'all dt te l'erll'(/chlm botkhOltdklllldigt I(MSI(/Ild etfl /"trs/tlg op, Ht! l'erJlog l'trll/tldl of de slooI teil
gelT'OlIIl 't elJ correcte II'ttrg(//'t is "Im dt lotSI(l/U/''a1l de schll/dmtl"r til of de te
l'erU'(/chtm botkholldklllu/igt 1{)eSlmld in etll redelijkt l'trbolldillg 101 tie bllidige
SIII(//. Deze bedrijfirel'isQr l'trkllllirl dtlarmbol'tII of de lijsll'(lII de schuldeisers
1I'11l1rt'fl1l sprakt ill § J, 3°. (// tllm lIiel 1'OlIedig e/I gW'OIl/I' is op hmis IWII de
door de SCbldde/l(ltlr Vijgebolu/ell boekholldklllld;p,t dOClllllelllm . .,
In een amendemenr" van 29 maart 200 1 op hun wetsvoorstel besloten
de volksvertegemvoordigers BoURGEOIS en VAN HOOREBEKE om in artikel 4

( I) Pari. SI.• Kamer 2000-2001. nr. 10301002.
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aan de term "bedrijfsrevisor"' tOC te voegen "of een accoumanc ingeschreven op de deel lijst van het Instirum van de accountants en de belastingconsulenten",

Ilo2, Wctsonrwcrp van 7 maart 2001 houdcnde wijziging
van dc failliss cmentswet
Op 7 maan 2001 heeft de regering voornoemd wetsontwerp ingediend ten
einde een reeks bepalingen op die manier te herloien of te verbeteren zodar
zij met nog meer doeltreffendheid de doelstellingen van de hervorming
zouden volgen, ee weten de redding van bedrijven die nog leefbaar maar
mer moeilijkheden te kampen hebben, snelle en doeltreffende vereffening
van hopeloze bedrijven, evenwicht tllssen de belangen van eenieder en
humanisering van de persoonlijke gevolgen van het faill issement'''.
Hee wetsontwerp werd geamendeerd aangenomen'l' op 19 juli 2001 lil
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en overgezonden aan de Senaae,
waar her momenteel behandeld worde in de Commissie ) ustirie.

De wijzigingen strekken erroe om de verwijzing naar het Verdrag betreffende insolventieprocedures te vervangen door de verwijzing naar de
EG-Verordening nr. 1346/2000 van 29 mei 2000 betreffende insolvemieprocedures. Voortaan wordt de curator ook verplicht zijn oprreden te
beëindigen indien blijkt dat hij ren gunste van een bevoorrecht schuldeiser is opgem:den.
Eén van de wijzigingen met betrekking tot de balans is her artikel 54
van de faillissementswet dat als volgt zou worden aangevuld:

'; De CllralrJren gtUW onmiddellijk lJI'er 1(1/ Iierifiralie en l'frotlering 1'(11/ dt
Ixdalls. \Vtllllleer er geen o(d(lI/s is neergelegd, l!I{)eteli zij die opll1aken, Ol'frfl'/IkOll/slig de regels etl beginselelI /Iall het boekhollflreebl, meI beb,dp 1'1111 de ooeken
ell besrbeiden l'tIn de gefailleerde en met bebulp 1'(111 de inlirblillgeu die zij kil/Inti/ ;'II/Iillllell, elJ deze neerleggen ill ber failliJselllelllsdossiel:
(I) I'"d. SI., Kallll'r 2000·2001, nr. 1132/001. Oorspronkelijk (x'vall(' de lirt! vun he!
we!somwerp ook de wel van 17 juli 1997 bcm~!Tmde hel .gtredltelijk akkoord_ Ix
artikckn 9 101 IS van hel wetsontwerp. die belrl'kkin.g hebben op dele wet, wtrden
bij nmendeml'm nr. 93 van de re.gerin.g feitelijk uit hN aml'ndemem .gelicht. Zij zullen !:Lrer het voorwerp uitmaken Van l"{'n afzonderlijk wetgevend initiarid (P"dSI ..
Kamer, 2000-2001, nr. 1132f013, p.J).
(2) P,/rl. SI .. Kamer 2000·2001, nr. I I 32!OI 5; P"rl. SI., Sc:naat 2000-2001, nr. 2-877/1.
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hlt/iell de arli/'« loereikel/d zijll 0111 de kosle/! erllafl Ie dekken, klll/I/ell de mrt/toren de b/(/p illroepel/ 1/(//1 eell (1((0/(11/(1111 lIIel bel oog 011 de opmaak /'«1/ de
ba/aflJ. "

t t.3 . Scandpunr van de Raad
De Raad stelt vast dat het oorspronkelijk wetsvoorstel van 22 december
2000 een aanvullende opdracht verleent aan de bedrijfsrevisor of de
accoumanr. H ij benadrukt dat de r('(lactie van de tekst coherent dient te
zijn met andere wettel ijke bepalingen en dat in hel bijzonder de gevolgen
van deze opdracht op het vlak van de verantwoordelijkheid dienen te worden omschreven. Specifieke ~t..1nd acht zal moeten beSteed worden aan het
feit dar - in dl'" huidige formulering van de tekst - de beroepsbeoefenaar in
zijn verslag zal moetl'"n vl'"rmelden of de staat van acriva en passiva een
··get rouwe en corrl'"cre weergave is van de toesrand van de schuldenaar".
Verder wordt van de beroepsbeoefenaar verwacht dat hij zich uitspreekt
over de "'te verwachten boek houdkundige toescand·'. Ten slorre zal hij
eveneens een verklaring moeten afgeven over het ··volledig en getrouw"
karakter van de lijst van de schuldeisers. De Raad besloot in zijn schoot
een specifieke werkgroep op te richten d ie dit wetsvoorstel opvolgt en desgevallend voorstellen Wt wijziging van de teksten zal formuleren.

12 . INTERNATIONALE AUD ITNORMEN
De werkzaamheden van de Commissie controlenormen worden in deel 2
van onderhavig IBR-J aarverslag samengevat.

Op internationaal vlak heeft IAPC (nu IAASB sinds november 2001)
in december 2001 twee normen goedgekeurd:
ISA 1004 - "fbt re!tllirlllsbip bell/letll Ballkil/g S"perl,isors (lIId rbe Bank's
Ex/tri/til Am/ilors
b) ISA 1006 - Amli/s of ,be Fil/(Illria/ S/ateme1lfs of Rlllks

a)

Bovendien zijn twee ontwerpnormen ter raadpleging voorgelegd (expoSI/reI drafu):

IBR - ) MRVERSLAG 2001

(I//(/ Disdos/(re!
the f /I/emel or afher PI/b!ie NefU'O,.kJ

a) Alldilil/J!, Pair VU/lie l\!eaSllrellleli1S
b) ElerllYlllie COllllllerce USÎlJg

De commenraren waren verwachr regen 15 januari 2002.
De volgende nieuwe normen, weglatingen en wi jzigingen word(-n in
de lamste versie 2001 IPAC !-ltllJdbook of Am/i/ing tllJd E/hics PrOIlOll1lCflllents
gepubliceerd:
I. Nieuwe normen en inrerpreracies:
,) ISA 240
h) ISA 700
c) lAPS 1001

d) lAPS 1002
e) lAPS 1003

n

lAPS 1009
g) lA PS 1012
2. \'q(-glaring:
a) deel B van ISA 501
b) ISA 570 A

c) lAPS 1007

3. Nieuwe nummering:
a) de huidige lSA-norm Frtllld (I//(/ Error wordt nu lSA 240 A;
b) de huidige JSA-norm The A/{(Ii,or's l?eport (II/d Pil/rll/àt'; SlrflelJlellfS
word t nu ISA 700 A.
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V. CONTROLE OPDRACHTEN IN

SPECIFIEKE SECTOREN
I. Comrole van de financiële ins te llinge n
1,1.

Alg~m~n

J .2. Voorste] van gewijzigd ~'rh'nnings rl'gl(Oml:m Viln (It: C BF

1..1. Circulaire D l lOClII

t, van 18 Jf'Ct'mber 200 I van de CUF over de

fDNip/ianafu nctie gericht aa n de kredielinslC.· lI ingen
1.-1. Relalle russen ban km('zidu houc.!el'S en ex[(,'rne audllors

2. N ieuwe ric hrlijnc n van de Commissie voor her Bank· en
Financiewezen in zake d e o pdracht van de erkende rev isoren
b ij beurs vennootschappen
3. Erkenning

cnv

4. Kleine en middelgrote onde rnem ingen
;. Niet-gouve rnementele organisaries
6. Informatie- e n communiClllictcchno logieën (ICn
6.1. \'(febTrus[

6.2. XI3Rl
6.", EIl'kno nischc handel
6.-1. Elektronischt' h:mdlekt'ni ng
6::;. JT Commi n t(' van II'AC

7. Prijs 200 I voor he l beste mi licujaarverslag
8. Reel/pel
9. Intergemecnlc lijke sam e nwerk ing in het V laamse Gewest
9.1. De<rewal kader
9.2. Nieuwe vormen van l1l(erge mt-enrel i jke sa menwtorking

9.l N ieu we taken ",nor de bt-d n jrsrevlsor en de acco un tan t
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l. CONTROLE VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN

1.1.

Algemeen

[n her IBR-J a.1rverslag 2000 (zie p. 147 e.v.) werd aangekondigd d::H een
aantal werkgroepen van de dOOf de e BF erkende rev isoren technische
nota's zouden uitwerken onder de auspiciën van de Commissie Controlenormen van het IBR met betrekking tot de romp/iul/re, de periodieke verslaggeving ("0 de signaalfunctie in her kader van de medewerking van de
bedrijfsrevisor aan de prudenriële controle.
Deze werkg roepen IlCbben in 2001 hun activitei ten aangevat of verdergezer. De werkgroep "ro!lljJlial1re" wordt geleid dOOf confrater Robert
PEIRCE, de werkgroep "periodieke verslaggeving" wordt geleid dOOf confrater Boudf.'wijn CALLENS en de werkgroep "signaalfunctie" door confrater
Virgil Nr)s.

In hel voorbije jaar heeh de Commissie voor het Bank- en Financif."weZf."n ef."n omwerp voorgesteld rot wijziging van het erkenningsreglemem
van de Commissie en f."en ci rculaire rot de kredietinstellingen gericht met
betrekking rot df." colllpliaflrnunctie.
De aanvaarding van het p rincipe van een "agreed "pOf! proced"res" - conrrole door de CBF is bdangrijk voor de erkende revisoren. Of." erkende
revisoren menen dat een dergelij ke comrole van de naleving van de colllplÎ(mee-principes door de kredietinstellingen nooit kan leiden ror een opinie,
zelfs niet rot een opinie geformuleerd in negatieve vorm. Bovendien dient
de opdrachtgever op Zef'r éénduidige wijze vast te leggen welke conrroleprocedures dienen te worden toegepast en d ient de revisor slecllts re rapporteren over zijn opgedane bevindulgen . Dergelijke controle-aanpak is
aangewezen voor her audi teren vnn semestriële staten en voor her nazicht
van de rompliallrefuncrie.

1.2. Voorstel van gewijzigd erkenningsreg lement van

deCBF
De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft in haar vergadering
van 7 augustus 2001 een omwerp van gew ijzigd erkenningsreglemenr
goedgekeurd en dir eveneens voor commentaar overgemaakt aan her Instituut der Bedrijfsrevisoren.
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De voornaamste wijzigingen die in het ontwerp van wijziging van het
erkenningsreglemenr van de COF worden opgenomen zij n:
•

•
•
•
•

naast de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen wordt de
erkenning ook verplicht gesteld voor de controle van de instellingen
voor collectieve belegging en voor de financiële holdings;
het sch riftelijk examen wordt afgeschaft;
de voordrachr door een erkende revisorenvennootschap wordt geformaliseerd door een artest van deze laatste;
de revisorenvennoorschap moet beschikken over een passende organisatie, hetgeen in het reglement verder wordt gespecifieerd;
de autonomie van de erkende revisor binnen de revisorenvennootschap
wordt op het voorplan gepla.atS[.

I-Iet Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft zijn commentaren ten aanzien
van dit ontwerp overgemaakr aan de Commissie voor her Bank- en
Financiewezen en een onderhoud ter zake gehad met verregenwoordigers
van de CO F. Tijdens dir onderhoud werd onder meer naar voor gebracht
dat her IBR de erkenning voor de kredietinstellingen nier in vraag stelr,
maar voor de andere ondernemingen (financiële holdings, be leggingsondernemingen, insrellingen voor collenieve belegging) vermeld in het
voorstel, aandringr op deelerkenning. Tevens werd ook aangestipt dat voor
de controle van een SICAV of SICA FI , bijvoorbeeld, moeilijk kan
gtvraagd worden dar ervaring in kredietinstellingen nodig is, zQ.11s in her
voorstel vereist is voor de erkenning.
De Minister van Financiën verlocht ook de Hoge Raad voor de Economische Beroepen om advies ren aanzien van her ontwerp. Dir advies werd
op 3 decembet 200 1 ter kennisgeving overgemaakt aan her Instiruut.

1.3. Circ ulaire 0 I 200 1/ 13 van 18 d ece mber 2001 van
d e e BF over d e compliance funcci e ge ric ht aan d e
kred ieti nstell i nge n
Op 18 december 2001 richtte de Commissie voor her Oank- en Financiewezen een ci rculaire DI 2001 / 13 aan de kredietinsrellingen over de complifllIcefuncrie.
In haar circu laire DI 97/10 van 30 december 1997 over het voorkomingsbcleid had de Comm issie voor her Bank- en Financiewezen gewezen
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op het belang voor de kredietinstellingen van de beheersing van hun reputatierisico. De integriteit van het bankieren is imm ers een essemieel
onderdeel van een gezond en voon:ichrig bankbeleid. Zowel dc.- wet van
II j:lnllari 1993 wr voorkoming van hc.-r gc.-brllik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld als voornoemde circulai re bevatten een zogenaamde cOlllpliul/cefllncrie. Verschillende kredietinstellingen en door de
CBF erkende revisoren hebben de Commissie om verduidelijking gevraagd
omtrem de organÎsatie van deze rol/Jpli'lIImunctÎe.

De romp/iillJcefuncrie zorgt voor de naleving van een geheel van regels
die de imegriteit van het bank ieren waarborgen. Het gaat zowel om regels
uit de bankwet en uirvoeringsreglememen als om eigen regels van de
instelling. Voorbeelden van dergelijke regels zijn: witwassen, handel mer
voorkennis, koersmanipulatie, voorkomingsbeleid, wetgeving op de privacy, deonrologische codes, e.a.
Volgend op een aantal bezoeken tef plaatse bij kredietinstellingen c.-n
na onder.coek van de omwikkelingen in de ons omringende landen heeft
de Commissie beslist om een aan tal principes voorop te stellen aan de
hand waarvan zij, in het k;.der van haar toezicht op de administratieve c.-n
boekhoudkundige organisatie en op de interne comroleprocedures zoals
voorgeschreven door de h<lO kwer van 22 maart 1993, de passende werking
en oQ;anistltie van de colllplitll/cefunct ie zal beoordelen. Voormelde principes
zijn opgenomen in de bijlage bij de Circulaire DI 2001113 van 18 december 2001 van de CSF over de rOlllp/uJT/refunctie gericht aan de kredietinstell ingen.
Die principes zijn:

• het directiecomité werkt een inregriteitsbeleid in een beleidsnota uit;
• het directiecomitc: neemt de nodige maatregelen opdat cle instelling
blijvend kan beschikken over een passende rompli'lIIrefuncrie;
• het direc[iecomirc: neemt de nodige imerne-conrrolemaatregdc.-n opdat
;llle afdelingen en vestigingen van de instelling duidelijh en ondubbelzinnige functieomschrijvingen en veramwoordel ijkh(-elcn hebben op
het vlak van de integriteit van het bankieren;
• de romp/io1Jri-cel heeft terzake een coördi nerende en initiatiefnemencle
fol;
• het directiecomité licht minstens jtlMlijks de r:t.1c1 van beStuur in over
de stand van zaken;
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•
•

•

in het kader van zijn toezichrstaak gaat de raad van bestuur ge regeld
na of de insrelling over ~n passende romplÎtflurfu ncrie Ix-schikt;
de fOlllplitll/u-cd beschikt over ~ n passend Strltum, gewaarborgd door
een charter. Belangrijk hierin is de pi aars van de fOlllplitll/ff-ce l in de
organIsatIe;
de fomplitl1/u-cel ressort~rt n-chtstreeks onder ~ n lid van her directiecomité van de kredietinstelling, beschikt over ~ n initiatiefrecht en er
is de waarborg dat vaststelli ngen en beoordelingen vrij kunnen worden
uitgedrukt en kenbaar semaakt.

De Commissie Vfa.1gt de kredi(:ti nstdlingen om hun colI/pli'lIImuncrÎe
aan deze princi~s te toetsen en W:lar nodig bij te sturen. De instellingen
di e wegens hun specifieke siw:ltie een fomplilll/ufunc tie wensen te behouden die afwijkt van de voornoemde pri ncipes, dienen dit uiterlij k op
30 juni 2002 ter kennis van de Commissie te brengen.
Deze circulaire over de fomplimm{u ncrie is gepubli c~rd op de website
van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (www.cbf.be).

I A. Relatie tusse n b ankroez ich t ho ud ers e n
externe a u dito rs
Het IArc van de II/lN"I/II/ioll(1l Fedrrtlliol/ of Arro/l11/mm (II:AC) publiceerde
in februari 2001 samen met het Base\comité een discussiedocumenc '{be
reltll;Ollsbip be/wem bal/kil/g sllpen'isors lI1/d bil/du' eXltr",,1 a"ditors ( h[(p:/1
www.bis.org/publ/bcbs78.pdf), waarvan de commenraar~riode liep tot
12 juni 2001.
H iermee word t een document van 1989 geacrua liseerd, waarbij in het
bijzonder reken ing wordt gehouden met de Corr Pritlciples for Effmi/oe
Ba"kil/g SlIfXrt'isiolt" van het Base\comité.
In het document worden volgende onderwerpen aan,!;esneden:
•
•
•

de verantwoordeli jkheid van de raad van bestuur en het d ir{'Cri(.""<:omité
van een bank;
de rol van de externe auditor bij een bank;
de rol van de toezichthouder;

( I) Z,t" hel Jaarversbg eSF 1996-1997. p. 76.
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• de relatie tussen de toezichthouder en de externe aud itor;
• de bijkomende opdrachten van de externe auditor in het kader van het
toezicht;
• de noodzaak van een blijvende dialoog tussen de toezichthouders en de
externe auditors,
Het document werd in december 2001 goedgekeurd als een I"ftrllnliOlud Allditillg Prnclire SlaftmenI (lAPS), zijnde een toelichtins bij de bestaande internationale audirnormen van de IFAC, samen met een tweede
IA PS ;;AlIdits oflbe Fi1/{wcitJ! Slnlrmelll! of Ril/kJ",

2. N IEUWE RJCHTLI]NEN VAN DE COMMISSIE
VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN
INZAKE DE OPDRACHT VAN DE ERKENDE
HEVISOREN BIJ BEURS VENNOOTSCHAPPEN
De Commissie voor her Bank- en Financiewezen (CBF) richue op 30 november 2001 een circulaire D4/ EB/200112 aan de erkende revisoren bij
beufsvennootschappen, met in bij last: de nieuwe richtlijnen van de Comm issie inzake de opdracht van de erkende revisoren bij beufsvennootschapp<n.

Deze ci rculaire sluit aan bij haar omzendbrief van 26 februari 1999 aan
de comm issarissen-rev isoren van de beursvennootschappen, over de wijziSinS"n die de bepalinsen van de wet van 6 april 1995 hebben ingevoerd
voor de regel ing inzake het revisoraal toezicht op de beursvennoorschappen,
Zo.11s door de CBF was verduidelijkt in voormelde omzendbrief, definiëren de bepalingen van artikel lOl van de wet van 6 april 1995 de
draagwijdte van d,o medewerking van de erkende revisor aan het toezicht
op de beursvennootschappen, Overeenkomstig het voorschrift van her Iste
lid van voornoemd artikel 101, dient de Commissie voor her Bank- en
Fi nanciewezen, via richtlijnen aan de erkende revisoren, de regels voor hun
medewerkingsoJxlradu aan het prudentieel loezicht op de beuf!ivennootschappen te verd uidelijken, om 'ZO de doelmatigheid van het prudenrieel
toezicht te vergroten,

IBR -

J AARVI;K~LAG

200t

Bij het opstellen van deze instructies werd uitgegaan van de circulaire
DI 99/ 1 van 12 maart 1999 aan de erkende revisoren bij de kredietinstel lingen. De Commissie stipt aan dat er evenwel enkele verschilpunren
bestaan mer voornoemde circulaire en wijsr er ook op dat er een aantal
aangelegenheden zijn die de circu laire voorlopig niet behandelt.
De Commissie voor her Bank- en Financiewezen geeft de hiernavolgende verschilpunten aan , die verband houden met de specificiteit van het
wetgevend kader en de activiteiten van de beursvennootschappen:
•

wat de (wettelijke) grondslagen van de opdracht van de erkende revisoren betreft (punt B van de richtlijnen) verwijst circulaire DI 9911 onder
meer naar de concrolenormen voor kredietinstellingen van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren alsook naar de Controlel eidraad 'lOOf kredietir1S[ellingen. Deze verwijzing werd vervangen door een verwijzing naar specifieke comrolenormen voor beursvennootschappen. Tor op heden zijn
zul ke specifieke conrrolenormen echter nog niet uitgewerkt. De Commissie Stelt dat met het lnstiruut der Bedrijfsrevisoren zal overleg WOfden gepleegd over de termijn waarbinnen dir zou kunnen gebeuren;

•

een belangrijk pum betreft de controle op de periodieke staren (punt C
van de richtlijnen). Zolang voor de beleggingsondernemingen geen aan hun activiteiten aangepast - sectoraal boekhoud recht voorhanden
is, zullen de rapporreringstaren noodzakelijkerwijze van de jaarrekening verschillen, onder meer wat voorstellingswijze en waarderingsmethodes betreft. Bijgevolg kan, aldus de Commissie, aan de revisoren
niet worden gevraagd dat zij per einde boekjaar nagaan or de statutaire
jaarrekening in overeenstemming is met de daarop betrekking hebbende periodieke boekhouclm.at (cf. punt C ;11 fille van de circulaire 0 I
99/ 1). In plaats daarvan wordt hen gevrJ.agd beide staren te vergelijken
en een gederailleerde uitleg te verschaffen over de verschilpunten die ze
verronen;

• de controle op de periodieke rapporteringsraten van de bijkantoren van
beleggingsondernemingen naar buitenlands recht, in afwachting van
een reglementering aangaande de door deze bijkantoren openbaar te
maken gegevens (artikelen 13 en 23 van her koninklijk besluit van
20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen), zal verricht worden door vergelijking met de - niet openbaar
gemaahe - jaarrekeningen betreffende hun activitei ren. Om dezelfde
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reden, meem de Commissie dat de certifi cering van de boekhoudkundige gegevens vooralsnog wnder voorwerp is;
•

wat de conrrole betreft op de passende organ isatie en Interne controle
alsmede op de naleving van het wettelijk statuur (pum D van de richtlijnen) werd de opsomming van roepasselijke wetten en re,glemenren
aangepast aan de sector;

•

betreffende de verslaggeving aan de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen (punt E van de richrlijnen) worden volgende drie verschilpunten vermeld: aanpassing aan het activiteitenpro,gramma van de
beursvennootschappen van de inhoud van de schema's van de over re
leg,gen verslagen; evaluatie van her passend karakter van de or,ganisatie
van elke activiteit van de beursvennootschap; aanpassing schema van
de revisorale verslagen aangaande de bijkantoren.

•

in het deel over de informatie-uitwisseling russen de erkende revisoren
en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (pUIH F van de
richrlijnen) werden de voorbeelden van gevallen die door de revisor
dienen te worden ,gemeld in het kader van de signaalfunctie aangepast
aan de eigen activite iten en werking van de beursvennoorschappen.
Wat de revisoren bij bijkantoren van Europese bde,g,gingsondernemingen betreft, wordt kort inge,gaan op de wettelijke grondslag van hun
immuniteit inzake informatie-uitwisseling;

•

het is belangrijk te weten dat de Commissie de wens heeft geuit een
informarie-uitwisselin,g mo,gelijk re maken tussen de erkende revisoren
van beursvellnootschappen en deze van de kredierinsrellingen ror wier
groep de bet rokken beu rsvennootschappen behoren. Over her juridische kader d:H daartoe vereist is, zal de Commissie overleg plegen mer
het In stituut der Bedrijfsrevisoren;

•

de bijlagen bij de richtlijnen, die een opsomming geven van de wettelijke bepalingen waarvan de naleving onder het rechtstreekse toezicht
van de Commissie valt enerzijds, en anderzijds deze waarvan ook de
revisoren op de naleving toezien, werden aangepast aan het wettelijk
sraruur van de beursvennootschappen . Daarbij wordt aan de revisoren
de comrole toevertrollwd op de naleving van bepalingen, die nier blijkt
uit de financiële informatie die de ondernemingen aan de Commissie
dienen over te maken, een [aak waarmee zij hoe dan ook ,geconfronteerd worden in het kader van de uitoefening van hun opdracht.
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DI.' Commissie voor het Bank · en Financiewezen verduidelijkt dat de
richtl ijnen voor:tlsnog nier ingaan op de op::lr:tchr van de erkende revisoren
bij financiële holdings die moederondernem ing zij n van beursvennootschappen. De finan ciële holdings zijn immers nog niet verplicht om een
erkend revisor aan te stellen. Daarnaast li&gen de vereisten inzake reporting op geconsolideerde basis nog niet reglemema ir vast. In die omsrandighe<len werd besliSt deze problematiek re behandelen in her kader van
de uitwerking van reg lememaire bepalingen inzake het toezicht op beleggingsondernemingen op geconsolidtt rde basis.
De rekst van deze circulaire is opgenomen in de werrelijke en reglemenraire bepalingen van de Commissie voor her Bank- en Financiewezen
die op haar website (www.cbf.be)revinden zijn.

3. ERKENNING CDV
De CDV organ iseert examens ter erkenning van bedrijfsrevisoren die als
comm issaris van een verzt'keringsonderneming kunnen worden aangesreld.
Her laatSte t'xamen vond in 1997 pi aars. Her volgende examen was oorspronkelijk voorzien voor 2002.
Op verwek van her IBR sremde de CDV ermee in om di t examen re
vervroegen en her vond dan ook plaars in 2001.
De einddaru m voor de indi ening van de kandidacuren was 30 april
2001. De Voorzirter van her ISR stuurde in 2001 een ci rculaire om de
confr:twrs over dir examen in re lichren.

4. KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
De Raad V (1n her InsritulLt heeft beslist een aantal nieuwe opdrachren roe
ce vertrouwen aan de Commiss ie KMO. De werkznnmheden zi jn beschre·
ven in deel 2 van onderhavig jaarverslag.
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5. N IET-GOUVERNEMENTELE ORGAN ISAT IES
In het IBR -Jaarverslag 2000 (zie pp. 151-152) werd onder meer gemeld
dat belangrijke contacten werden gelegd en onderhouden mer de verantwoordelijken van de subsidiërende overheid, met name mer de AelviseurGeneraal van het DG IS - her vroegere ABOS - en met zijn medewerkers.
Deze schriftelijke en mondelinge contacten waren een uitstekende gelegenheid om een wisselwerking te bewerkstelligen tussen de aandacluspun{cn binnen de werkgroep Controle van de NGO's van her Instituut en de
bekommernissen van de overheid.
Vervolgens heert de werkgroep Controle van de NGO's naar de overheid roe een aamal voorstellen g(>formuleerd en besproken om de regelgeving re laten evolueren na de eerste vijfjarenpro,gramma's die aflopen einde
2002.
Jn de loop van het jaM 200 I werd door de Overheid een ontwerp ter
tafel gelegd tOf wijziging van her koninklijk besluit van 18 juli 1997
betreffende de erkenning en subsidii:ring van niet-gouvernementele Ontwikkelingsorganisaties en van hun federaries.

Een bijsturing van her wettelijk kader was onder meer nodig door het
feit dat de ontwikkelingssamenwerking werd herrekend en het vroegere
Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) werd geïnregreerd in het Minisrerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel
en Internationale Samenwerking sinds de publ icatie van voormeld koninklijk besluit in het Belgisch Sr:t.1tsblad van 27 augustuS 1997. De doelstellingen van het koninklijk besluir van 1997 zouden n:t.1t verluid ongewijzigd blijven. Sommige voorgestelde wijzigingen zouden een verdere vereenvoudiging inhouden van de procedures en een versrerking van de programma-aanpak, wat belangrijke objecrieven waten van her koninklljk
besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidii:ring van
nier-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties.
Aansluitend werd in dezelfde geest eveneens een voorste! uitgewerkt tot
wijziging van het ministerieel besluit van 2S september 1998 houdende
uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997
betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernememele Ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties.
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De vernieuwde regelgevi ng benadruk t dat de boekhouding van de
NGO's zodanig georganiseerd dient te worden dat de NCO-uitgaven duidelijk onderscheiden worden in de boekhouding van de NCO.
Verder wordt een duidelijke overeenstemming tussen de boekhouding
van de Belg ische NCO en dc boekhouding van dc plaatselijke orgnnÎsutÎes
opgelegd, zodat de overdracht van de fondsen duidelijk kan aangeroond
worden.

De vernieuwde regelgeving maakt dat in de toekomst geautomatiseerde
overdracht van gegevens aan de ad min istratie mogelij k mQ("t worden.

6. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOG lEEN (ICT)
6 . 1. \'(IcbTrusc
Her WebTrust-zegel werd omwikkeld door her AICPA en door het CJCA.
Deze twee Instituten verlenen ontwikkelingslicenties aan de andere Insti(uten in de wereld, waaronder Nederland en Frankrijk. Bijgevolg wenste
de Raad van het !BR een \'<IebTrust-licentiecontract af te sluiten voor haar
Belgische leden. De Raad Stelde eveneens voor aan de CNCC, de OEC
(Frankrijk) en aan hef NIVRA (Nederland) om de specifieke opleiding voor
WebTrust gezamenli jk te organiseren. In 2001 hebben het AJCPA en her
CJCA voorgesreld om wereldwijd een licenriecontl"11cr af re slu iren in her
kader van een nieuw inrernarionaal netwerk, her IlIIerllllliollll/ hmol'atioll
Ntlwort. Ze hebben het !BR dan ook gevraagd om nog geen WebTrustCOntract af te slui ten, in afwachting van dir globale COntl"11((,
(J IN) werd opgericht op initiariefvan de Amerika.1nse en Canadese Instituten AIC PA en CJCA . De thema's die er behandeld worden ga.1n over nieuwe vormen van arresteri ngen,
zoals \f1tbTmsl, S)'sTmsl en andere, nog te ontwikkelen diensten (fhe Trusl
/-It/ IllfemafiOl/{d IlIlIom/iOIl Ne/lI'ork

Fllmily).

De hoofdthema's die rijdens de vergaderin8en van JNN in 200 1
werden vastgelegd, luiden als volgt:
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•

IIN: IIN (ll1fernatiollallmlOl'lItioll Netll'ork) is een non-profit organisatie,
in de vorm van een joint venture dat door de leden als een afzonderlijke
juridische entiteit wordt opgericht. Het doel is om op een exclusieve
basis, nieuwe diensten tussen leden te delen (bijvoorbeeld: Iflel/fmst,
SpTmst en andere vormen van dienstverlening die nog door de Itxlen
zullen worden omwikkeld),

•

Stantten: De grondregels waaraan het IIN onderworpen is, worden
door alle leden die cot de Staturen toetreden, ondenekend.

•

Master Liceme Agrfflllem: Alle leden moeten zich inschrijven op een
Master Liceme Agreelllent. In her aanhangsel moeren de specifieke pro-

ducten of diensten vermeld worden die door een lid ontwikkdd zijn.
Alle leden die een diensr omwikkelen, mogen de inrellectue\e eigendomsrechten aan her IIN overdragen overeenkomstig de algemene
voorwaarden van de Master License I\greelllellf. Zulke leden (de Licentiegevers) leggen de specifieke voorwaarden voor een specifieke vorm van
dienstverlening vast in een aanhangsel bij de Masler Lirense Agrerllltlit.
In her aanhangsel moeren o.a. vermeld worden: de licenrierechten, lidmaarschapsgelden, enz. die moeten worden betaald door de andere
leden die op vrijwillige basis kunnen beslissen om zich in te schrijven
voor specifieke diensten. Het IIN heeft het exclusieve recht op internationale licenties van diensten aan leden van het lIN.
•

Lidmaatschap: Er zal slechts één categorie van leden bestaan (er is afgestapt van het oorspronkelijke voorstel om FIIII t\Ielllbers en EarlyacttlS
lIlelllbers te hebben). Enkel de professionele lnstitmen voor bedrijfsrevisoren en accountants worden als lid toegelaten. De stichrerslleden
(nog te verduidelijken) van her lI N beschikken over een vetorecht om
nieuwe leden te weigeren of te aanvaarden (gevraagd door het ClCA lil
Canada, her ICAEW in Groot-Brittannit: en Ausrralii::).

•

Afzonderlijk lidmaatschap: Individuele beroepsbeoefenaars/ bedrijven
kunnen een licemieovereenkomst niet reclHstreeks bij de Licemiegever
tekenen. Zij moeten een sublicentieovereenkomst ondertekenen mer dfplaatselijke Instituten.

•

Voorwaarden: Er is afgestapt van het oorspronkelijke voorste! waarin
vooropgesteld werd dar een actief tid om de twee jaar een nieuw product zou moeten omwikkelen. Op die manier wordt rekening gehouden
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met de kleinere InstiHHen, die niet over de nodige middelen beschikken om dergelijke producten op een regelmatige basis te ontwikkelen.

•

Vergaderingen: Vergaderingen worden nier in het openbaar gehouden.
Er wu minstens één INN-vergadcring per jaar moeten plaatsvinden (in
plaats van twee wals aanvankelijk werd voorgesteld). De vereiste meerderheid is 50 % + \ stem. Een bijzondere meerderheid van 2/3 is vereist voor: fundamenrele wijzigingen (nog re verduidelijken), de juridische strucruur van het INN en statutenwijzigingen. Elk bnd beschikr
over c:c:n stem, zelfs wanneer meerdere InstitUren uit eenzelfde land
deelnemen.

•

Lidmaatschapsgelden: Her jaarlijkse bedrag aan lidmaarschapsgeld om
aan her IIN deel re nemen, varieert russen 5.000 en \0.000 USO (nog
te verduidelijken: het tota le bcdmg aan lidmaatschapsgtld voor landen
of Instituten). De licentierechren die aan de Licenriegever(s) m oe[en
worden betaald Voof sJX"Cifieke prooucten of diensten zijn nier in dat
Ix-drag inbegrepen.

Het EIN (EuropttlIl /lIIIOI'(I,io1l Nt,u'Ork) is een vergadering Vtll1 de Europese InstitU[en die aan her IIN deelnemen. Het EIN is geen aFwnderlijke
rechtspersoon. De doelsrelling van het EIN is her coördineren van het
werk en de activi teiten van de Europese InstÎwren en her zoeken naar een
gemeenschappelijk standpunt dat in het I IN moet worden ontwikkeld.
De volgende stappen zijn:

• AICPA/C ICA zal een nieuwe onrwerpversie van de statuten en de
JUIIJ'" Lirt1lJt A gmllltl/l verspreiden in december

200 \;

•

De besturen van alle InstitUten kunnen de voorstellen van het IIN in
december 200\ ondf"rloeken;

•

Op de volgende vergaderingen van het II N is het de bedoeling om tot
een definitieve versie V\1I1 de SranLren en de illflS't'r Litt/IJt Agretllltflf te
komen, en - als tOf een oV("feenkomst kan worden gekomen - om de
vertegenwoordigers van de I('den die documenten re laren ondertekenen.

De Raad van het IBR heeft het volgende beslist:
I. De Raad stemt ermee in om deel te nemen aan het JIN en het EIN in
overeenstemming met de hierboven beschreven hoofdrhema's.
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2. De Raad gaa.t ermee akkoord om de Statuten en de Alasler Licemt AgreelIIelll die door het AJCPA/CICA zullen worden uitgevaardigd op basis
van de bovengenoemde principes re onderzoeken, te bespreken en te
ondertekenen.

3. Het IBR en het lAB zouden proberen om de \VebTrtlj! Liremt Agreelllem
met A IC PA/C1CA gezamenlijk re ondenekenen voor een tijdelijke
periode (bijvoorbeeld van een jaar), wanneer in februari 2002 geen
definitief akkoord kan worden bereikt over de Statuten en de Alaster
Lire/ut Agreelllel1l. In dat geval wordt de \VebTnm LimlJe Agreemen/ vervangen door de nieuwe Alas/er Licellst Agreemem (zoals bij de 15 andere
InstiUlten die reeds gerekend hebben).

4. De hierboven vermelde documemen zouden gezamenlijk ondertekend
worden door het IB R en het lAB, bijvoorbeeld met tf:n gemeenschappelijke srrucwur wals een V.z.w. (zoals de 'Ordre FrtJ/lftlis der Experts
Comptdbler' en de 'Co/llpagnie Na/iol/ale des COllllllissaireJ allx COI/IP/eJ'
gedaan hebben).

6.2. XBRL
Alles wijst erop dat uH TML u als standaardtaal voor het Internet zal worden opgevolgd door meer geavanceerde versies wals XML De taal X BRL
(Extellded Bl/sineH Reporting Lnllglltlge) is een uitvloeisel van XML en is
vooral gericht op de uitw isseling van financiële en boekhoudkundige
gegevens.
Op wereldvlak werd een consortium opgestart dat onder meer tot doel
heeft de omwikkeling van XBRL te bevorderen. Nationale en internationale accoumanrsorganisaties maar ook privé-ondernemingen hebben zich
bij dit consortium aangesloten.
De Raad heeft kennis genomen van de meest recente ontwikkelingen en
blijft de gebeurrenissen op de voet volgen dOOf middel van een commissie
die da.,lftoe werd opgericht, samengesteld door de confraters D. SMETS en
8. TESNIIiRE.
In 2001 werden enkele verkennende gesprekken gevoerd met onder
meer verantwoordelIjken van de Kruispuntbank en de Balanscenrrale van
de Nationale Bank om na te ga.1n welke rol België in htt algemeen en het
IB R in het bijwnder hierbij kunnen vervullen.

In dit stadium heeft de Raad beslist niet de taak van coördinator of
piloot van het locale XBlli-projen op zich re nemen. Het IBR staat evenwel open voor mO!Jelijke samenwerking me t andere instell ingen en/of
organismen om rot een gecoördineerde Belg ische aanpak van het XBRLproject te komen.

6.3. Elektro n isc he h andel
De Raad nam kennis van het voorontwerp van Belgische wet van 30 november 2001 'betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten
van de informatiemaatschappij'.
Dir wetsontwerp wil de richtlijn 2000/3 I/ EG van het Europees Parlement en van de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische
aspeccen van de informatiemaatschappij en meer bepaald van de elektronische handel in de ééngemaakre markt ('richtl ijn betreffende elektronische
handel') omzetten.
Het Belgisch wetsontwerp bepaalt ook een reeks inlichtingen die de
dienstverlener van een gereglementeerd beroep moet verstrekken (naam
van het organisme waartoe de beroepsbeoefena;tr behoort, titel, staat, verwijzin!J naar beroepsregels, vermelding van het B.T. W.-nummer en verwijzing naar de !Jc<lragscode en naar de wijze waarop derden deze via elekt ronische weg kunnen bekomen).
Her wetsontwerp bepaalt eveneens dat de beroepsverenigingen de naleving van de regels inzake bekendmaking naleven , voor wat de gereglementeerde beroepen berreft.
Her ontwerp machtigt de tuchtautoriteiten en de beroepsverenigingen
om een vordering tot stopzetting bij de Voorzitter van de Rechtbank van
eerste aanle!J in te leiden in geval van inbreuk op de geplande wet.

6.4.

Elektron isc he h andteke n ing

De Raad nam kennis van de wet van 9 juli 2001 houdende de vaststelling
van bepaalde regels in verband met het jurid isch kader voor elekt ronische
handtekeningen en certificatiediensten (BelgiJrh SltllJlJbltlfl, 29 september
2001).
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Deze wet zet de richtl ijn 1999193/EG van het EurolX'es P:ulemem en
van de Raad van 13 december 1999 houdende de elektronische handtekening om in Belgisch recht.
Na de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten zal de Raad de weerslag van de Belgische wetgeving op de opdrachten van de n:vison-n en de
aflevering van het comroleverslag onderzoeken.

6.5. IT Committee van IFAC
De algemene vergadering van JFAC (de CO/(llril) die op 14 en l') november
2001 bijeenkwam, besloor het JT Commirtee te schraplX'n. Vanaf heden
zullen de andere instanries van IFA C, namelijk de II/temfltiol/al Allditil/g
tlllt! AnI/ral/re Stm/{lrmls HO/mI (I AASB, ex- IAPC) a lle vragen betreffende de
nieuwe informatie- en communicatierechnologiet=n onderzoeken.
Naast de norm ISA 100 betreffende de AnI/ral/te EI/gflgemetm, nam de
Raad kennis van het ontwerp van IAPC (nu IAASB) van oktober 2000
met d(- titel Electrollif COII/merce Usil/g ,he /memel or Ot/;er PI/Mie Netlllorks Effect 011 tbe AI/tlil of FÎ1Itlllci(i/ Statements (op de site van IFAC: www.ifac.org
ter raadpleging voorgelegd tot I') januari 2002).
In d(-cember 2001 gaf het IT Commirree van IFAC eveneens een discussiepaper uit mer de tirel 01l/sollni1l8 - Pro/JOsed /merl/(aÎonu! Gllideli1le 01/
Infomwtioll Tee/m%g)' (op de site van JFAC: www.ifac.org ter raadpleging
voorgelegd tor 1') januari 2002).

7. PRIJS 2001 VOOR HET BESTE MILlEU]AARVERSLAG
Dit punt wordt beschreven in het tweede deel van onderhavig jaarverslag.

8. RECU PEL
Vanaf het jaar 2002 zal een nieuwe opdracht ann de revisor en aan de
aCCOltnranr toevertrouwd worden.
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Recllpel, een organisme belaSt met de inzameling van elektrische en
elektronische apparaten, heeft de wens uitgedrukt om een beroep te doen
op de diensten van de bedrijfsrevisor of de accounrant voor de certificatie
van de aangiften van zijn leden.
De werkgroep Audit en Milieu bereidt een technische nota RecupeJ
voor. Deze nota bestaat uit vier delen:
•
•
•
•

een
een
een
een

technische nma;
controleprogramma;
voorbeeldverslag;
represenratiebrief.

Recupel wenste, op vrijwi!!ige basis, beroep te doen op de diensten van
een commissaris, een bedrijfsrevisor of op een accountant voor het controleren van de anesten die door zijn leden moeten ingevuld worden.
Bijkomende informatie over het organisme Recupel kan op de website
www.recupel.be bekomen worden.

9 . INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING IN
HET VLAAMSE GEWEST
9 . 1. Decretaal kader
Het decreet van 6 juli 2001 regelt binnen het Vlaams Gewest de inrc:rgemeenrelijke samenwl'rking"'.
Sinds de grondwetswijziging van 5 mei 1993 zijn de gewesten integraal bevoegd inzake imercommunale verenigingen. Bij gevolg zijn de
g('w('sten niet alleen bevoegd om toezicht uit te (){·fenen op intergemeentelijke sam('nwerkingsverbanden, rna:lr ook om de decretale regels ervan re
bepalen.

~:Ln de VI:L:lmse Gemeensch:I1>, 1À-c[('Ct \'~n 6 )uli 2001 houd('nde de ;nl<'[gtm('(·mclijh· samenwerking. B.S .. 3 1 oklOber 2001; p" rI. SI. , Vlaams Parlemcm,
~ining 2000· 2001. 565, nr. 1-13.

( I J Ministerie
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In te8enstelling tot het \Vaals Gewesti" beschikte het Vlaams Gewest
niet over een eigen decreet en bleef de federale wet van 22 december 1986
betreffende de intercommunales er van toepassin!:: tot de inwerkingtreding
van dit decreet op I 0 november 2001. Dir decreet is van toepassing op alle
nieuwe samenwerk in8svormen in het Vlaams Gewest die tussen 8emeenten worden gevormd en die niet onderworpen zijn aan specifieke wenelijke en decretale bepalingen (zie artikel 79).

9 .2. Nieuwe vormen van intergemeentelijke samenwerking
Kracb/lijneu

De krachtlijnen van dit decreet zijn enerzijds de diversificatie en versoepeling van de samenwerkingsvormen en anderzijds de democratisering van
de intergemeentel ijke samenwerking.
Wat de samenwerkingsvormen berreft, zijn er samenwerkingsverbanden zonder en met rechtspersoonlijkheid.
Stlme lIu'erk i ngs wrme n zOlfder recbt spe rsoonlUkbe id

Bij de samenwerkingsvormen zonder rechtspe rsoonlijkheid, de zogenaamde interlokale verenigingen, kunnen twee of meer gemeenten een
samenwerkingsverband vormen om een wel bepaald project van gemeentelijk belang re verwezenlijken (artikel 6).
Het samenwerkingsverband is gebaseerd op een overeenkomst met statmaire draagkracht die bepalingen bevat omtrent onder andere de opmaak
van de rekeningen, de bestemming van het resultaat en de financiële controle (artikel 7). Er wordt hier nier voorzien in de tussenkomst van een
bedri jfsrevisor of accountant.
SlImellll 'erki11gs lvrme /1 me/ ,."cbtsp" "soolll ijkbdd

Het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is een publiekrechtelijke rechtspersoon mer een rechtsvorm waarvan de kenmerken zijn vastgesteld krachtens de bepalingen van dit decreet. Ze heeft geen handels-

(I) De<:rcet van') december 1996 betreffende de Waalse imcrcommunales,

B.S., 7 fe-

bruari 1997.
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karakter en, voor al war niet uitdrukkel ijk door dit decreet is geregeld,
zijn de bepalingen van het \'<'etboek van vennootschappen die gelden voor
de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid van toepassing (artikel 11).
De gemeenren beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de
statuten van het samenwerkingsverband. O nder beht'ersoverdracht wordt
\'erscaan: het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan een
samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zIjn doelsrellingen, in die zin dat de deelnemende
gemeenten zich her recht omzeggen zelfstandig of samen met derden
dezelfde o]xlracht lil[ te voeren (arrikel 12 I).

*

Er bestaan drie vormen van samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid: de projecrvereniging, de dienstverlenende vereniging en de
opdrachrhoudende vereniging.
•

De projerfl'erenigiflg is een samenwerkingsverband zonder beheersoverdrachr dat tor doel heeft een duidelijk omschreven project te plannen,
uit te voeren en re controll'ren en !'en maximumduur van 6 jaar heeft.

•

De rliemfl'erlenmde l!e"enigillg is een samenwerkingsverband zonder
beheersoverdrachr met een maximale duurrijd van 18 jaar dat tot doel
heeft een duidelijk omsc hreven ondersteunende dienst te verlenen
aan de deelnemende gemeenten, eventueel voor verschillende beleidsdomeinen.

•

De opdmrbthol/{Imde l'erenigillg is een samenwerk ingsverband met
beheersoverdrachr met een maximale duurtijd van 18 jaar waaraan de
deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk
omschreven bevoegdheden mer betrekking tot een of meer functioneel
samenhangende heleidsdomeinen toevertrouwen.

9. 3.

Ni e uwe rake n voor d e bedrij fs revisor e n d e acco untant

9.3.1.

Controle op de fin anciële toes tand van d e pro jectvere nig ing

De controle op de financii::le toestand van de projectvereniging wordt toevertrouwd aan een accountant die benoemd wordt door de raad van
bestuur. De raad van bestuur Stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen
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met een activiteitenverslag en her verslag van de accountant, voor aan de
deelnemers die hun goedkeu ring verlenen overeenkomstig de procedure
bely.tald in de scat uren (artikel 16 leden 7 en 8).
Voor deze publiekrechtc.'lijke redHspersoon bestaat er geen verplichting
tor vorming van een maatschaplx-lijk kapicaal (artikel 22lid I).
Indien er [och statumir l~n kapitaal wordt bijeengebracht, dient de
accountant verslag uit te bren,gen over de waarderin,g van de inbrengen in
natura en de immateritole inbrengen ter vertegenwoordiging van de vermogensbesmnddelen die niet naar economische ma:ktStaVen kunnen WOfden gewaardeerd (artikel 22 lid 5).
9.3.2 .

Controle op de financiële toestand van de
en opdnl<.:h thoud endc vc renig ing

dicn~tverlencndc

De: controle op de financitole toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van dit decreet en van de sm(Uten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de dienstverlenende en
opdrachthoudende vereniging. wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
Ic-den van het Instituut der B('(lrijfsrevisoren (art ikel 6 1).
Het vast ge<leelte van het maatschappelijk kapitaal van de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging mag niet lager zijn dan het
bcdm,g van dar is voorgeschreven voor de coöpemtieve vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid. Immateriële inbrengen ter ven(',genwoordiging van vermogensbesmnddelen die nier volgens economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, en inbrengen in natura. worden
gewaardeerd op grond van het verslag van de revisor en worden vertegenwoordi gd door respectievelijk winstbewijzen en aandelen wa:ifvan de
waarde en de reduen snnutair zijn bepnald.
9.3.3.

Voeren van de boekhoudi ng en publicatie van
dc jaarrekening

De boekhouding van de projecrvere:niging, de d ienstverlenende en de
opdrachthoudende verenigin,g wordt gevoerd overeenkomstig de wergeving op de boekhouding van de ondernemingen mirs naleving van de
richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundi,ge verrichtingen (artikelen 23 en 64).
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In de dienstverlenende en opdrnchrhoudende verenigingen worden de

jaarrekeningen vasrgesreld door de algemene vergadering in de loop van
her eersre semesrer van her volgende boekjaar aan de hand van her verslag
van de rand van bestuur en dat van de revisor (arrikel 65).
De jaarrekeningen van de dienstverlenende en opd mchrhoudende verengingen worden, binnen een termi jn van dertig kalenderdagen. na de
vaststelli ng door de algemene vergadering, door de bestuurders necrgdegd
bij de Nationale Bank van Belgii:, mer de vermdding dat ze nog o nder~
worpen zijn aan her admi niSt ratief f(lCzich t (artikel 67).
De jaarrekeni ngen van de projectvereniging worden na hlln goedkell~
ring, overeenkomsrig de procedure bepaald in de sraturen, door toedoen
van de raad van besfLlur neergelegd bij de Nati onale Bank vnn België (a rti ~
kel 23).
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A. ALGEMENE VERGADERINGEN

I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE LEDEN
Algemene vergadering van 27 april 2001
De gewone algemene vergadering van de leden werd, overeenkomstig artikel 9 vun het huishoudelijk reg lement, gehouden op vrijdag 27 april 2001
te Brussel. Ze werd bijgewoond doof 156 leden-natuurlijke personen en
52 [eden-r~h(sr*rso n t-n. Tevens werden 66 lt'd(>11 vt'negcnwoordigd bij
volmacht.

De vergadering bewaarde een minuUl stilte ter nagooadu enis van de
confraters en erebed rijfsrevisoren die sinds de vorige vt:rgadering overleden
zijn: de heren H ecror S AIU.Y en J acques ROSMEUI.EN, bedrijfsrevisoren en
de heren Perrus RYCKEN, Clémem VAN DENVEN f.>n Flori mom VAN DER

VEKEN, erebed rijfsrev isoren. alsook ter nagedach tenis van mev rouw
Chllnwl BOU RG, verantwoordelijke van de dienst sm~e, die op 5 september
2000 overleed.
De

ve r~ade rin~

vernam tevens dat de Raad in het jaar 2000, overet-nkomsti~ a rtikel 8 van het huishoudelijk reglement . de t itel van erebedrijfsrevisor toekende aan d e heren Hubert BI:RTEI.5. Henri KOWALSK1,
C laude POURBAIX , Andrê S~ II:T en 3.1n mevrouw Maria VRANCK[N.
De voor.lÎrrer bracht hulde 3.1n verscheidene confraters die 25 jaar ingesch reven zijn op de leden lijst van het InstiwLl[: André Cl.YIIOUW, Michel
DAERDEN, Ja n Frank D E LAN OSl ml;R, Pierre D EI.wA RoE, Michel EVRARD,
Ma rtel NECKEBROEK, J ean.M aur ice PI Rl.OT, Chrisrian POI!.TTE . Johan
PRIEM, Roben RO KSNOJ:R, Alfons VA N APEREN, H ugo VAN PASSEl.,
J oseph us VLAMINCKX en Francis \'V'ILMET. H ij "roeg ook een wurm applaus
voor de confraters Raymond BUyTAERT. Marc J. OPIIOI'F. Eduard RISKE en
Karel VAN ÛOSTVEU)T. die reeds 30 jaar het beroep uitoefenen, alsook voor
confnlter Leo PEETERS, die reeds 40 jaar op d e leden lijst is ingeschreven.
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De v<x>rzitter bracht eveneens hulde Han dt.- heer Michel HUGUII': R, die
.gedurende 20 jaar aCCOLlIltanr in het InsrinIUt was en onbn.gs besliste op
pensioen tt.- .gaan.
Overeenkomst ig artikel 17 van het huishoudelijk reglement. verklaarde de uittredendt.- v<x>rziner [Ot verkozen:
• in de functie van v<x>rzitter: confrater Ludo SWOI.FS;
• in de functie v,ln ondervoorzitter: confrater André Kru'SSE.
De algemene vergaderi ng verkoos evenet'ns:
• als Nederlandsralige Raadsleden: de confratt.-rs Pierre P. BERGER, Luc
DE PUYS.~ELEYR, Dirk SMETS, Pierre STEENACKERS t.-n H ugo VAN PASS.'I.
(voor een termijn van 3 jaar)
• als Fransralige Raadsleden: de confraters Pierre ANCIA UX, Bernard DE
GRAND RY, Michel DE WOlF en Raynald Vr: RMOESEN (v<x>r een termijn van 3 jaar)
• als plaatsvervangend lid van de r ranstalige Kamer van de Commissie
van Beroep: confrater Michel VAN DOREN
• als commissarissen: de confraters Josiane VAN INGEJ.GOM en Jan DE
BOM VAN DRIESSCHE (voor et.-n termijn van I jaar).
Na de afkondiging van deze verkiezingsuitslagen verzocht de voorzitter de Secretaris-Generaal, de heer David SZAFRAN, om een overzicht re
geven van het IBR-J aarverslag 2000. H ij belichtte hit.-rbij onder meer de
activiteiten van de diensten van het Instituut, de werkzaamheden van de
commissies en werkgroepen van her IBR, de werkzaamheden van de Raad
in verband met de nationale en internationale vertegenwoordiging, de
werkzaamheden van het InterinstÎtutt.-ncomité (I BR, l AB en BIBF), de
incerprofessionde samt.-nwerking met advocaten van de rranse Orde van
Advocaten van de Balie van Brussel en de v<x>rnaamste wijzigingen aangebracht aan het huishoudelijk reglemenr van het ISR.
De Secretaris-Generaal kondigde ook de oprichting aan van een helptink, bedoeld om de diensrverscrekking aan de leden te ondersteunen. Hij
schetste ook de inspanningen die door de Raad werden geleverd inzake de
onaflwnkelijkht.-id van de commissaris in het kadt.-r van de evolutie in de
Belgische en Europese wetgeving, de Europese harmonisatie van de boekhouding, de overstap naar de euro en de elektronische handel.
De volledige (ekst van de voordracht van de Secretaris-Generaal is
opgenomen in de Periodieke Berichten nr. 5/ 2001.
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De vergadering keurde de rekeningen pf."r 31 december 2000, die door
de Secretaris-Penningmeester Pierre P. BERG ER werden coegelicht, eenparig goed. Zij verleende eenparig kwijting aan de It-den van de Raad en
aan de commissarissen, mevrouw josiane VAN [NGELGOM en mevrouw
Marleen HOSTE. De ontwerpbegroting voor 200 I werd eenparig got"dgekeurd, behoudens één stem tegen.

Academisch ged eelte
Na een korte onderbreking verwelkomde de uittredende Voorzitter jeanFrançois CATS de genodigden op het academisch gl><leelte van de vergadenng.
H ij deelde vervolgens aan de vergadering zijn bedenkingen mee mer
betrekking tor her berot"p van bedrijrsrevisor en de onaOlankelijkheid. H ij
stipte aan dat heel wat inspanningen inzake communicatie werden geleverd. Er hadden intensieve contacten plaats mN de politieke wereld , de
syndicale middens, de tot"zichthouders, de representatieve werkgeversorganisaties, de aandeelhouders, de (X"rs, de imernarionalf." org:mis..1ties en de
Europese Commissie. Hi j beklemtoonde dar het berot"p de naleving van de
principes van onafllankelijkheid centraal Stelt en belichtte de nieuwe
opdrachten die de wetgever aan de 1x"<lrijfsrevisoren rot"verrrouwde, ondermeer op het vlak van de !lork opriollJ en de werknemerspHrticipaties.
Hi j benadrukte ook her belang van het onafhankelijkheidsprincipt' en
belidltte hierbij de discussies die op het vlak van de Belgische overheid
plaatshadden, alsook de werkzaamhedf."n waara.m hf."t Instiruur deelnam in
df." schoot van de FEE, de IFAC en de Europese Commissie. H ierbij
beklf."mtoonde hij de nood aan een Belgische wf."tgeving en reglementering
die in de lijn ligt van her ontwerp van Europf."se aanbevtling op her gebied
van de onaOlankelijkheid .
Of." volledige tekst van de toespraak van Voorzitter j ean-François CATS
is opgenomen in de Periodieke Berichten nr. 5/200 I.
De uirr redendf." voorzitter leidde vervolgens de heer Alain Z~NNER,
regeringscommissaris bt-last met de vereenvoudiging van df." fiscale procedure en de strijd tegen grote fiscale fraude, in. De volledige tekst van de
toespraak van de heer Alain ZENNER is eveneens opgenomen in de Periodieke Berichten nr. 5/2001.
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Tot slot nam de nieuwe Voorzitter, de heer Ludo $WOLFS, her woord.
H ij beklemtoonde onder meer het bdang van de harmoniserin,g van de
boekhouding op Europees vlak en wees op de noodzaak om de internatio~
nale standaarden voor jllarrekeningen te vertalen. H ij beklemtoonde ook
her belang van de bedenkingen over de toegang rot het beroep, de stage en
de permanente vorming. H ij stipte aan dat er goede contacten bestaan mer
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en met het lAB e.-n het
BIB E Ook benadrukre de nieuwe voorzi[[er het belang van de huidige discussies op Belgisch en Europees vlak, alsook op wereldvlak inzake onaf~
hankelijkheid . H ij haalde in zijn toespraak het belang aan van de kwaliteitsbeheersing en het roeziclH op de beroepsuitoefening. De heer SWOLFS
kondigde ook de versterking van de structuren van het Instituut aan en
dankre de personeelsleden bij voorbaat voor hun medewerking .
De volledi ge roespraak van de voorzitter is ook opgenomen in de
Periodieke Berichten nr. 5/2001.

2. ALGEMENE VEHGADEHING VAN DE STAGIAIRS
Op 27 april 200 1. vergaderde eveneens de Vereniging der Stagiairs. De
Voorzitter van de Sragecommissie, de heer A. KII.ESSE, woonde.- de vergadering bij en gaf een toespraak.
Verkozen roe leden van her Uitvoerend Comité van de Vereniging wer·
den:
•
•

op de Nederlandse taalrol: Mevrouw \'\r'endy SAMAN en de heer Luc
R. VAN [)I, N AOBEELE
op de Franse taalrol: Mevrouw Céeile Kos, de heren Didier GORTEMAN
en $réphane RosmR.
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B. DE RAAD EN HET UITVOEREND COMITE

I. WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD EN
HET UITVOEREND COMITE
DI.' Ibad ht-ér in hel jaar 2001 twaalf sewone vergaderingen en éé n buÎtengewone ve-rgadering ,gehouden.
Her Uitvoerend Comité het'ft in het afgelopen jaar veertien maal vergaderd.
De werkzaamh(:clcn van de Raad en her Uifvocrend Comité worden in
her eerste deel van onderhavig IBR-Jaarverslag beschrevt'n.

2. TOEGANG TOT HET BEROEP VOOR
NATUURLIJKE PERSONEN
De cijfergegevens die hierna volgen, kunnen berrekking hebben op dossiers die zijn ingediend in de loop van een bepaald burgerlijk jaar, maar
waarvoor de kandidaten de examens hebben afgelegd tijdens een aneler
burgerlijk jaar.
Een evenrueel verschil tussen de diverse cij(er8c~wvens kan desgevallend eveneens verklaard worden door her feit d:H examens worden aFgelegd
tijdens el.'n Ix-paald bllrgerlijk jaar maar waarvoor de beslissingen voor de
toclating [Ot de ecd slechts worden genomen tijdens hN daaropvolgend
burgerlijk jaar.

2. 1. Toelating tor de eed
In 2001 heb~n 26 kandidaren hun stage ~ëindigd en mer succes dctlgenon1('n aan het ~kwaamheidsexamen, waarna zij door de Raad rot de eed
werden tocgelaten.
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2.2. Overstapregel ing
In mepassins van het op 30 maan 1998 russen het IBH el] het lAB gesloten akkoord inzake de overstapregeling, hebben verschil lende kandidaW1
hun dossier ingediend om van de overstapregeling gebruik te maken.
A. Overstap van her JA B naar her 113 R
In 2001 is op het Instituut één dossier van een lAB-accountant binnengekomen, op eensluidend advies van de R ~1Ud van dit Instituut.
Volsens bet overstapakkoord worden de kandidaten uirsenodisd voor
een examen voor éen jury, samengesteld uit bedrijfsrevisoren en één lid
van her lAB.
De Nederlandstalige jury is als volst samengesteld: de heer B. CAl.l.ENS,
Voorzitter (PIaars vervangend voorzitter: P. STEENACKERS), mevrouw
M. HOSTE, de heren R. ADRIAENSSENS (Plaatsvervangende leden: K. VANDElANOTIE en R. VAN ASBROECK), bedrijfsrevisoren en A. BERT (extern lid).
De Franstalige Jury is als volgt snméngesteld: de heren H . FRONVIU.E,
Voorzicter (Plaatsvervangend voorzitter: M . DE \'V'OIl'), Ph. GIGOT, B. DE
GRAND Rv, R. VAN CUTSEM (Plaatsvervangend lid: M . DEI.BROUCK), bedrijfsrevisoren en G. DEI.VAUX (extern lid).
Geen enkele kandidaat heeft het examen afgelegd in de loop van 2001.
13. Ovt:rstnp vnn het IBR naar her lAB
a) In 2001 heeft de Raad van her IBR de dossiers onderwchr van twee
bedrijfsrevisoren die hun kandidaruur bij het lAB wilden indienen.
De door de Raad van her lI3 R goedgekeurde dossiers werden aan het
lAB doorgegeven voor her vervolg van de procedure.
Na het examen te hebben afgelegd op her [AB, is in 2001 één bedrijfsrevisor op de ledénlijst van her [AB toegelaten.

De Raad herinnert eraan d(lt enkel dossiers kunnen wordén onderzocht
van personen die reéds de titel van bedrijfsrevisor hebben op het ogenblik van het onderzoek van het dossier.
b) Geen enkde stagiair-revisor in functie heeft, overeenkomstig artikel
2. L van het akkoord imake de overstapregeling, gebruik gemaakt van
deovt."rstapregeling russen het [BR en her lAB.
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2.3.

Wederz ijd se erke nning van buirenlandse
beroepsbeoefenaars

In de loop van het voorbije jaar heeft ~~n buitenlandse beroepsbeoe-fenaar
met een gelijkwaardige hoedanigheid zich gf."meld als kandida"H voor df."
inschrijving op de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij
slaagde voor de proef bepaald in artikel 40 van het koninklijk besluit van
13 oktober 1987 bet reffende d e stage van df." kandidaut-bedrijfsrl."visoren.
Aangezien her gaar om een kandidaat die onderdaan is van een lidsraat
van de Europ<."se Unie, strookt deze kandidatuur mer de regels bepaald in
her koninklijk besluit van 14 februari 1989 lOt vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van de hoedanigheid van lid van het Instituut
df."r Bedrijfsrev isoren aan de natuurlijke en rec htspersonen bedoeld in artike l 4ter van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het
Insciruur der Bedrijfsrevisoren.
In 2001 heeft één kandidaat, die houder is van een gelijkwaardige titel
in het buitenland, de eed afgelegd als bedrijfsrevisor in België.

3. REGISTER DER LEDEN
Overlijdens
In de loop van hel jaar 2001 heeft de Raad met leedwezf."n het overlijden
vernomen van confr""Jter Raymond CAROOEN. In naam van her revisorenkorps heefr de Raad aan zijn familie zijn deelneming betuigd.

Ontslagnemingen
In 2001 hebl:x:n de confraters Alfons BEIJ.EKI:NS, Martin CI.AYTON, Ren~
DE BE:CK I:R, Rol:x:n D U801S, Felix H ENDRICKX, Ferry- Harry KES1·m.oo·..,
Marcel LAMOI.l.E. Chrisriane SENECHAI.-BROUCKAI' RT, Frans TH EEUWES,
Adrianus TlIIJSSEN, J\-larcel VAN ACOI.EYI:N, Mi chel VANDER LI NDI:N ,
Guido VAN H EMI:LRYCK en Alfons VAN ROI:Y hun omslag aangdxxlen na
een lange loopbaan in het beroep. De Raad heeft dit omslag aanvnard en
hen een welverdiende rust roegewensL
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Verder heeft de Raad het ontslag aanvaard van de confraters J an ADAM,
Michel BOlTE, Philippe BURTONBOY, Raf Goos, Wi lly GROf-I'rr..s, JeanPascal LABJLLE, Stéphane LECI.l PTEUR, Baf[ MANTELEERS , Philippe
M ENEVE, Lies VANDERMARLJERE, Lambert VANTHrENEN en IIse WELI.ENS
die het beroep hebben verlaten om andere funnies te bekleden in her
bedrijfsleven. De Raad heeft hen veel succes tocgewenst in hun verdere
loopbaan.

Tijdelijke weglatingen uit de lijst
De Raad heeft overeenkomstig artikel 5, § 5 van he r huishuidelijke reglement (mgevoerd door het koninklijk besluit van 12 maart 2000) het verzoek ingewilligd COt tijdelijke weglating uit de leden lijst van de confraters
Marc COSAERT, Gabrielle DERrcuM, Manine H ARDY- D REHER, Veerle H OEBRECHTS, Henri LEMllERGER, Robert ROKSNOER en Ivo VLEESCIJOUWERS
voor tenminste één jaar en voor niet langer dan vijf jaar.

Weglatingen
In uitvoering van de uitspraak van de Tuchtcommissie ging de Ra~ld over tot
schrapping van één lid van de ledenlijsl; het betreft de heer Johan PEETERS.

In schrijving in het register der leden
A.

NATUURLIJKE PERSONEN

In de loop van het voorbije jaM werden 32 nieuwe leden ingesch reven op
dt· ledenlijst.
Nr.

~

AOI920
A0 1914
AOL911
AOl919
AOl916
AOl888

Nnam

Darum van eedafl e,gg ing

Parrick BEE KENS
Narhalie BOGAE RTS
Sophie BRABANT S
François CATTOI R

18/ 12/2001
25/09/2001
24/07/200 I
19/ 12/2001

T hibaut CHAR LES D E LA BROUSSE
Emmanuel COLLIN
AOl903 Rika CO PP ENS

28/ 11 /2001
22/0 1./200 I
19/06/200 I
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Ne,

Naam

AOl91 3
AQl897
A01908
A Ol893
AOl904
AO l 901
AOl 90 S

Filip DE BOCK
Eric de MEESTER de BETZENBROEC
Michael D E RIDDER
Ch ri s DERYNCK
D idier DE SMET
Karinn DUC HA U
Vincent D U MONT
Gat:tan GO H Y· BOON
GriN HELSEN
KOfn HE NS
Sca rlet JANSSENS
Ronny JOOS
Georges KOSLOWSKI
Peter LOUWAG IE
Tom MEULEMAN
Dominique MILIS
Anton NUTTENS

AOl89 S

AOl910
AO l 912
ADI902

AOl91 S
AO I 909
AOl907

AOl894
AO I 900
AOl 892
AQ1891
AOl918
AO I 889
AQt898
AO I 906

Darum van

Wim PEETERS

Nathal ie SCA ILQUI N
Kadeen SEGERS
Dominiqué VAES
Par riek VAN 130 UR GOGN IE
AO I 899 H en k VANDORPE
AOl91 7 Steven VYVEY
AOl896 Paulk \'V' IRIX

~edafle,g,ging

02/ 1 1/2001

0 710 3/2001
26/09/200 I
16102/200 I

19/06/200 1
18/06/2 001

20/06/200 I
01 /0 3/2001

09/ 10/2 001
09/08/2 001
18/06/2001
25 /09/200 I
03 /09/2001

24 /09/2001
16/0 2/200 I

061061200 I
23/0 1/2 001
23/01/2001
061[ 2/200 [
23/0112001
13/0 3/2001

22/0 6/2001
15/03/2001
04/12/2001

23/02/2001

Hcgis tcr der led en op 3 I december 200 I
Aanral revisoren
TOTAAL
waarvan op de Nederlandstalige rol
waarvan op de Franstaligt' rol
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01'31.12.2000 op 31.12.2001

994

989

645

643

349

346

B.

BU RGERLIJKE VENNOOTSCHAPPE N

Overeenkomstis artikel 33 van de wet van 22 juli 1953. gewi jzigd bij
wet van 21 fc.-bruari 1985, c.- Il artikel 14 van het koninklijk besl uit van
15 mei 1985 heeft de Raad de hoeda nisheid van lid van het Insr i[Llll[
der Bedrijfsrevisoren wl.'sekend aan de volsende 34 burserlijke ven nootschappen:

B 00.:140- 2001: BUTS. B.v. a .A. VAN KERKHOVE & Co
Maatschappelijke zetel:
Driesmttrs 20, 9830 ST-MARTE NS- LATEM .
T 09/272.72.10 Fax 09/272.72.30.
a 00441 - 2001: Bu rg. B. V.B.A. ESTELLA VEH SC H U EHE N & Co
Bed rij fs rev isoren
Maatschappelijke zctd :
Sm:ll]e Heerwes 221,9080 LOC H HIST!.
T 09/355.92.49
B 00442 - 2001: BlITS. B.V.B.A. BA U WENS & CO - BEOHIJFSREVISOREN
Maatschappt'lij ke zetc.-l:
Ilisschoppc.-n hoflaan 384 a 2, 2100 DEURNE .
T 03/326.79.79 Fax 03/326.79.77.
B 00443 - 2001: Bu rS' B. v.a.A. VAN BRUSSE L & Partne rs
Maa rschappelijke zetel:
\'Vijngaardlaan 39, 2900 SC HOTEN.
T 03/658.39.76 Fax 03/658.39.76.
B 00444 - 200 1: Burg. a.v.a.A. Dirk Strag ie r
Maatschappelijke zetel:
Kasteelsrmar 40 B, 1730 ASSE.

13 00445 - 200 1: Burg. B.V.Il.A. B. de Grand R)' & Co S.C. P.R.L.
Maatschappc-l ijke zetel:
Acri viteirmaar 5,1200 BR USS EL.
Sièsc social:
rul' de l'Acr iviré 5, 1200 Bit UX ELLES.
B 00446- 2001: S.C. P. R.L V IEIHA , MARCHAND ISSE el Associés
Siège social:
rue d'lralie 57a, 4500 H UY.
T 085/ 23.48.19 - 085/23.08.00
Fax 085/23.08.47.
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B 00447 - 2001: Burg. B.va.A. DE BUYSEH N. & Co
Maatschappelijke zetel:
Buisstraar 44, 2890 SINT-AMANDS.
T 052/33. 19.32 Fax 052/33.19.32.
B 00448 - 2001: S.C. P.R .L. ALEX IS PALM & Cie, Rcviseurs d ' Emreprises
Siège social:
rul' de Villers 18,4 342 HOG NOUL.
T04/257 .40.13.
B 00449 - 2001 : S.C. P.R.L. Jean-Louis PRIGNON, reviseur d 'enrrcprises
Siège social:
avenue des Pommiers 44, 42 19 AMBRES INWASSEIGES.
T 081 /74 .74.00 Fax 081 /74.73.00.
B 00450 - 200 I: S.C. P.R.L. Jcan -François H U BIN & Co
Siège soci:!):
Paradis 22, 4920 AY\'VA ILLE.
B 0045 1 - 2001: Bu rg. B.VB.A. Frank PETRE & Co, Bedrijfsrevisoren S.C. P.R.L.
Maatschappelijke zetel:
Herberr Hooverlaan 32, 1200 BRUSSEL.
T 02/732.92.72 Fax 02/736.17.67.
Siège soc ial :
Herberr I-Iooverlaan 32, 1200 BR UXEllES.
T 0 2/732.92.72 Fax 02/736. 17.67.
B 00452 - 2001: Burg. a .V B.A . DDC, Hevi seu rs d'entrepriscs - Bedrijfsrevisoren S.C. P.R.L.
Ma.1lschappelijke zetel:
Louis Schmid laan 57, 1040 BRUSSEL.
Siège social:
Bd Louis Schmidr 57,10·10 BRUXELLES.

B 0045 3 - 2001: I3llrg. IlV.B.A. MARC MAR IS - BEDR IJ FSREVI SO R
Maatschappelijke zete!:
Prins Bisschopssingel 3, 35 00 HASSELT.
T OII / U.69.63 Fax 011 /25.69.63.
B 004 54 - 2001 : Burg. B.VB.A. LUC MARTENS, Bedrijfsrevisor
Maatschappeli jke zetel:
Achrerlce 45, 2460 LI CHTAART.
TOI 4/55.20.78.
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B 00455 - 2001: S.C. P.R. L. He nri GARNY. Rév iseur d'Entrcpri ses
Siège social:
we des Chardonnercrs 3, 5004 aO UGE.
T 08 i 130.22.42.
B 00456 - 2001: Burg. B.VB.A . Verscheiden Pete r & Partners, Bedrijfs revisoren
Maatschappelijke zetel:
Mol enkome rsnam 75, 9308 AALST.
T 053 /72.92.90 Fax 053177.40.75.
B 00457 - 2001: Burg. B.VB.A. TOM VAN CLEEF, Bedrijfsre visor
Maatschappelijke zetel:
Markgravelei 105, 2018 ANTWERPEN I.
Fax 031248.30.66.

B 00458- 2001: Burg. B.VB.A. GINO DESMET
Maatschappelijke zetel:
Fazantstraa[ 40, 9870 ZULTE.
T 09/388.58.45.
13 00459 - 200 l : Bu rg. B.VB.A. DENAYER & PARTN EH S
Maatschappdijke zetel:
Wijngaard 29, 1502 LEMBEEK.
B 00460 - 2001: Burg. B.V.B.A. Vincent ETIENNE S.C. P.R.L.
MaatschappelIjke zerel:
Slegerslaan 351/5, 1200 BR USSE L
Siège social:
avenue Slegers 35 lI5, 1200 BR UXE LLES.
B 00461 - 2001; S.CP. R.L Thierry LEJ USTE
Siège soc ial:
chaussée de Braine 82, 7060 SOIGNIES.
T 067/33 .62.64.
B 00462 - 2001: Burg. B.VB.A. DE PQORTERE & CO BEDRIJFSREVISOREN
Maatschappelijke zetel:
Gentstraar 337,904 \ OOSTA KKER.
T 09/255.50.96 Fax 09/2 55.50.97.
S 00463 - 200 1: Bu rg. B.VS.A. RAF VANDER STICHELE
Maatschappelijke zetel:
Frans Degreefsrraar 8, 1652 ALS EM BERG .
T 02/305.30.82.
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a 00464 - 2001: Burg. B.v.a.A. DE COO MA N J. & Co
Maatschappelij ke zetel:
Bocrenlcgcrstraat 87, 2650 EDEGEM.
T 03/458.28.37.
B 00465 - 2001: Burg. a.v.B.A. PIETERS & CO BEDRIJFSREVI .
SO RE N
J\lmltSchappelijke zetel:
Kl eemstraat 90, 9041 OQSTAKKER.
T 0912:5:5.50.86 Fax 09/255.:50.87.
B 00466 - 2001: Burg. C. V. Foede rer DFK Bedrijfsrevisoren S.c.c.
Maatschappelijke zetel:
Clovislaan 82, 1000 BRUSSEL.
T 021734.02.65 Fax 02/734.61.80.
Boulevard Clovis 82,1000 BRUXELLES.
Siège social:
T 02/734.02.65 Fax 02/734.61.80.
B 00467 - 2001: Burg. B.V.B.A. KAREL DE BAERE
Srf"enakkerstram 6, 9070 DESTELBERGEN.
Maatschappelijke zetel:
T09/231.08.5 1 Fax09/231.0B.5I.
B 00468 - 2001: S.C.P.R.L. de MONTPELLIEH
avenue de la Ve<:quée 14,5000 NAM UIL
Siège social:
T 081 /74.22.43 Fax 081 0 4.44.95.
a 00469 - 2001: Burg. BV B.A. DUMONT·BOSSAERT & Co S.C.P.R.L.
Maatschappelijke zerel:
Ringlaan 128, 1180 BRUSSEL
T 021672.24.35 Fax 02/675,10.99.
avenue Circulaire 128, 1180 BR UXE LLES.
Siège social:
T 02/672.24.35 Fax 02/675.10.99.
B 00470 - 2001: Burg. B.V.B.A. DE MOL, ME ULO ERMANS &
I'AIlTNEIlS - BEDll ljFSIlEV ISOREN
Maatschappelijke zetel:
Herenta lsebaan 271, 2150 BORSBEEK.
T 03/3 22.33.35 Fax 03/322. 33.45.
B 00471 - 2001: Burg. B.VB.A. H UBERT & Co

i\'laacschappelîjke zetel:
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Eedverbondkaai 196,9000 GENT
T 09/ 22 [.33.05 Fax 09/221.33.05.

B 00473 - 2001 : Burg . B.VB.A. R. SCHOOLS & Co S.CP.R.L.
Maatschappelijke zetel:
Limalaan 4 , 1020 BRUSSEL.
T 02/478. 22 .86 Fax 02/478.93 .65 .
Si ège social:
avenue de Lima 4. 1020 BR UXELLES.
T 0 2/478. 22.86 Fax 02/478 .93.65 .
B 00474 - 2001: S.CP.R.L. Evclyne ANDRE ct Cic
Si ègeso<." ial:
rul' Hamoir 180, 7100 LA LOUVJERE
T 071/54 .07.42 Fax 071154 .07.48.

Aantal ingeschreven
revisorcnvennootschappc n:
TOTAAL (Je ,·,·nnOO lsch,pp,: n in ,·~,,·tTcnong Ulfllc!OnJ.. rc.l)
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BVB. A.:
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Doorhaling op de ledenlijst
Volgende vennootschappen werden in 200 I doorgehaald op de ledenlijst:
BOOOl6
B00048
800079
B001 42
800182
B00227
B00259
B00295
B0033 5
B00355

.,

RA H IE.R , VAN POYER, LACROIX , VAN HOYE , VAN
CUTSEM & Co
HAUSTRAETE, PJETERS & Co
CARDOEN H. & Co
MARCEL BE LLEN & Co
VAN SANDE & Co
H EN RI LEMBERGE R
VAN BRABANT & Co Bedrijfsrevisoren
LIES VANDERMARLIERE
A.L. BELLEKENS
Marc COSAERT
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4. LIJST VAN DE EREBEDRIJFSREVI SOREN
In de toop van het jaar 2001 heeft de Raad mt.-t leedwt'zen het overlijden
vernomen van de {Orebedrijfsfevisoren Fernand DoUMONT, Alben FONDU,

Petrus RYCKEN en Jacques VAN MEEIWEECK. In n;lam van het revisorenkorps het.-ft de Raad :t.1n de respeCtieve families zijn deelneming betuigd.
Dt' Raad heeft, ovcf('énkomsrig anikeI 8 van het koninklijk besluit van
20 april 1989 [Or vaststelling van het huishoudelijk reglement van het
Instiruut der Bedrijfsrevisoren, aan 14 confraters die hun ontslag :t.1nboden
als lid van her Instituut, de titel van erebedrijfsrevisor toegekend in 200 I.
Her octreft:

BEI.LEK ENS Alfons, P(>[rheide 13,3150 H AACHT
CI.AYTON Ma rtin, avenue de la Motre-Picquct 29, F-75007 PA RI S
DE BI:CKI;R René. rue des Am:bares IJ, 1040 BR UXELLES
Glwn'll.5 Willy, Vinnemaar 27,1982 ELEWIJ T
I-IENI)RICKX Ft:lix, Kasmnjedreef 77, 2950 KAPELLEN
LAMOl'-" ~1arct:l, avenue des Eperviers 115/14, 1150 BRUXELLES
SENECHAL-BROUCKAERT Chrisriane, Grand Rul" 117,7743 PECQ-OB IGIES
TmEUwES Frans, TremelornLan 99, 3140 KEER BERGEN
TIU)SSEN Adrianus, QlLellinsrraar 53, 2018 ANTWERPEN I
VAN ACOI.EYEN Marcel, Kloos[{'rlaan 1,3001 HEVERLEE
VANDER LINDEN Michel, Hof ter Bollen 46, 2870 PUURS
VAN j-IEMEI.RYCK Guido, Zelebaan 93, 9160 LOKEREN
VAN RQEY Alfons, Kleine Heidt:laan 8, 2820 BONHEIDEN
VANTHIENEN Lamben, Hertogenvt:ld 7, 30)2 BLANDEN
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C. COMMISSIE VAN TOEZICHT

.
Samenstelling
Voonin": de heer Hugucs FRONVILLE
COII/missie/eden: Mevrouw M. HOSTE (vanaf7

septem~r

200 I)

de heren L DE P UYSS HEYR, G. DESMET, M. DE WOLF, X. DOYEN,

B.

GAaRli~LS

2001),

(vanaf 9 november 2001), M. GHYOOT (tot) oktober

F. SAMYN, D. SMETS (vanaf 4 mei 2001), P. $TEENACKERS,

R. VAN CUTSEM, L. T OElJ:N (vanaf 30 maart 2001) en H . VAN I MPE

(vanaf 30 maart 200 I).
De Raad v:m hr:t Instituut der Bedrijfsrevisoren hecht veel belang aan hel
tOézicht. H ij beschouwt dit toczichr als een essentieel onderdeel voor de
,goede werking van de kwaliteitscontrole.
H et is aangewezen hierbij artikel 18te,", §§ I en 2 van de wet van
22 jult 1953 in herinnering te b rengen: "Oz'i'mllkoIllJfig zijll doel ziet Im
Imli/lllt! toe op de goede lIif/'oerillg door zijn ledm I'fl/l de bllll loer'erlrolll/'de
opdrflcblm, lil het bjjzollder ziet Imlmlilll1ll erop tQf dat ze:
1° hllll beroepskemliJ op perlllûlJe/lfe wijze /'eJ'II()I!!/aken:
eell opdmcbl Ie {/{IIII'{wrdm, wscbikkm o/'tt' de beku'{{{{/lIlxid, medewerkillg m fijd vereiJf om deze opdmchl goed uit te lveren:
3° zich lIfel de 1I{)(lige zorg ell 111 I'OI/ulige oflflf/JtO/ke/ijkbeid kll'ljtm /'tlll de bllll
foeirerlrollll de comroleopdrtlc!Jtm:
4° gem opdmchull {/tIIll'twrdefi ollder /JOOrll'({(//dell die teil objectiez'e uifl'(}{'rillg
daa/"1't/!I i!l Ixt gedrallg zOl/deu kil/men brengelI:
5° geen lI'erkzotll!lhedm lfiloefellm die ol/l'trtmgbatlr zijn lIIel de /l'(/{/rdigbeid of
de o!lfljhfwkelijkheid l'tJ1I hllll Itltlk,

2° I'oom/eer

§ 2, JU el hel oog d(/(rrop kil" Ix/lm/julI/l:
1° de l'oorleggillg ûsell door zijll ledel/I'flll elke Illfo/'ll/(/tie, 1'tI1I elke l'trkltlrillg t/l
l'f/1/ elk dot:lllllenl en /Ileer ill lx/ hijzollder 1'tI1/ hllll lI'erksche/llt/ fII IYIfI bllll
1/o/a's o/'f!/' lIitger'oerde cOllfl'ole("kel/:
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Uil

(}l1derzoek IllIelI il/JIelltn hij zijll IedelI IIlIlIr bmI I/'I'rkmethodes

et1

bmi

orgallislltie alsmedel/{Illr de zorg U'llllrm" eli de wiJu WllllroP zij bil/I opdYllcht1'lllutl'Oerl'll.

Algem ene werkwij ze

De bronnen waarover de Commissie beschikt om haar werkzaamheden uit
re voeren, zijn hoofdzakelijk van rweei.;rlei aard. Enerzijds zijn er de ondNzoeken die als technische onderzoeken kunnen worden beschouwd, waarbij
de dossiers bij de Commissie van Toezichr op een auronome wijze terechtkomen. Anderzijds zijn er dossiers van administratieve opvolging. waarbij
de Commissie zelf via een gerichte onderloeksmedlOde, haar werkzaamheden uitvoett.
hlet betrekking tor te<hnische onden:.oeken kunnen de dossiers worden
inge<leeld in twee cmegorieën. Enerzijds zijn er dossiers die via de Raad bij
de Commissie van Toezicht worden ingediend. Deze dossiers kunnen afkomstig zijn van de Procureur-Genemal, van de Procureur des Konings, van
een rl""<:htbank, van de I-loge Raad voor de Econom ische Beroepen, of op initiatief van de Ra.1d zelf. Anderzijds zijn er andere dossiers, waarbij de Raad
aanbeveelt aan de Commissie van Toezicht een onderzoek uit te voeren.
Een [weede reeks dossiers binnen deze technische onderzoeken wordt
geopend Han de hand van informatie die door ondernemingen, revisoren of
roezidHhoudende organen aan her Jnstituur wordt meegedeeld. Sommige
van deze dossiers kunnen een klacht berreffen. Tech nische onderzoeken
kunnen daarenboven ook uitgevoerd worden, hetzij op verzoek van de
Raad, hetzij op verzoek van toezichthoudende orgilllen.
Vanuit de zogenaamde admin istratieve opvolging 'loef[ de Commissie
een selectie uit \"an te openen dossiers, op basis van een gerichr onderlOek
waarbij de rol van de revisor in her maatschappelijk verkeer cenrraal smaL
Zo is de Commissie sinds 1995 uitvoerig aandacht gaan besteden :lan de
ondernemingt:n die fi_ilJiet zijn verklallrd . Als vertrekb.1sis worden diverse
bronnen door de diensten van her Instiruut gera.1dpleegd: de Bijlagen bij
het BrlgiJrh S/lItllshhJd, de pers, de janrlijkse mededdingen, overige publi«nies van diverse aard (cd-rom van Bel rirsr). De verslagen over het boekjaar voorafgnand aan het f.1illissement worden geanalyseerd. In bepaalde
geva llen kan aan confraters gevraagd worden om hetzij hun dossier [er
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beschikkin!: te stellen van her Instituur, herzij toelich ring re verschaffen
bij hun verslagen, In andere gevallen worden aan de conrrater doelgerichre
schrirtel ijke aanbevelingen gegeven,
Oe tabel hierna geefr een overzicht van de oorsprong van de geopende
dossiers die door de Commissie van Toezicht wl'rden Ix-handc:Jd in de peri ode 1999-2001.

OORS PRO NG VA N Ol, GEO PENDE DOSSIERS
VA N DE COMM ISSI E VAN TO I:Z IC HT
I')')')

TECH N ISCHE ON DERZO EKE N
I. R,lad
Procureur-gencn,al
Hoge Raad
Rechrbanken
Kwal ilei tsconTrole
OvtTÎgt

AD M IN ISTR ATI I:VI, O P VO LG ING
(Cd-mOl . bijlage Btlgi,chSlmwh/(/(I,
ptors, jaarlijkse mt'<k-deiingcn en
mnnda;Ltmddingen. an(!e rt' COnlmissil'S, correspondentIe mCI hel
Insl;tum. dÎ\'cTSt'n)
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11. Informa lic
Klachten
VcrLOek cn/ml'(It-.. lcI, ngcn
dÎt'n{('n
reVISOTen
ToeliduhoudenJe nrganl'nl
bert.lt:psinsticulen
Overige
TOIaai
111.S)'sICmulische o nderzoe ken
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Doss ierbehandeling 200 I
In 2001 werden in [Otaal 120 dossiers geopend binnen de Commissie van
Toezicht. In de ta~1 die hierboven is opgenomen, worden de geopende
dossiers volgens oorsprong weergegeven.
Het afgelopen jaar heeft de Com missie van Toezicht zich gebogen over
de wf"rkza.1mheden van de commiSSo1rissen in vennootschappen die in de
loop van 2000 en 2001 fuilliN werden verkla.1rd. In totaal werden de commissarisverslagen van 73 confraters ge-analYSf"t'"rd en vergeleken met her
verslag van het besfUursorgaan en met de neergelegde jaarrekening.
Het onder.wek mer ~trekking COt de faillissemenren kon voor een aanzienlijk aamal dossiers na een eerste lezing worden afgesloren omdat de Commissie oordeelt dat zowel door {Ie jaarrekeni ng zelf als door her verslag van de
raad van bestuur en door het commissarisverslag, de lezer van de jaarrekening
duidelijk werd geïnformeerd. Extra aandacht is gegaan naar de commissarisverslagen zonder voorbehoud, noch toelichtende paragraaf in de ondernemingen die kon na de ··positieve·· commissarisverklaring faillier zijn gegaan.
In het kader van het onderzoek naar gefailleerde ondernemingen of
ondernemingen in moeilijkheden, dient te worden herinnerd aan de zogenaamde tt/tll"/lIprOCi!dllrt, zoals voorgeschreven door artikel 138 van her Wetboek van vennootschappen (het vroegere artikel 64Ji!xieJ, § 2 van de vennootschappenwer).
In een aantal dossiers is aan de betrokken beroepsbeoefenaar de vraag
geSteld om de Commissie in re lichren over de getroffen maatregelen en/of
ondernomen acties om te beantwoorden aan de wertelijke voorschriften.
In het algemeen wordt bij het onderzoek veelal het werkdossier van de
betrokken bedrijfsrevisor op,gevraagd, waarna her binnen de Commissie
wordt onderzocht. De Commissie heeft her voorbije jaar we rkdossie rs
opgevraagd van revisoren, zowel in her kader van opdmclHen als commissaris als van andere wertelijke opdrachten. Na een grondige analyse van
ht.'t werkdossier en eventueel een onderhoud mer de revisor en een bespreking binnen de Commissie, wordt een brief op,gesreld, waarbij opmerkingen en/ofbijkomende vragen tot inlichting aan de bedrijfsrevisor worden
meegedeeld. Deze 1a.1rsre dient dan binnen een redelijke termijn schrifrelijk anrwoord re ,geven op de vragen die hem door de Commissie van Toe-
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zicht worden voorgelegd met her oog op een spoedi,ge reactie of ten snel lere afhand(-ling van de dossiers.
In 200 I het:ft de Commissie 37 confr:uers uitgenodigd voor een onderhoud op het Instituut. Ze heefr beslisr 6 dossiers over ce maken aan de
Raad die na beraadsla,gin,g de uiteindelijke beslissin,g genomen heeft om
deze dossiers door te sturen naar de Tuchtcommissie.
De tabel hierna geeft een overzicht van de behandeling van deze dossiers.
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D. COMMISSIE KWALITEITSCONTROLE
(vroeger "confrarernele controle")

Samenstel li ng
VoorziUtr: de heer Raynald

V', RMOESI3N

COlllllliJlieltdtl/: Ah:vrouw P. T YTG"T, de heren A. DE CLERCQ, B. DE
GRAND R v,

J.

D E LUYCK, P. D EMEESTER, AL LUYTEN, E. M AT HAY,

L. VAN COUTER, D. VAN V ...... I:NDI,REN

Achtergrond
De eerste norm op confrarernele controle werd aangenomen op 21

decem~

bef 1984. Of. eerste comroles werden in 1985 en 1986 uitgevoerd. Na een
eerste periode van 7 jaar werd her door de Raad nunig geoordeeld de
norm aangaande de con(rarernele controle te herzien. De huidige norm Îs
in voegesederr 1991 (zÎ(' VtIt/ellltclllll, 1999, p. 151 e.v.).
lviomenreel ligt een voorstel tor wijziging van de norm van 1991 [('f
tafel. De Raad van her [nsriruU[ heeft het omwerp, zoals uitgewerkt door
de Commissie, voor advit:s over!!emaakr aan de Ho!!e Raad voor de E cono ~
mische Beroepen. Voor meer toelichtin!! bij dir voorsrel, wordt verwezen
na:lf deel I van dit IBR -Ja.1 rversla!!.
Anticiperend op de nieuwe norm, heeft de Ra.1d beslist om de benaming
van de Commissie Confmternele Controle te wijzigen in Commissie Kwaliteitscontrole. De Commissie zal in de toekomst trouwens aU{Qnoom functioneren en niet langer als subcommissie van de Commissie van Toezichr.
OP8rond van de norm van 1991 moet iedere revisor minsrenséén keer
om de vijf jaar een kwalireirsconcrole ondergaan.
In 200 I werden 2 [7 bed rijfsrevisoren aan een controle onderworpen.
Voor deze controle kan de Commissie Kwaliteitscontrole een btroep
doen op mttr dan 90 Nederlandstalige en méér dan 60 Fmnstali!!e confraters. "aangeduide revisoren".
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Om de kwaliteitscontrole zo ,!;OC-<.! mogelijk te laren verlopen, heeft de
Commissie het nuuig geoordeeld om alle aangeduide revisoren die in
2001 mer een olxlracht worden belast, uit te nOOi,!;en op het Instiruur
voor een vormingssessie. Deze vormin,!;ssessie vond plaats op 20 juni
2001 . Daarbij werd door diverse leden van de Commissie de werking van
de kwaliteitscontrole tOé,!;elicht. Bovendien werden een a..1ntal bevindin,!;en uit \'roegere controles aan,!;e,!;even. De leden van de Commissie hebben a.1l1 de a..1n,!;eduide revisoren aandachtspumen toegelicht die belangrijk zijn om de controles zo homo,!;een mogelijk re laren verlopen. Deze
vormingssessie werd tevens benut om aan informarieuirwisselin,!; te doen
russen de diverse aangeduide revisoren die in het verleden reeds kwaliteirscomroles hebben uitgevoerd, enenijds, en ten aanzien van diegenen die
voor een eerste h-er een kwaliteirsconrrole uitvoeren, anderzijds.

\'<'erkwijze
De Commissie Kwaliteirscomrole besprt-ekt de verslagen die door de a..1n,!;eduide revisoren werden bezor,!;d. Indien !lcx:li,!; wordt er bijkomende
informatie gevraagd aan de aangeduide revisor, dikwijls via een onderhoud
met een lid van de Commissie. In een a..1ntal geva llen wordt de gecOntroleerde rev isor uirgenodi,!;d voor een onderhoud, zodat de Commissie de
door de aangeduide revisor geformuleerde opmerkingen naar hun juiste
waarde kan scharren.
Na analyse en bespreking van her dossier binnen de Commissie, stelt
deze haar besluiten voor aan de Ra..1d , die de uiteindelijke beslissing neemt
over her gevolg dar aan de kwalin:i rscontrole wordt gegeven. In elk geval
wordt naar de gecontroleerde revisor een brief gestuu rd . Al naargelang van
de vaststellingen, kunnen de volgende siwaries worden onderscheiden:
•

veelal wordt de kwaliteitscontrole afgesloten door de brief van de voorzi tter, met een aamal aanbevelingen en opmerkingen die door de aanged uide revisor reeds waren aangebracht en die met dit schrijven worden bevesrigd;

•

wanneer de Raad van oordeel is dar de draa,gwijdte van de opmerkin,!;en zulks verantwoordt, wordr revens aan de gecontroleerde confrarer
gevraagd om aan de Raad mee te delen welke maatregelen zullen genomen worden om de vastgestelde 1:lCunes op te lossen;

• indien inbreuken op de normen werden vastgesteld , kan de Commissie
aan de Raad voorstellen om een zogenaamde "vervroegde comrole" te
organiseren; deze procedure bestaat in her verv roegen van de kal(:'ndef
VUil de volgende controle (:wnder de gebruikelijke vijf jaren af tc wachten) om vast tC stellen of de confrater maarregelen heeft getroffen om
aan de vasr,gesrelde lacunes tegemoet te komen;

•

indien ernsri,ge inbreuken of tekortkomingen worden vastgesteld, kan
de Commissie eveneens - na uiteraard de betrokken confmter re hebben gehoord - een dossier voorbereiden, mer het oog op een evenruele
doorzending doof de Raad naar de ruchrinstanries. [n tegenstelling tor
de vroegere situati e, waar in dergelijke gevallen her dossier werd
bezorgd aan de Subcommissie van Toezicht, zal de Commissie
Kwal iteirsconrrole voortaan her dossier zelf voorbereiden.

•

in bepaalde ,gevallen heefr de Raad de voorzirrer verzochr om de gecontroleerde bedrijfsrevisor uit re nodigen, om mer hem een gesprek re
11f~bben over zijn roekomstige revisorale activiteiren.

De Commissie zette In 2001 de verfijning van de administratieve
opvolging van de dossierbehandeling VOOrt, om tijdig en adequaat re kunnen handelen en de kwaliteitscontroles binnen een aanvaardbare termijn te
kunnen aOlandelen.

Vas ts te llingen
De meesr voorkomende opmerkingen en aanbevelingen naar aanleiding
van de controles zijn de volgende:

• de verbetering van de werkwijze van de kantoren van de revisoren,
waarbij de aandachr wordt gevesrigd op de werkmethoden, het dossierbeheer en de opvol,ging van de medewerkers;

•

de verbeterin,g van de an:llyse van de Interne controle (beschrijving,
resten en verband met de subsranrieve resren en de overige conrrolewerkzaamheden), van risicoanalyse. van her werkprogramma, en van de
werkdossiers. Bovendien worden in dit kader een aantal opmerkingen
,geformuleerd aangaande de olxlrachtbrief, her verslag van de ("Ommis~
saris en de opvol,gin,g V(lIl de neerleg,ging van de jaarrekening;
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•

[en sloue kunnen ook een aamal opmerkingen worden .geformuleerd
over de kanrooradministratie, de kantoorstructuur en de verslaggeving
aan het IBR. Het is inderdaad zo dat de Commissie alef[ blijft voor d(omstandigheden die met de uitoefening van her beroep samenhang(-n,
zoals een aangepaste organisatie van het rev isorenkanroor in functie van
de opgenomen mandaten, overige we[[elijke opdracht(-n en andere
werkzaamheden, evenals de onafhankelijkheid en de deskundigheid.
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E. TUCHT

I. SAMENSTE LLI NG VAN DE TUCHTCOMMI SS IE EN
DE COMM ISS IE VAN BEROE P
Voor de S<lmensu:lling van de cuchrÎnsrancÎes verwijzen wij naar p. 4 e.\'.
van onderhavig J aarverslag. De leden-magist raten zijn benoemd voor zes
jaar bij koninklijk beslui t vnn II juli 1997 (B.S., I okrober 1997).
Wl\C de leden-bedrij fsrevisoren betreft , is de algemene vergadering

lil

april 2001 overgega:1I1 tot de verkiezing van confrater M. VANDQOREN als

plaatsvervangend lid van de Fransralige Kamer van de Commissie van
Berocp.

2. T UCHTDOSS IEilS
Ol 451l 998fF

[n het ruchtdossier, zoals toegelicht in her IBR-)aarverslag, 2000 (p.189
e.v.), heeft de bedrijfsrevisor (in navolgend uittreksel aangeduid als (X»
beroep aangetekend tegen de lx-slissing van de Tuchtcommissie die hem
als ruchrsancrie het verbod had opgdegd om zijn opdracht als vereffenaar
van de NV CY) voort re zeuen en enige opdrachr re aanv3.1rdcn wa.1.rop de
(mikclen 170 to[ 188 van de vennootschappenwer van roep~lssing zijn.
De Commissie van Beroep docr uirspraak als volgr:
"Ol"f/"/{"f'gfllde d", /IJ. (X) zieb t'tnet lege/! de be.rliSJillg I'tl/l de TlIfblrol//llliJJie
die l)rfll bel l'trlxxloplegt

01/1

zijll opdrtlrbl

/"{lil

l'trellel/flflr I'tl/l dl! N. V. (Y)

l'OOrl Ie Uittil en rTlige opdl"flthl ft (/(1II1'fwrden It'tIflroP de /lrliJu/tli

188''<111 de l'tIllIOOudJ<lpptflll"fII'(lIllotpfl!ÛI/g ziJlI:
D tll AI. ( X ) ill zijll btrotp beu'W"l dal:
'D e btJliSJillg arbil/"{///" iJ
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179

10!

De niet-IJtt/e/'inS 1'tI1I de /lwldijke plirlJten wordt l'trworpell
Er II'OI-dl gebmik gemt/llkl I'all I'el"/lloedms eII zelfs 1'1111 teil t{(fIltel/Sr!Jakelillg
/'tUl /'frmoedeIlS
Dal er d/lbbel gebmik is met fm gmrhulijke prwed/lre die (hem) gelijk gtif.
O/'enwgende dal hel om bell'tringm ga(/I die door gten enkel elemem srhijnen te
lI'orden gtilt/a/d:
Ot'frll'egende d(f! AI. (X) /'f)()1" de T"rblmmmissie lI'frd gedaagd op btuis 1'fII1 een
/'frslag dal de Raad Wil hel lmtltlllll of! 30 oktober 1998 "itbmrbt:
Dat hem 1I'0/"{" I'erweten dat hij. in zijn hoeddnigheid I'tlll l'ereffentulr

1'fII1

de

N. V (Y) en siIHls zijll bmoelllillg tot deze pm(/ie op 16 //Idarl 1990. "nikeI

187 I'all de 1'e111l00ISrhtlppellll'tt O/'(!r/md dal hell/ oplegt elk jaar jt/(fITekellil/gm
op Ie slel/m en lleer te leggm (I'fre/fonillgsrmtlltllen) en zijll bel'oepsplirbte1l ill de
zin/'dll artikel 19bis I'dll de wet 1'111/22 jllli 1953 /liet tebebbellll(lgel«fd:
Ol'ert/'egellde dtll de Commissie I'oor Toez.;ebt op de Uiloc/millg 1'(11/ IJff Beroep
bij het Imlitllllt ten klaebt Oll!/'illg die op 1 tIpril 1996 door (2)_ Sc/Jlildeiser
I'all hoge7'l'ermelde l'enlloo!Jebllp (Y) I/'erd L'frzollden en lI'tI(lrin de heer (X)
I/'erd l'erll't!tellniet U reagerelI op de I't!/"zoeken 0111 lIitleg ol'(!r de /'t!,-effollingSl'erriehtillgell l'tllI de betrokken /'eIJ/woISfbap. mef de /'erduidelijking dtlt Nil
I/tWI"fwg bij de Nttliollille Btlllk bleek dtll deze 1'fI/1/oolSrbtlp lil /'freffillillg of!
I III(/(irl 1996 gtell jatlrrekmingm bad llterge/egd:
Dal de Iwrzitftl· 'I'tll/ bet Imfitlilit op 30 IIItiart 1999. llt1 teil ,'ergadering 1"'1/
26 "'t{((rl 1999 Wil de COlllmlJsie I'oor T{)ezirbf op de Uifoe/enillg I'tIII het
Ber{)ep Il'fIar0f! de beer (X) tUlI/u'fZig lI'as, deze It/t/tsle srbr«/ dtlt de bel/'eril/g
'daf rle rekmil/gm llooif lI'erdell nterge/egd ell dil. siJ/ds ol/get'ter "egm jaar el!
iu illbrmk op artikel 187 /'al/ het Veml. IV.' Il'erd bemtigd:
G/ient'egellde dar de beer (X) flocb I'oor de 'f1/rbuo/ll/J/issie. lIorh I'oor de
Ber{)epscolIIl/lissie die zetelde bij zijll /'erschijlJing op 20 tljlril 2001. I/wh de
inbreuk ontkende. mxh de ftifW omkwde:
Dat de beer (X) zich hOfl(!t MI/ de 'beperkIe lIIelllo,-ie /'(11/ toelichtillg' die bij op
8 sepfember 1999 opstelde (beu ,jjsstuk 1.0 l'tll/ het dossier) el! /'e/"lI'ijst I/attr bet
ftit daf de vel1l1()()IScbtlp (Y) '«/J hetl kleine I'eflliootschaf! /1'tlS die slechts u't!illig
bad geu'erkt'; dat bet '!la de /'erefftl/illg ol/Illogelijk u'as 0111 de elemenfen te
gl"()eperell die /lodig warell 011/ eetl I'OI/edige balallJ op te sfellffl, die kon worden
/.'t!/"fIIltIl'oord ;'1 zijll elementen'; dat bij 'zelf scbllideiser l'tln de l'tre/fmillg U'as
I'oor teil lIier fe /:eru'tJtlrlozw bedmg';
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D(lt, wat de hol/ding /'(11/ (2) bttnjt, de heer (X) btmu/mkte d(lt hij de 1I/ede~
werkil/g t'IW l'erJchillel/(/e derdtll kreeg 011/ teil schilt/illg 1'tI1I de sil/liltie Ie
1I/(deell til 'pro jiJro' I/Uesttll l'O(Jr de muIen srhl/ldeiJtrs te kllllllell opstellm. 'De
hOl/dillg I'illt (2) lI"as, 1'(l1Iilf bef begilt, totmtl Iff"Sfhillmd m bet WilS oltllloge~
lijk 0111 mige f1/edeu'ft'killg te krijgm be/reffellde de l'frric!Jlillgell die l/oor de
l'treffollillg u'erdell ged"'III', ell l"{)tgl bierlUlIi lot: 'Ik weigerde bet ol/esl 1'0 11
OlliIllYJrderhil"r/xid 0011 (2) Ie lel'errm':
Ol,"ll"tgellde dilt de olllslolldightdl'lI dil' de heer (X) {/(I1IJXlttll. lIIisschitll u"tl
lol problelllm hebbell geleid, /IIt/t/r gtellszillS tr11 gtl'(ll l'tIIl ol'erm(/ch, IYJrmdm.
hem l1il'l l'rijsfl'ldm 1'(111 zijll plichl 0111 zijn opdY(/cht l'I'rder uit te 1YJtrl'/I op
htlJis l'tIIl de tle/llmlm U'IU/rol," hij beschikte en /liter btpaald het /aalS/e reke~
lIingl/iureksel dat (2) loor/egde eli dal de heer (X) hijgtl'Olg zijn plicbt //Joest
lIakolllfll:
Dal u't hierbU u1ijzl'll op bel ftir d(1! de heer ( X) gtf!llszim dl' mogelijkheid
INlwiJle 01/1 zijn opdrachillir te l'Oeren l,"milS bij zijn 'memorie' 1'(11/ 8 seple"'~
ber /999 (tls 1'Olgl tlftlllit: 'Tm ol/dergtJchiku r;lell'fang ik de opscborlillg 1'0"
elkt besliJsi/lg die negatief l'OOr lIIij ZOII zijn. mrt etll Itrmij/l l'all UI maalldell
zodal ik deze verefft"illg defillilil'f kali Ilill'otrtll, I/a ",ltrl'tIIlie /'Uil mi
a({()l/llfanl m t"trgaderi"g ''''11 de l'tlmolm'
Ol't/"ll'tgem/e d"t hell.'as/Jtatlt dal de heer (X) getll get'olg gaf {/(II/ dil
Sthikte lVImtell'all 8 upulllher /999;

Oflderge~

Dall'trder wijzend op Ivlgmdefilm:
1. d"l indim ten geu'OlIe tl/gemme Ittrgadering mn de N. V. (n ;n Iiereffel/illg
plaalsl'Ol1d op 3/ december 1992. gezim de tlfl11kOlldigillg die op /6 derember
1992 werd gepllhliceerd (bewijJJtlfk I.s) met teil agmda die alJ 1'/1111 3 ,'tr~
lIIeldl: 'sitllil';e l'tIIl de l'trtlftllillg op 3/ ./2.9/' til ill 1"111' 4: 'Opso//IIlliug 1'(11/
de ndellm die de tlft/llitillg {'(lil de l'trtfftllil1g heMtIJ L,"/Ji1U/erd'. er gem l'tr~
sltlg I'all deze vergadering werd l'OOrgelegd:

2, d,,1 indim (2) op 28 ((/Iril 1994 de beer (X) d((gl'Otmlde OI/J 1't/1I de
beroegde rechlbal/k de l'tYoordelil/g 1'011 hogerverlllelde te l'erkrijgell tol hel lIit~
brengen Vtlll I'erslag Ol'tr zijn l'treffening mer te" bal",/s "tl" de tfftctitve
i"kolllstell lil lIágal'tll, krachltm de arliktltf/ /358 en t'o/geude I:an her
GtrKhltlijk Welhoek. de hen- (X), die een LYJrdering iIJ aatlJpraktlijkheid ftl/
opzichte I'a/l (2) Ot'tru'OOg (zie brief aall zijll raadJheer 1'(//1 18 lIlei 1998 tn
/.IOOrlxen aatl hel IBR dt dalo 6 sepltmber /996) i" zijn 'mel/Jorie' LYJlholldl
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dal 'ez) lIileinde/ijk werd afgeu,nen'; dal bij eT.'I!nuoel geen enkele gerechlelijke
beslissillg I'oor/egl ell dal de brief I'afJ ûjll raadslmr liall 4 mti 1998 (eli niet
1999) 1/'(IfIrl/t/({/' bij l'I!rll'ijsl, enkell'erll/eldl dal (2) 'erlllee ZOII illstelfllllei/ 01/1
de zaak stop Ie zenen';
3. dal. ,tls I'Qlgt geiilterpelleerd op 12 september 1996 (beu'ijSSf/fk I.s) door
zijn toenmalige Ytfadsheer: 'Hoe slaat bel tlml tI/IJ kmlt lIIet de l'Creffmillg I'a/I
de Vll/1/Qo!Schap?' de heer (X) niel OIImidde/hjk ZOII hebbell gftllltl/'oord,
bebalt'l! 0111, ill zijn brief /'lIIl /8 mei 1998 eltll/ ûjll raadsimr. temg Ie kOll/el1
op zijn scberpe kriliek ten atll/zim //(/1/ (Z), !lame/ijk dal deze de illforll/t/lie
lIiet meedeelde die belll ZOll loeltlltn 'de ja(J/rekeningm defillilief op te stelIelI eli
op korte termijll af te sllIitell' ell daar(llIIl loe te l'fJt!gell: 'Ik //lil (2) fUel boos
//lakelI /liet lIIijll I/t~rzoektll tIIloorallliet lol eell ollllllekeer /.'(11/ de posilie kOll/tII' ,:
OI'fI'II'egelNle dal biemi! 1'OOt"l'Ioeit dt/I, 0111 redelijke 1I101iel'fI/, //loet 1I'0rdtll
aflll/'aard daf de Tflrblcollllllissle I'o/ld dal de tekorlkollli1/gtll dif (l(l/I de beer
(X) wordeli l'Crwetell, Il'arell /laslgesteld:
Dat deze ItUJlSte zich I'rijwillig ollthield I',;JII de lIilt'(Jering l'rlll zijll professiolIeie l'I!rplirhlil/gel/, terwijl bij de opdracht /'{lil l'I!reffillaar I'all be'rokktll l'fllllooudJap bad (Jam'a(m/, IIItl dim I'h'slal/de dal bij sinds de dag waarop bij
ten ol/dergesrhikte titel 011/ llime/ I'roeg (memorie I'tm 8 september 1999) 0111 de
l'I!rejfellingSl'frrirbllngm {If Ie slllitell, gem mke/e uoefte/ijke ftwk meer /mft lIitgeroerd:
Dat, ongeacht de moeihjkhedtll //Iaamlee bij bij de lIitoefening /'(111 zijll
opdYtfrbl 1I''frd gecolljrollfeerd. de beer (X) deze i1/ de hllidige SIIJlJd'WII Ulken
moes! l'OOr!Ze11eu; dal zijll lIitl'Qtringsplirht bier drillgellder 1l'tIJ dml /Jtl eSImlirelobstakel daf hij aanhaalde - het gebrek (/(111 in/orll/alie 1'(11/ (2) - eu dt/I
IJem belell/tw/niel l'erbinderde 011/ de jat/rrekenillgell op te stel/m op bruis 1'(111
bel/"atSle rekeuillgllillrehe/:
Ol'erll'egel/de dal indieu bel bes/llit I'tm de TllrblrommiSIie ill zijll prillcipe 1110el
lI'ordell bel'eitigd, de it/llr1ie, die de heer (X) I'erbiedl opdrarblfll Ie t/(II1l't/(lrdtll
//Ia(/rop de "rtikelell 179 IQt 188 /'tI1i de ~'em/Oots{htlppel1ll'et /'tI1i loepllSsil/g
zijn. in de lijd !//{)tt //'ordell beperkl zwtls l'frdllidelijkt ill l'O/gtlld beschikktlld
gedee/le eIJ dil, op straffe 1'(//1 IIwl1I'frbollding:
OAr DEZE NEDENEN,

de Beroeps{o/llll/issie, lIitsprfwk doelld op !egemprapk, IIt/ol'trleg:
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Ollfl'tlllgl he, berotp:
Btt'tJligl he, bes/"il "1111 dt T"rhlrommissie elI legl de Jxer (X) lXI I'erbod op 0111
zijll opdrarhl I'all l'tf7!fftllllllr ''(lil de N, V. (Y) 1'00ri Ie zettell til l,"biNlt hem
gedlllw/{ie etf! periOlle l'lm arhttien ml/{{Iulell opdrt/r!Jlell te tltIl/1'{1{1/'{leli U'fltlr op de artikt/tII 179101/88 mil de 1'f:/lI/oo(Jrlk,ppelll/'ll mliloepalIillg zijII,"
(verraling)

01 53/1999/F

In het tlIchtdossier, dat is toegelicht in het IBR -J aarverslag, 2000 (p, 196),
h('Cft de Com missie van Beroep inmiddels uitspraak gedaan, Deze luidt als
volgt:

"Ol'trl/'egellde dtll, cOIiform dl! btpa!illg "111/ arlikl!! 20 § 2 1'011 de 1I't1 I/{l/I
22 plli 1953, gewijzigd bij Il'tl 1'1111 21 fibrlltlri 1985, dl! T"rhlromllJiIJie
lIr:rd {/{lIIgeJproktll door de RI/(/d 1'1111 hel IWlil/ml der BeJrijftm'ÎJortll:
Dal deze Itlalllt, op !mSÎJ /'!lil etll l'ers/ag 1'1111 15 JebYII{l/'; 2000 (hogtrl'trllleld
tIrlikt!. alilletl 3) {ullldrolig bij de T"rhlromlllilJ;, 0111 ellenijdJ de het,. (XJ
l'OOr de ftilm dit IX1II wordtll a{l/lgtlt'Yt1't1l teil 'gt/Mllt lIra! op It /tggm til
lIliden.ijdJ 0111 de C. V. B.A. '(X) & Cit' It lrhmppelJ:
OI'tI"//1:gende dal de 'fi(rhlcolIIlI/ilJie lIIel de belwisit lfi/JprtlfJk. el/kt! ttll Jlra!
op/egde atlll (X), 1/{llI/elijk de lrhrtl/l/li"g:
Dm M. (X) zirh Itgtll dil btlIJlÎ1 ''trUI omdat hij de llr4/Jil!t i/I ,,"ho,,dillg
,'illdt 101 de ukortkoll/b/gm:
Dal de Rtlad I'{I// Im ' /ISIilllllf dl!r Bedájftre/'iJol'tll beroe/l f/tf//uktlll IegelI bel
be;/"it 'tllk,/ .. , omd"t u gtill mktlt Stll/rlie op/egl t/tlll de C. V.B./\. '(X) &
Cit' (zie I'f:n.oekrrhrijt lol beroep);
Ol'trll'tgendl! dtll teru'ij/ hoger/'I!rmeld l'en/lig I'{I/I de madJhter " {lil het
Imlitllltl dl! feitelI "itttl/'utte dil! lI'trdell l't!ru'tlw tltI" de JJeer (X), 1It/Illt/ijk
dtll bij de ja(lrrekmillgm "" 30 j/mi 1998 1'1111 de C. V.B,A, '(XJ & Cie',
1'e1l11(}(Jf!rhap 'mlt teil Zll'drr Irh"ldtll/tlSI' "iel tltllI de tllgell/me l,"gaderillg
loodegde m rit j(/(frrekmi"ge/l 1'tI1I dt l'f:III/OOf!r!x,p mor de botkj"rrll tlJgeslolm
op 30 j/f//i 1995, 30 j/Illi '996 tl/ 30 jlllli '997 ptll lltir/egde op 8 jlfli
1998, de Tllrb/(ollllllÎJJÎe u'trd gel'rtftlgd om zou'tl de beer (X) ,ds bel rt"iJieINdrij!'(XJ & Cie' It J1r4fi,,:
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O/'trll'tgellde dal hel beschikkende gedeelte ww hel besluit 1'tI1I de 7I1ch/(01/iIl/is·
sie enkel wl,-ekkil/g beeft op de beer (X), l'trlllils de COlllllliSJie (u",luwMe dal
de ~'tlmOOfJc!xlp ill INI toerslag enkel wtrd toermeM ill l'trbtllld lilt! de arril'iteit
mil btdrijftrn1iJOt' ( X ). tfI dtll hel I'erilflg. ol/d" de lIiltellgtzelle feilen, lIiel
I:erdllidelijkle /l'flf de madibm- sptcifiek ,,"u'ttl flall de rechlsfi"SOOIl die bel
Irrmelde rtI'isiewdrijf is: dal de Tllcblcomm;;iie bijgetoolg achne dflt gtell reke·
lIing //loeI! //'ordell gehoudtll /liet de cOlldlls;e /I{III bet l'trilag 1'(111 de RaadsIJetr
in die zin //'{wrin deze de lIitslllit;'lg I!'III I/erll/eld bedrijf ,ds s(ll/etie eÎJll' (zie
besillit olldfrlleming p. 8 ill fille);
I. Ol'tr de olltl'llllkelijkhtid t,tIIllxl

beroep t'(JII de R(wd mIl hetimtillllif

Ol.'tru'tgmde d(1/ mKh wordt btw'is,. I/ocb wtu'ÎJlbatlr iJ dtlt de heer (X) eI/ de
C. VB.A . '(X) & Cil" eelt olldtrJcbeidell jllridisrbe periool/lijkbeid bebben; d",
de eersle teil Ilt/llmrlijke periool/ is die bet beroep /',1/1 btdrijftretlisor IlilOtftlll ell
il/gtJebrn.'tll is ill de ledmlijsll'IlI/ het imlitlllll 01/(ler het 1/11I1I1IIer ( ... ): d,,1 de
luwde «'11 nrblJper!0011 is dit Ixl rn'isoranl btotftlll til illgtJchrn'tll is op de
lijst ollder hetllllllJII/er 8 (... ):
Dat de Oilliflllldigbeid dLtt de beer (X) "U1I/kt'Oel'der is 1'(111 de rn!iJorflll'tlllloot·
iclmp. geen lI'ltrsltlg beeft op dil oll(lme!xid; dal (frlikel 29 ww bet kOl/illklijk
besl"il , '(m 10 jmllfarÎ 1994 betrtffil/de de plichten /'tlll de bedrijftrellisorm
lIildmkkelijk zegt. /'oor Z(Jf.'tr d'lf "wig is. dal U'tllIIl", reil bedl'jjftret'isor t'tll11001 is ;11 em bllrger/ijke t'tllliooiselurp, illgtJcbret'tfl op de ledmlijsl 1'«11 hel
/lIslillllll, bij /xl beroep exc/J'JÎef ab t't/moot tlilotfem:
Ot'tl'll'egelide dal, //Ift lIilzol/derillg I'tlll l'erllleld oorsprollkelijk "erslag. gew
mkl'l procedllreJfltk. volgelld op bel t'N's/flg. lI'erd op/!,weld ItII alllizim I'tll/ de
C. V8.A. '(XJ & Cie':
Dal de I'tImootselurp als dllsdal/ig I/iet U'fYd /litgefl(x!igd toor de T"ch/{oll/missie, confoYIII de "()()YJchrifttll /'tI1i (lrtikel 20 § 3. tIlhuIl I til 2 l'elIl de u"tl 1'111/
27 jllli /953. door em brief die de ll'ffl'bolldm ftiltlllllOtl '"tYll/e/dm ell dit. ol'
Jlr4fe 1'(1/1 mfligbeid;
Dllt de C. va.A. '( X ) & Cit' bijgt/'alg gem ptlrlij II'tI! ill de zaak lOOI' de
TlIebtcolIIlI/ÎJsje til dnt dtze InalJlt ol/Illogelijk (arlikel 20 § 3. alilletl /) reil
disciplillflirt slraf Itgtll dtze l'tlmoom!xlp kol/llilJprtktl/:
Ol'trll "t!gende d"l bel lIiel zond" bt/flllg is te u'ijzen op bel feit dal hel btlU'iite
besillif. wel u'trd betekelld (/{II/ de beer (XJ, 1It1llfllllijke I'ersooll, lila(//' lIief (/(11/

"
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de C. v.n,A. '(X) & Cie' die;1I de lile/"atl hel bnillil Irollll'fllS niel alJ
Ixlrokkm rechlSperSooll 1I'0rdl 1,"llleld;
Dal deze 1ltllllOO/schap, 1/el zo mil/ alJ 1-'OOr de Tkhlcolllmissie, werd "ilgenodigd 0111 te lle1'schijf/etl IlOOr de zelelel/de BertJfpSClJllllllissie, mke/ de heer (X),
wdrijftrevislJr, lI'erd il/gelichl Ol'er de dala waarop de ul«k l'OOrkU'fI1II til t'ersc/J«I/ alJ eiser iulxroep:
Ol'tf'/I'tgende dal de R(lad I'all hel Irmiu(/(I op de hoorzillÎ1lg ('all / I sepumber
200/ werd gehoord lIadal hij lI,"d geïmerpe/lmd Ol," de '(1atl/l.'tZigheid ill de
zaak l'(lll de C. V.n.A, '(X) & Cie' (zie vmlag 1'((/1 de hoorzillillg):
Ot'tru'egende d«1 lIil hel IYJOrg«alJde blijkl dal de C. v.n.A. '(X) & Cie',
rechlSperJOOl1 til lid "((/1 hel II/Slil/l/(I. Ilie/ geldig werd I/ilgmodigd 011/ l'OOr de
ïilchlcOllllllisJÎe Ie I,'fr'schijlleu:
D«I d(IflYllil wlgl d(l1 de R(J(Jd 1'(11/ hel hmiulllI zijn beroep /liel ge/dig kali
r;chlell legel/ ftll p«rlij die niel wlrokkm U'lZS ;11 de zaak bij de '(/lch/commissie
til dal he/beroep I'all de Raad o//ollfl'(J/lkelijk is;

//, Om hel beroep 1'(lU de heer (X)
OI'tf'l/'egtllde dal hel beroep "afl de heer (X) tegm hel bes/llill'(111 de '(lIIh/(o",miJJie dit hem de Hra! 1'(111 schrapping op/egl. de 1I'tllelijke t'oml til ter",ijll respecteert:
Ol'eru'tgtllde dal Jlo/gtllde fiite" (UI" de heer (X) lI'ordm l'fr'II'tWI:
1° ifl ol'frlredillg op arlikel 20 I, 3° qllater 1'tI1I de l'tlll/oolJcIkIPpellll't'l had de
znak/'onder (X ) de jaarrekellillgell f'(111 de burgerlijke C. v.n.A. '(X) & Cie'
op 30 jll1li 1998, op dt/IIIIII 1'(11/ 26 má 1999 flog slettlS lliet l'OOrgelegd (/((/1 de
algell/elle l'"f,aderillg:
2° deze 1'fll/lOOISCmlp, illgeschret'tll op de lijsl /'(lil hel/IISI;IJI/II, htt/I ftl/ zware
sc/mldmlaSl, Imt Uil illbrellk 1'0f/1I1 op de eerb(wrhád 1'1111 eell lid '/'(/1/ hel
Il/Sliflllll til op de 1I'11t1rborgell I'oor olltlfhtlllkelijkheid die deze moet biedtll
krach/tIIs de artikelen 8, /8ler, § I, ell 19bis "(1/1 de wet 1'(11/ 22 jllli 1953 til
1'(111 artikel 61'(11/ hel kO'lillklijk besl"il l'tll/ /0 jalllfari 1994:
3° de j(1arrrkellÎllgm /'tI11 de I't/mootschap I'oor de IxJekjaren a/geslo/ell op
30 jtmi 1995. 1996 e'l 1997, die p(lj wmen lI'erden Ileergeltgd op 8 jllfi 1998
- lI'al opnieufll reil inbrellk l'Ormt op I'ermild artikel 201 I'all de l'tI/l/OO/Khappmll'tl- II"ftrJpirgelm deze sch"ldtl/Jltttll //Iel IItgalÎe/.'t eigell midde/m:
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O,,"U'egmde dnt de heer (X) de ftiltll i/l de PIlff/tII 1 m 2 hoger. Z(jfIIJ ,m"eld
;11 hel l'Irs/ag "(111 de !?a(/(/''(I1/ bel lmlilll'" 1'(11/ 15 ftl)Yf(({ri 2000. 1I;t!
wfll'iII tfI loegeefl dal hij zij// profmiolltle t'erp/irblil/gen aIJ bedrijfirel'ifor.
uwk,'Otrder en tflige //fIIllOOf /'tI1I de C. V.B .A. '(X) & Cie' I/ief iJ IlIIgeko/lltfl
I'crlllilJ hij zijll opdrarbftIJ Iliel beeft l'lnw/d:
D{/t hij eI'IIIlI'f/ be,/{/dmkl dil/ de jtUlrrekeni//gm /'{lIl de /'tm/ool/rbt,p, "fges/{}ItII op 30 jlllli 1998 JfI"IJditfllt'erdm goedgekmrd, 1/lul/e/ijk op 4 (Ipril 2000
til u,"dtll lleerge/egd, 'Imllelijk op 10 ppr;! 2000 (zie pfltJf d"l de N"fio//fJ/e
Ballk op 17 aPril 2000 njltt,"de):
Dilt hij herhaall dlll illditfl de jaarreJu1/i1/gtll I'ml dne 1'ellllOOIJ(hap, afges/oItII op 30 jll/á 1995, 1996 til 1997, paJ op de ti/geil/file l'Irgt/(lerilJg /'all
I jllni 1998 I/'erden I'()()rge/egd til op 8 juli 1998 /l'en/e1/ iNgedielld. d(11
geufl/rde d()()r eell prou/eem d"l de gezoNdheid I'flll de /IersooI! die be/tlJI IIWJ lIIel
de boekholldillg tfI (/lle IIl1uige bell'ijSJfllkktfl in zijll bezit had, erml;g m/allg,IJ"ig beiillloedde:
0111 dl' heer (X ) op de hoorzitting 1'11/1 I/ septl'//Iber 2001 l'trkltlllrde - zo//der
Ie wordlIl bekritiJeerd - (zie Im/"g /'(ffl de hoorzillilJg) d'lt de j'lflrrekmirlgtll.
IIfglJ/otell op 30 jll/u 2000 Il'IIrell lleergelegd 111 dlll de /'lIIlJ1e hmld hirrllml
/I'erd gelegd, njglJ/olell op 30 jllni 200 I:
Ol'eru'fgmde dlll II'{/f de schll/dmlllJI /'{fll de rel'iJOrelll'lIlIlOO/Jchllp belrefl (ftil
2 0 til 3 0 p"rlim), illdiell deze /a({fSIe zich ill de hllidige sllIIld 1'1/11 de Imxedllre
lIief //loeI l'lrdedigm Ier ulke (zie fIIpm). deze geell illbrellk kmI l'Orlllt!ll op dl'
eerbtlllrheid /'{fll de heer (Xl lI/s lid 1'1111 hef Imli/IIJ1I. /Joch op de Il'(wrhorgtfl
illUlke ollllfhn//kelijk/Nid dit deze krachltllI del/we/ijke til ''trf)rdtllt!lu/e btpllIilJgen //loeI biedlIl. ill de "ulle Il'llilrill dl'U l'f!IIIIOOtIChap dllll /1'1/ fhumriete
moei/ijk/Ndtll heeft gekeild. IIIlUlr ,'OIgtllJ de (OlldllIilJ I~III de heer (X) lil de
lIidlg die deze op dl hoorzillillg /'lIIl /1 Jep{(,//Iber 200 I gaf eell fhuwriee/
JIe/ rell/iIeerde dil/ IIl11dtidillg geeft lol eell sillllllÎe die lIief /(lIIger defici/tlir ij:

w-

0111 de IHer (X) meer bepfwld be'lfldrtlkl d(11 de I'mlle/de l'tlll/OO!SC/}"p opllielllil
eigm midde/ell illllltltJfelde die op 30 jlllli 2000 positief 1I',lrell IfII belo/Jt 1'1111
1.393.023 BEF tIl dtll lxI e>.:p/oi/tI/;mJII/f(I(/! op deze daffllll I. 198, 793 BEF
bedrtlllgt ell dat de a/gt11ltlle Jchllidm lIlef olJgtl'etr 6.000,000 BEF dtltlldtll:
Ol'f!ru'fgellde dlll het ger/rtlg HW de heer (X). 1'001' de brdOllde periode. 11'1/ eetl
tr"llf/ige tekortkomillg tlllli ziJlt proftfJiolll'/e ,,"p/irbliuglll 1'Or11l1 111 111011 /('ordm bes/rtlft. mo", dll/lliIS/llltlllg ,lis Ilrllf bllitlll l'trhom/il/g lijkt til rekmillg
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holldelld, IUllIJt bel l'Oorglltlllde, "/tl de tllllecedelllm l'tlII de btlrokkme, Iebijlll
de IehorJillg l'OOr NII dlll" l'tIIl till IIItitII/d Ctll gtpnJle Jlrtlile zijII:
OM DEZE IWDENEN,

Sult l'tlJt dtll de C. v.B.A. '(X) & Cie' "iel geldig bij de Ultlk ll'trd btlrokktl/:
Verklaart hijget'Olg bel berQeP l'tIIl de Raad t 'tlll bel/llIliu"'l d" Bedrijftret'isoml IJlloIIII/(/llktlijk ill die zill dfll bij deze /J(!IIl/ooISdHIP teil diJáplil/(lire I/rtl!
willfllellop/eggtll:
01/l1'al/81 INI beroep /WII De beer (X):
Bel'tJligl bel 00111;1 dal de T(fc!;leolllllliuie op 29 (/(fg(f$lm 2000 (fiUprak !liet
Iv/Stllde lI,jjzigillg: de sebrtlppillg IIvrdt IY:rl'tll/gtll door ftll sc!;orJillg tOOI' de
dffM I'rll/ {til 1I/("IIId, .. (venal ing)

oI 54/2000/ N
oI 54 bis/2000/N
In her ruchtdossier, zools toegelichr in hct IBR -J :wrverslag, 2000 (p, 197),
heeft de Tuchrcommissie nog geen uitspraak gedaan,

Ol 5512000/N
Ol 55 b is/2000/N

In her ruchtdossier, zoals roegelichr in her IBR -Jaarverslag, 2000 (p, 197198), heefc de Tuchccommissie nog geen uirspr:mk };;edaan,

N ieuwe d oss iers
Ol 56/2001 /N

In een ophefmakende z:ulk werd een bedrijfsrevisor in eerste aanleg veroordeeld cO( een gevangenisscraf mer uitstel, maM in hoger beroep werd de
verjaring van de strafvordering vastgesteld, Niettemin bleef de revisor
burgerrechtelijk vemmwoordelijk voor de schade die de benadeelden hadden opgelopen.

lBR - ) MRVIORSJ.AC 2001

"

Een voon:iening in cassatie leidde slechts rOl een zeer gedeelrelijke verbreking.
De confrarer heeft volgens de Ra.1d in hoofdzaak gezondigd tegen het
beginsel van de onanlankclijkheid nu hij gedu rende ettelijke opeenvolgende jaren mee aansprakelijk werd geacht voor de vervalsing van ja.1rrekeningen en het versrrekken van verklaringen die de juistheid van de jaarrekeningen, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van besruur,
dienden te bevestigen terwijl hij geacht werd op de hoogte re zijn van de
onjuistheid. Daarnaasr werden hoofdzakelijk het nier houden van een
afzonderlijke boekhouding per acriviteitstak en het wijzigen van waarderingsregels, zonder verantwoording, ook vermeld als foutieve gedragi ngen.
Ondanks de verjaring van de strafvordering werd de confrater naar de
Tuchtcommissie verwezen nu zi jn houding de waardigheid van her beroep
had geschonden en de media daarenboven grore ruchrbaarhe id hadden
gegeven aan deze zaak zodat de repmatie en de goede naam van het
bedrijfsrevisoraat ernstig werden geschaad.

Ol 57/200 1lN
Een bed rijfsrevisor ondertekende uitgaande briefwisseling van een boekhoud kantoor - waarbi j hij enkel roegaf aandeelhouder te zijn, maar die op
het kantooradres van de revisor was gevestigd - en laat zich daarin erg kritisch uit over de werkzaamheden van een fiduciai re (aangesloten bij het
IDAC, thans het lAB). Om fisca le redenen had de fiduciaire een schuldkwijtschelding geboekt, maar deze diende, i.g.v. het onderliggende overruigingssruk niet werd opgemaakt en voorgelegd aan de fiscus, weer ongedaan gemaakt te worden. Dir zou dan wel een aanzienlijk hogere taxarie
opleveren.
De advoca.1t, aan wie die briefwisseling was gerich t , maakte er gebruik
van in een gerechtelijke proced ure, ingeleid op tegeneis tegen de fiduciaire, op initiatief van een onrevn:den cliënt die inmiddels zijn dossiers had
toevertrouwd aan het boekhoudkanroor (de documemen en werkdossiers
werden in onrvangst genomen door de bedrijfsrevisor ... ). Dit boekhoudkanroor bleek (aanvankelijk) zelfs niet aangesloten bij het IDAC {thans her
lAB} noch bij het BIB (thans het BIBF) en wis[ dat hogervermeld re<:h[sgeding hangende was. Beide gewraakte brieven werden bovendien nog
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onder de oorspronkelijke briefhoofding van het boekhoudkanmor opgesteld, tcnvijl dc benaming reeds enkele maanden voordien was veranderd
door notariële sfarutenwijzigin,g.
Er is geen sprake geweest van enig contact russen de elkaar opvolgende
mandatarissen, temeer omdat nog een aanzienlijk bedrag aan erelonen
open stond in de fidUcÎaire bij de overname van het dossier.

De verwijzing naar de Tuchtcommissie is hier gebaseerd op het onconfraterneel gedrag van de bedrijfsrevisor die de afspraken en aanbevelingen
inzake de relaties russen leden van her 16R en deze van her IOAe (thans
lAB). niet naleefde. (Tweede principe uit de Aanbeveling van de Raad
van het IBR dd. 5 september 1997). Bovendien had een conraCl met de
gemeenschappelijke cliënt problemen kunnen besparen (larer f.'1illier verklaard). Een dergelij ke houding is een bedrijfsrevisor dan ook onwaardig
en geruigt manifest van een omoereikende diensrverlening.
Ol 58/200 I / F
Een bedrijfsrevisor had bekend valsheid in geschrifte te hebben gepleegd
en verkreeg opschorting van de uitspraak van de Raadkamer.
Nieuemin werd hij naar de Tuchtcommissie verwezen nu hij zijn wetrelijke verplichting om het Instiwut op de hoogte te brengen van de hangende gerechtel ijke procedure niet had nagelel'fd en uit de ujrspm.1k blijkt
dar hij [ekof[ kwam aan zijn plicht de beginselen van rechtschapenheid en
waardighe id in acht te nemen. Het Instituut had in werkelijkheid de
informatie verkregen van het bevoegde parket-generaal.

0159/200 1/F

Een bedrijfsrevisor liet na een reeks uitstaande schulden te vNeffenen en
wordt veroordeeld rot een beralins aan verschi llende schuldeisers. Hij
bren,gt het Instituut nier op de hoo,gt(' van deze veroordelin};en, die door
de schuldeisers worden meegedeeld aan her Instituut (achterstallige huur
voor kantoorruimte, achterstal inzake verloning van ttn secretaresse en
openstaande fauur!:n van een reisbureau).
De bt:drijfsrevisor belooft betalingsbewijzen te bt:zorgen aan her
Insrituut, maar hij laat na dit re doen.
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Verder wordt vastgesreld dat de revisor gem jaarlijkse m("dedelingen
meer had versuekt aan het InstituUt sinds 1993, naliet om de jaarr("keningen van zijn revisorenvennomschap neer re leggen bij de National e Bank
en in m iddds ook met tussenkomsr van een deurwaarder uit zIjn burelen
was gezee.
Daarnaast bleek de betrokken(" achterstal in zijn bijdragen aan het
Insriruuc te hebben opgelopen.
De confrater w("rd naar de Tuchtcommissie verwezen wegens het onannvaardbaar karakter van de voor het beroep onwaardige toestand waarin hij
zich liet meeslepen. H ij beloofde in de loop van her onderzoek om voor een
bepaalde datum betalingsbewijzen te verschaffen, doch liet na dit te doen.
Het gebrek aan respect is een inbreuk op de beginselen van waardigheid en kiesh("id die aan de grondslag liggen van de revisorale beroepsbeoefening.

°[6 0/200 I/N
Betrokken bedrijfsrevisor wordt verweten systematisch na te !aten te antwoorden op het herhaald verzoek van het lO R om zich in regd te stellen
inzake de bijdrageplicht en de jaarlijkse mededeling.
De Raad is van oordeel dar dit volgende inbreuken inhoudt:
• ·een inbreuk op af[ikel 2 van her koninklijk besluit van 10 januari
1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren dat bepaalt: ··De
bedrijfiretlisol" //loef de lI'euelijke elJ regle/llellfa;/"e bepalillgen /ltllerw ( ..
meer bepaald:

r,

artikel 6, lid I van de wet van 22 juli 195 3 dar bepaalt dat de leden
een jaarlijkse bijdrage betalen waarvan het bedrag door de bij artikel 12 bedoelde algemene vergadering der leden wordt vastgesteld
binnen de grenzen en volgens de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement van het Instituut;
ani kei 7 van het kon inklijk besluit van 20 april 1989 dat het
bedrag van de bijdragen bepaalt die moeten betaald worden binnen
één maand na het door de penningmeester toegezonden verzoek;
artikel 32 van het konink lijk besluit van 20 april 1989 inzake de
jaarlijkse medc<leling.
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• een inbreuk op artikel 3 van her koninklijk beslu ir van IQ januari
1994 betreffende de plichten van de bed rijfsrevisoren dat bepaalt: "Dt
bedr;jftrel'hor lIJotl itdere bande/ing of hOl/ding l'er/l/ijdell dit ill slrijd zo/(
zijII, IN/zij 1/11/ dt 1I'{lIIrdightid, dt rrrlJlJrbapt"btid oj dt kits!Nid. !xrzij 1111/
INr mptcr dnl bij nrm zij" conjmlerJ I,"schllidigd is (".)."
De Tuchrcommissie h('("fr als volgt geoordeeld en als tuchrsancrie een
berisping opgelegd:

"Uil de l'OOdiggelidt SIIlkken in /xl dOlsier blijkl dlll belrokkene htrb(llJldtlijk
is {Illllgtlrbrn'tn:

I. Op 22 IIIti 2000 Imft bel IlI1rilll/ll belrokktllt trrfJt l'trZOfhr Ol/I dt 1'trklaring ap tl'etl'oord UI' berekeniNg L'rl1/ de I'errmdedijkt bijdmgt 2000 in U dientll, l!.m berimmering is OI-ergtll/flllkl pel' brit! 1'(111 22 ltptell/ber 2000, Nog
«fllxril/lltrwg il ot'trgtfflaakt pc- briejl'all 9 IIolY!lIIber 2000 tIl 1'tr1'Olgtlll ptr
(/{lIIgertJwule briej /'{lil 9 flbmari 200 I.
2, Op 5 //lei 2000 ;s belrokkene I'(!I"ZOC/)t

zijn msle bijdmge I J" sell/we/'
2000, alsook dt CF I- bijdrngt It beltllm, Op 17 jllli 2000 uY!I'd bij lIilgmodigd 0111 de l'lutt bijdruKt;rN StI//mer 2000 ft /;tltl/t/I, Em heril/lltring ill dil
l't/'b{lIld is OI,"gtlllflak/ op 22 stpulllber 2000, Etlt tllmgelektllde berilllierilig ij
I't/'sllflmlop I dectlllber 2000, alsook op 9jeb/'llari 2001, De lIiuilldeiijke
Ixla/illg is gthtllnl op 27 //laar/ 2001. ZOtlIs blijklllit INI rekenillgllÎltrekst!
1Ir. 4610001 in hel dossier,
0111

3. Per omululbtit! I'rlll 20 dt!:tll/ber 2000 is betrokkene er/oe l'trl,ochl

de
j"'lriijkst mtdtdt/ingen Ol," It lIIaktn. Dru dOt."lllllmlt/1 Zijll op 26 dtrtlllbtr
200 I "'111 INt I BR olY!r1Jtll/f/(/kl,
0111

Bedrijjmtl'ÎJor (X) geeft toe dal de feitelI, ZOtlIJ I'('ru'oord ill btl '>tI's/ag "{lil de
Raad, dllidelijk zijn Ixunen. Hij 'Y!rk/alll"l lIitdmkktlijk dt ItIIlaslt geltgdt
ilibrelfktllllitlle bt/l/'iUm (zie zittillgsb/ad dt!. 21 d«ell/brr 2001), Hij
erkwl dtll t I' el'elleellS ill de afge/optil IWet ja"r arbterS/{IIIt! lIIet de bel(l/illg /'((1/
de bijdl'flgm a(1II bel l/IJ/illlflt is OPge/Optll,

Ab 1'tr"..tIcbltlldt Ofllll(1l/(lig!xit! kali U'ordm lIaar ''OOI' gthrflchl dal de llÎuinde/ijke beltt/illg 1'(1/1 de lIitslflfl/ule bijdmgtfl is gebellrd op 27 f//(/(/rt 2001,
du'Z Il(}()m/eer bij de lIilliodigillg 0111 1'001' de "ff!chuolllmiJSie It l'trlCbijlltll. betft
ollll'al1gtll, Bedriffirn'ÎJor l'f!/'U 'ijll 1111111' ftll afl/llti/ugtllll(lgm op ml",illislrrllit! dak,"
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Dl611200i/F
De inbreuken die door de Raad aan de bedrijfsrevisor worden (en laste
gelegd, zijn ident iek aan die in dossier o16o/2ool / N.
De Tuchtcommissie dt'1X! nog geen uitspraak.

01621200 JIN

De inbreuken die aan de bedrijfsrevisor worden ten laste gelegd, zi jn identiek arm die in dossier 0160/2oollN.
De Tuchtcommissie heeft in gelijkaardige bewoordingen van hogervermeId dossier eveneens als tlIchtsanctie een berisping uirgesproken.

o163/200 I/F
De Raad heeft de bedrijfsrevisor naar de Tuchtcommissie doorverwezen
voor her niet-betalen van de lOR-bijdragen. Bovendien heeft betrokkene
in het verleden ge lijkaardige inbreuken gepleegd.
De Tuchtcommissie deed nog geen uitspraak.

01641200 IIF

De inbreuken die aan de bedrijfsrevisor worden ten laste gelegd, zijn identiek aan die in dossier Ol 60/2001 IN.

De Tuchtcommissie deed nog geen uitspraak.

0165 /200I / F

oI65bisl200 l /F
Een revisoren vennootschap, alsmede haar drie vennoren-bcsClIurders, zijn
uirgencxligd om voor de Tuch tcommissie te verschijnen wegens de nietnaleving van de verplichtingen inzake IBR-bijdragen en indiening van de
jaarlijkse mededelingen.
Er is nog geen uitspT'J.ak van de Tuch rcom missie.
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0166/2001/N
o166bis/200 I /N
Een bedrijfsrevisor, alsook zijn revisorenvennoorschap, waarvan hij de
enige vennoot-zaakvoerder is, zijn voor de Tuchrcommissie moeten verschijnen omwille van inbreuken op de verplichtingen inzake IBR-bijdragen en jaarlijkse mededelingen.

De Tuchrcom missie heeft zowel tegen de revisorenvennoorschap als
tegen de bcdrijfsrevisor-naruurJijke persoon de ruchrsancrie van berisping
uitgesproken. De bewoordingen van de uitspraak zijn in dezelfde zin als in
bovenvermeld dossier 0160/200 I / N.
Ol 67/2001 / F
o167 bis/200 l/ F
Een bedrijfsrevisor, alsook zIJn revisorenvennootschap, waarvan hij de
enige vennoot-zaakvoerder is. zij n voor de Tuchtcom missie moeten versch ijnen wegens inbreuken op de verplichtingen inzake IBR-bijdragen en
jaarl ijkse mededelingen.
Er is nog geen uitspraak van de Tuchtcommissie.

o168/200 I / N
o168bis/200 I /N
Een bedrijfsrevisor, alsook zijn revisorenvennoorschap, waarvan hij de
enige ven noor-zaakvoerder is, zijn voor de Tuchtcommissie moeren verschijnen omwille van inbreuken op de verplichringen inzake IBR-bijdmgen.
De Tuchtcommissie heeft zowel tegen de revisorenvennootschap als
regen de bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon de ruchrsuncrie van ber isping
uitgesproken. De bewoordingen v:m de uitspraak zijn in dezelfde zin als in
bovenvermeld dossier 0160/ 200 I /N.

0 169/200 I/ N
De Raad heeft de bedrijfsrev isor naur de Tuchtcommissie doorverwezen
voor her niet-beralcn van de IB R-bijdragcn.
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Na te zijn uitgenodigd om voor de TlIchtcommissie te verschijnen, is
de betrokkene niet opgedaagd. Evenmin heeft hij zich verontschuldigd.
De Tuchtcommissie heeft dc, b<:drijfsrevisor bij verstek dc tuchtsanctie
van de schrapping opgelegd.

0170/2001 /F

Een bedrijfsrevisor houdt de boekhouding bij van een VZW die een open~
bare nutsfunctie vervulde en in ontbinding en vereffening wordt gesteld.
De vereffenaar beklaagt zich over de laanijdigheid waarmee de boekhouding haar bereikt zodat zij bijgevolg ook niet kan overgaan tot het indienen van o.m. de fiscale aangifte.
O p de brieven van de Commissie van Toezicht antwoordde de bedrijfsrevisor aanvankelijk niet en er werd tevens Wt de vaststelling gekomen dat
de confrater het al evenmin nodig vond om de jaarrekening van zijn revisorenvennoorschap neCf te leggen.
De Uiteindelijk door de bedrijfsrevisor verstrekte uideg was niet ter
zake doende en geruigde van een gebrek aan veramwoordelijkheidszin.
Inzake de laattijdigheid waarmee de boekhouding wordt afgewerkt bleef
hij hct antwoord volledig schuldig.
Her gebrek aan medewerking aan de onderzoeksverrichringen en de
afwezigheid van enige relevanre verklaring is een inbreuk op de beginselen
van waardigheid en kiesheid die (cn grondslag liggen aan de verantwoorde
uiroefening van de beroepsactiviteiren.

017 1/ 2001lN

Een bedrijfsrevisor lier zich benoemen ror bestuurder en afgevaardigdbestuurder in een handelsvennoorschap die duidelijk "objectieve daden
van koophandel" Stelde buicen her domein van de boekhoudkundige en
fiscale dienstverlening.
Na betekening wn een bevel van de voorziHer van het JBR om aan de
onwettige toestand een einde te stellen, gaat de betrokken lx"(lrijfsrevisor
hierop vrijwel onmiddellijk in. H ij geeft roe ook daadwerkelijk te hebben
d("elgenomen aan beleidsbeslissingen in de onderneming.

,,
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De verwijzing naar de Tuchtcommissie is gefundeerd op de overtreding
van een wenelijke bepaling die een for meel verbod in houdt om deel re
nemen aan het besruur van dergelijke vennootschap en die het onderscheid
tussen het ondernemen en het controleren van de activiteiten van ondernemingen beklemroonL De overtreding van een weudijk verbod is uiceraard
de bedrijfsrevisor onwaard ig_

0 172f200 l fN

Een vakorganisatie had er zich over beklaagd bij het Inst ituu t dal de
werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad onvoldoende was
geïnformeerd door de commissaris i.v,m. een Il{~rsrructureri ngsp l an.

De commissaris heeft over deze klacht tekst en uitleg verschaft aan de
Commissie van Toezicht. Tevens had de revisor toegezegd nadien bijkomende schriftelijke informatie re bezorgen aan de Commissieleden.
H ij hield zich niet aan die belofte. zelfs niet na talloze herinneringsbrieven en een nieuwe belofte om voor een door hemzelf vooropgestelde
darum de informatie alsnog te verschaffen.
De Raad besliste om een ruchrverslag voor te bereiden voor verwijzing
van de confrarer naar de Tuchtcommissie door zijn gebrek aan medewerking aan wat op het eersee gezicht een rourine-ondeïloek had kunnen zijn.
De houding van de confrater is des te meer onaanvaardbaar nu hij zelf
beloofde om voor een bepaalde datum toe lichting te verschaffen . I-Ier
gebrek aan OO[Zllg en respect voor de werking van de organen van het
111sri ruur is een inbreuk uit op de waardigheid en de kiesheid die aan de
grondslag liggen van de beroepsbeoefening.

OI7J/200 1/F
Een confrarer, opgevolgd door een nieuwe commissaris in een onderneming, stelt vast dat deze nieuw benoemde commissaris bijna 2/3 minder
vmagr ten titel van forf.,itaire honoraria. De opgevol};;de confl"'.lter is van
oordeel dat in die omstandi};;heden de audirwerkwamheden bezwaarlijk
zouden kunnen vervuld worden met in achrname van de gebruikelijke
kwaliteitsnormen.
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De Commissie van Toezicht vraagt om schriftelijke vemnrwoording
(voorzien tijdsbudger) aan de opvolger die tot tweemaal me niet anrwoordt en naderhand beweert de briefwisseling niet te hebben omvangen.
Na meer dan negen ma:mden omvangt de Commissie een antwoord en
beslist le om de jaarlijkse mededeling op re vragen en de confrater uit te
nodigen voor een gesprek. De confra ter maakt gebruik van een niet verifieerbare verontschuldiging om nier te moeren komen.

De verwijzing naar de Tuchtcommissie is gebaseerd op de weigerachtige houding van de revisor om mee re werken aan de onder.toeksverrichringen. Een dergelijke arritude is strijdig met het beginsel van waardigheid dar aan de beoefening van het beroep ren grondslag ligt.
01 74/2001lF
Een bed ri jfsrevisor, aangesteld (Ot vereffena.1r van een naamloze vennootschap, beschouwt zijn opdrachr als bet:indigd nadat alle schulden van de
vennootschap geacht werden betaald te zijn. Niettemin factureert hij zes
maanden later nog twet ereloonst3ten aan de vennootschap en gaat hi i nog
over (Ot een reeks geldafllalingen van et"n bankrekening op de naam van de
vennootschap.
Een andere vennootschap, gevestigd op het beroepsadres van de revisor
betaalt kon daarna een eenmalig bedrag (terug) aan de vereffende vennootschap, terwijl ze da.artoe nier gehouden lijkt.
Geen van deze transacties kan de bedrijfsrevisor op een redelijke wijze
verklaren, en Wt zolang blijkt de sluit ing van de vereffen ing nier mogelijk.

De confrater werd naar de Tuchtcom missie verwezen door tekorrkomingen aan her beginsel van rechtschapenheid dat aan de g rondslag ligt
van de beoefening van het beroep van bed rijfsrevisor en door een gebrek
aan medewerking aan her onderzoek ingesteld door het IBR om de klager
te kunnen informeren over het gevolg dat aan de klacht werd gegeven.
01 75/200l fN

In het kader van een onder.toek naar de omstandig heden van een fa illissement wordt aan de bed rijfsrev isor om enige schriftelijke toelichting
gevraagd inzake de inschatting van het conrinuïteitsrisico en de oormken
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van het faillissement. Uit het antwoord van de revisor en uit zijn verslag
blijkt een tegenstrijdigheid en op het verlotk hierover enige verantwoording te verstrekken aan de Commissif." van Toezicht guat de revisor niet in,
ook niet na herinneringsbrieven en ef."n aangerekende ingebrekestelli ng.

De confrater werd nuur de Tuchtcom missif." verwezen voor zijn gf."brek
aan spontane medewerking, die het het Instituut mott mogf."lijk maken
om huar wettelijke toezichrsfunctie uit te oefenen. Dergelijke houdi ng is
strijdig met het beginsel van waardigheid dut moer vooropsraan bij de
beroepsbeoefening.
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3. STATISTIEKEN
H icrnn zijn cijfergegevens weergegeven mer betre kki ng tot het aamal
tuchtdossiers dar in de voorbije jaren (1995-2001) door de Raad van her
IBR bij de Tuchtcommissie is ingediend .

Jaar

Aamal

199)
1996
1997
1998
1999

"8
16
9
6

2000
2001

2
20

Totaal

72

De hierna volgende rabel geeft de smnd van zaken en desgevallend her
resu ltaat vfIn de ruchrdossiers die russen 1995 en 200 I door de Raad aan
de Tuchtcommissie zijn overgemaakt , weer.

Behandeling van de tUchtuosSlCrs 1995-200 I

•

Aanml

Tmü,ftl IIrt il1J

10
7

\\Illa rschuw ing
IX'ri sp ing

verbod om bepaalde o]x lmclHCn tc aan vaa rden

of verder

tC

zenen

26

schors ing voor ten hoo,gsre I jnar" J

schmpping

•
•
•

)

SdlllclIgctJ()('}ide dossielJ
I !II rekkill)!. wegel/S UI/IJ/rl/!,. JfbmfJpill)!.

Nog J(CCI/ defilliliC/lc "iIJ!mfflk

Totaal

l

;1/ dm/er dosJielj ...

l

17
72

( I) Waarvan 10 schorsingen \loor een periode [ussen 2 ma:mdcn en J jaar l"n 16 schorsin!;cn vall I m,..~nd of minder.
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F. STAGECOMMISSIE

I. SAMENSTELLING
De Stagecommissie is samengesteld als volge
• de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevi soren, de heer J canFrançois C....TS. bedrijfsrevisor (tOt april 2001);
• de ondervoorzitter van her Instituut der Bedrijfsrevisoren, de heer
Andre KII.I:5SE, bedrijfsrevisor (vanaf mei 2001, voordien plaatsvervangend voorzi[(er);
•

d rie leden van de Raad, de heren Boudewijn CAJ.LENS, Georges l-I EI'NER,

•

drie externe leden, Mevrouw Vinciane MARICQ, de heren Daniel VAN
CUTSEM en René VAN ASBROCCK, bedrijfsrevisoren;

•

een pla:ltsvervangend lid, de heer Parriek VAN I MPE, bedrijfsrevisor;

Pierre STEENACKE RS, bed rijfsrevisoren;

•

twee technisch deskundigen, de heren J acques TlSON en Tom \'qIU.EMSE,

bedrj jfsrevisoren.
Ze heeft in 2001 dercienmaal vergaderd.

2. SAMENVATTENDE TEKST BETREFFENDE
DE TOEGANG T OT HET BEHOEP
De Sragecommissie heeft gedurende het jaar 200 I, in samenwerking mer
de diensten van het Instituut, een nota opgesteld betreffende de megang
tot her beroep. Deze tekst zal integraal opgenomen worden in de editie
"2001" van het Vademecum. In afwachting van het nieuwe Vademecum
werd een afzonderlijke publicatie in beide landstalen uitgegeven.
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Deze brochure werd aan alle bedrijfsrevisoren en alle stagiairs in func
[ie op darum van I december 200 I opgesruurd.

4

De n:ksr is eveneens op de website van het Instituut beschikbaar.
In de publicat ie worden de verschillende modaliteiten voor de toegang
tot het beroep voor Belgische en buitenlandse kandidaten behandeld.
Volgende thema's worden behandeld:
• de bepalingen opgenomen in de Europese beschikkingen (Achtste
Richd ijn), de wenelijke bepalingen (wet van 22 juli 1953), en de regle
mentaire bepalingen (K.B. van 13 oktober 1987 en K.B. van 20 april
1989);
• de werking van de Stagecommissie (arr. 18 van de wet van 22 juli
1953 en art. 5 tot II van her K.B. van 13 oktober 1987);
• voorwaarden rot de toelating tot de stage;
• roelaringssexamen;
• toelating tot de stage;
• verloop van de stage;
• srageseminairies;
• stage-examens;
• sragedagboek;
• bekwaamheidsexamen;
• eedaflegging;
• tucht;
• plichtenleer;
• oversrapregeling;
• vereenvoudigde procedure voor buirenlandse beroe-psbeoefenaars;
• vereenvoudigde procedure voor roegang ror her beroep voor een
Belg isch kandida.1t die in her buitenland ei"n gelijkwaardige hoedanigheid bezir;
• vereniging van stagiairs.
4

Princiepsvragen alsmede beslissingen van de Sragecommissie en de
pl1lkrische organisarie van de srage zijn in dir naslagwerk opgenomen.
Her is passend re noteren dat de rek${ berreffende de stage gepubliceerd in de edirie 1999 van her Vademecum vervangen worde door deze
nieuwe uitgave.
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3. CONTAcrEN MET HET lAB
De $ragecommissie heeft zijn diverse contacten met het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsu lenten voortgezet mer her oog op de
sczumenJij ke organisat ie van het toelatingsexamen en een dee l van de
snlgt.

4. WERKZAAMHEDEN VAN DE "S UBCOMMISSIE
EXAMENS"
De "Subcomm issie Examens" heeft in de loop van her voorbije juaf haar
werkzaamheden voortgezet. Zij kwam éénmaal samen in 2001 om de examenvragen van her rocJatings- en stage-examen te bespreken. Bovendien
kan de Sragecommissie ham ook specifieke opdrachten wcverrrouwen. De
"Subcommissie Examens" is een permanente comm issie in de schoot van
de Sragecom missie.

5. GOEDKEURING VAN DE STAGEOVEREENKOMSTEN
In 200 1 keurde de Sragecomm issie 144 overeenkomsren goed (109 Nederlandstalige en 35 Franstalige),
Per 31 december 200 1 waren 389 stagiairs bij het Instituut ingeschreven.

6. WEIGERING TOT GOEDKEURING VAN EEN
STAGEMEESTER
In de loop van 200 1 werd één dossier voor toelating ror de stage geweigerd omdat te weinig revisorale opdrachten konden worden aangeboden
aan de stag iair. Overeenkomstig de algemeen gekende regels binnen het
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beroep (IBR-Jaarverslag 2000, p. 201-202) oordeelde de Stagecommissie
dar een smgemeesrer met minder dan 1500 uren revisorale opdrachten niet
beantwoordt aan de vooropgestelde cri teria.
De betrokken stagemeester werd door de Stagecommissie lIltgenodigd
voor een gesprek inzake de degelijke begeleiding van de stagiair.
Het profiel van de stagemeester kan op b.1sis van de jaarlijkse mededeling, die elke confrater dient in te vullen, geanalyseerd worden. Een aancal confraters die hun jaarlijkse mededeling niet hadden ingediend, werden verzocht deze in te dienen om de Smgecommissie roe re laten een
beoordeling te maken over de toelating van een aantal kandidaten rot de
srage.

7. VERMINDERING EN VERLENGING
VAN DE STAGEDU UR
7.1. Vermindering van de stageduur
Er werd aan één persoon een verkorte stage toegestaan in 200 I.

7.2. Verlenging van de srageduur
19 stagiairs kregen een stageverlenging van zes maanden op grond van het
laattijdig indienen van hun smgedagboek.

8. WIJZIGINGEN TIJDENS DE STAGE
8.1. Schrapping
Artikel 25, vierde lid van het K.B . van 13 okrober 1987 luidt als volgt:

"De opsfborlillg of de ofJfell/'olgmde opseborlilJgell 1't/lJ de slage ill hel gebee!
genoml'1l mogm lIiel meer dali I/ijf j(1(Ir bedragen. l/ldiell deze lermijll owrJfbreden //'onll. bet'fell de Raad. op r'OOYSltl /'al/ de S/agecollllfliSiie. de se!JrrlP/lilig
/'(/11 de ilagia;r. ,.
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Overeenkomstig dit voorschrift, werden 74 stagiairs die sinds meer
dan vijf jaar hun stage hadden opgeschort, geschrapt nadat zij ten minste
een maand op voorhand van deze schrapping op de hoogte werden gesteld.

8 .2.

Verandering van stagemeester

In 2001 werden 22 aanvragen van verandering van stagemeester goedgekeurd,

8 .3 . Opschorting van de s tage o f stopzetting
In de loop van het voorbije jam hebben 93 stagiairs hun stage onderbroken
of stOpgezet.

8A. Stag e in het buitenland
In de loop van het voorbije jaar werd aan één kandidaat toelating gegeven
om een deel van zijn stage in her buiten land re volbrengen en dir conform
artikel 4 van het K. IJ , van 13 okrober 1987.

De Stagecommissie aanvaardt dUi een deel van de stage in het bu itenland verricht wordt op voorwaarde dat:
• twce derde van dc Stage in Belgif wordt volbr:lcht;
• ecn beroepsbeoefenaar mer een aan die van bedrijfs revisor gelij kwaardige hoedan igheid toezicht uitoefent op zijn activiteiten;
• de Belgische stagemeester verantwoordelijk blijft voor zijn stage.
De Stagecommissie moet zes weken vóór de aanvang van de Stage in
het buitenland ingelicht worden over de wens om een deel van de stage in
her buitenland re lopen en dit zowel door de confrater in het buitenland,
de stagemeester in Belgic: als door de stagiair. De Belgische confrater diem
de nodige waarborgen te bieden met bet rekking tor de bevoegdheden van
de buitenlandse confrater. De buitenlandse confrarer zal eveneens binnen
de hierboven vermelde termijn een "(OIll/OYt !ntel'" moeten ondertekenen en
opsturen.

8 .; . H ervatting van de stage
Veertien stagiairs werden opnieuw tOt de stage toegelaten na een opschorting van minder dan vijf jaar.
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9 . UITREIKING VAN DE GETU IGSCHRIFTEN
EINDE STAGE
Op 7 september 2001 werd een plechtigheid georgan iseerd voor de uitreikin};; van de eind e stage geruigschriften.
De voon:i rrcr heeft in aanwezig heid van de leden van de Raad en van
de Sragecomm issie en ook V:ln de gewezen sragt'rnt'eSters, 22 eindesrage
getuigschriften aan nieuwe confraters overhand igd.

10. TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE
247 nieuwc kandidaten hebben een dossier voor inschrijving voor hf.-[ roe·
)mingsexamen ingec:liend.

Overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15 van her K.B. van
13 oktober 1987 bttreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren
werd her toelatingsexamen in de loop van het tweede semester van 2001
georgan iSft.'rd .
De.- exam('o s vonden plaats op zaterd ag 13 oktOber, maandag 15 oktoher en zaterdag 20 oktober 200 I te Brussel.

209 kand idatcn hadden zich voor het toelatingsexamen ingeschreven.

N

155

r

54

79 (5 1 %)

22( 11

209

%)

101 (48 %)

Naast de 101 kandidatcn die slaagden voor het toelatingsexamen, kregen 81 personen een toraI" vrijstelling voor her toelatingsexamen op basis
van hun universirair of gelijkwaardig diploma.

1 13 1~

- JIIIIRVI!RSLAG 200 I

11. STAGE-EXAMEN S
De stage-examens vonden plaars op zaterdag 6 (uitdieping basiskennis),
donderdag 4 (conrrole) en dinsdag 2 (her beroep) oktober 200 J.
De.- resu[t:uen van d e Stage-examens voor 2001 worden hierna weergegeven:

TI (Bas iskennis)

T 2 (ColHro lc)

F

38

2 1 (55 %)

N

13 1

67 (5 1 %)

Tot;ml

169

88 (52 % )

r

27

2 1 (7!:! % )

N

89

6 1 (69 %)

11 6

82 (7 1 %)

F

12

10 (83 %)

N

27

15(% %)

'1"0(:1<11

39

25 (64 %)

TOtmi l

T j (Beroep)

12. BEKWAAMH E IOSEXAMEN 2001
Her bekwaamheidsexamen bestaat ui t een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een praktische st udie.
Vanaf 2000 moeten de stagiairs een praktische studie indienen, die erin
bestaat een opgelegd onderwerp krit isch t C analyseren en die ingeleverd
moet worden op het ogenblik van de schriftelijke proef (zie IBR -J aarverslag 1999,1'.215).
Om re slagen voor de praktische studie, moet de stag iai r een score van
behalen. Als de kandidaat nier geslaagd is voor her bekwaamheidsexamen, is degene die voor de praktische studie een score heefr behaald
van minder dan 10/20 verplicht een nieuwe prakrische studie op re stellen.
Degene die een score heert behaald van ren minste 10/20 kan de behaalde
score behouden or een nieuwe praktische studie ui tvoeren.
J 0/2 0
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Voor elke zi[[ijd van het bekwuumheidsexamen worden verschillende
onderwC"rpen voor de praktische sntdie voorgesteld. De stagiair dient één
van de voorgestelde onderwerpen naar keuze kritisch re analyseren. Voor
elke zittijd van het bekwaamheidsexamen worden nieuwe onderwerpen
voorgesteld. De voorstellen zullen vooraf beschikbaar zijn op de Website
vun het Instituut onder de rubriC"k stage.
In 2001 werden volgende onderwerpen voorgesteld:

•

de kritische analyse van de notie "fair 11(lllIe" ten opzichte van de
Belgische en internationale boekhoudregels;
de rol en de veranrwoordelijkheid van de revisor in geval van fraude-

•
•
•

"forel/sh tJf(olimillg ";
de revisorale aspecten bij het "Stock Oprion Plan";
het beperkt nazicht;
de e-business;

•

III/erl/a/jol/tll A(fOlfflllllg S/m/(/ardJ,

•

12. I. Resulta te n
12. 1.1. Ee rste zittijd
De schrifceli jke proef vond plaats te Brussel op zatC"rdag 5 mei 200 I .
De mondelinge proef vond plaats van I J tor 1.5 juni 2001.
23 kandidaten waren ingeschreven; 6 kandidaten slaagden.
12. 1.2. Tweede zitti jd
De schriftelijke proef vond plaats op zaterdag iO november 2001.
De mondelinge proef vond plaats vun 10 tot 14 december 200 I.
40 kandidaten waren ingesch reven; 13 kundidaten zijn geslaagd.
De resulfaten van her bekwaamheidsexamen voor 200 I worden hierna
samengevat:
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~O()I

mei/juni

ok t.ldec.

Tut aa l van dc
( Wél" zi ttijde n

A,wral
,dgcleg:de
ex,unerh

Kand .d,nen
die het eX.Ullen
\()or de eerste
n1.l,1I ,\neggen

(,es],lagd

F

10

N

1,1

Totaa l

23

F

10

4

2

N

30

9

11

Totaal

40

13

IJ

F

20

11

4

N

43
63

20

15

31

19

1'(ltaal

7

2

11

4

I.

6

De resuhaten van her Ix·kwaamheidexamen zijn moeilijk te interpreteren . Aangezien de kandidaten het examen verschillende keren kunnen
afleggen, soms gedurende verschillende burgerlijke jaren. dient het slaagpercentage geïnterpreteerd te worden in vergélijking met her aantal aanwezige kandidaten aan één of meerdere examen beurten en dit ofwel gedurende hetzelfde burgerlijk jaar ofwel gedurende verschillende burgerl ijke
jaren. Zo'n s[[Itistiek is hed moeilijk re ontwikkelen.
12 .2. Samenstell ing van de jur},ts van het
bekwaamheidsexamen
De samenstelling van de jury's van het bekwaamheidsexamen werd in
2000 door de Raad herl.ien op voorstel van de Stagemmmissie. Het afgelopen juaT werden hieman geen aanpassingen aangebracht.
Overeenkomstig artikel 37 van het K. I3 . van 13 oktober 1987:

"Elkt jlll)' btJt(/((1 11;1 !'ijj Itdtll. l/"(InrolldtT"IJ projmol" /'(111 hel 1I1,;/'trsÎtaÎr
olldtrwijJ of t'all /xt hogtl" om/tT/djl /'nll /fllit'ffJit(lir lIit't(lII. dit dt jlll)' l"oorzit. drit btdrijfsm'iJorell til "" perJOOII dit hel btrOl'p 1'<11/ btdrijftm'üor lI;tl
lIitoeftlllm gtkoztll wordl WtgellJ =ijlJ bijzolldl'rt btktlldheid IIItl het tr"ollolllÎsch
ril J«itUlI/N'tII . ..
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De jury's zijn als volgt samengesteld:
A . N e derlands ta l ige jury's
NL I: De heren K.M. VAN OOSTVELDT, Voorzitter, R. ADRIAENSSENS,
S. RABAEY, D. VAN CUTSEM, lx.-d rijfsrevisoren.
Mevrouw B. VAN DEN BOSSCHE, extern lid.
N L 2: De heren J. BR ANSON, Voorzitter, A. CLYBOUW, L. VAN STEEN BERGE
e n P. VAN STAA1J, lx.-drijfsrevisoren.
De heer J. GEYSEN, extern lid.
NL 3: De heren B. CALLENS, Voorzitter, M. BOONE, P. ROELANTS en
L. HELLEBAUT, be<lrijfsrevisoren.
De heer F. VAN TH1LlO, extern lid.
NL 4: De heren R. TI EST, Voorzitter, G. H ERREWI)N, R. NECKEBROECK en

L. VAN G Ul CK, lx.-drijfsrevisoren.
De h(-er R. DE LEEUW, extern lid.
B . Franstalige jllry's
FR I: De heren D. LEI3RUN, Voorziuer, J. LENOIR, E. MATHAY en M. DENAYER, bedrijfsrevisoren.
De heren J.-M. VAN DENBERGH of M.A. VERBEURE, externe leden.
FR 2:

De heren M. M ASSART, Voorzitter, G. H J:PNER, D. LEBOU1TE en
A. DESCHAMPS, lx.-drijfsrevisoren.
De heer J. -M. VANDENBERGH, extern lid.

FR3:

De heren M . DE \'(IOU', Voorzitter, M. GRIGNARD, G. DElVA UX en
M. VAN DOREN, bedrijfsrevisoren.
De h{'er M.A. VERBEURE, extern lid.

Omdat een aamal effectieve leden niet aan de eerste of tweede zittijd
konden deelneme n , werd e{'n lx.-roep g{'daan op de door de Raad aang{'sn:lde plaatsvervangende leden:
P. BERGER, L. DISCRY, M. SMET, P. DE WEERDT, B. M EYNENOONCKX, L.
DELTOUR,

J.

CHRISTJAENS, H . VAN IMPE, J. D E LANDSHEER, D . VER-

MUSSCHE, J. BEDDEGENOODT, J. DE BOM VAN D RIESSCHE, L. DE K EUI.ENAER, G. BATS, Ph. DESOMIlERJ:, W. GROFl'lLS, G. H OF, G. SI'AENHOVEN,

F. DEGEEST, V. $PII.I.JAERT, R. PEIRCE, R. VAN CUTSEM, H. FRONVIU.E,
P. TYTGAT, Ph. PI KE, H . LUOSSE, ). VANDERNOOT,J. TISON, eh. BOLl.EN.
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13. EVOLUTIE VAN HET AANTAL STAGIAIR S
GED URENDE 200 1
Aanta l stag iairs b ij her beg in van hel jaar

341

ln,gnng (+)

146
(+ )

14

Stopzetting en schorsi ng (-)

93

Geslaagd bckwaa mhe iclsexnmcn (- )

19

J-I crvarring v[In dc

Sr:I!;C

Aantal stag ia irs o p het e inde va n he t jaar

389

14. D AN KBETUIGIN GEN
De Raad dankt alle personen die hun medewerking hebben verleend aan
de voorbereiding van de examens, aan d(' verbetering ervan en aan de presentatie van de srageseminaries.
Zoals bepaald in artikel 15, § 3 van her K.B. van 13 oktober 1987,
worden de voorbereiding en de verbetering van de proeven toevertrouwd
aan professoren of universitaire docenten van her universitair onderwijs of
van het hoger onderwi js op universitair niveau.

14.1.

•

Toelatingsexame n:

A/gemme boekhouding:
de heren professoren J. ANTOINI; en eh. L EI'EBVRE

•
•
•
•

BtJ/d1lJtwa/yse:
de heren professoren M. RENOUPREZ en eh. LEI'EBVRE
A I/tJ/yt;srhe boekholfd;'lg:
mevrouw H . T HEuNrSSE en de heer D. HELBors, professoren
Velll/()()tsch(J/Jlrff!Jt:
de heren professoren H . OLlvrER en E HEU.EMANS
FiJ(tJ(J/ recIJt:
de heer professor P. MrNNE
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• Bllrgerlijk reebI:
de heren professoren H.

•

Hm/(le!sr«IJ/:

•

de heren professoren H.
SQáoa/ mi)!;

mevrouw V.

•

P ETRY,

ÜLlVI!;I{

en F. H ELLEM ANS

OU VI ER

en F.

professor

I II[onNa/im;

de heren professoren L. GOLVERS en R.

•

BedrijfieaJ/io//áe:
de heren professoren

•

St(ltistiek:
de heren professoren D. ) USTENS en R.

•

H ELLEM ANS

eh.

VAN

PAEMEl.ElnE

WVMEERSCH

en L. KWLENEER

PAEMELEIRE

Fillallcieel beheer:
de heren professoren

eh.

V AN \'<IYI\IEERSCH en L. K EULENEER

•

Exleflll' fOlilrolt:

•

C011Solit!flfie:
mevrouw M. -L. J ACQU ES en d e heer K.M. VAN OoSTVELOT, professoren

•

f /I/imf ((jutro!e;
mevrouw M.-L J ACQUES en de heer I. DE BEElDE, professoren

mevrouw C.

•

D ENDAU\'\I

en de heer I. D E B EELDE, professoren

BQ('k!JOlldrechl:
de heren professoren H. OUVIER en K.

•

VAN

H ULl.E

Deol/lologie:
mevrollw D. H ERMANS en de heer M. D E SAMBl ANX, professoren

14.2. Jnle idingsz iccing voor d e (Oegang (oc d e stage
De inrroduccievoormiddag heeft wt doel de kandid aten, die geslaagd zijn
voor het toelatingsexamen, vertrouwd te maken met de strucruren en met
de institutionele en deonrologische aspecten van het revisomar. Tevens
biedt deze voormiddag de gelegenheid voor een eerste contact russen de
nieuwe stagiairs en de veranrwoordelijken van het I8R .
Volgende personen hebben hun medewerking verleend aan d eze halve
dag op 7 mei 2001:
•
•

de heer L. SWOlFS, voon:Îner van het IBR
de heer A. KtLESSE, ondervoorziner van het I8R en VoorlÎtrer van de
Scagecommissie
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•
•
•
•
•
•

de heer P. VAN IMPE, bedrijfsrevisor, lid vnn de Sragecommissie
de heer D . SZAI'RAN, Secretaris-genera.'11 van het !BR
mevrouw V. VAN DE WAI.LE, jurid isch directeur van het !BH.
de heer O. COSTA, adviseur IB R
de heer S. R OSJER, lid van de Vereniging der Sragiairs
de heer Luc R. VAN D EN ABBE ELE , lid van de Vereniging de r Sragiairs

14 .3 . Seminarie "Uitd iepingsbasiskennis"
D e uirdiepingsseminaries over bOl."khoudtechnieken. financiële analyse,

vennootschapsrecht, consolidmie en bockhoudrechr werden voorgesteld in
de loop van mei 2001. Ze hebben tot doel de beJ:mgsn:llenden de mogelijkheid re bieden h un persoonlijk werk aan te vullen met besprekingen
over deze belangrijke vakgebieden met specialisten en tot een begeleide
analyse van praktijkgevallen over te .gaan.

•

BlX!khollllreclJf :
de heren J-L SERVAlS en J an VER HOEVE

•

BlX!kholldledmÎekm:

•

COI/JolidtltÎe:

mevrouwen M. -L. J ACQUES en S. PODEVIJN
de heren B. DUFOURNY en P. VAN DEN EVNDE

•

Ven I/OOlSf!;((pJref!;l:

•

de heren H . O UV II:R en J- Ph. BONTE
Fif/tl1ll"iele ((I/ulyse:
de heer D. SMETS

l4 .4. Se minarie ';Comro le"
Het seminarie "Controle·' werd vanaf 2000 .gereor.gan iset:rd. Het spitste
zich toe op d e 3 volgende thema's:

•
•
•

de externe controle;
de inrerne controle;
de externe controle van de geconsolideerde rekeningen.
Deze seminaries hebben plaatsgevonden in mei 2001.

•

extel"lle (omrole:

de heren J -L. SERVAlS, H . H ER1]GERS en 1-1 . WILMOTS
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•

;1lfeme ro1lfrole:
mevrouw S. GOETHALS en de he"er J.- P. GARnTE

• externe rOlltrole l'a" de gero"solidetrde reken;'Jgen:
de heren P.- H . BONNEr-oY-CUDRAz en L. MARTENS

14.5. Se mi narie " H et beroep"
Het seminarie '" H et beroep" handelt hoofdlakeIijk over een meer diepgaande analyse van de bijwndere revisorale opdrachten, van de ondernemingsraad en her opmaken van her verslag. D it seminarie behandelt ook
een reeks problemen die de stagiairs in staat stellen hun kennis bij te schaven in de domeinen die de bed rijfsrevisor rechtstreeks aanbelangen.
Dit seminarie dat plaats vond in mei 2001 spitste zich tOC op de drie
volgende onderwerpen:
•
•
•

het verslag van de revisor;
de bijwndere opdrachten;
de ondernemingsraden.

•

Hel tff"slag vall de rev;sor:
de heren B. WETS en H. SAlAETS

•

De bijzondere opdrachten:
de heren M. TEI'NIN, G. BATS en Ph. D ESOMBERE

•

De ondernemingsraden:
de heren H . FRISQUE, W. LEPOUR, P. DEMEESTER en L. VAN HOYWEGHEN.

14.6. Semin ari e "Specil/llopics"
De stagiairs werden twee bijkomende studiedagen aangeboden:
•

een studiedag over de plichten leer (georganiseerd op 8 jUIll 2001). Dit
seminarie werd geleid d oof mevrouw D. HERMANS en de heer M.J. DE
SAMBlANX.

•

een studiedag over de lnlematiO!ltll ArrO"1lfing Slalldflrds (georganiseerd
op 15 juni 2001). Deze dag werd geleid door de heren E. GOlENVAUX
et P. MOM MENS.
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15 . VEREN IG ING DER STAGIAIRS
Sinds de :algemene vergadering van april 200 I is de Verenig Îng der Sragiairs samengesteld uit volgende leden:

•
•

mevrouw W/. SAMAN, Voorûcrcr; de heer L. VAN DlöN Alla!:E!.E, Nederlandstalige leden;
mevrouw C. K OS, de heren D. GORTEM AN en S. I~OS[ER, Franstalige
leden.
In de loop van het jaar 2001 vergaderde de Vereniging viermaal.

De inlichtingen van d e Vereniging der Sragiairs worden meegedeeld
via hun website. Er is ccn link naar de site op de website van het Instituut.
Een inrormatiellvond over her bckwaamheidsexamcn werd op dinsd ag
9 oktober 2001 georgan iseerd. De leden van de Vereniging der Stagiairs
hebben de heren A. KII.ESSE. voorzitter van d e Sragecommissie en P. VAN
IMPE, lid van de Stagecommissie op deze dag onrmoc.-t. De discussie betrof
de functionering van de Vereniging der Sfilgiairs. de organisatie en de
resuhaten van de examens, de organisatie van de seminaries, h("( stageda,ljboek, ...

16. VERG ADER ING MET DE PROFESSORE N
DI E DE TOELAT INGS EXAMENS TOT
DE STAGE OPSTE LLEN EN VERBETEREN
De leden van de Stage<:ommissie hebben begin 2002 een nieuw onderhoud
voonien met de universiteitsprofessoren en docemen van het hoger onderwijs die de vta,ljen voor de toelatingsexamens opstellen en verbeteren.
De vorige vergadering vond in april 2000 plaars.
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17. VERGADERING MET DE VOORZITTERS VAN DE
JURY 'S VAN HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN
D(> leden van de Sragecommissie hebben op 7 december 2001 een onderhoud gehad met de voorzitters van de jury's van het bekwaamheidsexamen. De vorige vergadering vond plaars in okrober 1999.
In het bijzonder werden de resulraren van het bekwaamheidsexamen, de
examenprocedure alsook de bekendmaking van de resultaten besproken.
De discussie ging eveneens over de aanwezigheid van de sragemeescer
op de mondelinge proef, de vereiste kennis verwacht van de kandidaat, de
organisatie- en funcrÎoneringsregels van de jury's, de evaluatie van de
prakt ische studie en de bedenkingen van niet-geslaagde kandidaten.

18. BESLISSINGEN VAN DE STAGECOMMISSIE
18.1. Hoedanigheid van stagemeester - ; jaar inschrijving
op de ledenlij s t
Overeenkomstig artikel 17, 3° van de wet van 22 juli 195 3 en van artikel 2 van her K.B. van 13 oktober 1987, wordr de stage volbracht bij een
scagemeester die minstens vijf jaar ingeschreven is op de ledenlijst van het
Insritllur.
Om aan het criterium van 5 jaar inschrijving op de ledenlijst te beantwoorden, wordt tevens rekening gehouden met de jaren van de uitoefening van het beroep voorafgaand aan het ontslag of de tijdelijke weglating
uit de ledenlijst.

18.2. Soc iaa l statuut van de stagemeester
Een bedrijfsrevisor kan stagemeester worden ongeacht lijn sociaal statllut.

[8.3. Aangaan van een arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomsten kunnen enkel worden aangegal1.n met revisorenkantoren (dus niet met kantoren waarmee de revisor professionele banden onderhoudt).
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18.4. H oed anig he id van d e s tagiair o m zich voo r
het exame n aa n te m elden
Om zich aan re melden voor een sta,ge-examen dient de geïmeresseerde de
hoedanigheid van sragia ir te hebben op het moment van het examen. Een
stagiair waarvan de stage opgeschort is, kan zich niet aanmelden voor de
stage-examens. Dit geldt eveneens voor her bekwaamheidsexamen.

De kandidaat moet voor el k onderdeel van het bekwaamheidsexamen
(schriftelijke proef, praktische studie en mondelinge proef) de hoedanigheid van stagiair bezitten.

18.5. Inho ud van her scagedagb oek - aard van
de dui ze nd ge prestee rde ure n
Bij toepassing van artikd 28 van het K.B. komen df" uren permanente vorming (georganiSrtrd binnen het kantoor, her IBR of elders en betrekking
hebbend op seminaries en/of aanvul lende srudies) nier in :t.1nmerking voor
de berekening van de lOOD stage-uren. De rubrieken "voorbereiding" en
"boekhouding" magen samen voor niet met"r dan 200 uren in rekening
worden gebraclu. De rubriek "andere" mag ook de grens der 200 uren per
jaar niet overschrijden.

18.6. Hoofd-srage mees ter e n hulp-stagemecs te r
In sommige specifieke gevallen aanvaardt de Stagecommissie dm de stage
verdeeld wordt over twee stagemeesters van verschillende kantoren.
Wanneer de Sragecommissie een "hoofd-sragemeester"' en een "hulpstagemet"Ster" :t.1nvaardr, rekent iedere stagemeesrer de srageoven:enkomst ,
een aangepaste comfort letter en kijkt her sragedagboek na voor de prestaties
die hem aanbelangen.

De Sragecommissie heeft beslist dat:
I. maximum 25 $f. van de stage bij de "hulp-sragemeesrer" mag uage-

voerd worden;
2. de lIfen gepresteerd bij de "hulp-stugemeesrer" afzonderlij k worden
vermeld in het sragedagboek.
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18.7. Stagedagboeken - Iaanijdige indiening
Wanneer een administrarieve sancrie van verlenging van de stage voor hef
laauijdig indienen van het srag«lagboek aan een stag iair wordt opgelegd,
dan blijft deze onderworpen aan de verplichringen om her sragedagboek in
re dienen alsook aan de andere regels die voor de stage gelden.
\,\-'anneer een s tagiair uirgenodi.l;:d wordt op een disciplinaire zirring
van de Smgecommissie en er hem werd gevraagd zijn srageda.l;:boek ren
laarste op die darum in re dienen is het aangewezen om dir zo snel mogelijk re doen en nier de dag van de disciplinaire zift ing af te wachten .

18.8. Sancties verbonden aan het formaat van
het stagedagboek
De Commissie herinnen eraan dat het sragedagboek, in geval van de niet
naleving van de inscrucries terzake en in her bijzonder wat het forma.1C
betreft, geweigerd zal worden.

18.9. Aantal mogelijkheden om aan het bekwaamheidsexamen deel te nemen
Een stagiai r die vijf keer niet slaagt voor het bekwaamheidsexamen zal
sowieso geschrapt worden (overt.-enkomstig artikel 27 van her K.O. van
13 oktober 87 dat bepaalt hoe een stage beëindigd wordt).
Hij za l dan ook nier meer de mogelijkheid hebben om de stage later re
hernemen .

18. 10. Verlies van een zinijd van het bekwaamheidsexamen
De stagiai r kan maximum vijfmaal aan her bek waamheidsexamen deelnemen.
Bij gebrek aan de naleving van de zittijden zo:.,ls bepaald in artikel 39,
2 van her K.B. verliesr de sragiai r een mogelij kheid om een zittijd
van her bekwaamheidsexamen af te leggen.

alin~a

Het voorleggen van een mt.-disch attest, en door de Sragecommissie
aanvaardde pe rsoonlijke omsrandigh(-den, brengen in principe geen verlies
van zittijd van het bekwaamheidsexamen mer zich mee.
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Her is evenwel wenseli jk dat de stagiair die niet aan deze proef wil
deelnemen, vooraf aan de Stagecomm issie een opschorting van zij n stage
vra:lgr. Indien de gemotiveerde aanvraag rot opschorting van de stage door
de Scagecommissie aanvaard wordt, zal de sragiair geen zittijd van het exaIllen verliezen. De aanvragen tot opschorting van de srage worden door de
Stagecom mi ssie tijdens de vergaderingen van januari, april, juli en oktober
geanalyseerd. De Stagecommissie verleenr enkel opschoningen voor blokken van perioden van 6 maanden.

18. 11 . Opscho ning van d e scage - aanvraag aa n
d e Stag eco mmissie
Overeenkomsrig artikel 10 van het K.B. van 13.10.1987 kan de Scagecommissie aan de confraters smgemeester alle documenten opvrasen om
het goede verloop van de stage re onderzoeken.

De Stag('Commissie d ringt erop aan dat de stagemeester her Instituut
op de hoogte brengt wanneer een smgiair her kantoor verlaat. De Stagecommissie beveelt de kamoren en revisoren aan om een degelijke organisatie re onrwikkelen om onmiddellijk de wijzigingen aan het Instituut re
melden.
De Smgecommissie herinnert eraan dar in geval van vertrek van een
sragiair uit her kanroor en indien de stagiair geen gevolg geeft aan briefwisseling van her Instiruut, de stagemeesrer her InS(ituut ZO snel mogelijk
op de hoog re moer brengen.

18. 12. Het dragen va n d e titel van stag iair-b edrij fs rev isor
Artikel 7 van de wet van 22 juli 195 3 geeft mestemming aan de stagiair
om de titel van smgiair-bedrijfsrevisor re dragen.
De Sragecommissie heeft beslist dat een opgeschone sragiair de titel
van ··Stagiair- Bedrijfsrevisor·· niet mag dragen.

18. 13. Ovcrs tapreg eling voo r s tag iairs lAB
De Sragecom missie herinnert etaan dar de kandidaat houder moer zij n van
een universitair diploma of van een hoger economisch diploma van het
lange type (overeenkomstig artikel 12 van het K.B. van 13 oktober 1987)
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om gebruik re maken van de oversrapregeling van 30 maMt 1998 tussen
het IBR en het lAB.
Artikd 2.1 van de overstapregd ing van 30 maart 1998, dat dc stagiairs betreft, kan enkel worden toegepaSt wanneer alle reglementaire
bepalingen nagc:Jeefd zijn.

19. TUCH T
In de loop van het jaar 2001 werden 22 stagiairs door de Sragecomm issie,
zetelend als ruchtinstanric, opgeroepen.
Overeenkomstig artikel 32, § 1 van her koninklijk besluit van 13 oktober 1987, hebben de stagemeesrers de mogelijkheid gehad om gehoord re
worden door de Scagl'Commissie.

De Sragecommissie heeft ruchrvorderingen ingesteld ten laste van stagiairs die hun sragedagboek nier tijdig hadden ingediend en het niet
nodig hebben geacht om op een adequate manier op de beslissi ng van de
administratieve sannie van verlenging van de stageduur re reageren.
Volgende overtredingen werden vastgesteld:
I. De nier-mdiening van het stagedagboek binm:n de vasrgestdde rermij-

nen is een overtreding van de bepalingen van anikeI 29 en arcikel 30
van het Koninklijk Beslu it van 13 okrober 1987 betreffende de verplichring een sragedagboek bij re houden en het overhandigen van
documenren aan de Stag(:commissie.
2. De niet-naleving van artikel 3 van de srageovereen komst, dat het houden van een sragedagboek voorschrijft (her nier-indienen van her stagedagboek verhindert dal de Sragecommissie dit dagboek kan controleren).
3. De nier-naleving van de richrJijnen van her Insrirulir inzake de termijn
voor de indiening van her sragedagboek, zoals onder meer opgenomen
lil:

-

omzendbrief van 15 okrober 1999;
informatie via de website van her Instituut verspreid:
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pum 10.7 berreffende de laarrijdi!:e indiening van het slagedag~
boek op!:enomen in her J aarversla!: 1999, p. 216 en punt 18.6 uit
het J aarverslag 2000, p. 205.
17 disciplinaire sancties van schorsin!: werden uit!:esproken voor ernst ige nalatisheid. Eenmaal werd een waarschuwing uitgesproken. Vier
dossiers gaven geen aanleiding tot een tuchtsancrie.
De tuchrsannie van schorsing van de slage begim te lopen vanaf het
wrsrrijken van de termijn voorzien voor beroep of verzer.
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11. COMMISSIE CONTROLE NORMEN
I. Com miss ie Controlenormen

2. Commissie Bijzondere opdrachten

I. COMMJSSJE CONTROLENORMEN
1.1. Samenstelling van de Comm issi e
Voorzitter:

de heer 1-1 . VAN PASSEL

Ledtl/:

de heren E. D AMS, P. FIVEZ, P. LER USSE, P. PAUWEI.5,

J.
Exterfllid:

VANOERNOOT, M. VAN DoREN en H . WILMOTS

de heer H . OUVJER

Sernttl";(1(/f: de heer D. SZAFRAN

1.2.

Activiteiten van de Comm issie

In 2001 ver,gaderde de Commissie Conrrolenormen zesmaal.

De Commissie Comrolenormen is belast mer de coördinatie van de
werkzaamheden in verband met de redactie van conrrolenormen en -aanbevelingen.
De Commissie Controlenormcn ricll[(e haar activiteit prioritair op de
inrern:uionale audicnormen van de I FAC, die nog nier in de Belgische context waren verra.1Id. De Commissie Controlenormen volgde de hervorming
van de IAPC, door de algemene vergadering van november 2001 omgedoopr [Of IAASB, op de voet (zie her deel van onderhavig IBR -J aarverslag
OV(' f IFAC). In 200 1 w('rden trouwens verschillende omwerpen van normen rer raadpiesins voorgelesd door de IFAC.
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De Commissie Comrolenormen volgde eveneens de Europese evoluries
inzake boekhoudkundige harmonisatie en de harmonisarie van de auditnormen . In fe bruari 2001 publiceerde de Europese Commissie haar Ontwerp van Europese verordening die de toepassing van de internationale
boekhoudkundige normen (lAS) op de geconsolidee rde rekeningen van
beursgenoreerde ondernemingen in de Europese Unie regen 2005 voorziet.
Het CQlIlllliftee 011 Amlilillg van de Europese Commissie onderzoekt verder
de harmonisarie via de [SA van de audit normen in de Europese Unie.
[n deze conrext stelr de Commissie Conrrolenormen voor om de eerstkomende conrrolenormen volgens onderstaand werkschema op te stellen:
• een eerste deel zou een letterlijke vertaling naar her Nederlands en her
Frans van de Engelstalige inrernationale audi rnormen (ISA) bevatten,
• een tweede deel zou de verwijzingen naar de wetgevende of verordenende bepalingen van het Belgisch nationaal recht bevatten,
• een derde deel zou de gedrags- en interpreratielijnen van de Belgische
norm bevatten, war de toepassing van de norm moet vergemakkelijken, rekening houdend met de nationale kenmerken.
Jn de loop van het jaar 2001 werden verschillende aanbevelingen
inzake controle rer srudie aan de Commissie Comrolenormen van het IBR
voorgelegd.

[.3. Med ed eli ng va n d e vast stell inge n betre ffe nde
co rpo rate gove rnance
In 1999 keurde de JFAC de JSA-norm goed over de informatie die de
commissaris moet meedelen aan het auditcomité van de vennootschap
waarin hij belast is met de wettelijke rekeningconrrole.
Deze internationale auditnorm handelt niet over de uitbreiding van de
werkzaamheden van de commissa ris, maar t.-erdcr over de defjllltie van de
informatie, ingezameld in het ktder van de normale concrolewetkzaamheden, waarvan de overdmcht aan het auditcomi té nuttig is en over de
modaliteiten van de overdracht (frequemie. mondeling of schri ft elijk,
enz.) van deze informatie.

In

De uitwerking van het voorontwerp V(1I1 conrroleaanbevding die begon
2000, is in 2001 voortgezet. De Commissie Controlenormen volsde
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eveneens de BdgLsche wetgevende evo!uries, meer bepaald in het kader
van het wetsonrwerp 'corporate governance' 1211 van 23 april 2001, dat
in 2002 verder zal worden besproken in het Parlemenr.

I A. Norm ISA 55 0 - Ve r w ante partije n
De Commissie Controlenormen onderzocht de omzetting van de norm
ISA 550 - Verwante partijen in de Belgische conrrolenormen,
Hiervoor gebruikre de Commissi(> Contro](>normen het werkschema,
beschreven in pum 1. 2. hoger.

1.5.

No rm ISA 620 - Gebruik van d e we rkzaamh ed en
van ee n d eskundige

Net als voor de norm ISA 550 onderzocht de Commissie Controlenormen
de omzetting van de norm [SA 620 berreffende her gebruik van de werkzaamheden van e{~1l deskundige (UJiflS /be IVork of (111 Expert) in de Belg ische conrrolenormen.

1.6.

Agenda 2002

De Commissie Controlenormen zal haar werkzaamheden in 2002 op basis
van bovensrnand werkschema voorrzenen. De Commissie blijft ook de
internationale omwikkelingen op her niveau van de [ASB en de Europese
ontwikkelingen op her niveau van het CM/miffet' 011 AI/di/illg van de
Europese Commissie volgen.
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2. COMM ISS IE BIJZONDERE OPDRACHTEN
Voor.;;lIrr: de heer A. KrLESSE
L~dm

dit lx/WH t'trltgmwoorJigm: de heren G. BA1'S. D. DE KEYSER,

J-L.

LII;NART, H. VAN brp.: en J.M. V INCENT

Lijnt die btl lAB l'trtegtllll'oordigm: Mevrouw M. Cl."!:s,
de heren G. DELVAUX, P. ) ,1,11.1.01',

C. jANSSENS, j.

VAN WEMMEL en

M. VERSCHEI.DEN

StrrtlarÎ"tlt:
Voor INt lOR: l\.I evrouw V. VAN DE Wi\U.E en de heer E. VANDERSTAPPEN
Voor hrt IA8: de heren Ph. VAN EECKIIOUTE en R. VAN IlovEN

Her doel van deze !:emengde Commissie van her lnsrituU( der Bedrijfsrev isoren en het I nstinlllt van de Accoumants en de Belastingconsulenten
Ix-staat in het nadenken over het normaliseren van de opdraclHcn die aan
de leclcn van beide Instirlltcn ,gelijktijdig worden toevertrouwd in het
\'<'erboek van Venno()(schappen of in andere wetgevingen.
In de loop van 2002 heeft de Commissie het uitwerken van een voorstel van normen inzake de olxlmclll van de bedrijfsrevisor of aCCOllntalll
bij de uitvoering van een kapitaalp:micipatieplan op grond van de Wel van
22 mei 200 I betreffende de werknemersparticiparie in hel kapir;!'11 en in
de winst van de vennoc)[schappen, aangevat.
De wet van 22 mei 200 I bet reffende de werknemersp'Lrticiparie in het
kapitaal en in de winst van de vennootschappen biedt werknemers de
mogelijkheid om deel re nemen in de winsr of in het knpitaal van de vennootschap waarin ze werkzaam zijn of van een groepsvennoOlschap en
regelt tevens het fiscaal statuur van dergelijke winst- ofkapimalpanÎcipaties.
Volgens deze reglemenrering ontstaat er bij kapitnlllp:lf[icipatie een
forfaitaire en bevrijdende tnx:Hie die wordt vastgesreld aan de hand van
een percenrage toegepast op her bedrag dat toe te kennen is aan de deelname van her kapitaal, toegekend overeenkomstig het jUlirlijks parric i]xkrieplan van de vennootschap.
Om vernvAd bedrag vast te stellen, bepaalt anikeI J J 3, § 2 van hogermelde wer verder dat:
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"Ah hel eell deeillmlll ill kapihut! be/rep. kali hel bedmg dal er tltlll loe Ie kwis 1'001' de bepalillg I'tlll de belrlS/bare gnll/dJlag:

1If11

•

de t"ltwdelm gUlQleerd of l,"baJl(/eld worden op de belfrs. niel klei1111' zijn dtm hel bedrag dtll orereellkom/ me/, '/rml' keuu I't'" de l'flmOOISr/Mp die dt' (lam/dm loekfll/, de gemiddelde koers mil bet tI{I!u/eel gedllrelltle der/ig d(lgen die de dag mil de (wkellllilig I'tm de tUlllde/el/ (((lil de
I/"erkl/emers l'OOmfg(/(lt. of de ItlaWe slotkoers die I'oomfgaat aall de dag
I'all de {wkemJing:

•

ill de tIIldere gftJa/lm, l1iel kleiner zijll .1(111 de werkelijke u'(/arde /'(lil Im
(/(llIdeelop het 1II0lllelll l'tIn de toekellllillg ert'tlll. l·tlSlgmeld door de 1'eI/IIOO/sr/Jap die beIloeknIl olwunkomslig bet gel/jklllidend mb'iu 1'tI1I WI
bedrijfiretrisor of exltm t/((()/mltlfll die u beeft r1tll/gel/"ezfII. Die U'at/rde
IlItig tl'IlI/lrel lIitl lager zijn dali de boekll'tltl!"(/e /'(11/ de tUlI/delell z{)tIls
blijkl lIil de laalJle jtlarrekmillg I'tlll de ,tilgel'em/e 1Y!'lIIootSfhtlp die aheslolen en goedgekettrd is door bet fmYJegde org(/(J/I /'001' de dalI/lil /'fJ/l de loekIllIlilIg. ,.

1I't/1lI1ff1'

Een subcommissie heeft onderzoek verricht naar de betekenis van het
begrip "werkelijke waarde van een aandeel" en meer in het bijzonder wat
de relevante waarderingsmcthodcs en de waardering van aandelen betreft.
Deze ontwerpnormen hebben tot doel de uitvoeringsmodaliteicen van
deze opdracht nader toe ce lichten, evenals vast ce leggen aan welke inhoudelijke vereÎsten het becreffende verslag moet voldoen.
De Commissie zal haar werkzaamheden in 2002 vOOrtzetten met het
oog op definitieve normen in de loop van 2002.
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lIl. JURIDISCHE COMMISSIE

I. SAMENSTELLING

Voorûllrr: de heer Pierrt P. BERGER (bed rijfsrevisor)
t~Jt1I: Mevrouwf."n Ann D1RKX (Commissie voor het Bank- cn Financie-

wezen) en Gilberte RA UCQ (notaris), de heren J ean- Philippe BONTE
(bcdrijfsju rÎS[), H erm an BII. ... EC KMAN S (advocaat, professor), Lieven
ACKE (bedrijfsrev isor), Michel DI: WOLl' (bed rij(~reviso r), Paul-Alain

(advocam , docent), I-Iugues F RONVILL!; (bedrijfsrevisor), J eanPaul KOEVOETS (bedrijfsrevisor), Henri OLlV1 ER, (secreraris-gent'raal
FEE), Francis \'VAI.5CIIQT (bed rijfsjurÎst), Yvan $TEr.II'NmRWSKY (Commissie voor het Bank· en Financiewezen)
rORI ERS

\flt ll'1lJdJ{Ipptlijk S('crtlaritUII: J'.·f ev rouw VeerIe VAN DE: \'VIILLI: , d e heer

David SZAI'RAN, de heer Erwin VANDERSTAPPEN

2. ADVIEZEN
2. 1. Mogelijkheid voor de co mmissari s 0111 af te zie n van
een vers lag in zake inbreng in natura
In her kader van de wijziging van de controlenormen inzake inbreng in
natur.l, wenste de Raad van het Il3R duidelijkheid omtrent de interpretatie van paragraaf 1.3. van de vorige Normen inzake controle van inbreng
en quasi-inbreng. Meer in her bijzonder richtte hij zich rot de J ur id ische
Commissie in verband mer de mogelijkheid voor een comm issaris om
wegens een wettige reden te verzaken aan her opmaken van een verslag
over een inbreng in natura of quasi-inbreng overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen.
Paragraaf 1.3. van vorige hogervermelde normen (vóór de wijziging)
luidde als volge
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"De (o!lwIiJJm-;s is l'ml rec/JulI'ege "elas/Illel de rollfro/ropdm(b! Ol'fl" de inbrm/!,
;11 I/alllrtl of qlltfSi-il/breug, ol'frefmkoll/slig /;et WIetboek /'(/11 VeIllIOO!sd)appell,
\'(Ial/I/eer ell(llll'(/ eell lI'euige redm beslaat, kali de ({/II//II;JJm'is I'ff}/ de opdra(/)t

aftiel/: ill dit

geMI uil /Jef IJeSI!(/(I'Sorgafl1J 1'rII1

de ondernemillg

sperÎf/(l/ eel!

(Illderf! bedrijftret'isor f/tll/dl/dm 011/ de opdrtlrblllit te tWrell",

De Juridische Commissie onderscheidr twee aspecren in de vraag
de Raad:

VlLn

a) Kan de commissaris afzien van zijn conrroleopdrachr over de inbreng
in narura of quasi-inbreng?
b) Is de oplossing zoals voorgesteld in de (vorige) norm, namelijk de speciale roewijzing van de opdracht aan een andere bedrijfsrevisor door her
bestuursorgaan van de onderneming, aanvaardbaar?

a) Kan d(' commissaris aflien van zijn oJxlrachr?
De Juridische Commissie brengt in herinnering dar de commissaris van
rechtswege belast is met de uiroefening van de comroleoJxlrachr over de
inbreng in natura of quasi-inbreng overeenkomstig het \'(Ietboek van
Vennootschappen,
De Juridische Commissie is van oordeel dar de comm issaris kan afzien
van zijn opdrachr indien er wettige redenen bestaan. Nochtans is er geen
wettige reden ingeschreven lil de Belg ische wer. Bij gebrek aan een wettelijke definirie moer men uirgaan van her beginsel dat hij slecllts kan vertrekken om ernstige redenen en nier naar eigen believen.
b) Aanduiding van een andere bedrijfsrevisor door het bestuursorgaan
Indien Je commissaris af-zier van zijn opdracht, bepalen de normen dat een
andere bedrijfsrevisor speciaal aangeduid wordt door het bestuursorgaan
om de opdracht uit re voeren.
Bepaalde leden stellen dit procédé in vraag, gegeven het feit dat de
aanduiding door het bestuursorgaan sleclus zou kunnen worden toegepast
in geval van afwezigheid van commissaris, Volgens hen zou de aanduiding
door het bestuursorgaan 1/iel Il/oge/ijk zijn indien er een commissaris is,

113R -

JAARVERSLAG

2001

maar deze zijn opdracht nier wensr uir re voeren. Ze verwijzen naar anikei 13 I van het \Vetboek van vennQ()[Schappen zoals als volgt geform uleerd: "Bij OllfSfmfellis mil COllllllissariuell of UW1IIIeer (111e COlllmissarissell zicb ;11
de olllllogtlijkhtid bet'illdtll om bllll Iilille lIil Ie 1'fKft1i Il'ordl onmiddellijk i" de
(x//oeming of de t'ff'!"mging I'(IIJ de COfllfllissarisstll l'OOnim. Bij gebreke hiEN'tm.
ben()eml de /IOoniller Vim de recbrb(1/1k 1'(11/ koopballdt!. zillillg bOl"ltlld zoals ill
korlgedillg. bij l'en()ekJchrift /'all iedere belanghebbende, tm bedrijfsrn'isor lI'iem
bn.oldigillg hij lW/Sltll til die /lltl de IfUlk "(11/ commissaris wordt btlloemd lold(l/
op 1l"t'lIige wijze ill zijll btnOtmillg of tm'tll/ging is IYJOf"Zitll. (...
De tekst van
dit artikel zou duidelijk zijn: indien de commissaris zi jn raak niet kan uitvoeren om een wettige reden, dienr hij te worden vervangen. 1-1 ij wordt
geacht nit'[ langer in funct ie te zij n. Bijgevolg dient men hem re vervangen, hetgeen impliceen dat een andere bedri jfsrev isor voor een periode van
drie jaren wordt benoemd.

r.

Andere leden van de Com missie ste llen zich daarentegen de vraag of
hogergenoemd artikel 13 1 wel moet toegepast worden in het geval van
punt 1.3. van de controlenormen van het !BH . Zij zijn van mening dat
deze techniek nier strijdig is met her WNboek van Vennootschappen.
Volgens hen is de bed ri jfsrevisor niet in de mogelijkheid om op te treden
omdat er een weuige reden is. Aangezien men in dergeli jke omstandigheden moet uitgaan van het princ ipe dat er geen commissaris meer is, is het
perfect mogelijk om via het besruursorga.1n een andere bedrijfsrevisor aan
te duiden die nochtans nier de func t ie van commissaris uitoefent.
c) Eventuele oplossingen
De J uridische Commissie Stelt vast dat er verschillende interpretaties
mogdi jk zijn van de twce voorgaande punten.
Bij gebrek aan een duidelijkc wettelijke bepa ling kan de Commissie
allttn praktische oplossingen voorstellen. G(-en enkele van de hierna vermeide oplossingen geeft ("(hter een perfect antwoord op de problematiek.
De evenruf'l~ oplossingen zijn:

• De aanduiding door de algemene vt'rgadering van een tweede commis~
saris, zodat een collegt' gevormd word r, waarbij de andere bedrijfsrevisor de enige is die een conrrolcvcrslag maakt. I-li er stelt zich de
problematiek van de raadpleging van de ondernemingsraad naar aanleiding van de aanduiding van de rw(x-c!e comm issaris.
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•

De algemene vergadering kan ook overgaan tot de aanduiding van een
plaatsvervangende commis5.'Ifis.

•

Verder zou de commissaris ol1lslag kunnen nemen wegens ernstige persoonlijke redenen. In deze situatie moet dus een nieuwe commissaris
worden aangedu id met alle gevolgen voor de duu r van her mandaat en,
in het bijzonder, voor de consu lrarie van de ondernemingsraad.

•

De bepaling hernomen in p.1ragraaf 1.3. van de vorige normen inzake
controle van inbreng en quasi-inbreng!! zou kunnen worden toegepast.

•

De voorlirrer van de r{"(htbank van koophandel zou de revisor kunnen
benoemen.

2 .2. Co n t rol evers lag in gev al van fu s ie
Aan de J uridisch{- Commiss ie is de vra.1g voorgelegd of in geval van fusie
tussen tw{-e vennootschappen die dezelfde commissaris hebben , laatsrgenoemde twee verschillend{- verslagen dient op te maken.
Artikel 695, paragraaf I van her Werboek van Vennoot schappen bepaalt: "/tl fIkt 1'l1ll100IJrhilp 1I'0rd/ llIl srhrif/dijk I"n'Jlilg Ol'tr INt pUÎnYJOrJftl
OPJ!.fll/{lilkl hl/zij door dool' de rOll/lIIiJS(lrÎs. hf/ZÎj. U'tl/Illeer er gem rOl/ll/lÎJJarÎs is.
door ten bedrijfslY!/liJor of door teil ex/erllt II«Ol/fI/(l/lI. die de bes/lllmlerJ of de 'UUlkI'Otrders bebbfll (/(wgtll'ezf1I . ..
Krachtens deze paragmaf dienen er evenveel comroleverslagen te worden opgemaakt als er vennnomschappen zijn die deelnemen aan de fusie.
Het komr voor, zoals in onderhavig geval, dat een commissaris in functi{- in één van de vennootschappen tegelijk de commissaris is van één (of)
andere vennoorschap(pen) die deelne(e)m(r)(en) a.1n d{- operatie.
Klaarblijkel ijk weigeren bepaalde norarissen om d{- akte te verlijden
indien her conrroleverslag van de [Wee vennootschappen is opgemaakt
door d{-zelfde revisor. De nomrissen verdedigen hun stelling door zich re
baseren op de derde EG-richtlijn inzake fusi{-s van naamloze vennoot(I) [)co vrorgere parogl':l.:lf 1.3. V'.. n v~)I)rmeld(' oormc:-n luidde ~ls vollll: -Ot rfl1lllllllJa riJrn uw is tWII I'f'(hlJII'fg~ hllllJf IIIlt ,k rwtfroitopJra(hl In," d, ","rml) iR R,HRriL
qRasil.brtNl. In'trmlmllig Ik I'fRlIf»IstlxJ""'"U'f/. lr'tml1«T n'fllll'fl «11 IIrlllgt mlm NJfadl. ~/J
,k r/HHI/IIJJ4rÎl-rr";jtW 'WR Ik ""kuhl IIjû",: iR dit :nal zal bil MfNNrJorgdllll tWII Ik tmdtl''ltllÛlll1ft«7Nal «11 mltlnr htrJnÓlrnÜl)r !N,tMH aal,dllidm _ d,optlrd(b, Nllit rwrrll.-

of
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schappen. Ze delen niet de Slelling die wordt ingenomen door de RfptrloÎre
lIoh/rÎol, die duidelijk lijkt. H ierin wordt gepreciseerd dat dezelfde revisor,
indien hij commissaris is, een verslag kan (moet) opmaken, maar dat deze
verslagen onderscheiden moeten zijn (cfr. P. H AINAUT- I-IAMEN D(i, Rép.
NOl., les S. A., d(-uxi('me partie 1995, p. 584-585).
Volgens de J uridische Commissie moeten er evenveel comroleversbgen
worden opgemaakt als er aan de fus ie deelnemende vennootschappen zijn.
Geen enkele bepaling verbiedt de revisor zijn opdracht in elk van de
vennootschappen uit te oefenen. H ij oefent zijn opdracht in feite in volle
onaflmnkelijkheid uil. Er steh zich derhalve geen probleem van belangenconflinen.
I-l ij moet nochtans twee verschillende verslagen opmaken.
De Juridische Commissie deelt dus de stelli ng die wordt ingenomen in
de Répenoi re nmarial (cfr. P. H AINAUT- H AMIONDli, RI/!. NOl., les S.A.,
deuxième partie 1995, I>. 584-585).

2.3.

Belangen confl icten : begri p vermoge ns rec htelij ke
gevo lgen

I-Iet Instituut heeft de vraag gekregen omtrem de interpretatie van de terminologie "vermogensrechtelij ke gevolgen" in artikel 523, § I. derde alinea van het \'qetboek van Vennootschappen dat als volgt luidt: " Het i1l
(lrliktl 143 btdotlde l'erIlflg /'(11/ de rolll1llissoriJltll mott «11 ofzOfulerlijke ofllscbrijI'll1g 1H"OIlt11 1.'011 de l'trmogtlllrtChulijke get'Olgt11 /'Oor de l'fm/DOlschop /'(111 de
mll/iulIl'llll de rotld "tlll mIllIIr Ol'" deze l'erricbIÎlIgt11. ft110tlllZÎm ll'OtU'"l'tlll «11
slrijdig belflllg ill de ZÎII I'tlll bel eersle lid besttlol. ..
Oe wet schrijft duidelijk voor dat de commissaris in zijn vers lag een
afzonderlijke paragraaf wijdt aan de vermogensrechtelijke gevolgen.
Rekening houdend mer deze terminologie ("'vermogensrechtelijke gevolgen"), is het volgens de vraagsteller moeili jk te aanvaarden dat de comm issaris een verslag opstelt voor een belangenconflicr, zonder minst ens de
Ix-cijferde implicat ies te vermelden. Hoe kan men immers de impacr van
her vermogen evalueren zonder de cijfers te kennen ?
De Juridische Commissie is van oordeel dat de (erm "vermogensrechtelijke gevolgen" logisch moer geïmerpreteerd worden en dar bijgevolg de
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bedrijfsrevisor in zijn verslag de becijferde implicaties inzake her belangenconfliCf diem re vermelden.

2.4.

Verjaringstermijn van de rechtsvordering tor beraling
van het ereloon van de bedrijfsrev isor

Aan de Juridische Commissie werd de vraag voorgelegd na welke termijn
de vordering tot beraling van het ereloon van de revisor verjaart.
Oe Juridische Commissie is van oordeel dat de vordering tor betaling
van het ereloon van de revisor verjaart na 10 jaar.
H er artikel 2262bis van her Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dar
alle persoonlijke rechtsvorderingen (rechtsvordering tot betaling) verjaren
na tien jaar.
Niettemin, krachtens artikel 2276ter § 2 van het Burgerlijk Wetboek,
verjaart de vordering van desklll/digen tot betaling van kosten en ereloon na
verloop van vijf jaar. Een rechtbank kan een revisor in de hoedanigheid
van deskundige aanstellen, op vl"'Jag bijvoorbeeld van een minderheid van
de aandeelhouders. \"\fanneer dat het geval is, is de J uridische Commissie
van mening dat er redenen zijn om de verjaringstermi jn van vijJjtUlr roe re
passen.
Indien een dtlgl,aarding /"Oor bel gere/."!JI, een kwl tol betaling of een bes/tig
is betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen (de
schuldenaar van de bedrijfsrevisor bijvoorbeeld) wordt de verjaring gesru it
(arti kel 2244 van her Burgerlijk Wetboek). Oe eenvoudige verklaring van
een partij (de bedrijfsrevisor) die haar recht behoudt om larer een rechtsvordering in te stellen, vormt geen srui tingsgrond voor de verjaring van
deze recllrsvordering (C.m., 5 april 1957).
Oe stuiting, door een dagvaarding voor her gerecht, van de verjaring
van een rechtsvordering wordt verlengd tor de sluiting van het geding
(Cm., IJ januari 1957).
Her is eveneens van belang om artikel L98 § I van het Wed)()('k van vennootschappen te lezen, dar bepaalt; "Voor n:r!wp l'tllIl'ijJjtlrm mjtlren: (. .. )

- (I/le rechlJl'orderingen tegen de (. . .) fOIIllIIiSJ(lrissetl (. ..) wegelIs I'erri/."blingm
ill l'l'rbdlld 1111'1 bil/I taak. te rtkelUlI /'tI1I die /'trri/."blingm of illdien ze lIlel
opzctl'trborgm zijl/ ge!Jolldm. te "ekm(!/{ /'(111 de ol/tdekkil/g:"
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2.;.

Procedure van incorpo rati e van de w ins t van
het lopend boekjaar in het kapitaal

In het ISR-J aarverslag van [990 (PI). [63-164) is ft' n advies van de Juridische Commissie opgenomen in verband met de winstbestemming tijdens een lopend boekjaur. Er wordr gesteld dat, wanneer een vennootschap
het reSltlraat van een lopend boekja.1r wenst op te nemen in het kapitaal ,
voornleer een omzetting door re voeren, eerst f.'{'n algemene vergadering
moet worden bi jeenser()('Ix-n die de statuten wijzigt en daarbij her boekjaar verkort. Daarna wordt een jaarrekening van dat verkorte boekjaar
opgesteld en f.'{'n tweede alsemene versadering wordt bijeengeroepen die
op basis van die jaarreken ing de winst reserveert en vervolgens in het kapiraai incorporeerr.
Vol!;ens bepaalde auteurs zou voor de uitv()('rin!; van deze incorporatie
Viln winst in het kapira.11 een verkortin!; Viln het boekjaar nit:( noodzakelijk zijn. De vmag is bijgevolg in hoeverre het eerder ingenomen standpunt van de J uridische Commissie na!; actueel is.
De Juridische Commissie bevestigt het vroeger ingenomen standpunt.
De pmktische wil.arde v:m het advies lijkt des te belangrijker, ailngezicn veel
vennootschappen hun staturen moeten a.1npassen ailn de nieuwe voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen regen uiterlijk 6 februari 2004.

2.6.

Ind exeri ng van de be zold ig ing van de commissari s

Aan de J uridische Commissie is de vraag gesteld of de indexering van de
vergoeding van de commissaris automatisch geheurt wanneer de algemene
versaderins beslist over zijn mandaat en be7.0ldising.
Artikel 134 van her Wetboek van vennootschappen stipuleert dat bij
de aan vunS van de 0lx lracht van de commissarissen een bezoldi!;ing wordt
vastgesteld door de lIlgemene vergadering. Indien de commiSS:lris worde
benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel is het ook
deze die de vergoeding vastlegt (an ikelen 131 en 157 van het Wetboek
van vennootschappen).
In elk geVlIJ gebeurt de indexering Vlln de bezoldiging niet autolnlltisch,
doch dient ze ui[drukkelijk re worden bepaald in de beslissing van de algemf.'ne vergadering of de voor.-:Ît[er van de reclHbank van koophandel.
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Indien de notUlen van de algemene vergadering betreffende de aanstelling e.-n de vergoeding van de commissaris niers vermelden over de inde.-xering, kan e.-r geen indexering worden toegepast. Over de indexering moer
dan in een volgende vergadering worde.-n beslist. De commissaris doet er
goed aan hie.-rover te.- waken.
Overigens kan de com missaris in zijn opdrachtbrief vragen om desgevallend de beraadslag ing van de algemene vergadering als volgt re omschrijven: "De vergOl-ding van deze opdracht wordt vastgesteld op {... } EUR
geïndexeerd".
De indexering zal trouwens eveneens opgenomen zijn in de opdrachtbrief waarvan her gebruik is aanbevolen door de Raad aan de bedrijfsrevisoren. In het model van opdraclHbrief wordt uitdru kkelijk gestipuleerd: "HtI lJogtrl'erllldde bedrtfg za / j(l(Ir/ijkJ op de jtlfl/O'(I,jUltlg gtiildextel"d
worden, ill fill/CIie 1'011 de el'O/"lie 1.'(11/ de i/ldex /'flfl de II/(/(II/d die de (I/geil/tilt I'ergm/erillg l'()(ffajgatll. Illdiell zith ol'trigefIJ (/(wzitll/ijke ,·tr"(lfu/trillgtll il/ dt SI"'t1111Ir l'fIfI de l'tlll/oolsth"p zOIlf/m loordot1l. lt"ordt etll a(lI/prljS/lJg 1'(111 /'()()rlllt/d
bedrag ifl gel/lttmsclulppelijk Ol"tr/eg I'()()rf)pgcsuld." en "Htloo/rag /'tll/ hel ere/ooll
Ioor de tOllfro/e I'all de g«oflsolideerde rtkmi1lgm za/ et't1lteIlS rulll de a/gtll/tlit It'rgaderillg lt"ordtll ollderll'fJI"ptIl. Dil l/'ordl bepaald op (Xl EUR. Ot faclI(ffrw-modaliteitell. "Isook de l'f!rllll'lde ifldexeriflg zijfl ('(11/ ol'trttllkolllstige lotpaJJil/g"
(zie Vade.-mecum van de bed rijfsre.-visor, 1999, p. 612).

2.7.

In zage d oo r d e com mi ssa ri s in zak e opschorti ng in
de wer kpap iere n va n d e commissar is

Een confrater wenst te weten of een comm issaris ertoe gehouden is, en zo
ja, onder welke voorwaarde.-n, om zijn werkpapieren (er inzage te geven
aan een door de.- rechtbank aang,-duide commissaris inzake opschorting.
De tech nische nota inzake.- opdrachten in verband met her gereclHelijk
ak koord zoals goedgekeurd door de Raad van het II3R op 30 okrober 1998
(l3 ijlage 4 van he r IBR -J aarverslag 1998, p. 310 e.v.) bepaalt in paragraaf 3.4. het volgende:

"De door de rer:hJ/Jtlllk II11l1geu'tZtII cOllllllissarls ;'Izake opsthortillg heeft de t'"plichtillg 0111 omfliddellijk 11(1 zijtl (I(f/IJU/lillg (OlIIrltl op te IItll/tII IIIt1 de CO/llmlssarls til/of de (1((011111(11/1 of hoekhollder i1l ftmttie bij de t'tIllIOOlJtIuIP dit de
l'(J()rlopige opschortillg /mft bekoll/m. alsook 1IIt1 dt collfraler dit. ill /oorkOllltnd
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gel'lll. Wil zijfl IImmgtkomm bij l)tl 1Ii1,YJn't11 /'(111 tie l'OOrafga(llule opdrachl
(zien/deling 2 hitrbol'tII) ell tlillllel de bedoeliflg:
INm in te lir/JWI OI'fr tlne (/(lIIslel/illg;
zijn bijslalltl Ie 1'l'tIgtlll'fXJr tie goede lIiloefonillg mil de opdra(bl.
Op slrafft I'a/l sr/xlI(ling /'(111 INI brroepsgeINim, mag tie beroepsbeoelel1(/(II'
iu IlIlIclie bij de olJdel'uemilJg niet tUlIlI'tu/rdell om meI de cOlllmiss"ris illzake opsc/)ol'ling um/clI te Il'erkell zonder l'OOmlgtullulelijk
de schrill elijke loes/ell/ming Ie hebbell bekomeu I'{III de I'elllloo/SCbllpsOl"Kt",ell, Htl is aallgtll't'Zel/ tlal tie beroepsbtotftt/t/{Ir al/es in hel lI'trk
ZOIt SleI/til om tleze toesrefllll/;,tg /f bekolllm. Ems de toestefllming is bekollltt/,
lillig erl'ml uiIgegaall IIwd<'ll tllIl tleze ge/dl gedllrende de gll/IJe opdrachl.
lil zijl! hoedtlllightid 1'lIlIlid I'tll! hel /mlámll der Bedrijf!rel1isorell of I'tllt bel
Imt;luut tier Arcolllltalll1, is de commiS!tlris i"zakt opschorting ook geholldw
lot ten beroepsgebeim. \f/e/ is hel zo dal de wet betreffemle Im gerecble/ijk
akkoord ill «11 rege/llltltigel'trslaggN,jllg "(111 de roll/1IIiss"riJ i/lulke opscOOrlillg
aall tie rechtbank l"O()rÛtl. alsook ulkms "Is de ollls/(uuligbtdtll bel l'treisell,
Hel /;nwpsgtheim doel gre/millS aforellk "tl/l tie rolll'ICltll 1IItl de rech/ba'lk of
1IIel de schuldewUlr. .,
Uit het voorgaande blijkt dat de commissaris van de vennootschap
vool"1\f de toestemming van de vennootsch(lpsorganen dient te krijgen alvorens samen te werken met de commissaris inzake opschorting. Zon iet zou
hij zijn beroepsgeheim in het gedrang kunnen brengen.
Het al dan niet verlenen van inzage in de werkdocumenten aan de
commissaris inzake opschorting behoort tot de beslissi ngsbevoegd heid van
de commissaris zelf Indien de com missaris beslist om inzage te verlenen,
dient hi j, zoals hoger vermeld, wel vooraf de schriftelijke toestemming van
de ven nootschapsorganen te krijgen. Hi j kan hiertoe evenwel niet verplielt[ worden.
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IV SECTORALE COMMISSIES
I. Controle van d e zieke n fo ndsen
2. Conrrole van d e ver ze ke ringsonde rne minge n
3. Pol itieke pa ni jcn
4. Hogeschole n in de Vlaamse Gemeensc hap
5. Commiss ie KMO

6 . Controle va n de NGQ's
7. Geme ngde Comm iss ie Notariaa t

I. CONTROLE VAN DE Z IEKENFON DSEN
Voorz;ller:
Ltdm:

de heer B. CALLENS

d e he ren P. ANCIAUX, P. D EMEESTER, V. D E \'VU lI' en

J

VE RHAEGEN

P/"IIIJI'trt'flllgmdeledell: mevrouw R . VAN M ARE; de heren B. TIIEUNISSEN
SerrtftlrÎtull:

en W. V AN AER!)E
de heer D. SZAFRAN

De Comm issie Comrole van de Ziekenfondsen heeft haar werkzaamheden
voortgezet in verband met volgende onderwerpe n:
•
•
•

Voorontwerp van konin k lijk besluit bet reffende de boekhouding en de
jaa rrekeningen van ziekenfondsenrÎ (cÎtcn
Indiening van de revisomle verslagen
Vooronrwerp van konink lijk besluir betreffende de waarderingsregels
(meer bepaald de reserverondsen)

mH - J AARVI:R~I.A(; 2001

• Sociale balans: gegevens inzake fewerksrelling in de ziekenfondssecmr
• Speciaal reservefonds verplichte venekering
• Onderzoek van een rypemodel van samenwerkingsak koord , zoals bepaald in anikei 43, § 2, alinea I, van de wer van 6 augusfUs 1990
• Verslag, uit te brengen door de raad van beheer aan de algemene versaderi ng over de uirvoering van de samenwerkingsakkoorden, zoals
bepa.ald in arrikel 43, 4, van de wet van 6 aususrus 1990

*

In de loop van her jaar werden eveneens twee bijzondere versuder insen

,gehouden met de Conrroledienst der Ziekenfondsen.
Op 15 oktober 2001 vierde de Comrolediensr der Ziekenfondsen zijn
tiende verjaardas. Bi j deze selegenheid hield de voorzitter van de Commissie Comrole van de ziekenfondsen, confrarer B. CAU.ENS, een toespraak
over de conrrole van de ziekenfondssecror door de l>t.'drijfsrevisoren tijdens
het afgelopen decennium.
De werkzaam heden van de Commissie zullen in de loop van het boekjaar 2002 worden voorrsezct.

2. CONTRO LE VAN DE VERZE KERJ NGSONDE RNEMJ NGEN
Voorzit/rr: de h('"("r R. VANDER Sl"ICHElE
Ol/(Imoorzitur: mevrouw I. BoETS
Ltt/tII:
de heren R. AORIAENSSENS, L CARrs, j. FossroN, G. HOFen
M. LANGE
Stm'Ü!riptll: de heer D. S7.AFRAN
De Conrroledienst voor de Verzekeringen (CDV) richr examens in mer het
oog op de erkenning van de bedrijfsf('visoren die benoemd kunnen worden
als commissaris in een vcrzekeringsonderneming. H er laatste exarn(-n
ing(-richr door de C DV dawen van 1997.

Wie herinner(-n aan her feit dat de hervorming VIIl1 het erkenni ngsreg lemem voor de erkende commi ssarissen voor de controle in de ver./:ekeringsondernemingen in de loop van het jaar 2000 werd uitgevoerd.
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De !;eldende re!;els bepalen dar een door de CDV erkend revisoren kantoor uit [en minste [wee bedrijfsrevisoren moer zijn samensesreld . De
Raad is van oordeel dat deze nieuwe regel ÎnhoudT dat een rev isoren kantoor zijn CDV-erkellllins zou kunnen verliezen alleen maar omdat één van
de twee revisoren her kamoor, dat door de CDV werd erkend, verlaat.

Op verwek van het IBR heeft de CDV het eerst komende examen met
het oog op de erkennÎ ng, dat in 2002 was gepland, al in 200 I laten plaatsvinden.
De Commissie heeft in de loop van 200 1 verscheidene circulaires en
omwerp-circulaires van de CDV bestudeerd, meer bepaald de mededelins
D .208 betreffende aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in
een verl.ekeringsgroep.

3. POLIT IEK.E PARTIJEN
Coiirditwlie 1'(111 de lI'trkultlmhedel/: de heer ).- F. C"TS
udm I'ntl de COlllllliJJie: alle confraters die een mandaat uitoefenen in de
politieke parrijen, worden uitgenod i!;d om deel te nemen aan
de werkzaamheden van deze Commissie.
Sel.'re/(lritltl/: de heer O. COSTA
\Vle herhalen even dat de politieke panijen conform de wet van 23 juni
1999 (BelgÎJch Slr!n/shltld, 10 augustus 1999) jaarlijks verslas uitbrengen
over hun geconsolideerde rekeningen. Sinds die datum moct de raad van
beheer van de V,Z. \VI. (arti kel 22 van de wet) een financieel verslag over de
jaarrekeningen van de poli tieke partij en hun componenten schri jven, met
naleving van de wet van 17 juli 1975 houdende de boekhouding ( ... ) van
ondernemingen en zijn uitvoeringsbesluiten. De algemen e vergadering
van diezelfde V.Z.W. benoemt een bedrijfsrevisor, die verslag uitbrengt
over hogervermeld financieel verslag van de raad van beheer.
De werkgroep heeft de Parlementaire Controlecomm issie actief g{"l\dv iscerd met betrekking tOf de invoering van een srandaarclsche ma van
geconsolideerde rekeningen, de exacte definiëring van de componenten
welke in de consolidariekring moeren worden 0P8enomen. Verder heeft de
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werkgroep bij de Controlecommissie een modelverslag ingediend in verband met de verklaring over de geconsolideerde rekeni ng van de politieke
partij en haar componenten,
Oe werk,groep boog zich over de artikelen 15 en 16 van de wet van
13 juli 2001 betreffende de overdrachr van diverse bevoegdheden aan de
gewesten en gemeenschappen.
Oe leden van de Commissie 'Politieke partijen' zijn van mening dat de
herverdeling van de bevoegdhe<len voor de kiesu itgaven en de aanvullende
financiering van de politieke partijen het comrolewerk van de bedrijfsrevisor nier zal wijzigen.
Oe Commissie 'Politieke partijen' heeft aan de heer A. KILESSE. Ondervoorzirter van her Instituut. de opdracht toevertrouwd om her Insrituut te
vertegenwoordigen op het colloquium over de institutionele hervormin,gen van 2001 dat het 'eentre de droit public' van de 'ULB' op 22 feb ruari
2002 organiseerL

4. HOGESCHOLEN IN DE VLAAMSE GEMEE N SCHAP
Cobhlinaf;e /)(11/ de werkualllheden: de heer H . VAN lMPE
LedeN I!all de lI'erkgrQf:p: all e confraters die een opdracht uitoefenen in de
hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap worden uitgenodigd om deel re nemen aan de werkzaamheden van de werkgroep. Oe regeringscommissarissen voor de hogescholen worden eveneens uitgenodigd.
Coiird;,/(If;e vall de Jubwtrkgroep ''Boekhoudku"dige (J(It,iezm /!Oor hoge.rcho/en": de
heer G. VAN DE VELDE
Oe subwerkgroep "boekhoudkundige adviezen voor hogescholen" wordt
geleid door confrarer G. VAN OE VELDE en is samengesteld uit een aantal
bedrijfsrevisoren die hogescholen a uditeren, de regeringscommissarissen
bij de hogescholen, een aantal financiële verantwoordelijken van hogescholen, alsook een verregenwooT<!Jging van het Mini sterie van de Vlaamse
Gemeenschap, departement Onderwijs - afdeling hogescholen en de
Vlaamse Hogescholenraad.
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Deze subwerkgroep heeft een zestal vergaderingen gehad in de loop
van 2001 waarbij onder meer de volgende topics aan bod zijn gekomen.
De bespreking van een aantal voorstellen tot wijziging van het besluir
van de Vlaamse regering van I') november 1995 met betrekking ror de
hogeschoolboekhouding werd afgerond en leidde tot een ontwerp van wijzigingsbesluir dar werd gericht aan de beleidsverantwoordelijken van de
hogeschoolsector.
War de analytische boekhouding betrefr, werd binnen de subwerkgroep consensus bereikt om de hogescholen de verplichting op te leggen
om een minimum aan relevante analyrische informatie te rapporteren, hoewel aan de hogescholen flexibiliteit gelaten werd wat de wijze betreft
waarop de analytische dimensie wordr geconcipieerd.
Verder werden een aantal adviezen afgewerkt die via de communicariekanalen van het regeringscommissariaar over de hogescholen werden verspreid: vervoerskosten en fietsvergoedingen van en naar het werk, de
rerugbetaling van inschrijvings- en examengelden, het nieuwe regime van
investeringssubsidies Digo, salarisregularisaties en terugvordering van
salarissen en het sociaa!rechte!ijk starullt van de staturairen.
De subwerkgroep heefr eveneens een antwoord geformu leerd op de
vraag van de VlHORA om een advies uit te brengen over het voorstel van
financiële kengetallen en analytische informatie re rapporteren aan de
overheid, en dit in samenspraak met de VLIR.
Verder heeft de subwerkgroep een aantal relevante onderwerpen geanalyseerd uit de verslaggeving van het Rekenhof bet reffende her onderzoek
uitgevoerd bij een aantal hogescholen. Op verzoek van het Rekenhof werd
feedback gegeven op de meeste van hun vragen en bedenkingen.
Op vraag van het regeringscommissariaat werd de sociale balans van
toepassing op ondernemingen besproken en weed onderzocht in welke
mate de hogescholen reeds aan deze informarieverplichting voldoen via de
gegevens die worden gerapporreerd in het jaarverslag en in de jaarrekemng.
Ten slone heeft de subwerkgroep zich in het afgelopen werk jaar meermaals gebogen over de problematiek van de historische lange termijnvordering teruggaand tot de beginbalans. Er werd aan alle revisoren die

.'
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optreden bij de hogescholtn geadviseerd om op uniforme wijze een bijkomende p.1Tagraaf op te nemen in hel verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de jaarrekening.
Binnen de subwerkgnx·p zijn een aamal inreressanre thema's naar voor
geschoven, zoals sociaalrttlntl ijke aspecten en toepassing van de wet op de
overheidsopdrachten.
Ook in het werk jaar 2002 (een zesml werkvergaderingen zijn gepland)
staan heel wat te behandelen adviezen op her programma: bepaling van de
aanschaffingswaarde bij verwervingen om nier (voornamelijk in het kader
van fusies), actualisering van de werkingsratio's, vergelijktnde stud ie van
de toe};:epaste afschrijvingspercemages, waarderingsregeJs met betrekking
tor de pOSt ··voorzieningen voor };:rore hersrellings- en onderhoudswerken",
de problematiek van de sociale balans, de hiswrische lange [ermijn vordering, en nog een aantal andere onderwerpen waarvan reeds een ontwerp
van advies werd voorbereid.

5. COMMI SS IE KMO
de heer B. DE GRAND RY
mevrouw I. SAEYS; de heren F. CAI.U\'(IAERTS, T. DUPONT,
D. LEBOUTI"E, L.H. Joos, G. BATS,).P. VANI)AELI:, D. SMETS
\f/ttt IIJc!XIP/»lijk Jrrrettlrifltll: mevrouw C. Cl/lel/All

Voor..iuer:

Ltdm:

De Raad heeft nieuwe opdrachten aan de Commissie KJ\IO toevertrouwd.
Naast de leden-revisoren zou de Commissie KMO eventueel nu en dan
personen kunnen uitnodigen die, op plaarselijk niveau, een doeltreffende
rol kunnen spelen als waarnemer en relais voor de informatie en de dialoog
tussen de verantwoordelijken van de KMO's en de bedrijfsn::visoren, meer
bep.1ald betreffende de economische moeil ijkheden op het (errein.
Op verloek van de FEE besloot de R:md trouwens om de heer Bernard
1)1: GRAND RY u' benoemen als vertegenwoordiger van her Insrituut in de
SAIE \\'Iorkillg GrollP van de FEE.
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De leden van de Commissie onderzochten eerst de werkzaamheden die
de vroegete Commissie KMO realiseerde, alsook de huidige behoeften van
de KMO's en steunden hierbij op de activiteiten van de 'SME Sturing
Grol/p' van de FEE.
De leden bogen zich over de mogelijkheid om de brochures die in her
verledenlO l werden gepubliceerd en die betrekking hebben op de materies
waann de bedrijfsrevisor de leiders van KMO's op doelrreffende wijze kan
bijstaan, bij te werken.
In het kader van de bijwerking van de brochure 'De (ol1frole /'(111 kleine til
ol/(lerllelllil1gtIJ~ll legden de leden een veï.l.oek om een specifieke
paragraaf voor de KMO's in her verslag van de commissaris op te nemen
voor aan de J uridische Commissie van her Instituut. De Juridische
Commissie keurde dir voorstel goed.

middelgrote

Wat de studie van de huidige behoeften van de KMO's betreft, zien de
leden onder andere de mogelijkheid om een brochure of een toelich tende
folder over de lAS-normen uit te gev(·n om de KMO's te sensibiliseren voor
de invoering en de toepassing van de internationale boekhoudkundige normen. Deze brochure zou zich beperken [Ot een verklaring van de basisprincipes van de internationale boekhoudkundige normen en hun potentiële
gevolgen voor de KMO' en zou deze met concrete case studies illustreren.
Op langere termijn zou de Commissie voordeel kunnen halen uit het opleidingsprogramma van her Instituut inzake internarionale boekhoudkundige
normen om haar acties op dIt domein VOOrt te zetten. Zo wordt er bijvoorbeeld aan gedacht om de gespecialiseerde brochures over de lAS die uit het
opleidingsprogramma van her Instituut zullen volgen, aan de behoeften
van de KMO's aan te passen.
De leden stelden verder een tweede acriepisre voor die zowel voor de
KMO's als voor de bedrijfsrevisoren kan worden gevolgd. Deze wordt
gevormd door de aanduiding van de specifieke behoeften van de KJ\IO's in

(I) Deze brochur~s hadden ml'Cr bepa;Lld betrekkin.!; op volgende pumen:

Met(·n van de presr:uie van de onderneming;
Financii.')e planning: Cl""n leidr.md voor het bc:drijE
I).: waardering van een onderneming;
Inwsteren en de gevol.!; en;
De barome(rrs Vlm dr onderneming;
Ix' controle van klein('('n midde!.!;rote ondernemingen.
(2) H.C.N.A.R., 'De comrole van kleine en middelgrote ondernemingen', 1991.
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elke fase van de levenscyclus van de onderneming, namelijk 'de srart, de
groei, de maruriteit en de ondergang van de onderneming'. De leden vonden het bijzonder nunig om de specifieke rol die de bedrijfsrevisor in elke
fase van de levenscyclus van de onderneming kan spelen, re analyseren.
De leden hebben ten slotte bijkomende lhema's voor onderzoek binnen de
Commissie voorgesteld met het oog op een specifieke publicatie, namelij k:
•
•
•
•

Het Bminw P/fln;
De financiering van de groei van de KMO's;
De ondernemingen in moei lij kheden;
\X'erknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen;
• De opvolging van de onderneming en management buy out.

6. CONTROLE VA N DE NGO'S
de heer A. Cl.YBOUW
mevrouw C. J OOS, de heren S.
A. CHAE RELS en L. OSTYN
5ecl"e/flr;flfl(: de heer E. VAN M EENSEL

Voorzine/":

Ledm:

B ALCAEN, M.

DE

WOLF, J. M AS,

Zoals gemeld in het lOR -Jaarverslag 2000 had de werkgroep in december
2000 voor de Directie-Generaal Internationale Samenwerking (D EG IS)
een aantal voorstellen geformuleerd en besproken om de regelgeving re
laten evolueren voor het volgende vijfjaren plan. Deze voorstellen hadden
betrekking op een nauwere aansluiting van de boekhouding, jaarrekening
en andere rapporreringen van de NGO's met de algemeen aanvaarde principes. De werkgroep had de indruk dat deze voorswl len positief werden
onthaald en hoopte op verdere contacten in de loop van 200 I. De overheid
is echter in 200 I niet overgegaan Wt verdere contacren mer de werkgroep.
De werkgroep heeft echter wel vernomen dat de overheid in de loop
van her jaar 2001 een ontwerp ter rafel heeft gelegd to t wijziging van
koninklijk beslui r van 18 jul i 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van nier-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun
federaties. De overheid heeft eveneens in her verlengde hiervan een voor-
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stel uitgewerkt tot wijziging van het ministerier-l Ix-sluir van 25 september 1998 houdende uitvoeringsmaatr("ge!(-n van het konink lijk besluit van
18 juli 1997 betrdTende de erkenning (-n subsidii:ring van niet-gouvern(-mentele ontwikkdingsorganisaties en van hun federa t ies. Meer hierover
werd opgenomen in Deel I van dit IBR -)aarversJag (hoofdsruk V, § 5).

7. GEMENGDE COMM ISSIE NOTA RI AAT
Voorziter:

de heer P. V.... N DEN EYNDE (Voorzin<'r Nationale Kamer der
Norarissen)
O"der/'oorzimr: de heer M. DE ''''01.1'
udlllIB/?: de heren H . FltONVll.I.E en L. OSl'YN
I..del/IAB: de heren V. DEI.V . . UX en J. VERHOI:YI:
Lnllll-flQltfrüJm: de permanente vertegenwoordigNs moeten nog worden
benoemd.
Stcrtlrlritf(1t: de heer C. B.... I.[STR ....
Deze Commissie moet een stramien voor de controle van notariskantoren
uinverken, evenrueel in de vorm van een technische nom.
Naar a:In Jeiding van de wer van 4 mei 1999 rot wijzi,!;ing van de wer
V;l n 25 ventose jaar Xl op het notarisambt (zie IBR -J aarverslag 2000,
p. 71 e.v.), van kracht sinds I januari 2000, besloot de Ibad een gemengde commissie op re ric!nen die de controle-opdracht van de notariskantoren moer bestuderen.
In 2001 werden de werhaamheden van deze commissie opg('schoft in
afwachting van een koninklijk besluit tot goedkeuring van de rekeningensteIseIs bepaald door de Nationale Kamer der Nowrissen.
Deze rekeningensrelsels (nog steeds niet goedgekeurd bij koninklijk
besluit) werden aan de commissie voorgelegd; ze hebben betrekking op
not;Jrissen die als nawurlijke persoon werken, alsook op notarissen die via
een vennootschap werken.
De Commissie herneemt h;lar werkzaamheden na de publicatie van her
koninklijk goedkeuringsbesluit.
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A. RELATIES MET DE HOGE RAAD VOOR
DE ECON OMISCHE BEROEPEN
De relaties met dl' Hoge Raad voor de Economische Beroepen worden
beschreven in her eerste deel van onderhavig IBR -Jaarverslag_ Her betreft
onder meer de samenstelling van gemengde werkgrC*pen en de adviezen
inzake de onafhankelijkheid van de commissaris en de normen inzake de
conrrole van inbreng in natura en quasi-inbreng.
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B. JNTERJ NSTITUTENCOMITE
hel tBl?: de heren L SWOLl'S, Voorzittér, A. KJlESSE, Ondervoorzitter en D. SZAFRAN, Secretaris-Generaal.

Delegatie

('((1/

De/egfllie

1/(11/

Delegatie

/.'( (1/

hel lAB: de heren J Dl: LEENHEER, Voorzitter, G. STEVENS,
Ondervoorzitter en P. VAN E ECKHOUTE, Secretaris-Generaal.
bet BIHF: de heer P. LEDENT, Voorzin("r, mevrouw F PH I LIPPE,
O ndervoorzitter en de heef G. LENA I:RTS, Directeu r-Genera.al.

Her lnrerinsriturencomiré, opgericht bij wet van 22 april 1999, vergaderde op 9 april en 10 december 2001. In de loop van 2001 droeg de
Voorzitter van her lAB , de heer J D E LEENHEER, conform de ingevoerde
procedure, het voorzitterschap van het Inrerinsritutencomi té over aan de
Voorzitter van het BIOF, de heer P. LU)ENT.

I. GEDRA GSLIJ NEN INZAKE RECLAME
Het Inrerinstitutencomité keurde in 2000 een ontwerp van gemeenschappel ijke gedragslijnen inzake reclame voor de drie Instiruten goed (z ie IBR Jaarverslag 2000, p. 239).

In 2001 bevestigden de Raden van de drie Instiruten hun akkoord met
dit ontwerp van gedragslijnen.
De voorzitter van het In terinstirutencomité deelde dit ontwerp vervolgens in naam van de drie Inst iruten ter advies mee alm de Hoge Raad voor
de Economische Beroepen.
De voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen nam
kennis van hee ontwerp van gedragslijnen inzake reclame. H ij deelde het
Interinsc ieucencomiré mee dat de Hoge Raad her ontwerp van gedragslijnen zal bestuderen in het raam van een wetsontwerp dat in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers zal worden ingediend betreffende reclame
door houders van een vrij beroep. Dit wetsontwerp heeft onder meer
betrekking op de bedrijfsrevisoren.
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2. DEONTOLOGIE VAN DE STAG EMEESTERS
Het Imerinstitmencomité kaartte kwest ies aan betreffende de deontologie
van de stagemeesrers die de drie Inst ituten aanbelangen.
De besprekingen worden voorrgezet in 2002.

C. CONTACTCOMITE MET DE

COMMISSIE VOOR
BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN
l. DOELSTELLINGEN VAN HET NIE UWE COMITÉ
Zoals aangekondigd in bet eerst(' deel van onderhavig IBR-J aarverslag,
richtte de Raad een nieuwe commissie op met de naam 'CQIIl(/ClfomÎ/é mei de
COl/il/liJsie /'{)(W BOI!kJ)(!/Idklllldige Normen'.
In het kader van de adviezen die ze inzake boekhoudrechr geeft, meer
bepaald naar aanleiding van de oproep W t commentaar die de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen over haar omwerpen van adv ies lanceerde, wij de Commissie het denkwerk van de Raad aanvullen. De ontwerpen van advies van de e BN en de bedenkingen ter zake kunnen op de
internetsite van het Instituut worden geraadpleegd , in afwachting van de
verwezenlijking van de internetsin.> van de CBN.
Deze niellwe Commissie van het !SR Spl.'C1t de rol van interface tussen
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en het mR.
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2. SAMENSTELLING VAN HET COMITÉ
De samenstelltng van het 'Conracrcomiré met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen' wordt beschreven in her eerHe deel van onderhavig
IBR-Jaarverslag (hoofdstuk 11, § 1. 3.1).

3. ACTIVITEITEN VAN HET COMITÉ I N 200 1
I n de loop van het boekjaar 2001 vergaderde her Conracrcomiré driemaal
mer de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Deze vergaderingen
hadden meer bepaald betrekking op de werkingsmodalirciren en op her
onderzoek van [wee omwerpen van advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

De leden onderzochten de volgende [wee omwerpen van advies van de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen:
•

omwerp van advies 126/ 18 houdende de aanschaffingswaarde bij inbreng
in natura;

• ontwerp van advies 178/ 1 met betrekking

dc> bo("khoudkundl8e
aspecten van de certificatie wn aandelen door handelsvennootschappen.
tot

Op 7 september 200 I br.Kht de Raad een advies uit over her ontwerp
van advies 126/ 18 van de CBN. De belangrijkste punten van dir advies
zijn opgenomen in het eerste deel van onderhav ig 1BR-Jaarverslag
(hoofdstuk V, § 1. 3.2, cl).
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D . IN TERN AT ION ALE RELATIES
I. GEMENGDE COMM ISSIE INTERNAT IONALE RELATIES

l . I.

Doe ls telli nge n van d e Co mmissi e

De gemf"ngde com missie heeft als belang rijkste doel:
•

verslag ui t te brengen over de besprekingen in de werkgroepen van de
Europese en imernationale instanties;

•

de opvolging te verdelen en ct' verzekeren van de internationale vraagstukken die specifiek ressorteren onder de beu akken com m iSSies en
wtrkg roepen van her Instituut.

1.2. Sam e ns te lling van d e Commi ss ie
De samensrelling van deze gemengde Internationale Commissie, zoals
vorig jaar goedgekeurd dOOf de respectieve Raden van de {wee Instituten,
ziet er als volgt uit:
Voorzilltr: de hetr J .F CATS

I..ttlclI-bedrijftret·iJorrl/: de heren L. SWOl.FS, p, FIVI:Z, K . VAN OOSTVELDT,
F. VI:RIIAEGEN, R . VANDER SnCllE l EN, L HE U.EIIAU T, M . D E WOLF
"tl" bet lAB: Mevr. J. LI:RM INIAUX en d e heren P. VAN E[CKIIOUTE.
IL DE \'<lILDE, F. MI:AN

l..~d(!11

W'etellJfhnpprlijk Jtrretoritltlt: de het'r D. SZlr.FRAN en Mevr. C. CHICHAl l

1.3.

Acci vicc icc n van d e Co mmissie

Op de vergadering van 21 september 200 I bogen d e leden lich hoofdzakelijk over de studie van de werkingsmodali teiten van de Commissi l' l'n de
werklaamheden die sommigen onder hl'n in internationale instanties volgen. De VOOr.!:irrer van het InstituUt, de heer L. SWOI.I'S, wees in dit verband opnieuw op de noodzaak om de internationale werkza..1mheden te
coördineren en regelmatig '1Ndlmfk' over de internationale evoluties aan de
respectieve Raden van de twee Instituten te geven.
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1.3.1.

\Xlcrkingsmodaliteiten

Er werd met eenparigheid van stemmen overeengekomen om her aantal vergaderingen van de Internat ionale Commissie vast te leggen op twee vergaderingen per jaar, elke eerste woensdag van de maanden maart en oktober.
Op deze toekomstige vergaderingen kan elk lid van de Commissie het
werk voorstell('n dat werd verricht bij de jmernationalc inSt;lOties waarin
hij zetelt, alsook een invemaris van de activiteiten die deze laatsten voeren
en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.
De voorzitter van de Commissie, de heer J.-F. C,"TS, benadrukte evenwel dat de voorgestelde agenda kan worden gewijzigd in functie van de
boekhoudkundige en financiële acrualiteit. Hij herhaalde ook dat elk lid
van de Commissie het recht heeft om deze laatste bijem re roepen om een
specifiek thema H." bestuderen.
Verder werd besloten om de imernationale documemen, meer bepaald
deze die op de vergadering worden uitge<leeld, bij het wetenschappelijk
secretariaat van het Instituut te centraliseren .
De leden hebben ten slotte de wens geuit om de samenstelling van de
Imernationale Interinstirutencomm Îssie met volgende personen uit te
breiden:
• de heer H. OUVIER, secretaris-generaal van de FEE;
• de her('n B. DE GR AND Ry en R. VERMOESEN, bedrijfsrevisoren en vertegenwoordigers van het I I3R, respect ievelijk binnen de 'FEE SAfE
W'orkillg Grollp' en de ' f;EE Ethi(J Worki"g GrollP'.

1. 3.2.

Voorstelling van de wer kzaamheden die een aantalle<len
bij internationale instanties volgen

De voorgestelde werkzaamheden hebben hoofdzakelijk betrekking op de
activiteiten van volgende internationale werkgroepen:
•

'PEE Bal/kj \'(Iorki"g Pan)", verregenwoordigd In de Internationale

commissie door de heer Frank VERHAEGI,N;
•

'FEE AflYJfl1lfing \V(wkil1g Pm·ty', vertegenwoordigd door de heer Karel

VAN OoSl"VELDT;
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•

'PEE Itmmlllft \'(/orkillg Party', vertegenwoordigd door de heer J acques
TISON;

•

'E(hics COlIlllJittee of lPAC', vene,genwoordi gd door de heer JeanFrançois CATS.

Naar aanleidin,g van de verschillende uiteenzenin,gen, stelden de leden
zich vragen over de mo,gelijkheid om elk thema dat in d e internationale
werkgroepen wordt behandeld en dat een officieel standpunt vereist,
binnen de Inrernationale commissie te analyseren. Na de gl'dachtewisseling werd afgesproken dar enkel de respectieve Raden van de twee Insti ruren bevoegd blijven om hun officieel advies uit te brengen.

2. IFAC
De algemene vergadering van IFAC werd in,gelichr over het feit dat d e
Raad van lFAC die op 12 en 13 november 2001 vergaderde, de amendementen aan de Ethische code van If"AC inzake onafhankelijkheid goedkeurden. Deze regels werden einde 2001 door If"AC gepubliceerd en worden in bijla,ge bij onderhavig Jaarverslag vermeld.
De algemene vergadering van IFAC besloot om de samenstelling van
het IAPC (Il1ttrllar;of/a! Alldilif/g Prae/iee COllllllittee) re veranderen en deze
om te dopen tot IAASB (ImenJflt;Ol/tf! Al(di/ilig (md ASmrt11lef Sf{/lldard
B()(Ird). De IAASB zal uit 18 leden besraan , waarvan 3 leden van buiten
het accounrancyberoep.
Voor kantoren met transnationale activiteiten voerde I FAC eveneens
het TrtJ11J/Itl/iol/{d A"ditors COllllllittee van IFAC (TAC) in. Verder werd de
rol van de PllblirOJltrsigbt B/k"m/(POI3) van IFAC verduidelijkt.
Om zijn activiteiten te verstevigen, besloot de al,gemene vergaderin,g
van If"AC om de bijdragen van zijn leden over 2 jaar mer 40 % re verhogen, door een stijging met 20 % in 2002 en een tweede srijging met 20 %
in 2003.
Op UItnodiging van her IBR zal het Ethisch Comité van JFAC op 21
en 22 maar[ 2002 in Brussel vergaderen en de werkzaamheden over de
mulridisciplinariteit beginnen (MOP).
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3. lA SB (VROEGE R IA SC)
Het /Ilttmal;o/l(d Aceo/llllilig SI(J//(/((rdJ COl/lIl/iute (lASe), privé-organisme
dar in 1973 werd opgericht mer her oog op de wereldw ijde harmonisatie
van de boekhoudkundî!,:c principes die in de procedures van financiële
reporring worden gebflll kt, sremde in mei 2000 met eenparigheid van
stemmen in met de nieuwe samenste lling.
Deze nieuwe samenstelling steunr op de invoering van een nieuwe
structuur, aange p..1st a.1t1 de inzet van de inrernationale boekhoudkundige
normalisatie. Het cenmde (-lemenr van deze hervorming wil her lASe
immers een heus statuU[ van internationaal normgever geven, rcnv ijl het
voordien vooral een harmoniserende rol speelde.

Daarom besraat de

srrl!cntUf

van her IASC nu uit volgende organen:

• een Uitvoerend Comin'=

(The BOt/rtl) aangf.>duid mN hN If.>trerwoord
IASB , /lIIe/'llalhJ/lal Accollnting Stm!dtlrdi BWI/-d, en vooral belast mer de
inbreng van technische expert isf.> voor de rf.>dactie van boekhoud normen;

• een Toezichtsraad bestaandf.> uit

frtlifees en belast met df.> aanduiding
van de leden van hf.>t Uitvoerend comiré, her zoeken van fondsen en hC:'t
uitvoeren vnn constitutionele amendementen;

•

een lnrerpretariecomité (SIC, Sftmdards /nlerpreltltioll COlllllliflee) belust
mer her leveren van de vereiste bijstand voor de toepassing en de interpretatie van de inrcrnarionnle boekhoudkundige normen; en

• een Adviescomité (SAC,

Sftmdards Adl'isory Cormci/) dat dC:' partijen die
betrokken zijn bij de internationale jil/tfl/áete reporfillg ook bij hN uitvoeringsproces van de internationale boekhoudkundige normen moet
betrekken en dat het Uitvot-rC:'nd Comité C:'n eventuf.>el de Toezichtsraad
moer adviseren_

In de praktijk wordt het cen traal clement van deze nieuwe structuur
verwezenlijkt door de overdmcht naar de IASB van de technische bevoegdhc<lcn inzake boekhoudkundige normalisatie, die aan de gewezen Board
van het lASC wan-n tot-gf.>kend_
De /ASB wordt zo de enigC:' vC:'rantwoordelijke inzake de implf.>mC:'ntatitvnn de internationale boekhoudkundige normen, zodat cr vanaf heden
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sprake is van de IASB en niel langer van h('( fA Se. Het logo van het fA Se
wordt vervangen door dat vao de IASB en het adres vao de internetsite
door volgend adres: hup:/Iwww.iasb.org.uk
Op zijn eerste vergadering die van 18 tor 20 april 200 1 plaatsvond in
Londen, kondigde de IASB aan dat de intern:nionale boekhoudkundige
normen die hij in de {(x·komst zou uitbrengen, niet langer de naam fA S~
IIOrl/lI'II, maar IFRS-llorflltll (lllIrrlltll;ollld Filllll/cial Rrportillg SI{//u/tlrd.J) zou~
den dragen. Zo behouden de normen I tOl 4 1 die bestonden op één april
2001 , darum waarop de IA$B in werking treedt , hun I AS~nomenciaruur.
De volgende uitgebrachre norm zal de rire!IFRS I en niet 'norm l AS 42'
dragen. Dezf." wijziging van terminologie getuigt van de wil van de IASB
om zijn actie uit te br("iden tOt financiële r("porring in h('t algemeen en
ni("t te beperken tot het boek houdkundig normaJi satieproces.
De bestaande internationa le boekhoud kundige normen hebben bijge~
dragen [Ot de verberering en de harmonisatie van financ iële reporring op
internationaal niveau. De Europese Commissie sprak zich uit (en gunste
van de promotie van het gebruik van het boekhoud kader van de IASB in
de Europese Unie. In zijn mededeling van 13 jun i 2000 over de st rategie
inzake financiële teporring'" bevLoeit de Eu ropese Commiss ie immers de
invoering aan van de internationale boekhoudk undige normen voor de
geconsolideerde rekeningen van bcursgt~noteerde ondernemingen regen
2005. In de loop van h("{ jaar 2000 bracht ze een ontwerp van verordening
uit over de toepassing van de internationale boekhoudkundige normen"'.
De zetel van de IASB bevindt zich in Londen: 30 Ca nnon Street,
London EC4 M 6XH , Unired Kingdom; tel. +44 (0) 20 7246 6410; fax.
+44 (0) 20 7246 64 11 ; e~m ail : iasb0 iasb.org.uk
De activiteiten van de lASB worden vermeld in HoofdStuk 11 Boek~
houdkundige Reglementering van het eerste deel van onderhavig verslag.

(I) Medt"delong \":In de Comm,ssie aan de Ra.uJ en hef Europees Parlemem, 'Slrulq,ir 1>.1"
,k EU i"wkt /it"IN(ûl, "ptJrl/llg; aa"pu~', COM (2000) 3~9 finaal, I 3 ]IUl' 2000.

(2)

M ededelin~

van de Comm,ssie ;l;In de R:I:Id en her EuropeC"S Parlement. '01l'II"(rp I·d1l
tk illftr",,'iwtJ/'

l"rrTJrJ.m,,!. l"dl/ Ixf ENrof't'tS P"rltl/ltnf tt1 tlt R,ttl<l til," ti, fOlJl<mi"!.
6«~!xJNJkN"tligt _"Im', CO M (lOO I) 80 fio;l;ll. 13 februan lOOI.
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4. FÉDÉRATION DES EXPERTS-COMPTABLES
EUROPÉENS (FEE)
Het Insriruur was dir jaar /.'VCO(>{:IlS zeer actief in de FEE en de 12 werkwaarin h ij is vertegenwoordigd. Er dicm eveneens re worden aangest ipt dat een lid van het IBR zetelt in de raad van de FEE.
groe~n

Het jaarverslag van de FEE zal beschikbaar zijn op de website van de
FEE op het volgende adres www.fee.be onder de rubriek "newsleners and
reports".
H ierond f."r vind t u een tabel met de diverse werkgroepen waaraan her
Instituut deel neemt mer vermeldi ng van de naam van d e confraters dil.'
erin zetelen.

W ERKGROE PEN

I.B. R. VE RT EG ENWOORDIGERS

FEE Council

F1VEZ

FEE Erhics

VERMOESEN R., effectief lid
CATS J .F. , plaatsvervanger

FE E Accouming

VAN OoSTVELDT K .

PE E Banks

VERHAEGEN

FE E [ nsumnce

V .... NDER ST1CHEt.EN R .

FE E Liberalisat ion

FrVEZ P., SZAFRAN D.

FEE Public Sector

CiIRISTIAENS ) .

FEE Auditing

FIVEZ

FE E Environment

HEI.I.EBAUT F, COSTA

FEE $ME

DE GRAND

FEE Educarion

VAN IMPE P.

FEE Management

VAN IMPE

FEE Tax

DE WOLf M.

P.

F.

P. , SUFRAN

RY B.,

D.

O.

CH IC II AII

C.

P.
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;. COMM /7TEE ON AUD / T /NG VAN DE
EUROPESE COMM ISS I E
Her Comité belast met de wette lijke rekeningconrrole (ColI/lllilfee Ql1
AI/di/illg) van de Europese Commissie vergaderde nveem naJ in 2001. In dir
comité lcrelen verregenwoorcligers van de regeringen van de lidstaten en

de vertegenwoordigers van het beroep. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen en her IBR maken deel uit van de Belgische delegatie
onder leiding van de verregenwoordi8er van de Minisrer van Economie.
Tijdens deze vergaderingen spitste het Commitlet
vitein:n (Oe op volgende materies:

011

Alfdifing zijn actÎ-

•
•

onaflwnkeJijkheid van de wenelijke rekeningconcrolcurs
burgerlijke aansprakelijkheid van de wcnelijke rekcningconrroleu rs in
de Europese Unie

•
•
•

audimormen
conrroleverslagen en modernisering van de boekhoudrichtlijnen
inbreng in narurn

Na..tr aanleiding van deze activiteiten planr de Europese Commissie de
invoering in 2002 van een onrweq> van Europese aanbeveling over de
on:&lankeiijkheid van de wettel ijke rekeningconrroleur. Einde 2001 zette
de Europese Commiss ie de vertaling van het on twerp van aanbeveling
voort. Het advies van de Raad van 7 december 2001 inzake onafllllnkelijk!leid, in bijlage bij onderhavig ja:lrverslag, bevat een gederailleerde beschrijving van de bepalingen van het omwerp van Europese aanbeveling.
In 2002 vervolgt het COII/mil/tt 011 Al/rlÎ/Îng zijn werkzaamheden betreffende de harmonisatie van de conrrolenormen in de Europese Unie. In deze
comext volgt het COllllllil/tt 011 A(lllitillE de internationale evolutit.'"S op de
voer. De algemene vergadering van IFAC van november 2001 stemde
immers in met een hervorming van her ex- IAPC (Iliterlltlt;ollid Aflrlit;'lg
Prtlctia CO!!lll/iflee) in de IAAS B (lnterl/tlt;ol/tI! IllIditillK III/d l\l!11rt1l/ce
Sftllularrls BOtIn!), die de inrernationale audimornlt"n voorbereidt (ISA).
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6. FÉDÉRATION IN T ERNATIONALE DES EXPERTSCOMPTABLES FRA NCO P HON ES (FIOEF)
De ' FédérarÎon ]mcrnationale des Expe rts Comptables Francophones
(FlOEF)' (Intt'rnationale Fedc'ratie van Frarmalige Accountants), opgericht
in 1981, is een srructuur van uitwisselingen en samenwerking russen de
beroepsorgani saties van volgende landen: Belg ië, Benin , Canada, Kameroen, Ivoork ust, Frankrij k, Gabon, Guinea, Libanon , t-.hdagaskar, Marokko, Mali, J\b.uriranië, Dcmocrmische Republiek Kongo, Senegal, Syrië,
Tunesii.-' en, sinds kOft, Albanië en Roemenië.

0 (' FIO EF tdt nu 24 leden verdeeld over de 21 hogervermeiJe landen.
Het ISR wordt bij de FIOEF venegenwoordigd door de heer M. DE
W'OLI'.
Ot.- FlOEF wil df." ethiek en de activiteiten van Je professionals van de
orga ni saties die lid zijn, ontwikkelen en harmoniseren om een hoogstaande kwalitatieve dienstverlening te verzekeren. Als malgemeenschap
onderneemt de FIOEF haar activiteiten ook om de Franstalige boekhoudkundige en financiële cultuur te prammen.
De FIOEF stredt deze doelstellingen na in het kader van nieuwe stawten, die gederailleerd worden weerge8even op de site van de FIDEF:
h r{ p:l!www.fidef.org
De FIOEF neemt eveneens als lid deel aan de werkzaamheden vun de
I"'erl/a/jol/a! Fedeml;M of A ((o/(/llm/lS (l FAC) en uan de activiteit('n wn de
Or,ganisatie van de Verenigde N~lties als waarnemer van de intergouvernemenrele werkgroep van experts van internationale boekhoudnormen.
De belangrijkste beslissingen die de FIOEF in de loop van het JUar
2001 num, hndden berrekkin,g op volgende elementen:

•

nieuwe toetredingen, meer bepaald deze van Albunië en Roemenië;

•

de goedkeuring door de algemene vergadering van de nieuwe smtuten
en her nieuw huishoudelijk reglenwnt van de FIOEF;

•

het communicati ebeleid van de FIOEF: invoering van een imernersite
van de FIO EF (htt p://www.fidef.org) en publicatie van een informatiebulk'rin dat tweemaal per iaar een overzicht geeft van de activiteit van
de FIOEF en van haar leden;
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• her opleidingsbeleid van de FI DEF met het oog op de organis.'uie van
seminaries over de internationale boekholldnormen en de internation;IJe alldirnormen;
• de oprichr ing van rechnische groepen d ie bNrekking hebben op de
ethiek en de deomoJogie van het beroep en op de economische fr.l!lcofonie;
• de herziening van her bijdragesysteem om nieuwe tarieven te bepalen
en nieuwe inningsmodalireiten te definiëren;
• he.-t actieprog ramma voor 2001-2002, dat het thema van de verantwoordelijkheid van de com missaris rer studie zal voorleggen aan de.Raad vun Behee.-r van de FID EF die doorgam van 28 februa ri rot 3 maart
2002.

7. BELG ISCH-NEDERLA N DSE GESPREKSG ROEP
Afi'tUlrdigillg /'a" hfl IIJR: de heren D. SMETS (deJegatievoorziner vanaf
I juni 2001), H. VAN IMPt: (delegarievoorzim:r (Or I juni 200 1),
R. ADRIAENSSENS, L.H .Joos, J. VANDERHOEG11Ten E. VAN ME1:NS I:L
Aan de Belgisch-Neder landse gespreksgroep nemen delegat ies van her
N IVRA, het NOvAA, hel lAB en IBR deel.
Tijdens de vergaderingen van de Belgisch-Nederlandse gespeksgroep
worden in het bijzonder op informele basis gegevens uitgewisseld over het
beroep in beide landen.
De gespreksgroep vergaderde, zoals gebruikelijk, tweemaal in her voorbije jaar. De eerste vergadering van 27 maart 200 I werd voorgezcten door
de heer A. BE RT van het l AB. De tweede ve rgadering vond plaats op
9 okrober 200 I.
Er wcrd onder meer ingegaan op de vereiste diploma's voor de roelating lOl het beroep in de verschillende beroepsorganisaties van beide landen, de nieuwe Nederlandse wetgevi ng met betrekking rot de inkomstenbelaning, de doorlichting van de accounrantswergeving in Nederland en
her wersontwerp (orporufl gOI'«II(fl/ct in België.
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Bij de wqZlglllg van de accounranrswergeving in [993 werd in de
Nederlandse wet een eva luatiebcpaling opgenomen. Deze bepaling ver·
p[ichr de minisrer van economische zaken om telkens na zes jaar de wet op
de regisrernccounrams en de wet op de accountants·administratieconsulen·
ren re evalueren en hierover verslag ui t te brengen aan de Tweede Kamer.
Het externe onderloek naar het functioneren van de accounranrswetgeving
dar werd uitgevo<"rd door her bureau Berenschor werd in oktober 2000
bezorgd aan de Tweede Kamer.
Na de publicatie van het kahinerssrandpunr van het minisrerie van economische zaken inzake de eval uatie van de accounranrswetgeving moesten
de beide Nederlandse beroepsorganisaties een overeenstemming bereiken
over gemeenschappelijke voorsrellen voor de regulering van her beroep.
Het NIVRA meent een maximale waarborg voor de kwaliteit van de
beroepsuitoefening re moeten bewerkstelligen door een zorgvuldige regu·
lering van het beroep op het gebied van de opleiding en de onafhankelijk.
heid en een daar:t.."ln gekoppeld sysreem van extern toezichr. Er wordt dan
ook gehoopt dat de Europese richtlijnen ter zake de onarhankel ijk heid
spoedig kunnen worden ingevoerd.

8. T RANSPARENCY INTERNATIONAL
TrtlrIJp"rtllry /IIU""al;on,,1 is een NGO naar Dui ts recht, opgericht in 1993
om corrupti e in de inrernationale rransacties re besrrijden. Het is niet haar
bedoeling om re vervolgen of aan re geven, maar om lessen uir her verie·
den te trekken om re verm ijden dar fouten worden herhaald en om gepaste
maatregelen voor re stellen. Ze geniet de fi nancii:le steun van grore inter·
nationale organisat ies, openb.1re onrwikkelingsagenrsch:lppen, diverse bur·
gerlij ke stichtingen, beroepsverenigi ngen en ondernemingen en ook de
erkenning door de IFAC.

De werkzaamheden worden gele id of uitgevoerd door 75 'nationale
afdel ingen'.
Het adres van de vertegenwoordiging in Belg ië is: Transparency Inter·
national Brussels, Sq. Vergoee 39, 1030 Brussel, Tel. 02/735.65.58, Fax
02/732.90.26
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De voorL.iner van het IBR is lid van de nationale raad van beheer.
De acciemiddelen steunen hoofdzakel ijk op:
•

de ge p~ISte stappen bij grote internationale organisaties en reger ingen;
de \'\fereldbank steunt deze ini tiarieven srerk,

•

opleiding en voorlichting van journalisten en bu rgerl ijke verenigi ngen,
gesteund door een maandelijkse brief, een gederailleerd jaarverslag. een
handleiding voor analyse en interventie ('The TI Souree Book') en een
databesrand van 1000 I'a,!;ina's ('The Companion Book'). Er bestaat
reeds een Sp..'lanse vertaling van het 'Source Book' cn de Franse verralin,!; wordt voorbereid.

Het verslag 2001 bevar een enquête over 91 landen, ,!;eklasseerd volgens de waarneming van de bestaande corruptiegraad.
Het adres van de site van 'fr(/r/sprlrer/cy ll11ertlrlti(Jfwl is: http://www.
rransp..1Tt'ncy.org
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VI. PERMANENTE VORMING

A. COMMISS IE PERMANENTE VOItMING
Samenste lling
Voorzit/er: De heer P. VAN IMP!;

Leden:

M evrouw V. MARrCQ
De heren E . VAN DEN B RANDEN, R . V AN ASllROECK, D . SMETS

Secrtltlr;s: De heer Cl. B.... LESTRA

Opdrachten
De ojxlrachten van de Commissie bestaae uit volgende aspecten:
•

een controle uitoefenen van de kwalieeit van de vormingen (sprekers,
onderwerpen, schrirtelijk materiaal, ... ) voor zowel de srage als de permanente vormin,g;

•

samenstellen van een aangepast jaarl ijks programma dat beantwoorde
aan de reële nod en;

•

een voldoende graad van ve rnieuwing en spec ialisatie verzekeren
binnen het jaarlijks programma;

•

aanhalen van onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn.

Activ ite iten
Artikelen 2,14 en 18bis van de wer vun 22 juli 195 3 en :lr[ikeJ 25 van het
huishoudelijk reglemenr stipuleren dac de Raad van het lnsriruu[ belast is
mer her toezicht op het beroep, de organisatie van de stage en de vorming
van de leden.
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De eerste twee taken worden vervuld door specifieke commissies. De
Raad oordeelde het opportuun om de Commissie Vorming, die zich steeds
heeft ontfermd over het derde luik , te reactiveren.
De Commissie Vorming vergaderde viermaal om onder meer het pro·
gmmma van de Permanente Vorming 2002 samen te stellen.
In aansluiting bij de richtlijnen van de Raad heeft de Commissie voor·
namelijk gemlCht de seminaries te stroomlij nen rond drie kerngedachu:n.
De invOt."ring van de IAS·normen kreeg tijdens de voorbije twee jaar
[('(-cis ruimschoots aandacht. De inspanningen op di r vlak zullen worden
bestendigd dOOf de organisatie van slx'Cialisarieseminaries, gespreid over
twee jaar.
Rekening houdend mer de bedenkingen rerzake van de Raad, werden
door de Commissie Vorming diverse nieuwe onderwerpen opgenomen in
her vormingsprogramma, w;w.rbij onder meer her accent wordt gelegd op
specifieke vaardigheden die nunig kunlll.'n zijn voor de bedrijfsrevisor.
In her najaar zullen enkele sessies worden georganiseerd rond commu·
niemie, managemenrvaardight-clen en snclleesrechnieken .
Ten .slo[[e heeft de Commissie Vorming tevens besloten her tijdschema
van de seminaries bij re sturen. Een aamal sem inaries worden bijvoorbeeld
gebundeld in een ochrend· en een namiddagsessie. Anderen zullen als een
avondsessie worden georganiseerd. De eyclus rond fiscale thema's wordt
verplaatst om beter te kunnen anticiperen op mogelijke wetswijzigingen.
In de mare van het mogelijke zal ook getracht worden snel in te spelen
op de actualiteit door de organisatie van seminaries "ad hoc".
De Commissie Vorming is ook begaan mer de kwaliteit van de seminaries, sinds dit jaar inclusier smgesemirmries (besli ssing V:1Il de Raad van
7 september), en in het bijzonder van de sprt'kers en de syllabi. Bijgevolg
is de samenwerki ng mer de Stagecommissie nog versterkt.
Htt evaluatieformulier werd ,geherdefinieerd. De resulwten van de
en(luêres zullen door de Commissie op periodieke wijze kritisch worden
besnrdecrd.

Gewoontegetrouw worden ook een {weeHlI studiedagen op het programma gepla.1tst. In het najaar van 2002 wordt in samenwerking met de
Federatie en de Kamer van de Norarissen nagegaan op welkt vlakken er
een mogelijkheid bestaat tot samenwerking russen de twee beroepen.
Gezamen lijke vormi ngsprojecten met andere beroepsfederatit"s en organisaties worden eveneens bestudee rd .

B. PROGRAMMA VOOR PERMANENTE VORM ING
In 2001 heeft het Insei tuut een volledig programma permanente vorming
opgesteld voor de bedrijfsrev isoren en hun professionele medewerkers. Ht"t
programma kan ingedeeld worden in 3 grote categorici5n:
•

[en eerste zijn er de cycl i, die een modulaire uieeenzening bieden van
bepaalde onderwerpen. Op deze wijze wordt het de deelnemers mogelijk
gemaakt een gOOt·tailleerde kijk te krijgen op de bchandelde materie;

• door de organisatie van sem inaries wordt een updaeing en uitdieping
nagestreefd van spec ifieke tOpics binnen de vakgt"bieden controle en
het beroep, rec ht en fisca li teit , accountancy en informatica;
•

ren slotte wordt een programma van case-study's aangeboden via de
praktijksem inar ies. Deze intensieve vinge~ fenin ge n zijn in pri ncipe
bestemd voor laatstejaarsstag iairs en jonge revi soren. In de prakrijk
blijkt dat er ook een sterke interesse is voor deze wijze van vorming
vanuit de groep van meer ervaren revisoren.

Ook in 2001 werd dir progmmma door de leden zeer posi tief omhaald.
Zowel het kwalitatief niv(-'du als de deel name was uiterst bev redigend. In
2001 werden in totaal 72 seminari es (ren opzichte van 81 in 2000) en
2 srudiedagen georgani seerd voor ongeveer 2.698 deelnemers (een opzichte
van zowat 3.2 25 in 2000). Zoals vorig jaar werd de deelname aangemoedigd door een su rplus van 6 vormi ngscheq ues waarvan jonge revisoren
konden gebruik maken.
Bovend ien hebben alle revisoren, als gevolg van een beslissing van de
algemene vergadering van 27 april 200 1, gebruik kunnen maken van
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3 vormingscheqlles (e lk ter waarde van een halve dag). Deze cheques
waren geldig tot einde 2001.

1997

1998

1999

2000

200 I

Aantal sem inaries

11 8

104

10 5

81

81

AarHal d eelneme rs

3.400

3.500

2.750

3.225

2.69H

29

34

26

40

)7

Gc midu c luc d ee lna me

Uit voorgaande tabel leerr men dar het gemiddelde aantal deelnemers
voor het jaar 2001 vergel ijkbaar is met dat van 2000.
Het vormingsprogramma 2001 heeft de boot van de toenemende inrernationalist.-ring van het beroep nier gemist. Het IB R is er terecht fier op
als één van de eersten vormingen te organiseren die beantwoorden aan de
behoefte van de revisor en zijn medewerkers.
De nadruk op internationalisering zal zich in de toekomst overigens
nog meer manifesteren in de vormingsprogramma's.
G raag willen we hierbij onze hartelijke dank betuigen aan de diverse
sprekers die door hun inzer deze specialisatie<lagen op een hoog kwalitatief
niveau hebben gebracht.
[n ondt.-rstaande tabel vindt
de sprekers.

ti

de diverse bi-handelde onderwerpen en

SEMINARIES
l. CONTROLE - HET BEROEP
De bc.··drijrsrevisor en het audircomÎrél
Corporau: governance

M.J.

Le reviscur d'enrrepriscs Ct Ie comité
d'alldit/Corporare governance

D. CAPRASSE
C. D ENDAUW

De revisor in de publieke secwr

). CHRISTIAENS

Le reviseLlf dans Ie secreu f publ ic

eh. VANDEN
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SAMULANX

H . VAN PASSEL

BOSCH

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad

J G EYSEN
P. VAN GEYT
L. VAN HOYWEGHEN

Le reviseur er Ie conseil d'enrreprise

P. COMHAIRE
M. r l.AGOTlllER

M.A . VERBEURE
Ondernemingen in moeilijkheden

L. ACKE

H . BRAECKMANS
Emreprists en difflcultés

D. LEBOU1TE
JP. VINCKE

Updating audirnormen: specifieke
opdrachten

G. BATS

Actualité des normes cl'audiT:
missions spéciales

J~M.

U]xlaring boekhoudrecll[

J VERHOEYE

Acrualités du droil com prable

J -L

Vereffening en ombinding van
vennootschappen

G. BATS

Liquidation er dissoluc ion des sociécés

J .-i\1.

U]xlaring audi cnor men: permanente
opdrachten

H. WILMOTS

Acruulités des normes d'audit: missions
permunenres

J VANDERNOOT

VINCENT

SERVAlS

VINCENT

2. RECHT - FISCALITEIT
U]xlacing fiscalireic: personenbelasting

J H AUSTRA ETE

U]xlacing fisca liteit: vennootschapsbelasting

J.

Le rc·viseur et Ie droit des sociétés:
aspeccs p:,rticu liers

M. DE \VOI.E'

AClualités en impöts SUT les reven us

M. DE Wou'

VERHOEYE
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3. ACCOUNTANCY
Cash flowsratemen fS

Ph. LoNGE R ~T" I: Y

Financiële instrumenten: lAS 32 en 391

O . CAlTOOR

Ins truments fi nanciers: lAS 32 er 39
Leasing: boek houdkundi,ge verwerking

J. F.

Belgische ondernemingen: voorbert'idi ng

W. AERTS

op gebrui k lAS

P.

VAN D EN OR lIiSSCHE

1-1 EMSCII OOTE

L. $wou·'S
K . M . VAN ÛOSTVELDT

Enrreprises belges: p réparation à

J'ucilisarion des nOTmes lAS

E. GOI.ENVAUX
Th . NmERI.J\NDT
D . V AN CUTSEM

In leiding ror de US GAAP-no rmen!
Im roducrion aux norrnes US GAA P

Ph.

LoNGERSTAEY

4. INFO RMAT ICA
ERP-sysremen

eh. V AN I)[NABE ELE

Sysrèmes ER P

eh. VANI)(N ABE ELE

Internet: Informa tiebron voor de
bed ri ifsrev isor

A . C! I A[RI:I.s

lnrerner: souree cl'informarion pOllr les
revÎscurs d'en tre pri ses

A.

E-Commerce/ Wehrrusf

I. BOETS
H . CROSII,RS

CHAERm.s

D .SZMRAN

E-Commercef\Xlchrrusr

G. ATAVA

I. BOE1"5
D .SZAI'RA N

IT en finan cial (luditfiT et audit financier
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D. T IMMERMAN

VORMINGSCYCLI
I. INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING
Inleiding ror de "[nternational Standards
on Audit!ns"

P. PAU\'.:' EI.s

Jntrodu(rjon

P. FrvEZ

:lUX

" International Srandards

on Audirjng"

De ISA 700 en een vergelijking van de
ISA met de Belgische normen en
aanbevelingen

P. PAUWELS

La norme ISA 700 et une comparaison

P. FIVEZ

entre les normes ISA cr les normes
recommandations bclges

(>t

2. CONSOLIDATIE
Grondig programma Ol.b.t. alle fe<:hnische
aspecten van consolidatie

W. D EKI: YSER

Programme approfondi concernanr rous les
aspecrs rechniques de la consolidarîon

A. Wwn

Het begeleiden van de eerste consolidatie

1'.

VAN CLEEF

L'encadrement de la première consolidation

L.

D E M EULEMEESTER

A. WHITl:

De analyse van de eigen middelen binnen
de consul idatie , veranderingen van
groepsSfrllCturen en casestudy

W. D EKEYSER

Conrróle des capÎcaux propres consolidés,
modj(jcarion des strucrures de groupe
et érudes de cas

A. Wr-uTlO

Financiële analyse van geconsolideerde
jaarrekeningen: racio's en geconsolid eerde vermogenssrromenrabcl

Ch. VAN WYMEI:RSCH

!BH -
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L'analyse financière d es com ptts consolidés:
mtios (:[ tableau d e financemenr consolidé

Ch. VAN \X!YMEERSCII

De aud it van d e geconsol idt"f: rde jaarreken ing

L. MARTENS

T. VAN CI.l:liI'

L':ludit d es compres consolidés

L. DE MWLEM EE5TER

3. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
Imroductie rot de inrernationale boekhoudnormen

E.DAMS

La profession face aux normes comptables
internationales

R. VERMO E5EN

\'<Iaardering van acti va en passiva

E. D AMS

Evaluarion des avoirs er des dertes

P. Sc. II UM I~1I

De resulrarenrekeninJ;: en een aamal
speciale topics
Comprabi li sation au compte de rés ul tats

J.-P. SERVAlS

Consol idatie en presemat ie van de
financiële sta[f~n

P.

VAN D EN

Consolidation tt préstmation des états
financiers

V.

ETIENNE

EYNDE

Ver.toening van de lAS-normen mer de
Europese richtlijnen
Réconciliation des normes lAS av/..'C les
direcrives européen nes

C. DENDAUW

4. DE REVISOR EN FRAUDE
Forensic Auditing: fraudedetecrie en
fraudeonden:oek
Expertise légale: dérecrÎon et enquête
de fraude
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Y. MERLI N

J uridische aspecten aangaande fraude:
srrafrechtc-l ijke aandachtspunten en
WItwassen

P. Coox
D. MOtCKX

Aspeccs juridiques de la fraude: dispositions
pénales et protecrion de III vic priv6e et
;\speCtS juridiques du blanchimcnr

J -F. GODImIU.E

IT en fmude

P. BRUYNINCKX

IT et fmude

P. BR UYNINCKX

Verslaggevingsfra ude

E.J.

Fraude par rapport aux compees annuels

Y. MERI.I N

Y. MERLJN
Ch.-A. VAN O WENEEl.

LAMMERS

PRAKTIJKSEMI N ARIES
Analytische controleaanpllk: casestudy
handelsondernemingen

w. GROI'I'I LS
M. NICOLAS

Approche de cont role analytique: étude de
cas dans une cntreprise com merciale

w. GROFFILS

Fusies en splitsingen

V. LEURUN
A. CHA EREI.s

JP.
Fusions et seissions

VINCKE

A. CIlAEREl.S

J -M. COUGNON

JP. VINCKE
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HET N I EU W VENNOOT SCI-I A P$HECHT

I-Ie[ Werbock van Vennoolschappen:
oorsprong, srrucruur en bestemming

A. BENOh-MOURY

K.

GEI:NS

SelcClÎeve welichring van de inhoudelijke
vernieuwingen die van bebng zijn
voor de bedrijfsrevisor

P. P. B"RGER

Vergel ijkende analyse v[ln de oude en
nieuwe bepali ngen

A. KII.I:5.'m

Verkenning van de srTUCWUf van hel KB
van 31 januari 200 I en een rechnische
uireenzerring van de jaarrekeningrechtelijke bepa lingen in her w('(boek
en zijn uitvoeringsbesluit

J.P. MAilS

Rondcrafel onder her voorlincrschap van

H .OUVIER

Pand

J- E C...TS

~l. DE WOI.F

Y.

STEMPNIER\"'SKY

L. ACKE

G. BATS

J P.

V INCKE

• Op 23 november 200 1;
OE BEDRIJFSREV ISOR EN DE ON AFHA N KELIJKHE ID
Uiteenzetting betreffende de onanlunkdijkhcidsvereistt'n ren behoeve van d e
prudentiële controle en lx.-scherming
van de aandedhouders door de
Voorzitter van de Com missie voor het
Bank- en Financiewezen

E.

Benadering van de FEE door de Voorûrrer
van de 'Erhics \Xlorking Party'

1-1 . R ING
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\X!YME I; RSCH

M. P ICQUWR

Benadering van de IFAC ' Ethic$ Commirtee'

J. -F CATS

Benadering van de Europese Commissie
en de Angelsaksische benadering
door het Afdelingshoofd Financiële
Informatie en Venno()(schapsrechr
in het Directoraat-Generaal [nrerne
Marb , Europese Commissie

K. VAN H Utu:

Uiteenzetting d oor de Vool.lirrer van
de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen

J.P. SERVAlS

Vergelijkende analyse SEC - EG

A. K ILE5S E

Voorzitterschap van het panel

L. SWOI.FS

Uiteenzetting door de Minister van
Economie

Ch. PICQUf:

"
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VII. STUDIES EN PUBLICATIES
I. Techni sche studiecomm iss ies
l.I. Audit en milieu

1.2. Boekhouding en eunuult in dl' non-pro(itst"Cwr

2. Acti viteite n va n de StlId icd icn s(
3. Pllblicat ics
_~. 1.

Periodieke ICkrichrcn

_~.2.

\'V'crbotk van v('nnOOfschaprxll

.' .,). Ilandelingcn van hel Forum :WOO

3..1. Pr.lkfischc aspecten van ,Il' udministratieve urJ.:anisaric en de interne
(umrole

35. Toegang tut hel berotp
).6. I 1\:[ Vademecum van de bc-,lrijfsrevisor 200 J
3.7. Ander<' public:trjeprujl"Cren

I. TECH N ISCHE ST U D I ECO MM ISS IES
l .I.

Audi[ en M ili eu

Voorzitter:
Ledm:

de heer L. HELlEBA UT

Mevrouw R. VAN MA El E, d e he ren T. BUTENEERS,
B. D E K LERCK , V. DE W ULF, D . KROES

Sen -ela r;tI(/! ;

de heer O. COSTA

De belangrijkste doelstelling van de werkg roep is de bedrijfsrevisor een
actieve fol re laren (mee}spelen bij ontwikkelingen op gebied van mili eug ebonden zaken zoals accountingdoctrines , miliellnlppOrterÎng en -acresrering.
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In de loop van het voorbije jaar kwam de ,groep "Audit en Milieu" vier-

maal samen.
De voornaamsH.' werkzaamheden hadden berrekkin,g op her bijwerken
van de technische nota's mer betrekking tot de cont roles voor FOST-Plus,
VAL- I-PAC en BEBAT. De technische nota's omvatten vier dden: een
tedmische nota flr;rto i ntf ll, een controleprogramma, een model van verslag en een represemariebrief.
Deze bijwerkingen werden in nauwe samenwerkin,g met verte,genwoordigers van deze instellingen uitgewerkt.
Vanaf 2002 za l een nieuwe opdracht aan de bedrijfsrevisoren roevertrouwd worden. H et betreft een arresrfunctie voor RECUPEI.. RECU PD. is de
verantwoordelijke instamie voor her recycleren van elektrische en elektronische apparaten in België. Een technische nota hierover zal door de werkgroep opgesteld worden.
De andere belangrijke opdracht van de werkgroep "Audit en Milieu"
bestond in de promotie van de Prijs 2001 voor het Beste Milicurapporr
2000. D(' prijs bekroont het beste milieuverslag van een Belgische ondern('min,g en werd voor de vierde opeenvolgende maal toegekend door her
Instituut der Bedrijfsrevi soren.
De milieuprijs 2001 zal in het eerste semester 2002 worden uitgereikt.
De jury stond onder leiding van de heer Luc HEI.lEBAUT, voorzitter van
de werkgroep "Audit en Milieu" .
Bedrijfsrevisoren-juryleden waren mevrouw Ros ira VAN IvIAEI.E, d('
heren Theo BUTENEERS, Danid KROES en Vincent DE WULF.
De jury werd aangevuld mer vijf experren nier-btodrijfsrevisoten:
•
•
•

•
•

mevrouw prof. dc. Marie-Paule KESTEMONT(Professor UCL);
proF. dr. Aviel VERBRUGGEN , professor 'Milieu en Economie' aan de
U1;S IA, voorzit[('r STEM (Stichtin,g Technologie En Milieu);
prof. LllC LAVRIjSEN (professor RUGent);
de h('(T Jacques W!RTGEN - Directeur van het Koninklijk Instituut
voor hc:r Duurzame Beheer van de Naruurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT);
de beer Karel BUTrJENS (SIDMAR).
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leder rapport wordt hierbij beoordee ld vanuit 9 inva lshoeken. De
Ix-oordeling resulteert in een score op 100 waarvan de verdeling [lissen
haak jes vermeld is.

I. Corporale Profile (I 0)
2. f?eporISroptCIO)
3. Em'irol/lI/t'IIlal j\jltnllgelllt'lll (10)
4. Slflkeholdm Reltlliolll (15)
5. COlllllllmirtlliolll til/ti tltJigll (10)
6. Em'irOllllltllllll ill/pacl iliforlllfllioll (20)
7. filltlllrt (10)
8. SIIJ/tlillllbilily lIIul «(;elfiritmy (10)
9. Verifimli(J/1 (5)

De jury heeft beslist de winnaar van 2001 voor te scellen om deel te
nemen op Europees nivc:1U aan de Ellropetm Em'iromllem,'/ I?eporlillg AI/"ard.
Twee leden van de werkgroep wonen de vergaderingen inzake milieu
van de FEE bij.

De werkgroep Audit en Milieu heeft kennis genomen van de nieuwe
aanbeveling van 30 mei 200 I berreffende de verantwoording, waardering
en vermelding van de milieu-aangelegenheid in d e jaarrehningen en jaarverslagen van ondernemi ngen en zal de omwikkeling van deze Europese
reglementering op Belgisch niveau volgen. I-Ier is eveneens cle becloeling
van de werkgroep om een studie hieraan te wijden.

1.2.

Boekhouding en co ntrole in de no n -proficsecwr

Voorzilltr:
Ledm:

SflWI(fI"f(I(II:

i\L J. CHRISTIAENS
mevrouwen M.C DWRoux-LEDDET, Ch. VANDEN BOSCH,
~L PIRtl", de heren E. CUNCK, L. DnvA, M. j I:GI:RS,
F. MAIU.ARD, P. VAN CAUTl,R
de heren C. VANIII,I: (medewerker RUG) en D. $ZAFRAN

In 1999 heeft de Commissie zich in ef."n eerste fase toegelegd op het algemeen boekhoudkader z0.11s dir in ondernemingen van roepassing is. Dir
kader werd toegepast op non-profirinsrellingen in het algemeen; hierbij
werd ingegaan op de verschillende jaarrekeningrubrieken en de wijze
waarop ze moeten worden aangepast in een non-profit·conrext.
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In 2000 heeft de Commissie deze opdracht voortgezet met de nad ruk
op de boekhoudkundige en accountancy-aspecten die een breed actieterrein vormen. Er werd uirgegaan van een beperkte vergelijkende studie
van de belangrijkste boekhoudhervormingen van de Belgische non -profir
en public senor van her laatste decennIum. Op basis hiervan en tevens
rekening houdend mer buitenlandse evoluries en mer de aan de gang
zijnde hervormingen in VZW's, heeft de Commissie algemene voorsrcll(,n
uitgewerkt die als leidraad kunnen dienen bij de hervorming van de boekhouding van non-profit en public senor. Deze voorstellen betreffen de
doelstellingen van de boekhouding, boekhoudtechnische aspecten, her verband met de traditionele budgettaire boekhouding, rekeningensrelse l,
waarderingsregels en voorstelling van de financiële rapporrering. Dergelijke leidraad is gericht tot de betrokken srandaardzetters, maar ook tot de
bedrijfsrevisorén d ie meer en meer geconfronteerd worden met hervormingen in deze sector.

Een belangrijke aanbeveling berrefr een voorgestelde aparte aan p..1k van
de beginbalans voor bestaande non-profit- en public sector instellingen die
voor het eerst met een vermogens boekhouding wordén geconfronteerd.
Immers, praktijkonderzoek toom aan dat de beginbalans en vooral de nietmonetaire onderdelen een eigen, veeleer éénmalige problematiek met zich
dragen.
In het algemeen voorgesteld concept van de Commissie worden volgende innovaties bestlJdeerd:

•

hervorming naar vermogensboekhouding hangt af van een "collrepfllfll
jrtllllel/"ork" d.w.z. in functie van de doelstellingen van de boekhouding

• onderscheid "proprietory - tlgel/cy", waur in ondernemingen praktisch
uitsluitend de "proprierflry" visie van toepassing is
• problemutiek reserves - reservefondsen
• aunpassing resultaatverwerking
• uitbreiding waarcleringsregel "ijzeren voorraud" (rel/ell lal flCCOllllfillg)
• zero bllsed beginbalans i. p.v. continuïtéirsgedreven beginbalans
• mega-grootboek of m.a.w. integratie algemene boekhouding - budgettaire boekhouding - kostprijsboekhouding
Het tweede hoofdthema waarover de Commissie zich in 200 I heeft
gebogen, bet refr de audiraspect('n in de non -profit- en public sector. Mede
gebllseerd op buitenlandse vusrsrellingen kan worden gesteld dut de
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externe audit hier duidelijk een ruimere taak heeft dan in ondernemingen
waar de audit eerder beperkt is tot een waarmerking van het "getrouw
beeld" (flnancide audit).

2. ACTIVITE ITEN VAN DE STU D IED IENST
De Studiedienst wil vooral informatie, die nuttig is in her kade r van de
opdrachten van de Ix-<Iri jfsrevisoren, aan hen ter beschikking stellen.
Dit omvat meer bepaald de redactie van brochures en arrikelen dje
onder de leden worden verspreid:

•
•

Periodieke Berichten van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
Opinies en beschouwingen,
I.B.R.-srudies,

•

enz.

•

De activiteiten van d e Studiedienst omhelzen even('ens het behet'r van
een bibliotheek, bij voorrang toegankel ijk voor leden en stag iairs. De
bibliothrtk bevat hoofdzakelij k werken en tijdschriften over audit, boekhouding en vennootschapsrechL
Het geïnformatiseerd beheer van de bibliotheek en de verdubbeling
van de oppervlakte van de lokalen die hiervoor bestemd zijn, bieden betere
onderzoeks- en werkvoorwaarden. Er word t een documentaire wachtdienst
opgericht, alsook een gecentraliseerd beheersySteem van de verschillende
belangrijke dossie rs. Er werd een voltijd s documentalist aangeworven.
De publicaties vormen ook één van de belangrijke activiteiten van de
Studiedienst (zie hierna).
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3. PU BLI CATIES
3.1 . Pe riodie ke Beri chte n
In 200 I werden zeven nummers van de Periodieke Berichten van de
Bedrijfsrevisoren naar de leden gesruurd, alsook een speciaal nummer, met
name een samenviLning van het IBR-Jaarverslag 2000.
De Raad wil de leden van het Rcdacriecomiré be<lanken voor de kwaliteit van de artikelen die in de Periodieke BericlHcn verschenen. Hec
Hedactiecomiré hesmm uit de heer P. ANCIAUX, Voorzjucr, Mevrouwen
J VAN [NGELGOM en M. HOSTE, Be<lrijfsrevisoren, Mevrouw V. WEETS cn
de heren E. VAN MEENSE L, D. SZA I'RAN en C. BAl.ESTRA.

3.2 . We tboe k van ve nnootsc h a ppe n
De Haad vond het belangrijk om zijn leden het WeTboek van vennootschapJX'n, zoals het op de dag van inwerkingtreding was gewijzigd, alsook
zijn koninklijk uitvoeringsbesluit in één boek aan te bie.::len: het gaat om
een \X'etboek van Vennootschappen - \VI. Venn., Die Keure, uirg. 2002.
Dit werk besraar uir een geannoreerde versie, met bij elk artikel systematisch de verwijzing naar de doctrine en de rechtspraak. Verder is er een
gederailleerde concordanrierabel en een index. D it werkinstrumenr is het
resultaat van de samenwerking tussen de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en verschillende andere specialisten van het vennootschapsrecht.

Deze publicatÎe werd verwezenlijkt onder de wetenschappelijke leiding
van Professor Anne BI:NOÎT-MOURY en Professor Bernard T rLLI:MAN. De
Raad dankt eveneens Professor Henri OUVIER, Secremris-generaal van de
FEE en de heer Jean-Pierre MAES, Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

3.3.

Handelinge n van het Fo rum 2000

De Studiedienst heeft verder, samen mer de voorzirrers en de ondervoorzitters, van de betrokken commissies van het Forum van 5 en 6 december
2000 en in nauwe samenwerklllg met mevrouw Carherine D ENDA U\X/, een

•. ,
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brochure gerealiseerd mer een samenvatting van de werkzaamheden rond
de internationale audirnormen (lSA) en de internationale boekhoudkundige normen (lAS),
De publicatie van deze werken werd verwezenlijkt in de vorm van twee
nummers van de reeks 'Opinies en beschouwingen':
•

Opm;n

el!

bnrbo/lll'iligen m: 1012001

Htll/delingflll'<IJl bel FOrJIlII

De illferlltltiolltllÎserÎlIg

I'rlll

2000 I'tm/UI rf!liSOrtiaf
bet beroep: de illferllafiol/a/e stal/d/wrden l'OOr

jtl((rreket! i lIgfII
•

Opillies et! besebo/(lI'il/f,ellllr.

1//2001

2000 I'fm hef rel'isortltlf
De ;lIlemtllÎ(J/It1liseril/g l'tllI bet ben>l!p: de intel"llaf ;ol/rde (Olitro/eIIOrlllell

I-ItllulelilJgfll /1(/11 bel Forlllil

3.4 . Praktisch e aspecten van de admi ni stra tieve
orga n isa tie e n d e inte r ne con trole
Her Instituut besloot om, samen mer de Smndaard Uitgeven), dit werk
van een confmter aan alle leden uit re delen. Her boek bestaat uit twee
delen: her eerste is academisch en beschrijft alle theoretische aspecten
betreffende de interne controle, rekening houdend met de recente evoluries; her tweede deel is ('en bundel artikelen die in de economische pers
zijn verschenen.
De leden zu llen dit boek van ongeveer 300 pagina's begin 2002 moeren ontvangen.

3.5. Toegang tor het beroep
In her jaar 2001 stdde de Sta,gecommissie, in samenwerking met de diensten van het Insriruur, een document op betreffende de roe,gang {Or her
beroep van bedrijfsrevisor.
Dir document werd in de twee talen en in één volume gepubliceerd.
Her document zal integra:d in de editie 2001 van her Vademecum opgenomen worden.
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Dir werk vermeldr zowel principiële kwesties en meer bepaald de jurisprudentie van de Smgecommissie, als aspecten van praktische organisarie.
De tekst berreffende de stage die in editie 1999 van her Vademecum
verscheen, wordt vervangen door dat nieuwe document.

3.6.

He t Vade mec um van d e bedrijfs rev isor 200 1

In 2001 werd een belangrijk deel van de activiteiten van de Studiedienst
besteed aan de aanpassing van het Vademecum 'deoncologie en controlenormen'.
Deze werken hebben geleid ror een publicat ie, aangevuld met een
tweetalige informuticadrager die begin 2002 aan de leden zal worden verstrekt.
Er werd een eerste fase van de wetgevende coördinatie uirgevoerd,
zodat het eerste deel van het Vademecum in zijn nieuwe versie de gecoördineerde wetgevende en verordenende teksten bevat die als grondslag van
het beroep kunnen worden beschouwd.
Deze wetgevende coördinatie leidde rot de herwerking (naast de integratie van de IBR-Jaarverslagen 1998, 1999 en 2000) van de structuur
van her Vademecum en de wijziging van alle wetgevende referenties, zodat
de rekst de huidige toestand van de wetgeving weerspiegelt.
Deze editie wordt bovendien aangevuld met een tweetalige cd-rom die
naast de teksten uit het boek, ook wetgevende hyperlinks, een krachtige
zoekmotor en geselecteerde uittreksels uit de IBR -Jaarverslagen 98/99/2000
bevat.
Er werd evenwel besloten om het deel betreffende de adviezen van de
Raad inzake vennootschapsrech t , dat ongeveer 130 pagina's relr, niet in de
edi ti e 2001 te publiceren. Dit deel moet volledig worden herwerkr, wat in
deze fase niet haalbaar is.

3.7.

And ere pu b licaci epro jeccen

In samenwerking mer her 'hrstilJ(( C(lnodief! des COJJ/pt(/bles Agréés' en de
'Ordre des Experts COlllptables' (Frankrijk) publiceerde het IBR in 1994 het
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'Dirtiol/l/tlire de /tl I"OI/Ip/abi/ité et de /tl gmiol/ fil/tll/rière' (Woordenboek van de
boekhouding en van her financieel beheer) onder leiding van Professor
Louis MËNARD.
In samenwerking mer Professor Henri O LiVI ER, secretaris-generaal van
de FEE en van Professor Carherine D ENDAUW, wetenschappelijk adviseur
bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, bereidt her IB R de bijwerking voor van de nieuwe editie die gepland is voor 2004.
In de loop van her jaar 2002 worden volgende publicaties verwachc:
•
•
•
•
•

een srudie over de waardering van vennootschappen en de gedwongen
afstand van aandden
een brochure over diverse actuele vragen van bof..khoudrechr
een studie ov('r de audit en de boekhouding in de non-profirsecror
de vf.>rwachtingen van de gebruikers van financiële informatie betreffende de [aak van de bedrijfsrevisoren
een srudif.> betreffende de deonrologische regels en de tuchtrechtspraak
van het Instituut.
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BIJLAGE I

ADVIES VAN DE RAAD VAN 7 DECEMBER 2001
OP HET VOO HONTWEH P VAN KONINKLIJK BI:SLU IT
TEn UITVOEH ING VAN ARTIKEL I.H
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

ADV IES VAN DE RAAD VAN HET INST IT UUT DER
BEDRIJFSREVISOREN VAN 7 DECEMBER 2001
O P HET VOO RONTWERP VAN KONINKLIJK BESt U IT
TER U ITVO ER ING VAN ARTIKE L I.H VAN HET
W ETBOE K VAN VENNOOTSCHAP PEN
MEEGE DEE LD O P 10 OKTOBER 2001

Gelet op arti kel 133 van het Wetboek van Vennootschappen,
Gelet op artikel 3 v:ln hrr Wetsontwerp 1211 /001 van 23 april 200 I,
GeI,"t op de brief van 10 oktober 2001 gericht aan de Voorzitter van het IBR vanwege
Dhr. H. DI NEU R en L. DECLERCQ, res[X'("tievelijk Kubinl'(schef van her M inis t erie van
Economische Zaken en Kabine{Schef van her M inisterie van j ustitie,
Gdet op het voorontwerp van Koninklijk Besluil ter uitvoering vun aflikel 133 van
hel Wetboek van Vennootschappen en hel Verslag aan dt Koning, zoals meegedeeld in
bijlage bij hel hiervoor vermeld schrijven van 10 oktober 200 I;
Heeft de Raad van het !BR , het volgend advil>S uitgebracht op d.d. 7 december 2001
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Inleidi,,!:

2,

Inte r na t ionale conteXI
FEE
b. II'AC
(". SEC
d. Europt'Sot Commissie
a"

3, llelgisc he cum eXl
I~d!:ische wetSl.... in!: en rt"glcmemering
b. IHf, 133 van h('( \'\fl""lhoek ,"~n Vennootschappen, zoals !:l""wijll!:d bij hl·1 \'\fels,
omwtrp 1211 van 2,~ apn! 200 1

:I,

4,

Overwegingen bij hel vuown lwer p
a. II.lgl""n1("nc ovc/Vo'egingcn
b, Vcrsl3g aan de Koning
(". KB

,",m K B en hel

VersllLJ.: ""n de Koning

SYNH II:SE
Dl- lbad van hel IBR brengl "I hennn cring dat bel bt:roep een ('lIldamellIeel bt:lanS
h("("I11 "an het ollllfhankciijkhl'i<lbcWnsd van de c::ommis~lrjs" zowel voor het nmll<l~"1 uil"
gl'OC(cnd in I't"n beursglonOll'erd bedri jf als In l"t'n nicl-bcursSlonmt"enl bf..Jri jf, Dit principe
ma.::.kl hel voorwerp Uil \"~n talr'Jkl· com roles door de inSlanl i("§ van IICI IBR en vall luchIorganen gt'Crcttrd bij de Wl'l \"~n 22 juli 19) ,) houdl""ndl"" oprichllll!: \'~n IICI InslilUul dl""r
lk-dn ,(sll"v;SOll"n, Ül'-a 1x'Sllssingen wordl'n ime!:raal gepubllCl't"rd (op unomeme wijze) ;n
de aClivileilen,'erslagl""n die J:L:IrJ'Jkse door het IBR gepublict'Crd worden en br5ch,kbaar
lIJn opJc inlernelsile van hel I13 R
Vanun I't"n Ixokommerllls om dUIdelijk heid is de Ra.::.d van IWI IBR voorscandl'r van
een precise:nng van dNlo regds Inlake de unafll3nkdijkhloid varl de cummIssaris. in de
mllle dal deze regels in overl"enSIl'mming lijn ml"( dl"" Europe:se regels. ol' Ix,sis van hct
EUropl1..'S OIll Wl"rp van '~lIlbcvdlllg ter zake, De Europl!se C.omml~sie slfl~ft d(°l.e h"rmonisa ne n'L, ni{'1 enkel op box-k hnudkundig VI:Lk (ime rn3IÎona,LI bCl<:khoudkun.Jlge normen
[11.5), mnar ook ol' hel vlak van de (Ontroll" ml't"r bcpalll<1 bij de audit- en ethisc he nornwn, de onafhankdijklll"id va" de commissaris inlx·grl1>tn. [kze h"rmonlsalir ma.::.kI ded
Uil van de s(r:J.(eSie varl de Europese CommIssie in het kader \"~n hel uitwerken \~1Il l"t'n
Fi nancit'le Markt in de $(0001 \"~n de Europo;$f." Unie,
11,·1 Europi't"S (IrI rwerp \an :L:Lnhevdlllg o,'er de onalnankdl,kheid \"Jn de we!{eliJke
controleur '"n de ,,,,,m'h-ning lil de- Eumpl"Se UnÎe he'''1 jlmd"mtNlrlt pr"''''~J, Il ct ,'oorom ... t:rl' van Komnklijk BI:slulI mCt"gtclttld per 10 okIober 2001 is mer in tcgenspraak
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met dil ontwerp 1I:In a3nocvdlng. In Il'gl'odrel hel gaal l~lfs 'rel vetJet. ungs de ene
bilt Ix'val h(,"( voorontwerp \';ln Konmklijk Besluil f1:n lijsl met onverenIgbare prestatil'li
meI de onafhankelijkheid; dc~e prl'Sflllll'S lIJn dus vl'rboden. I kl onlwtrp 11:111 aanbc:veling
bevalt d:'Jr~IltI'gl'n ten OpSOmnllng v~n presr3til'li die l'en risico tOt a"Ilt:lsl;ng van de
on:,1l1ankelljkhcid kunnl'1l veroorlJken. m.mr dil' l1il·t nood~"ke],jkerw'ls v~rbodl'n ~ijn.
Langs <Ic .mdcre kant bc:v:;!r hel voorontwerp V:1Il Koninklijk Bcslull geen omlt-rscheid volj;N1S j;ffomrolt-l'rdl' vl'nnootschap en ~'en entill'il van gemI1:nschal>Pc:l,jk bc:1:lng (ml-C:'r
bepaald dl' lx·ursgt·nore<·r(ll· Ix-c:lrijvtn. krttlielinslellingen, vt'rleh·nnl;smaar~dlappiJcn.
lIwl."Stl'ril1gsmaatschappijen 1'11 dl' OPCVM). l iet Europees ontwt'rp v~n aanlx'Yelinl; Ix'YJt
nU:lnces naarl;elang dl' audirdienSlen ulIl;evoerd ZIJI1 of nin lel1 voorddt van «'Tl enlitl'il
van ~Igeml't.'n ocbng. In d'l oplicht is hel bindender dan hel omwerp Van :unocvding.
wnder het vootonrwt'rp legen I~ spreken, aangezien hl'l zich srreblOl ,,1]1' gl".Iudlleerdt'
bedTIJven de regels dil', In hel Europees omwerp \';ln aanbeveling, slechts toeJX1SseliJk zijn
\'oor ocp;ulde g{'(ontro!(.er•.!(, vennootschappen.
In dele conte"l. "erhCLlI;I de Raad ZIch met he[ inidalief <lal .1<, Regering j;enomen
h<'t'fl ('n brtngl een pOSiti(f advit'S uit over hel voorontwerp van Kontnklijk Besluit Ier
\I){vl...·r"'l; van hel artikel I j,\ V:'11 h<'1 \'(It·t!xx'k van Vt'nn'J/ludl:'1,])('1l (~o:1ls gewij~igd
door :.rtiktl'\ van hel \XIelSOlllwcrp 12111001 van 2.3 april 20(1), Di! advies werd mt'Cg~-c:Il't'ld op 10 oboller 2001 in naam van de MlIlister van Econorme 1'11 de M",;sla \"Jn
JO$III1C.

N~ analyse \';ln de ontwikkelingen op inlemalion:J.:Il. Eurol"''t.'S en Belgisch nin-Ju,
""eOSI de Raad \';ln ht'1 IBR \'oorsll'llen It' formuleren ",uke de vorm en UI' ",houd, die
volgt·os de Raad vatbaar zijn \'oor vcrbeu:ring van hel vooronrwtrp \;ln Koninklijk
BeslulI, 1'0 dil lerwifl hel br.lktt'r van lM't vOOl'Onlwerp conform mei ht"1 Europtts voorontwerp ,'all :l3nbe\'eling behoudt"n wor<h.

I.

IN LU D ING

Ix' Raa,1 van hel Insmuut dt'r Ik-c:lril{srevison:n St;lat positief tegenover hel wetgevend
"'"lallef dJI t"t'n betere organIsalle en och('('r van onze Belgische hl-c:lriJvt'n bcoo);t. De.R:IalI heefl kennis );enOmen \';ln de vt"rschillendt, bepahngt'n \".111 hel w('[somwt'rp, m"",r
Ix'pa:lld octreffende de statout van dc lx'SIUUrdt"rs, de samenstdllllg t'n wcrking van de
r.L'KI van besluur en 1I:In het U,rt'l'tl{'(omlté alsook dt' onanlankd"kheid \';ln de cornmisS:UIS,
111'1 huidig advies OCIrt"{1 hel VOOtontWl'rp 1I:In Koninklijk 1k'SlulI omlrenl de onaf_
h:lIlkclilkheid vall de commis!>aris Ier uIIvoerin,!! van hel artikel I B V,lIl hel W'etbock
V,II' Vennootschappt"n zools gt'''''Jzigd bij arlikel -' \".In het \XIelSOIllWt'rp 1211/001 vun
2,~ :'pril 200l.
D l' R,tad Wt'nSI in h ..'rlonl'rinS !e bn:ngt·n ..lal htl ]x'roep V.lIl dt, !x·drijfsn.·,'isor u'('r
wel belang hl.'{'hl aan h.." on:.nlankdijkht'idslx");insel, dat IllIcrnallonaalerkend is en dJI
€én der 5teunp,larcn "orml voor dt, functie van bedrijfsrevisor. De urgJnen van hel
Insmuut der Ikdrijfsrcvisoren (lOR) lIJn b'Jwn ..lcr opmerkz:t:lm voor dt, eerblt-c:liglllg van
de onanlankeliJkheidsregels door h.lar INt"n.

IBR
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lOOI

AlvOfl'ns huidig advies Inzake un3nlanh'lijk heid {(" nemen, heefl de Raad van hl1
InsmuUl de rt.'Ceme omwIkkelingen 111 veroond meI dl' onaOl3nkcliJkhei<1 nil.'r allf'('n In
Iklglë maar ook In he, bUllenbnd en up Europc:es en imern~rionaal IllVI~JU onder~ochf.
D,: gl'geVI'ns dil.' vol,L,;en houdt'n ('tn bt-schrijving in ..... n dl' onderwclue slandpUllIl'n op
ulf(·rnarionaal vlak.
TWI't' b.:mLdl:flngen ~ijn ontwikkeld w:n het opm;,ken V:Ln dl' Tegels van onaOlanhliJk heia van al' wtHl'"lijke rekeningconlroleur berrl.'fr: f'('n mncl.'plUl'le Ix·nadering ([ramtu'.mH en I't'n benadering dil.' besl""t in hl.'l 0l'sommcn \-Jn speófieke muat;cs (rook-book).
l)j: mnel'ptuele benadering Wl'rd ultgewcrkt door de F(xll'muon <lI'S E~I~:ru-comprubl<.'S
Eur0p6.-ns (F EE) van haar sludie -CtHIIII/.m CIWt of /WilKipltJ-. V'Jn 1998. De mf't'roerheld
van de ret:eme lekslen op LllIern:uiona:L1 en Europrt'S nin'::!u comblll~rt de~e rwtl' benade_
ringen door enerL;jas de pnncipes LIll.:lke onafhankelijkheid In hl.'r,nnering Ie brengen cn
door andenifds, de spC'Cifiekc siru3tits op te somml.'n dic dl' tol:l'assing "Jn deU' principes
illusHeren. O"u dubbde b.:naderlng "mdl men terug in het EuropttS omwerp \':ln a:Lnbev('hng LIl~:lke onaOlankeliJkhl'ld van de wl'{{clijke rekeningcontl'{)leur,
Hel is nUllig om in de l1:rsl(' 1,I~a IS dl' door de FEE en her IFA C olltwlkkelde princi_
pes IC underw("ken op hel nivl'~u van Europ('S(" ("0 inreTll~tiomlle profession<'le organisalies, alsook de regels die d,· wnichlhouder v~n de eff''Cltnmarkl in dl' Verl'nigde Slaten.
de SEC. en de Europese CommIssie in ... ijn omwerp V'Jn 3anbcvdlllg n1~ake on:lfhankelijkheid all11genomen hebben.

Z.

1l'\'TERNATIONALECONTEXT

2. 1. Conceptueel kader va n de

F I~E

(ColIIlIIon COl? of Pri"dpltll)

De F(..Jl'ratioo dl'S Expt,rrs-ComprubJcs EUTOpttns (FEE) ht1:fl in Juli 1998 t'l:n Geht'!'l van
gl'mt't'nschappelijke principes openbanr gema:lkr die op het vlak van ona/lL:lnkelijkheid
locpasselijk zijn'" (... ie rIHI.-ja.1rvcrsbg 1998. PI'. 25-29).
In dit Geheel vao principes, Stelt de FEE vasr dal (vertaling): "1x11~rrirlJltl/lvl/lll/dert
dinlJffli bij til/ulidl r!iiim Iwnldt/t l'OOr de r!ii:ill til ''<lOr dl gtbmik" ,'a/l dt fil/l11/rijft Jhllm
kiMI. omdal dit andnr ditnf/tn dit dOf/r dt ",//th}k. (OmrtHtHr lI'Of1Im r,rrirhl htm dt mogtllJkheid b,Mm Nn bet" illurhl I. k"JKtll ill Jt zakm 1'011 'Zijll r/ûitllll ZIJ ziJIIIIII.ltlop<lrdrhl klll/Mll
I,""",nr/l"
In dit doc::umcO( vooniel 111 de FEE t'l'n aanrui bt-scherml11gsmaarre,!:elen die eTOp zijn
g('richl de onalhankeiiJkl1('id van Je comm,ss:ms te WlI.:Irborgen,
2.2.

Ethisch cumité van II'AC

IIN I13R is Iid van de f"'tr,l('li~II,,1 Ftdmlli~1I 0/ tlcrolllt/a/llJ (lFAC). De voormalige Voorvall het IBR, dl' h('I:1 )(-Jn- Fmnçois ÛlIS. is verkozen lid Wil hct Ethisch Comité "un
d~ IFA C. Dir EThisch Comllé heefl 111 juni lOOÛ toen ontwerp tOl wijziging ":In dl' clh,sche cnde b.:treffenae de onaOlankdiJkheid uiIgebracht en ~n tWI't'C!" olllwerp in april
~llIer

( I) fiJ':"",on dO'S E~pen.s-Coml'.abl", Europott .... -Jndipmc:bnct '" Ob,","VII': du Con".. I..... r l~gaJ
dt1: Coml""" _ Corpos tk i'nI""pn ~n"d~ pour ]'O".... '~I"'" Jc..1~ prof..u,on .........,.;mn.'. lull

,~"
(1) FEE, I hid~m. p, 42.
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20U I. D,[ omwerp werd voor ~n b~lt' m[ern;[.[lonale ronsul[;[.[ile vrijgl'geven en dl' pronodure {Ol aanpassing vall de edllsdl(' COOl' wurd[ voongezN.

Ix Raad Y.m de !I'AC h~f[ IIJdcns zijn vergadering YJn 12 en 11 nuvembt·r lOOI de
a;lnpassingen aan zijn ('[hisd,,' Cndle imah onan'ank~lijkh,·id g<xodl;wkeurd. H e[ is voor_
zit'n d,lI de nieuwe versie van de e[ hi s.:he Code gepublict'\:rd word. vóór lelnd 200 1.

1)(, Raad van het JBR sleI! vasl dat )]('t Et hisch Com;,é van .Ie JFAC l'en [x·nadering
aankll..,ft die t""'nttns door ht,t C~IIIIIIIII~ ~II ANdlfillg Vall dl' Eurup(.~ CommIssie werd
a:lnl,;l'llOmen: het omwtrp tUI wigigUlg van de t'rhisc he cooe van d,' IFAC onderken! t"t'n
rt.... ks risico's dit d(" onaOlankl'lijkhl'id m hel gedrong kunnen bu·ngen tn bepaalt dl'
gt'I~lt' maal regden Itr vrilW:l.nng erv:l.n.
2..t

St'mril;l'l (I//(} Ewlumgt' ClJmm;n ;oll (Verenigde Staten )

De Amerikaanse [otzicluhuuder V:LIl dl' errCClt'nmarkt , de Srt'llrIfltJ "liJ ExrhJtll}:t COIII(Vert'nigde Sr'lIen) (verder dc "S t:C~ gl'noemd) hed! op 21 novtmber 2000 nll'uwt
regl'ls u,'lngenomen lx·treffendt· de onaf11,mkehjkheid van (1(· w('([dljkt n·kcllInöcnmrnIl'llrs (;Il!dllors) m dl' Ve~lllgd c St:llen .. ·. Deze regels die op de internt'lsile van dt· SEC '"
besclllkb.taT zijn. zijn sLIlds ~ ft'brll:!ri 2001 van krocht. bi·houd"ns 11.·n a"nt'JI ovcrgangs'·!lOrschriften. De hierna verml'ldt'[x'palingm VaHen ht! sland pul1l Vall d~ SEC samen, en
ziln enkel V:1I1 ((x'passing op beursgenotl't'rde ,·tnnoOlschappen. ,hl' onder haar bevo.:gdheid v::ollen.

III;JS;OIl

Drc- SEC heefl deze voorschriften goedgekeurd n:uiat op ZCl"r ru Ime schaal l't'n CJ,"erlegrtl.wJt· had pl"lsge"ondl'n en hooniuingen w:lrt'n gehouden.

De SEC brengt in heTlnnerlllg dat het ter beschikklllg sl<·lI~n voor d.· [x'leggers vun
.'\'n betl'Ouwbar~ en nauwkeurige financitle Informatie van l'SSCnuccl bel:mg is voor het
"rummen en htl vrijwaren van dl' !llIl·gri.ti! '".In dl' Amerikaanse m:lTkten en het venl'Ouweil vlm hl'[ publil'k". ZiJ hl'rllllll'TI 1·' ·enl'l'n$ J:m het belung van (I<. rol Van h<"l Ix·rotp in
het naStrtven "all del(' doelsttllingen. onder ml"e r gelltn vunUI[ het oogpunt van zijn
OnaOlan kei i jkh eid.
Dele mt-dedtlingtn bevaul'n ulIgtr~kend voorsll'lIen lOt moderl1lstflng van dl' regels
d,t dl' onafhankelijkheid "oor het audllberoc:p organist ren. Ix grt'S! van dele nieuwe
regds §{(X'll op vier algeml'ne prlllCIJlC'$ dit' ,,'n broonlding Van dl' onaOlanh li lkheid Van
dl' aud ilOr mogeli jk m:!ken.
De SEC ondl'rkel1l ~n Sl'vaar "oor de a:lnras t ing '':In de onafhankelIjkheid lil \'01·
gt'nde gt"'a ll l'll:
de auditor httft wederkerige of conO iCltrendc belangen met dl" gccnntI'Qlttrdc ven·
nootschap;
IlIj Ol'fem de comrole Uil op lijn tlgen wtrk;

- lttVISlnn uf tht Comm,u",,,' s AoWIIU. InJ" .."nd'·IK"
V"rrn,~J~ S.a.en, 11 nuvcn,ht-r 101111
111 hup·(,w ..... sn: gID'Ipn!'$/lI'b:"dIO' h.m.no"
Hl SI:C, ··Cbaorman·. S,.,om"n. ç.,mm.nlun O""n M...."ng on Ma.h. Siruccurr In" ' ~''''n In
",,,, Op"o". aoo & IUllIO$ M,rk .. '5.•00 RuIn Guv... n,ng Awuur IOO ..
" 1'''':1 Sh.....
T .... Comm'UIOI'I'$ PrupoOSOll In ~" .. I.. rnl~" ,h .. Rul ... Govtrn"'l: ,h.. InJ'·I",nJcnc .. of Ih ..
Accoun ' '''g Pro{..... o,,·. l~ nuv .. mbtor 1000. ho-schikbaa. up J~ ,nl~rn~I5,,~ van "~S r:e:
bup"''''''''w sn:.~oyl!l<lI!'$/).. bi!d"" hlm' .....!
(11 Sn:u ... ,O$ anJ

~u,,,,m,,,,,s-.

E.dl.n~~ Cumm,~s",n.

11 CFR P,n. llO.oo 2·10.

""oo"nc,,",

hij nt-.:mt de (unctie v"n dirt"Ctt'l'r of w('rknt'mer WXlr in de !:,'comroleerde \'ennoOlschap;
hij m:,-cll op als a(lvocaat van dt, ~ecornrol~rde venntK}{schap.
a)
b)
c)
d)
e)

De nil:uwt, Tt'gd, hebben op volg,'mk ~t'gevens beHekking:
fin'lnciëlt, "'Iaties
arbeidsrdatit"s
zakenrelm ies
hN algemene beg insd van de onafhankt'lijkhcid van de audiwr
de niet -auditdiensttn
Ot' SEC identificeert de nmst:mdigh(..c!cn wa",in nq;cn niet-auditdit'nstell onvcl"l'nigbaar zijn met een au<litopdrncht. Ot'zc dit'nsten blij","n mogelijk wnder enige \x,per,
king bij nitt-g("Contro!l..c·rd,' vennomschappen. V:l!l die negen dicnsten dil' wc hierondcr On"rlolX"n. werdrn cr :tI Zt'Ven verboden door het AIJli'r;f"" lJJ$liwu Df C~rlifitll
PIJb/i .. IICCOIJJI!(WN (AICPA), de SeOJril;~$ ,lJui Exrbtmge CQJI/lJliuioJJ !'r<l ..ritt SecritiJI
(SECPS) I:n d,' SEC. Aldus lx"Og"n tic mt'Ötl' ,,'gds die door de SEC wertlen ultge'
vaardigd, dl' best"ande berx'rkingNl te cotlificcren:
I)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

S)
9)

f)

Voeren van de boekhouding t'n andere tI'('nsten lil verband met dt'IJarrl"kening of
de financii'l," St:lten van d .. gt"Controletrde wnnootschap
Opzetten en tenuitvoerlegging v:lIl systemen van finanói:le informatil'
\'V'aardeTlngsdicnsten
Actuarii'lt diensten
Interne auditdiensten
Leidinggeven<!c (unnies
Human rt"sources
D,ensten van fin:tllci~lt· bemiddding
Diensten in verband m~t ("{·n gert-cJltdifke procedure

Bepalingen

in~akc

dochtt'rondernemingl"n

0.: SEC verStaat onder "dochtt'rondnneming V'Hl een geeomroleerdt' vennnotsch"p".
dke entite;t dit· up betrkt'nisvollc wif~r dc gt-controk..c'rde vennootschap kan beïnvlOl'ikn of op betekenisvolle wijzt· duor ha"r beinvloed bn wordl'u. voor zover d" beleg.l;ingen on uandt·len vour de entiteit of voor dl' gt"<:ontrolt-erde wnllootsch:tp belangrijk
zijn. De SEC vQ('g( daurmul toe &" de "'betckenisvulle invloed" o\«'r hN al~t'mrl'n
wnrdt w,'argenomen Wannl'Cr dl" 1x·Il'gger minStens ]0 1Jf' van de stemrechlen van de
vennootschap waarin hij belegt, hem .
.1;) COIII;"!I.(lJ1

i"f'I'ArrOI/!;tIIlCIIIS

De SEC herh,ult het no/bod om ~our /('kening van t'en gt"Controk'Crde vennootschap
diens,,"n tl' verstrekken die hO!1u/:lria verondt'rstdlen dir niu noodzakelijk l'en vtrband hebben nwt de st'leve/dl' dienStt'n (comingt'm {ed.
h)

Uitlonderingcn
De SEC Stelt d~t, bIj uitznndering. de nicr-nait-ving V;ln de unafh:lI1kdijkheidsregels
door een persoon die behoort tot ccn mlditbntoor. de Unafll:111kelijkheid van dit bn«KJT nil't in v/:"'g s,,"lt. op voorwa.trdl' d:u:

de auditor de omswntlighl"tlcn nict h'ndl" dil' aanleid ing gaven tot hel schenden
van de onafh:lnkelijkhl"ld:
de ",·enrt..!ing 5nd wordt gtcorrigt-erd ~odr.I ~e aan dt, oppt"rvl:lk,,· komt.
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Vl'rmeldmB \/;In hooorolria
IX SEC prc.::iSttn dat dt" gt'<.olllrol'·l.. rdl" "t"nnoolsch"l'l'en "crl'llcllI lIjn om In hun
Jaarrektning dt honoraria voor audl!. consultancy op ht"t vlak van nieuwe ,"format 11.'lc.::hno[oJ;ici'n en ook dt, honorJn:l bctn:ff"nde :11[" :lIJd,'re door (k audltor "l'rStn:ktl'
d'l'nstcn over h"1 af~e[opl'n ja:lr IC vermelden,
De: geconnokerdc vcnnootschappen worden bovcndit'll ul!gcllI.ldlgd om hl.'[ sranJ";(n hun audilcOmitt' I" verml'l,kn inzakt" ,'er"ni!;b".larheid van IWI verriçhren
van n,el-:tuJit<h('llstt'll OWI hl"l vnJ"-Jr~n van dl' onaRlankdijkht"id "an Jc auJi lOr.
pUlli

T,'ns[ollt" wOrdl t"venl.'ens de ,·ermeldmg ,'ereisi van het JX"n:l'flIa!;e aan uren op IWI
auJ'lwerk dal wordt verricht door elke andere pt"fSOOfl d;1O Je audllor d,(" vO[IIJds is
Il'wl·rkgntdd. IOdil'o dil pen:;C,"llIagc mct"r dan 'jO q bo.-tIr..agt van hCI IOtaa[ aanr.ll
gepR'Stl'CrJt" uren.
2A.

Commilfu

011

J\mlitiug v:1O de EUr<lr~se Commissie

111'1 Comité van de Eump('St· (',om missie ,bI met de :t:tngdt·gl.'nhl.'id v,m de WI.'III.'liJkt·
(Omrole van (11.' ja.urt·k~nin!; is bd:Ist (CoII/II/IIU/' 0" J\mlili,,!!,), bertidt slIlds 19911 (,1:11 olltWl"T[' v~n aanbe\'l"ling voor in~:lke dl' on:lRl:lllhlijkhl'id V;lf] dt w(-lldijkt, comroleufS van
dl' j:larn:h·nmg. In dl' schoot van dil Coomt' ~I.'ldt·n in ht"1 biJzon,[t'r. dl' vt"rtt'genwoof([jgl'rs van dl' Rtgenngl'n van dl' L,Jst:ncn en vl'rcl'gtnwoorJlgas Y~n hel bl'rot.'p. Ot' HoSl'
Raad l"~n Ecooomischt [kroC'pen l'n ht"t IlIR makl'n Jlocl Uil ,':\n de Belg,sche a(l".I:Irdigll1~ dit" Joor de vl'rll'gl'nwoorJiger ,'an Je ~Ilnisler ' .. n Economit· wor,1r ;a;lngevOC"rd,
De V()()r~lIler \"an h(,1 Comul!' ' ·I.'rzocht Je Rl'geringl'n v~n dt· Lidstaten om hun
aJ",'5. ,'n inzonderheid de 11:1.!!,S(he R e~efln8 vtTlcgen\\'oordlgJ door h.lar MlOisler van
Economil'.
Dl' EuroJlese CommiSSlt h<1:fl htl ontwl'fJ> van :..anlx'vdlOglx'lreffl'ndl" de (undamenteil' pTlneip"s in~akt· de onJfh:Hlkt'l,jkhl'id van dl" wtttdljkc rl.'ktlll11J;comrolcurs 111 de
sc hoot van dr EuroPl'st Unie (..... «kr "Omwerp V;IO aanocveling" gt'[\ntmdY" voor ctn
ruim o~erleg voorgelegd. I-Iel Ûntwl'rp van n~nbt:vt!ing bn op dl' ImCTI1t'tslt{· van dl'
Eurup.:sc Commissit· wonll'n gerolil(lpkq;d volgens dt· verSIe vall ! 5 dc.::ember 200U. De
laamc versIes. w:..arvan dl' 1a.1t~te lil 5l"J)tl·mix-r 2(KII ;I;lngt"pasi is. lijn 'tttr gelijkaardig
:un dt· \'l'rsie "an [5 dccembc:r 20UO. De laatSle wrsi(· zou dl' b'lna ddintlll'~l' \l"ts,e mOt"len zijn. Jie zal o,'crgemaakl "'ordt"n aan tlt" Europese Comm'S5~TlSSCIl.De Europ('~
C.ommissie h...efl voorz'l"n Jal ,Il' aanbl'n'l,ng ,'66, her einde \'oln hrl ,;Ut :WOI, te weten
ondcr het Belgische "oor~lUerschap vall de Europese Uni .... o( Il'n la:1I5II.' hl"glO 2002 aang,'noml"11 wOrdl. De aanocveling voorát"! in ctn aanlal pnnçipes waarVan IWI nuuig is
l"l1kl"le voorlx't"lden IC vcrmddcn,
Ikl Ontwnp v:m ~:U1Ix'~clU1g bcv:u reSds IIlzakl' on.IR"II1kl'lt,khcid di,· tOt"!'XI.'isclijk
lIJn op (It audileur en op dil',i:cnt'n dit in St""1 zijn Je rcsu!laten v,lIl de w,·ut'hjkl.' conlrole V,ln de I;,arrekt'nin!; lt· oc",'nvl'"-"llen,

(1)

5"".,-'7

l:uruf'<V Comm"'i'~. DG Im"r.... mul. _ F,nannd" m~rkl"n. -e...,.",,,,,, p"jItr ..
,..."".,', I.J,,.....k ..·• ,. ,IN El "Su -f 1'...1.,...",1 PrII"'pJ.. l 'III«1/;"'I_".")! ,Il"rth
.>fi(}/-,

(2)

I' Jrt"mboo, 2000

blll,nmX'jHu IDI/mmm IDlt'uyl m~.bt·!t!ll{()m!ljIny,~ud!lnt'w$/"l!Ir!!C!l!I!·QÇr "" pslC

2.4 .1.

Amlfleelbo",lerssl r/fr/lllll" /"tI11 (1/' "e,';wre"" euwjolsrb"NJeIl

Artikel 8, § 2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting Van lWf lnstiluut dN
Bedrijfsrevisor('n jlR"{;iSttrt dal dl' aand("(·lhoudersstructuur van d{"" rtvisor{""llvtnnoolschappen uitsluil{""nd uil bt...JrijfsR'visoren mag zijn samengestdd. behoudens loelatlng van de
Raad van het JIlR . Deze toclatin!; moct vooraf worden gegeven NI zij bn worden inge_
trukken.

Hn O mwerp van aanbeveling vtrmeldt dat de meerderheid Van d~ slcmrechfl'n in
een rtvisorenvennoofschap (50 % + I stemrecht) in h'1I1den moet zijn van revisoR'n en dat
de Sfatuten v:m dl' venIloOtschap zouden moeten waarborgen daf (."(·n niet-revisor nict de
comrole over de revisorenvennoolschap bn verkrijgen.

2.4.2.

G el"flll r dal d e oliaf/)(lIIkelijkbeü! ill g/'llrflllg k oml
( 1II1<lCCe{ll<lblelflca'llltlble le,.el of riJk)'"

!-In Omwerp van aanbeveling maakt l"en onderscheid lus.scn lk- risico's die de onall13nkelijkheid van de auditor in het gt..Jrang brengen. naargdang van hun al dan nict aan_
va.~rdbaar karJkwr (pUnt 8.3. van hN omwerp).

Hef dOCllmem idcmifke('fl vijf c:ltegori(';:n van bedreigingen voor d{"" onafhankelijkheid V:In de auditor:
De risico's die te maken hebben met hel bestaan van bclangenconllicren of financii'le
belangen tus.scn de auditor en de ge<::omrolecrde ven noolschap;
De risico's in verband m(', de mocilijkhrid om objectief te blijven (bijvoorbrtld wan_
neer de auditor deelneemt aan de Ix-sluitvormin!; binnen de gecontroleerde vennootsch:lp);
De risico's in verb.~nd mtl de SitU~fies waarbij de auditor optre(..Jt als a,kocaat van dl'
llecolllrolcrrdt" vennootschap of waarbij hij dergelii k ~ rol v{""rvult in het nadeel Van de
gt"controkcrde vl' nllo<1tschap;
Ot" risico's in verband mtl een t{"" grote v('rrrouwdheid of r:lmiliariteit tussen de auditor en ,k get:olllrolttrdc v('nnoorschap;
De risico's dil' te maken hebben met intimidad clxdr{""igingl'n Van de ll("(olllroleerdc
vennoo tschap ten opzichte van haar auditor.

H et O ntwerp van aanbcvelinl:; bepa.111 het tOt'pas~ingsgcbied voor de IX'lSon('n dit" aan
de !;evarenanalyse zijn onderworpen. in het bijzonder:
de vennoten van de auclifv('nnootschap;
b) de bediend{""l1 van de auditvennootschap;
c) dl' leden van hel audiueam;
d) dke persoon die in her conlro[{""proces tussenkomt (deskundigen) en
e) de v('nnoren en de werknemers v:m de vennootsch appen die meI <Ic auditvennootschnp
in [x'rocpsmatig snm('nwerkingsverb:1Ild Staan.
a)

Ten (·ind(· hl·t al dan niet bestaan V"~n ('Cn bedrei!;ing te kunnen inschatten, dielll de
auditor (-en R-eh procedures van inform:1t icgaring len uitvoer te leggl·n. Deze pftlcedurcs
moeten h(,t hem mogdijk maken de risico's voor t"en aantasting van lijn Un:11l1l1l1hlijkh{""id ((. lx"OOrddcn.
(I)

Hit"'" ",ii" het ""xmJ "audiwr" in Bdg'~ op d~ ' .. mm,sS;lr;s·,..,vi."r tn he, w'K"d "J.;<...:omroI,..,nlt ,·tnnuOI.dl'P" d. ,·tnn()",,..;hap ,,""""-Jn ,k J""r .... k,·nmg door dc commIssaris wonl, g<"C()n_
'roi<~·rd .
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IIrl gev.oar '"n unt;l.Sling :Gal ;IJs bcld,enisvol worden beschouwd wanm'Cr na kwalitatief cn k""milarid ondertcX'k van dl' omslandighe.kn d,l' aan dr oorsprong van dl'
bc.·dreiging liggen. de auditor van oordeel is dal hel gevaar voor 'tijn unanlankd ijkheid op
l'Cn hoog niveau lig! dal niel a:LIl ....J.:Lr<lbaar is.
I !tt Onlwerp v:1Il a:lnbcveling vermeldl een aamal
!oel:llen IC bc.-oordelen uf l'Cn aantasting betekenisvol is.

2A.}.

richlsnu~:ren

en Opl05Sillgl'n die

A ,·fH,idlo •.'eru.iluJII/JIIIISSlfll Uil ('rwgen "lidi/or 1'11 de genmlroleertle
I'e,mool scb"p (gull roolillgo<Jff"eriod)

Een audilor (or één v:m zIJn persOflcc-lsleden) kan nlel gedurende lIJn audnopdl1lChl dOOI"
lk gttomrolcc-rde venn()()lsch"p lewerkgl'Sleld worden (punl C.3. van hel Omwerp van
aanbevelIng).
Een auditor (of één van lijn pcrsonl'CJsleden) mag under bepaalde voorwJ.arden wel
l'en arbc,dson·rcrnkomSI bil de Icvoren door zijn dienslen gct:onulJll"t'rtle vennootschap
undertekenen.

De waarborgen die in htl Omwerp v:ln a:II1bc.·vding van 11l'1 COllllllilf/V! Ol/ Al/di/lIlg \':111
dl' Europese Commissie zijn "pgcnumtn, lIjn beslemd om de on:lnlankclijkheid IC Wa:lfborgt'n (a) van de vroesere audilOr die ('Cn lIrbeidsovcf("t'nkomsl mI'! de gl.'ConlTolcerde
venn()olschap ondertekem en (bl van Je ;I,K1imr die hem upvulSI.
Die waarborgen houden onder meer

111:

de audilOr dient hel audnkallloor waar hIJ werkl unmitkleJiijk op de hooS\(: Ie bren,
gen '";ln de olltkrhanddinSl'n lussen de ;ludill)r en de glocOfllroleerde \ennootschap die
belrckking hebben ol' de moSelljkhcid l't"'n arbeidsov('ret'nkomSI Ie slullen:
h) de betrokken audimr mot'l onmlddclllJk aan zijn audilrullctie t~n ('mde stellen:
cl c~n and~rc auditor moe! onm,ddellijk de audilwerkz:.tamhcden n..lkijk~n dit rroos
werJen wrrich! door de :lu<lilOr <lie evelllul·~:J crn arbcidsovereenkumSI mCI de geau'
dillocrdt· zou a:mva.1rden;
dj Illdien <Je vroegere audilllr di~ de arbcidsuvert.... nkomsl hedl ondt'ntkend l'n dl' audiIIlr die htm opvolS! lOl h~Iu:lrdt, audi,kantnur behoren. lllot:l 111'1 bllloor aJle mualf(',
gelen Ireffen opdal l'r set:n bctt'h'Ill5volic oolld 20U blijven bc.OSI:!an lussen het bl1loor
en de vroeserc audifOl". Dil houdl OIKler ~r in dat:
• alle financitle rclalles tussen hel ;ludilkamoor en de vmegl'tC audllor zlln St'regeld, behoudens indien hel uiuluilcnd tie uilvoerins beuCrt van gkkonrden dil'
"oordien werden geslottil ('n J,e nlcl voor herziening V"..llb;.ar zIJn. en
de vroegere audilOf mei langcf belrnkh'n is hiJ dl' bc:roep5:lCII"lteilen van hel
auditkan loor.

a)

De Ra:,d van hCI IBR hlOCrl .('(,<Is dc gelegenheid gehad om deze princllx.'S In diverse
!;ev:lIlen !Ut 11' pasSIen.

2.4.4.
a)

V,r,.irb/illgell

1"1111

IIÎe/-tIIf1littiiemlclI

Pr/ll(f~s

Rl-roS on 1996 liet hel Groen]xx:k van de EumJ>l'SC Commissll' onzake de rol. de posilie en
dl' ;aansprakelijkheid van de wenelijke rckeningcommleuf on de Eun:.:>pC$l' Unu:" loe dal cr
(I) Publ. EG
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non.,mdllprestaties werden ultgevOC'rd bij dl" gl-.::omrolet."rdl" \'ennoOlschap, milS rt'n :lan·
lal Ix-schermingsmaal regden (§§ 1.12 11,11 '1.11 \';ln hel GlOI'nboek).
111."1 Ontwerp van aanb..·velln~ ba. het verrichten van nil'!·aud"d,!.'nst!.'n ond!.'r
b..·I",aldr· voorwaarden tot (pW11 C.7. van ht·t Ontwerp van aanbevding).

wordt n'rduidelijkl d,l( .It' ,'udilOr (It geconrroll'!.'rde vennootschap mag advisl'ren.
tI"t hij niet in het /x-sluin'ormingsproces mag tusSI,nkomen. De ",.,dunr dient d"s de
h.,hl.... r<lt·rs de kt'uze Ie been lUssen 1'I·rsdlLllende redelijke oplossLLlgen uf, wanLlI...·r ttn
oplossing zich opdringt, dUldel,)k te vermelden op w!.'lke e.terne bronnen hij heeft
gesH'und om 101 di!.' oplossing Ie kun1l'n.
:I~}

nl:~,r

lil'! Omwl'rp van :I:Inbcvdmg bcp;aalt uitdrukkelijk dat hel verrichlen I'an andere
d,ensten die b'ttn audil(l'l'nSll'n zl)n. IOq:ebren is, op \·oor\\".l<Inll' (bt a;L/l eeo aantal l'OOrwaardl·n en bescherm i ngsm:Illtregeien is voldaan dil" lOl dOX'I hebben dl' onaOrankelijkheid
ft waarborgen:
I.

dl' l'ennOOt, de ml...!cw!.'rk!.'r of de urgan,sat,e waartoe d!.' aud,tor van l'en v!.'nnool$(hap
/x·llOorl I'n die (al dan IlLet) audud,enslerl vI'rrichWLl voor dt'~I' \'ennuolsch"p, mogen
nll'l bel rokken zijn in hel bc:slullvurmingsproces van dic venfHlOtsch"p:
2. de organisatie waartoe de :ludaor behOOr!, mocl dl' /x-sch!.'rm1l1gSmaJIf!.'gl'll'n Il'l'ffen
Itn ein(le hetl'v!.'III"dl' risico rnake on"OlJnkelilklwid te beperken, w"~nnl'!.'r ttn dergeb Ik risico beslaal"
I iel Onlwerp van aanb..·\elin,; bcV:1I Ilre-cie(e aanwijzingen die gepaard gaan meI
voorbedden \.n beschl'rmin,;smaaln'gden, onder m<.... r:
I.

Ilrocedures ten uirv()("r le!(!: •.'11 om hl"t risico 11" \'('rmindel'l'n dat l'!.'n Judiror zIJn werk
zou c01llrole~n, na de vemlllwoorJelljkhl...!en en de bcvoegdhl...!l·n Ie hl'bbt-n H"rd('!.'ld;
2. hel in voorkomt'nd gevnl bel"lIen van <...·n IlVt1.-de (omrnll' dllOr I'!.'II vl·nnuoI·audiror
d,l" gl.... n d,ensten andel'l' d:Ln lLl,d,td,!.'nSlerl h~'!.'ft verricht.
b)

SJ>tr.ifitk( "itl-tJ/uliltlirllJltll

Uc:halve de aigemelll' prrneipt·s dil' van 1Ilt'1>.1ssmg zijn inzake de onalh:ulkelljkheid van de
commiss:ltis. voorziet hCI "urnp<'<'S Onlwerp van aanlx'vdlllg, onder bepnaldl' 'oor"
w:L:Irden, eveneens in spt-.::illeke 1x'fX'tingl"n betreffende dl" onverenlgbaarlwid .-an de onaf.
hankelljkheid \.n dl" commissaris mei dl' \'l'Trrthringen ITII't belrekkrng lOl dl'luerna ,"ol.
gt'nde a5l't'Clen:
I. nemen \';ln Ix-s lissingen:
2. 0llSll'lIl'n van de jaarl'l'kenl1lg I'n huuden van Je boekhoudmg;
3. op bep;llemk wij'-e ultwl'rh'n en implcmeml'ren van It'('hllrllnglsche S)'Slemen \"an
fimlllciëk ,nfolmal ,e in de j;C<Olllrnlccrde wll!1!,O{schap;
4. maken van w:r.ardcriLl/;cn van dl' "Ulva v:ul de gt'Conrroll...·rdl· \'l·nnooIKll.lp m gtval
de ,L;cwaardec."rdc anlva I ...·n belanpijk om!t'rdttl uitm~ken van dl' I.t:LIl'l'keninj; én de
waardenng bovendien een bebngr'lkl' SUbJI'CII!.'VC beoonlelmg rn!tuudl;
5. verslTckkt'n v~n diensu'n V:lII Int('rne ~udil met belfl."kking 101 dl" syslemen van
Inrerne boekhoudkundl,!;e (OI1\1'olt' van de- gt'Controltt'rde vennOO'lScllJp;
6, vl'negenwoordigen van de gecontroleerdc \'I'nooolschap bI, de afWIkkeling van fiSCile
of andl"re g~hillen ,n gl'v-JI dl' UIl komst \"Jn deze gl'SChillen ctn hebngrljk .mpaCI
kan Iwbben op de ;:.arrekenin,L;;
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7. aanwt'r....t'n "an personl'n Ix·lasl mt'1 dl' algl'ml'nl". (jn,m~iiill' of admini5Iralil'vt, leidmg
V",1n dt: gt'Comrolt't'rdt: "ennoo(5chap, fTK.'1 mlx-gl'lp van til' 1>l'!'WOen dil' dl.':tt' functies
11,.:ll'Il,k waarneml'n,
\V:u IU,'I 10001Y.1SsinXsgcb,1.'d betrfft, ware hel wenselijk d,u Je onverenlgbaarht... len uitslUItend van lOt:pas~ing ~oudcn ~ijn op de diensfl'll vcrstrekt ,~~n tk gtWl1troll1.'rdl' Vl.'nnoolschal'.l·n in voorkomend ~Wval aal1 de dochlcrondernemmgl'11 van de g(,(Ol1lrolt't'rdc
\'t'nnoolS("hap in Bclgiii (in plaals van al de vt'nm)l)tsd13ppen \I;In de groep ,,;or wt·reld).
1)(' SEC 5(;J;I1 loe - en Ix-wt'!t :u-Ifs _ dal dt, IlSCIle raden UII~wvoerd wurdt.'n door de
WI.'{leI,,!.:t.' rekenlllScolll O)leur en in de Verenigdt' Staten, I lt'l Europees Ontwl'rp van aanbt-vding st"dm 11('[ tvenl'l'nS Wtc. op voorwaartl ... d,u dil gl...·n an,lel't' ll.-eJs "l'rlxxll'll prl'Sr-atil'S ml'l ~içh met'brengt, ~o:ds dl.' bcslisslngsneming of dt, verscllljnins voor de rt'("h tb:mk,

Gelil"'1: ook 11: 1l"lIt'n ol' hl"1 al'likl'l H V"Jn de wel vall 22 april 199') dal berrt'kking
ht'l'fl op de boekhoudkumllgt.' en fiSCIlc Ix-roepen. Tijdl"ns tk parlemenr-,ure discuS5in is
de rol ,"~n de Ix-driJ(srevisor in:take boekhoudkundige en fi~~le zakefl als ,'olgl omschl't'vt.'n: ('Cn Ix... lrijfsrevisor kan fiscale raad gevlllgell docn a'''l 1x1.lr"vcn. L:mgs d~ andere
kam, Illug hij dl' lild fisça,d adviSl·ur nlCI dragen of gchn"k Van maken. Voor bedrijvcn
waar hIJ hel çommiSs;ltlsmandaal voor uilOt:fellt, mott dt, rtvisor t'r ~içh van ,'('rgcwisS('n
dat dele r".!dgevings;lnivi leil l'fI onafhanhl;Jkhl"itl nil"1 in 11<'1 gl.'drang bl't'flgl
lIel ;s flUlli./,: om de I'rtOSf"Jtll"S Il" onderWl'kl'n dil" llJII verrndd in hel Eurol>('$(' ontwerp v:on aanlx"'eling . .... ang:l:ondl" sommIge prt'SllIIil'S beV"Jt hel onlwerp van aanbevl'ling
nuann's 1l;~1rge1ang dl' pr('Slalll'S ~ijn vtrwtlenlijkc len ,L:UllSlt' van een etllil~i{ tI"l een
algenu1.'n Ix'lang venl·gcnwuordigl. Het oncw"rp V'lIl :~lIlbevding ddÎnil'trt dt'll' entitei{en als tiel.., tlie een aalUlcnliJk ~Igl.'m('t'n belang ven"}(enwoordigt'lI olll,,'ille v:on hun
:lÇli"lt'itsdomtin, hun om\':ang, hun personc:dsbesland of W3;1f\"Jn ht:t jUl'ldisch SI~IUUl
meebrengt dat ~e reil ruim ""nfal aall,k'dhoutlen bezillcn. BIJ wijze van "oorlx-eld wOr_
Jen d ... krctliCfinslellinlwn, dl' vrf"tckeringsma,lIschapptjcn, de beleggingsoodernt.'mtngen.
Je C l U's, de pensioc:nfondst:n en de ocursgl'!1()(l'eNe Ix-drtj"l'll gt'notcmd. (n dt' ze"l'n hi('r()nd~r v"rmt'IJt: presl~tlt'$, duidt de INm """diteur"', lil de belekenis van hel Europ.:se
ontwt'rp ,"~n aanbevdinj.:, de door dc wel vOtlrgesdll'("'en ~"Otmtam, IlI.'l audllk,"nuor of
ecn l,d "Jn zijn nelwerk aan.
I,

beslUItvormIng

1lel Eum(>l'SC: <HlIwcrp ~"n aanhevt:ling bepaalt d,It t1.·11 pers"un dit: dt resullal"ll van de
wentlijkl" eonll'ok wu kunncn bt-ïll\'lot:den ,t.:t'CII lid kan lIJn \I;In een lx'Stuursorga.~n of
ecll Iot'liduhoudend orj,(aan (bij'<oorbt:eld t't'n auditcomil{o) V"~n hCf gt'Contmlt't'rde bedrIjf.
2. opstelling ' "Jn tIt' J,~lrn'kt-ningt'n en bo.:khoudin,L: - volll1.lige nnvtren.gbaarht:id
1Oc.'p:lsb:oar op t:IHuellcn dit· ten :llj.:t'mt~n bdanj.: vt:negtnwoonligt'n
Ii el Europl'SC ontwtrp van aanbeveling vuoróet <lat t:r ~n po:llentlëlt bedrelgmg "'JU :autOTt"Vlsie lx'Staal wanneer dc auditeur dedlll..... ml :>an het opmaktfl ' ....11 de rehnlll,L:cllboekt'n
of tic jaarrekl"lIingeo ':til IWI gt'Comrolecf(le Ix-drijf. Het belang van de bedreigtng hangl
af VJn hc.'1 a:tntlt.... 1 vao de dl'(·]name van tlne persollen in hl"1 pron'S ''an hN opm.tken ''an
ti" rt·kenmg'·11 ,'n VJn de Ill:tte w:J:lrin hel :oIgemt~n bel:ong ol' hel spd slaal.
11l"1 Ix'hmg ' "Jn de bedrtig,"g ,"an aUlOrev;sie moel $fl'C...JS lx'SChouwd worden als te
aanllt,"I"k om ecn del'lname aan hl'l Pl'OÇt'S van ht:1 opmakcn \I;In de n·ktnlllg"n 10(" Ie
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lafen, f<'nzij dl- bi/stanc.l ullslullenc.l V'dn ft"Chnisdll' of rl'It"Ch!lu i.so.:h(· :&ard is of de g('gewn
rJ!ld ttn :tuIver mformatlefbrakrer h(1,fl.
Voor de wCII{~lijk<, collIrokos van dl" ernitcilen die een 3lgeml'"t"n bd,mg Verll'gl"nwoor_
<1I,I:..,n, :tuu dl" Icv..,ring van dke bljSI!lnd v~n dil Iype die nict vah on.tl·' h<'1 mand""t '"Jn
w('lldijke cumrole op cen ollaanva"r.tb:,re manier de risico's verhu/,:('11 (1,(, op dl' on"fhnnkdijkh('i(1 wl'sen ('n is <barom v('rhoden.

j.

uitwerkins en toepassIng op l'Cn bt'pal('nde manier van d(, It'("hnolf)~i.so.:h(' syslC:'men "oor linaoc;i.'1c in(OITIl!ltie ".. n hl."l gn:omrolttnk Ix-drl/f;

I \el Europoe ontwerp van ;l!Inlx"~dmg bepaah dal dl." pn"St:ttll"S gdevenl door (Tn auditor
aan ttn gn:ollltoll'{'rd lx.Jn)f d,l' hel omwerp ('n de toepassmg ",an <11' Icrhnologi.so.:he
syStl'men voor financiële m(urmat ie Inhouden en die gl-bruikr worden om Inform:nie "'OOrt
t(" brengen die geïntegrttrd wOrdl In de jaarrckeflinsen WfI Ill't gl'("onlrolttrde Ix"drijf de
aanwNigh"id van een risico van auwftè""s,e kan tewl·egbr..,ngcn.
lier rlsi", van all((}rcvisie wordt bc:,schouwd als IC aanzienlijk om een pf('SI:nil' "'an dit
typ'" d'{'nswn door ('"t"1l auditor tOtc tl'lawn, tenzij W"nnl-er:
3.

de dirt-etie van het SI"Comrol{'erd.., IX'drijf .so.:hriftelijk vl"rklaart dat zc de ,'cm mwoor_
deli)khl"id Opnttl11l "'oor het volit'dlse sySll'Cm van .merlK' comrole,
b. dl' auditor cr 2;ch kon v~n vergcwissen d:lI dl' dirt-'CIIt, ",an h..,1 gl'COmroll't'roe beJrijr
zich niel hoofdukd'jk basc.'I!'fI op de.- geSevf.>ns die worden voofiSebrachl door dezf.>
tn:hnologi.so.:hc sysfl'men voor linanciële mformatie om de kWOlJlI('JI van de- sySlemen
",an interne comrole en fin~nói.'le inform:lIil." ' -"n h,.-I beJrijf IC l'v-"Jul'ren,
C
lil l'Cn projecl dat bo:t .... kkUlS hl'l·fl op de IOtSlandkomlllg van ttn <krgeli,k trdmologlsch sySteem, hl-ef, hel onlwl'rp ",~n het sysu:em plaalS volg..,ns de sl"e'CiIi(~lies ,'er"
eiSt door dl' dirt-'(t i.., "'an het gl"Controlt-erdt, be<.Jrijf, I"n
.J. de dienSlen Ix-anrwourden nitl a:1I\ een "s1eUlclkb~r" projt"C1 (n1.3.w. d:u h{'1 omw..,rp
van SOffWaf(", de conliSllmtÎ(" "'an ullfUStinSl'n "n hun tOl.']>:&ssinS imegr<,en), tenzij
het geconlroletrde bo:drijf "f ha"r d'f(-.;tie uildrukkdijk bo:vestigen in hun .so.:hrifte"
li)ke verklaring dil" v("reist is in punl a. dat ze dl' vef"Jmwoorddi/kheid 0l'nl'men ",oor:
' . hel proco "'an omwerp, lotp:lssins I."n evalualie, indusld alle 1x"S1is5ingen die
erop bem~kk,"g hebben, eo
" " de werking \":lnl>C."f sySll'em, mcluSII.'( voor WOII dt, geSI:Vens bo:"e(1 d,e gebruiklof
vOl1nSebr.lCht worden door hl:t S)'Sleem ,
[)c« lx"paJinsen bo:perken dl' d,l'nSten nicl dil' t'"t"o auditor II"\ten saml"n meI de 1.",.,...lu"
al i.." het ontwerp co dl' tlX"l>:&SSUlS van imerne bot"khoudkundl~W (omroll"S en (omrolt"S
van hel rislColx'heer, tl'nzi) dN.c perliOlwn niC! handelen ,Lis beJ'endc I·n cv('nmlll d,,('("tie·

funeties uitoefenen.
Zdr~ m hel s('",al w:l;Ir hel vl'rbod n,el van toepassIng is, 111000"t dc welll'lifke (omro"
II"Ur nagaan of bijkomende waaroorsen nOlxhakt'li;k zijn om dk risICO van amof('Visie d~1
~ou bl')"cn bes l:L:In af te zwakken, Ill j mO(.'1 in hel bijzolllier onder~,x"hn of de diensten
d,e het omwerp en de toq.assing vun fl"chnoloS'.so.:hc systemen voor linancii'le informalie
inhouden niel uitsluitend gl'levef<1 ~olllkn mot'ten won:kn dOOl" t'I.'n tl""m V'Jn experl5 dal
IS samc."nSI"Sleld uil ,·cl"5Chillenc.l]lI.'rsoneel (inclusief op IlI't nl\"l'::IU van dc p;iflner die "'er"
antwoordeli;k is "oor de op<JrJcht) en v(Jor de domeinen V:I.O inlel"\'em,e- die ,erschill(.'n
van dt:u' "'an hel team dat belast is met de o]xlracht.

1J3 1~

- J"'AlIVFR~LM; 200 1

4,

"l"rwl"~enliikinS van dl' evaluatu:: V'.. n acuva van hl'l Sf.'Comrokerde btodnjf in hel
gl'val de gttV'..lul'l:rdl' uliva l"l'n bel~nsrijk demrnl vormen Y~n de jaarrekenin.
gen cn wannl't.'r <Ic l'valu:lIIC bovcndlt'n <'t.'n bt'bngri jke gr....d "'.111 sublf.'CIIVlteil
vertOOnt;

Ii el Eurol'eSt' (meWl'rp van iLlIl1bcvcllll!; OC I'"al ! da l er een bedrelglllg V~11 :Iuwrcvisic
{(,Ihns ,,'annl't.'r l"ell :ludi'l)f i"lIl hel ~f.'Controleerde 1x,<lrijf CV:lI U:llledicnSlcn vcrI,,,nt dil' dl' uitwerkins van evalualle§ vtrol1dl"rstl"l!t-n voor eltllll"nten ,he vervat 1.lln in de
j:tarrekcnmgen van hl"t gl't-'Ontroltoeroe bednlf.
bes'i~"

Ot- Ix'llreigmg Van ~U(or('vi$lc wordl ~Is 11' aan1.il'nlijk bnchouw<1 Opdal de ll"\'('ring
.... n evaluatiedicl1$tl"n :rou tOl:gebH'n wurtkn 111 de gevallen W'J.:Ir te de e'"J.luaue veronderstelt V'JI1 bedr~gl'n dil" een i1an1.ll'nlilk belanS Ill'f>bt.n len optichu: .... n de ja:lrrekeOlnSl"n
of wannt't'r de l"valualle l"ell $Ubslamli'lr graad van sub]t'l"tiviteu bt,vat omwille ' .. n de
kenmerken die IIlherent lijn aan de bl:lreffentll' posl.
In <11' ~wvalkn w",ar hl"l bon'nn'rnll'ldl' verbod niet van toepassing is. moet ( 11." wetll'Iljke comroleur bl:fXllcn of bilkoml'mk waarbort;en noodzakelijk ~lln om elk risico van
auturcvisic dal zou hlijvcn besr:~1n:l( IC zWilkken. en in hel b,jzonder of cr redell is da! de
evalu:llil.Jil'nS! l!i,slu;,end word! gtkvtrJ door l'('n (l"'Jm van eXI~:rlCn dut is $.:1Il1tnSI'Sldd
Uil .wschilltnd pt'rsonel'l (inclusil'f op het nw(".. u van de ]Y.ltlller vtrJntwoorddijk voor d{'
opdrochtJ en "oor dl' doml'lllen van inttrventle die verschillen ''an deze van hel !f.'"'Jm dal
bcla~1 is ml', dc opdrachl.
5, (un(tic "an interne "'ud" met bl:tttkkmg lOl dc mlernc boc!.:houdkundigt' conlrolesysu'men ... n htl g{'Comrokt"rde bedrijf:
I lel Europest> ontwe rp van a:lnbevtlmg "oorliet dal t r, m bt,paalde omSI~ndig hedcn, {'('n
btodreiging ...... n aUlOtl'vls ie kan opdlliken Wannl'('f dc auditeur intcml" auditdiensten levert
ilan hl'l t;l'Control{'('rdc Ixodrijf.
Om dil risico 1':111 :IlIIOreV'Slc uf IC zwa kken MmOl'Cr hij JCdlll'l:nll uan intcrnc aud itvan e"n geconlro le('rd Ix-drijf. moet de w('{{dijk(' cOlllruleur:

w~rkza"mhl'lltn

a.

l'rop 1O~:zil"n dat de leidinggevende p~:rsonen of htl lOt:licluhoudend orsa:m van hl'(
gl'COntrolcerde bedrijf Ojl elk oSl"nblik ver.. ntwoordtl ijk blijven
,'oor de g lobale funClil" van de mIerne audit (m.a.w, voor dl' ulI"oerinS en hand havins .':\n interne contrules. ,ndu$lcf de dagelijkSt" controles en procedures mCI
belrek!.:ins tol de todat,ng, uitvocring en regislrollc van dc boekhoudkundige
verrichungl'n):
,'oor de befXlling van dc droaswljdle, hel risico en de frttjuentie .-.. n dl" uit tc voeren intern(' audilprocedutl'S: en
voor de w:>aHler,n!: van dl" (('Sultalen en :tanbt,vdingen die afkomstig lijn van de
i!ll('t!1~ :lUdil of geformulel'r<l \Vonk-n lij(ltns dl' wellclijke controle, l·venals de
beslissingen die op hun gruml gt:nomen wordl"n.
In.lien de w{"nelijke controll"ur er I1>el van ov('u uigcl is dal dil IWI Sl",,:11 is, mO!:l de
audileur nie( <lednt"men aan dl' internc audit van bel gecontrol('('rde bedrijf,

b,

weigeren om dl' resultaten van Interne audllproced ures yoor weIIelijkt controlt.Joclemdl'n IC aanvaarden zonder gl'p;>Ste rCVI$le. mdusicf ondcr de vorm "'Jn een laler heronclt-rwek , .. n de belrokk("n werka.amhcdell ...... n wl"nelijke controle door {'('n audil mNcwerker die noch aall de wct!cliJ!.:e controle noch :aan de olxlracht van mterne
audll heefl dcelgl'oomen.
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6 . vl'r!egenwoordiging van hCf gecomrolttrJc Ix-drijf in Jc regeling v,m fiscale of
andne gl-schillen. in Iw[ ~l'val dl" ltirlwmsl
deze gL-schilien l'en belangrijkc
impact bn hebben Ol> de j~~rl"l"kenlt1gen:

"'lil

Hef Europt'se omwerp v,m a~nbevl·ling voorzlC( dat ecn bedreigIng die verband houdl
nwt de vertegenwoordiging lelkens opduikt wanneer een :luditor lUssenbeiJe kom[ voor
dc rekl"ning v~n hel gecolllro!cerde Ix-drijf in de oplossing v:tn <-en conOiCl of ("(""n gl""Schil.
Een heJreigmg die VC"rband houdt met de "utorevisic kan ('vcneens olxluihn wanneer de
geleverde diensten ("en inschuJting van de kansen van hel gl'con[rolttrdc bedrijf inhoudt'n
voor dc oplossin~ van het geschil en"lO ("(""n invlOl'd hebben op de Ix'!!mgen die l1l de J:mrreh'ninöen moc[en IIlgesclutven worden.
De bedreigingen die verb.~nd houdm Illn dl' vcrtcgmwoordiging en .1(' ,,,uoreviSI('
worden als [I' aanzienlijk beschouwd om e<"ll ,"udin'ur [Ol" te !:Llen om lussenbcide te
komcn voor de rekenm ö van het gl"(omrolcerde b&lrijf in .1(. oplossin ö van t"en g('schi l dat
betrekking heeft op demenlcn. die in hun gehed. een redelijke k:ms htbbm om ("('n substantÎt'!c impaCl tC hebben op <It ja"rrekcningcn van h('{ öec011lroll·t·rdc Ix'!!rijf l'n ccn aanzienliJk!' gr:l:ld ":L11 subJcnivllf'i[ implicef('n die Illhl"rc11I is aan het geval in kwcslie.
In het l:jeVllI het ooven\·ern1("ld(· v{'rlxxl nil'[ v~n locp.~ssing is. moct de weuclijke con[roll"ur inscll~ucn of er bijkomcnde wallrborl:jCll n{)odzakelijk zijn om de blijvende Ix'!!reiginl:j dir verband houdt met de vt'r!egerl\vonrdil:jing "f te zwnkken. Hij bn namelijk
OVl'rw\:gen om Ix'f(x'p 1(' dOl·n op ("('n lid \',111 hel personeel (inclusief op het nivellU v~n dl"
IXlftn('r ver:m[woord{·lilk ~oor de 0lxlrJchr) dm nier ded uilm,mkt Van he[ team dal Ix·last
is nWI de opdracht en w,mrvan de r:tktn verschil!t·nd zijn.
7.

rea lisatie '":til de aanwervinl:j van personen die belaSt zijn m('! algcm\:nt· dirt"!:fit·funetit"S. financi;.'1t- funni{'s en adminis[l1Ifirve funClie~ van her gecomroleerde
bedrijf, ml"l inbegrip van de personen di~ dl'ze funCli('s lijdc1iik uitoc::fenden specifieke regcl v"n rOlllUssinl:j {)p entiteiten die t"Cn .. Igem("(·n be!:mg vl'fll"genwoor<!il:jen

I-Iet EuroJx-se omw\:rp van 'l~nbevding voorzi~[ e\·tneens dat wann("(""r et'n audiror bttrokkm ;s bij de "'LIIwe",ing ,~L11 l"(""n leidinggevende persoon of een hoger kndt·rlitl voor de
f(·k.,ninl:j van het gtcontrolel"Tdt bt·dri jf. vcrschilkndt soorten bedreil:jinl:jen kunnen
optreden VOl)r de onafh"nkt·lijkheitl. dit bijvoorlx-eld verb.~nd houden Ol(·t her persoonlijk
belang. ht·[ \"l'rrrouwen of de imimld:" il·.
A lvorr.'Os een dtrgeiijke opdracht te aanva"rden moc[ de werlelijk ... Controlt'ur dc aan_
wezig(' en toekomstige 1x·..If(·igingen "oor zijn onafhankelijkheid inschaflcn dil' zouden
kumlcn voortvloeien lIit zijn deelname aan de a"nwerving van Itidinggeventl(· personen of
hng\:rr.' ka{lcrlcden en verv{)lg('ns nadenken over Je vrijwaringsma:lIregclen dil' dergelijkt·
bedreil:jing{'n zouden kUllnen af"lwakk",n.
\'Vannn'r de aanwerving be[rtkk,ng hc{.f[ op hoge"" fin'LIIó~le en adminiSlmflev('
kndt'rleden, is dl' bedreiging die weegt op de onafhankelijkheid van de wellelijke comroleur nog ",mzienlijker. zodat hij het feil in ovef\vel:jing mol"t nemen d~t cr omstandigh~ 
den kunn('n hesfalln ''''!;Hbij de gewont· overhandiginl:j van ecn lijsl van [l'Olt·nti;;Jc kandi_
daten (-en on"'l1lv"ardbaaf risico k:LIl inhouden "oor zijn onaOlankr!ijkht·id.
In hel g{'v'IJ Van ctn weudijke comrole van entiteiten die een nlgt'mt'Cl1 belan!; verlegcnwoordil:jen (bijvoorbeeld de beursgenott.'Crde b&lrijven). wordt dil risico IC aunzienlijk l:jt:lchl om dl' ovt·rhandi.t;;ing v~n een dergdijh lijst tOl' [C Iattn.
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In ~1Je gevallen 11101'1 Ol' besltssmg ",mg.,:,nd ... d" keule van dl' :I,lIl 11' wer.'l'n Jwrsoon
SIl't-'<lS gt'nomen wordt'n door JWI ./lJ'ColllroJ.'Crdt' Ix'<lrijf,
2.4,5,

I/ (J/lomrü/ ill /'rr!JtII/d 1IIt'IIIOII-<",dil diellllt'l/

l iet Omw{'rp \'~n :I:InbeveJing bt-llOI:I.h d~t ~udmhen§[en en mel-aUdlld'l'nsten met het
voorwerp mogen ÛJ n van een vergoe<l,nJ: .1'1' een ~fhankeJijkht'id van de auditor ten a.~n
tien '-,In ,[(, g<'Controlt~Ne vennom.seh:lp lOt ~wvolg heát of dit' indruk wekt.
Dc:tt "t',gl/l·ding v:lllwest' <'Cn ht' p,o:,j.lt g<'Comro](-erdl' vennuoIsch"p Ill:lS!\l"en abnurmaal hoog ]'t'l(l,n"IS" brJ ...,lgen van dt' lOtale \'ergot.Jing dil" dt' aud'lOr in Iwt k:.dl"r van
tijn aC{,vileilen 111 hel algemo:en untvangt (punt 8.2.).
l iet betrefl h.er dus I't.'n cmenum van econom,.sehe anlankd'Jkht'id "an de auditor
"<,rhoudins tOl eJktTn van de door hem geconlrolccrde vennOutschappen,

lil

lIet Ontwt'rp ..... n aaobeveJl1Ig ,'oort, ... t bt)venJum in dl' vNpl'lhung om in he , Mopen_
M
baar en up gepaste wiju " melding IC makt·n van de honol"Jfia IIlnke de nun-auditJ'enSlt'n die zijn gt'presm:rJ door Je auditor. uf Jom ,:en lid van hét netwerk w:oartoc hij
behoort, hij eNt Sl...-:omroll'Crde venno()(schap of hij aan de geauditt'Crde ,'er]xmden vennootschappen (punt 8.i van het Ontwl'rp "an :I:Inbe"eJin!:l, 111" bt',re{t t"Cn V('rplichIUlg
d,e erop gericht is om J.. tr.lIlsparJnue Il' \'t·l"'!óterken.

2.5. ' )"blie Ol'rrsigbl 8 0,IIrd
De I'/lblir Om'1igb! IJ",,,",I (POB) ,s t~n Ulst,'lhng Jit ~oonvlOl'it Uil Ot' pnvt'-st'ClOr 111 ,It·
Vcn:nigde Sta'en, Dit organismt hnudt toczich, op de progr.unm:o's v:1Il :tuto-rcgult'IIng
dl' SEC I'r./rlirt 5tClio'l van hel Allltri"m IIiJli"'lt 0/ ("(rliflt.II'lIbli, Amllllllllll!J {SECIlSl,

"'lil

In 1998 ht"t."ft dt· 1l0B. op vr.1aJ: van de SEC. een wI'rkgrocp opgt'riLht d,e ermrt
belast ,s om dt· ~udnmethoJ~ lt· oOOerlockt'n, met name vanuil het OO/lI"lIlt van dt onaf.
hankelijkheiJsregels, teneiOOe om aanbe,'elingen te formuleren die erop sericht ZI)n dt·
geloofwaardigh,',d van Je financiële staten, het vertrouwen "'Jn de m"l'Stttrders 111 het
beroep. de tfft<ii.'ntit ":ut Je kaJlit,t.~lm;,rklcn ('n bijge\'olg ook Je efficiëntie ...,ln J ... aUdllS,
Il' vergroten'
[x' POB h...... ft dt' mogelijke impact ondcrlOCht wn de non-:ludiIS",vicl'S op de 011;'(hankciijkhciJ \'an lu" beroep, ~owt:l op hel niveau van de ("(,"dille,!, als op hel nivt':tu "'Jn
de St:h.jnoort onótfhJnkdljkheiJ.

Ot: POB Ilt"('(1 op basis v~n een basissteekpn)l.'/" l'en vl'enlgtal J,ensten geïJenrificrtN,
aOOere <bn Je Maudll"_ en Mtax"JienSltn. B'jkomende vl1lJ.;tnlljslen zijn rondgt.'drtld bi,
de betrokken audllbrnoren. In bepaalde g<'\"Jllen ht,bben de onJerloekel"'!ó het personed
"an ht'l auduk:tnt{)or Ja, de non-auditSC'rYt<t'S h,,,,ft vl'rll"Cm!. ondervr.~lgd.
Naar :wnk,dmg van dil onderzoek hehocn JI" Omkrll/l'kcrs dt· gt,'alkn met ct'n n('gat",f dfect op Je effic;('nue '";tn dl" audll dt· st'\'olgen van de verlening V:ln non-:luditser";ct'S ",el kunnen identifictren. Voor ongn'<'t'r t'('n k\\";tll van de onderlochle opdl1lchten,

(I) VroJc ~C"3(U'S ~~,,'~ On.wcrp""''' ...."I_dons. p.m. 11.\

(2) POll. Pand ..... I\",lu EfTt<Cflvc"","s rel"'JSt':S hou) Re....,... 9 ... pt~m""r 2000; J" ~""h~r,sl.Il,·n .I"
aanl""',"ulj:cn ,'~n dn I"'nd ~'1n ,~, ""clll"! h.'S<h,khaar "p he! '."'):"""" .. Ir..· ",ww.!,"~ud"l'a'
""I.or):.
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hebbtn de resulralen ,J.... rentegen latcn blijken dar het verlenen van non-auditser'l'ices een
JlO5'lief effect heeft op de efficit'nrie van de audit. Voor hel geheel van de onderwchte
opdraehlen hebben de onderloekt"rs t"venwel een nt"Ulrole positie ingenomen op hel vlak
V"~n de impaCl van deze dienSlen op de t"ffi(iëmie van de audit of hebben ;/.Ij beslOlen dal
dc~e lamSIC geen cffecl Icwt't.'gbrochtcn.

j.

HHG ISCH E CONTl;XT

j.l.

Belg ische regle m ent ering cn we lge ving

I)e deontologische regels, meer bep;tald met betrekking lOt de onafhankelijkheid ~jjn
bepaald bij Wel en bi j K B van 10 Januari 1994, de professionele normen en de adviezen
van de Raad (;Ieren de anike ls 1}3 en volgende van hel Wellxlek van vennOOISC"happen,
die voorlÎen dar de comm,ss:ms gren enkele andrre opdrocht mag aan'"ruIrdl'n die onvrreniglYJar is mrl de onanlankriiJkhl·id.
Ge~il'n

de publieke functie, moer dc co mmiss..1tis sleeds onp.uliJdlg

~n

onafhankelijk

zijn.
Aan dil algemeen priocipe zijn rttds wenelijke en ""glemenl~"": bep.llingen lOegevoegd, mN name de "018ende:
fami liebanden: de revisor mag geen we!leliJke laken Uitoefenen als er Ie direue familiebanden beslaan;
financiële banden: de r~l§()r mag geen financiele relaties hebben meI de gemntroleerde ,'ennOOlschap (aanJelen, leningen. enz.):
deelname aan hel beheer en management: Je revisor mag op gl'('n enkt'le wijze dednemen a:ln hl'l neml'n Van beslissingen voorde gecontro[eerJe vennootschap;
onvtrenigba.1I'heden: de I'(·visor mag gl'Cn commen:ii'll' :lC!ivlltlren uitoefenen, noch
de functie Van adminislI,:.tCUr up ~ich nemtn in een cummcn:iëlc vcnnootS("hap, noch
werken onder arlx,idsovtrcI'nkomst (tenzij bij een andtr revisor).
Wal voor de ""visor geIJI, geIJt in (I·he l'vent'Cns voor zijn vennoten. mooewerkers en
andere personen meI wit' hl' samenwerkt.
Als de revisor, lil Je hoc...JanigheiJ V"Jn commissans. andere diensten UIIVoer'! in de
gecomroleerdt onderneming, of als andere personen met wie hl' t'l""n samenwerkings~·tr
band hl"tft dat Joen. dan ditnen de wgenoemde prestalies I'n de honororia opgenomen Ie
worden in het verslag '"an de Raad van Bestuur. conform artikel 134 'Oln hl'[ \X'elbooek van
vennootschappen.

De Raad van hel Instituut. de I loge Raad van Economische Ikroep!"n en de Procu·
reur_gcneraal muStn tocn (Uchrproct-Jurc npSI:Jrten tegcn een r!"visOI' voor her ni!"t resfX""(·
tl'rtn van dt· normen of van het on:.n,ankdijklwidsprincip(·. D"'lC procI·dure sta,\[ volb:lig
[os van hel [nslilUUI.
De ludul.:3mtrs wordcn voorgczt'ten door l'Cn maglst l"J.a1. [n hogt'r bc.'roep zijn Je
meerJerheid \':111 Je leden V"Jn de kamer magistr.l:ll.

Ht"t IB R publicttf(. op anOnlt'mI' baSIS. elke beslisslOg volled'g. W"Jnnl't'r dele definilief is (na een eveneueel UitStel of na vervallen '":In hel uilstt'l). [)ç~t' bcsllSSlIlgen worden
gepubliceerd in de jaarverslagen van het tBR . die wordl'n ovtrgooragen aan de H oge
Raad Van Economlsclll' Beroepen I"n worden gl..Jcrailllocrd verdl'{' ld I"n meeJ;l"dttlJ aan
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dkl.' persoon dil.' he! vl'll:lgl. De laatste jaarvl.'rsla~l'n zijn !eVl'ns wt'Cr !e vinden op dl' site
v:ln het IBR

Ar! . I.H van he t We tboek van Vcnn oOisc hap l>c n. zoal s g e w ijz ig d
bij h e t wc tsont we rp 12 11/00 I vun 2} april 200 I

}. 2.

3.2. 1.

Voonmfll'erp " ,m !/'t'f

,,,lIJ de M it,;lferrfll,d nlll 12 lellfell/her 2()(}(J

Op basIS ''lln Iw! Versl:r.g v:m 20 maart 2000 v:ln dl' CommISSIe Corporale Govemancc.
ondl'r hel Voonin erschap v:ln Professor PalJl DegralJwe , heeft lil IkJgii: de MlIlislerraad
van 22 september 2000 een voorontwerp van wet gocdgckeurd. wllarin hel de commissaris
verboden is om ee n manda:lt of functie of opdracht bij vroegere glXomroleerde vennoot·
sch~ l' Il' a:lIl\',";mJen vóór hl'! vl'rstrijken van een periode v:l n twtt jaar na het einde van
het mólndaat als comm l5!iari s.
l iet voorontwerp. in zi ln vers ie VJn 22 $('Plember 2000 die voor advies a;J.n de Raad
van Slme nl'Crgekgd we rd. bepaalde eveneens dat de commI SsarIS ûch niet onafhankelijk
kan verkl~rcn wanneer Jt ve nnootschap WllarVan hij Je jaarrl·kening comrolt'Crt of t-en
daarmlt v(·tbonden vennootschap genotl.'n heef! van diensten door een persoon waarmee
de comm Issans l'Cn arbeIdsovereenkomst heefl afgesloten. of met wi e hij beroepshalve in
samenwerk mg sve roond 51.... (. In hel bder ..... n dit voorontwerp zijn de verrichtmgen
inlllke (omrole. verifiC'.. ll e en verbcn:·ring. alsook de bij wet aan d l' commiss;ms I()('vertrouwde op<lrachlen. ml'1 mbegrip van dul' vl.'rslrekl aan vl'rbonden vennoolSchappt'n,
'londer Wt'Crs lag op d e unullmnkc!ijkheld v:ln de commissari s.

Op 22 sc:ptember 2000 ht'Cft de MIIIIStl'r1'll3d het VOOffimWl.'rp wn Wet gocdgl.'keurd
en bt$loten:
binnen de maand hel ~dvies van de Rud ...~n Sl3tl' Ie vragen, en ook v:ln de CBI' en
'~10 de Ilogl.' Raad voor dl' Economischl' 131'1'O<1:>en en
2) hel onlwerp van wel onder ml'Cr aan he! II3R Ier informalle over te maken. I:>t: R:l:Id
van hel IBR het'fl lijn advil'S:l:I1I de Rl'gering , vl.'rregenwootdigd door dl' VoogdijminISIer van hel mR , de Minis ter \l2n Economil'. overgemaakI. De MiniSIe r. die zich
'-~n dl' Europese en inl ernationale Ctln lt.,,;, bewUSI IS, "erklaarde open 11' slaa n voor hl'!
a!dus door de Raad van hel IB R geformulee rd e advi('S. D'l :wvies wordt lil d eze afdeling verder locgelichl.
1)

AlJl'S 19:11 uilschijnen d ..! dt Rt-gering: :tich flil·t restri cti ever we nst OP!t Sle lJ en dan de
tekst die door de Europl.'sc Commissie za l worden aangl·nOml'n. De Mini ste r van
Economie l'n de Minister v:m Financii:n 'ZIj n 10 die zin ovl'ret·ngl.'koml'n. 7..0 ondl'r meer
amwoorddl.' dl.' Minisll.'r ..... n [:inanciën op ten p;lrJemem auc vraag als volgl:
"/lu /'OOfl)IIfU,"P ],In "orpomlt gQI'tr'lIma'Uyl is I"",r "dl'its bi, dt R""d I"" S'<II' til bil dl
' -logt H",,,I ,,,,,,,' dt KO'MlIIsrbt berwpm. dit IlItem,ml IYJtrtJII/g ZlIlIm nJlj€lm holll/tII JI/tl dt
huidigt olllu'ikkllmgm op Ellropets til 1\ I/Itr1lwmlS "i,fall. "( l )

(I)

b!!ll i, wWWillulIIOIiocybr

(2) b",,-J/www del.'!)lIwç org loobligulwcoQ,ccn:tG 0WP"" htm
0) AIIl"" .. rJ vall d" M""SI~r ""11 Financii'n 01' .'ten m"ndellllg~ Vr.l:Il! van d.· h... r G"'''I!''S unS5e1l
Jx,trdrtl1<l~ 11<:1 SlandpI"'1 .... n d~ Glfnmis"c ~o"r 11<:1 Ihnk .~" I'",.",- icw..-~" mCI bcc",kk",~ 101
dr b..JtljrSf'r'o'Clren (nr 2H,I7). !{,omer van Volk.ve" egen",oonlIS~B. ,'\de ~'U1)d ,.. n d,' )()s,e legi,1~luur. 2OI1O-.?OO 1. 12 dt:c:e",Ix-r.?OOO. CRAIlV ~O COM HO. bl!ll-ll ..... wdrkama br
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3,2.2, tI,l,.ies nlll de ruml nlll Sluie
De Raad '''" State ht'Cfl op 17 pn uan 2001 :tljn ad"lt'!> ultSl'bradn, Dil adVlt"! IS geOOsel'rd op de ooNóJ>ronkl'lijkl' .'l'I"$I(' van hl'( wCfsonrw~rp n'lI1S~paSl J'Mlr Je Raad van
M I!\i~f{'r:s YJIl 22 september 2000,
\Xlar bc:trcft hel artIkel, y;11l hl't wctsonrwerp,lwef[ d" R:I"d "'"1 S[,l1e lIjn opnwrkinSt'n gl'formuleerd die opgeyolgd l'ln Joor Je Reg('rIng in lIjn wt'lSOlllwerp 1l(~Q;:degd op
2:, april :ZOO l.
Iklfl'ffende arllkl'1 4, heefl d" Raad YJIl S13[e yoorgl.'S[('ld om Je yerphthllnJ:( om z'n
prt'S[alll'S 10 hel mpp<)rI van de commIssaris up [e nerTl(:n uit te breidt'n tot Ûjn die de
reviSOT t'n de pt"ownen bedoeld in ~rllkel I B, aL 3, ~-all hl"! \Xlt,tbot.'k "-,111 v,,"no()(schappen;t:ln de J:(("(;omrokerde VCllIloo[schall en aan de "trbonden Vl'nnoolsduppen wrll:nen,

3.2,3.

tI,ldes I',m (Ie Hoge Rt/ml I',m Ero"omi!rlN Beroepc"

1)(, I loS'" Raad y;ln EcollOllllscht' Beroq"'n hl~(1 in ft'bm,lri 2001 l~n bel:mgrijk adyit'!>
nrtrgt'legd O"{'r hel hit'lyoor genocmdt, YoorolltWl:rp van WI'l van 22 St'j>lcmbl'r 2000,
Bl'trcfft·ndt· de rotlwlijd «(;(/O//Ilfi-off f'triO(I) voorziel dt, \Xlt'l dal dl.' commissaris gt'Cn
l'nkd andtr mand'\;11 of dkc andt're fUllclit binnen dl' vennoOlsch:lp waar h'l commissaris
IS, mag aanvaarden binnen de .2 1".1.r na bo..'i'indiging van :tijn mandaal. 1hl'mmtrem is dl:
110j.:1: Raad '-,lil oordl'Cl dal dt, OOt ie functie gtl ,m::is.:erd kan WONen als "oISt: de I logt,
Raad beveelt om de t('rml:n elke ~Iklt'f(' fllnC:lle, o~'ergenorTl(:n in hel "oorolllwerp ....Jn wel
donr ,-Jn de>:elfdt aard "
\Xl31 betreft dl: rt,L:els V:l1l on\'ercnigN.1.rheid, is de mt'l'rderhl'Id ,':ln dr' Itoden ,'3n de
Iloj.:e Raad van oord(.....1 dal - ik ((tt'tr - -gtzim dr l'OOr/JdJriIJtII,lr OIlf1llkktl/llgtll "I' uurn'tl-

1<",,"

II~II<I," lIi/r,1N til i"lx/ bllllm/tII"I, HllJ(f fl'ort/lII trrllltdm d", ,Ir 8./gi1rbf liINt//U
n,r/mlld
door l"fIt/ijkt Ixpalillj.',m ""11 t/bJo/lllt fllII'1:l'rlliglnmrbrid ,'dil de Ifllot/m/JIj; /,/11 ,/JI,!ffr (I(lir i/ri/til
(1,,,,1,,1' d.m dm door ,If u,,, Ifltf.'"lilftll) door dr COlllllliJu(ri!, {" /xl licbl 'dil dm wl1IlIllIIgm ft Ix!
Ifrki'JliJl~, Im';"d, zirb Ir klllllll'll mlllp,(lJtJI (I,m d,' lI'ijzigmd. ElIIlJf'tl( 1'11 illlmldllOlld/f

l/IIg, ItS/lllkml)d ~II IHro"I' It d/Jfll 0l' HII "'tm/ijk. btpalillg til ti'" zo "'KitS (I,IIJP.I'!;.I/?
""IW'IiI/lIIg. ,. (p. 3 van hel advil.'5),

(II1Jr:,f-

"il/V)(-

De I logt Raad drillgt ook ""n ol' dl: noo<baak om owr hel mipt'Cl '~III de bepalingen
v:m hel \XlelSOfllwerp Ie waken bij de 1000zichts- til controll'-inSlllntll.'5. rnt'Cr 1xopa;l.ld de
dlscipJinam.' inSI;)ntll'S,
In dil opzicht heeft dt, EllropC,'$(' Comminil' ttn aanlx,'dmg 111 1I0\l'mber 2000 UIIgebracht meI hel oog op de harmoni$Ollit van de s}'slemen v:m kwalitl'lIsconlrole blOnen
de EU. Belgi;: hd[ vOClfSI>fCmg up verscheidene Eumpl'se landetl Itl dt, maIl: dal hel
JnSlllllul ('Cn sySlttm ""n cOllfrJtl'rncll- (ontruk heft opgtrichl Sl1lds 1981. DI' Raad van
ht·t Jl3R heeft dil jaar lx'sliSt Om tnkdl' nood1akdijkl' plllllNI aan It' pilsS\'n 111 Z'In kw:lliIl'ilSt'omrole om 1<0 101 t~n h"rmonis,lI;t, H' komen mei de Europl'st aanbc:vcllllg.
(I) Adv," .-~n d~ Raad van SI~I~, P•• j I),.c., Kam~r un V"lhvrnr!:~llw ... ",I,!:~rs, doe ~I).
12LLIOOL.I'P. ~O,,",
(2) Lh>!:r R~ ,~n Economl":lw Ikn ... pm, ttJ,tn _",~I hel '_'''~
u.1 '-J.""" UIJ:SJ:"'~.
,,1.",1 Ifnhw" "d
" I . Ik ~,<I ,,,. 2 .....rt 19H9 .,. rA ~,_,,,,.~ •.". wl,-tIr,)ftr ,1tr1_i"1lf'l'. I.,. J....-J ~_tmJt ,,,._Kh..Jf'I'n~. 101 rrr./--.I"'I.~ I'' '. Ik
rnr.tIU<_
,,,,.lu.J••!;YII, {..bno:... 2001, I' 2.
(i) PubtE.G.,jL m:urtlOOL,I.<JL.'<)L

'''._1<''''/'fI41I
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If'<""'" ..
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3.2.4.

IJ 111001

n",

JJ (I/lr;! JOOl

l)e Rl"geTlng heeft het wetsontwerp UI 1/00] ,"Jn 23 april 2001 Ill't:r~ek~d na I.""nkde
wl)zl~ingrn van de Raad van State en van de I-Iogt" Raad voor (]l" Eçonomi.sche Ikroelx·n
re heblx·n :I~ngl·braclll. DI.· "nIkeis ., l'lIt bern.·(f"'n meer bepaald de un afl,:mkdijklwid
v:m ,ll' tomrnissaris.
In haar to<:spra.1k v{)()r de Cl'mr:llc R:wcl voor Iw. Bedrijfsleven h(1.'(1 dt" Afgl"vaar<ligd e
V"Jn de MlIlisfer van &onOlllischc ~kt"n herinnt'rd dat de inrl'rnalion"lt, boek houdkundige
harmOllls:1Ue ~l'p;>ard g aar mct de harlllon;i>atie ,·all audit ('"n ('"tlllrk ('"n ~e verklaardl" hier"
bIj:
"c~ HlJNI<II~ i''''"/1om ltrfHlI IIpptliff J t/rt diJeN/in. a" Já/l d~ NNJlillu IItS Rt,is~Ufl
d'E"'rtpristl. all JtUl dil COH",I SIIf>lrrtltr dtl Pro[mitl/lJ Enlltl/Rlill/ltl "I</IJ igilltlNtlll iI"
1/11«1/1 poIiliqut Ja"!lt (aJrt dil propl J~ 101 modiJianl It CMt Ju JOl"lû/.t IN [olKlio/l " ,; la
hlll,iirt ,It la rtrtJII/m(f1,,/',luI/I dt I" CommiJJio/l tHropit1ll1t rd"lin ,i /' m,lif>tn""/ltr.

E/I/h,. " ,\IiuisJtrt ,,~ "/fi,i"'J krillomiqlltJ WI/!J"it, 11"'111/ uil,-,,,, IIlIfrIMlio,,,,lsoil imigri
,llIIls It Co.!t ,f(Ibil/llt du riglts diol/l~/ogiql/''J fi<t1lJ1 _ l<lIJl , ...ri" ",//Ir (1/11,1/11 """S I. rorpom"
liS"'t - ti /riur du disl~rJWI'J J1/<IIlIftSW de rollmrrtl/tr INlrt ItSlllfmb'"(I dt I" pro/mio" d~ (0"m;ltllr liga! drs romplU . • ."

"nIkt'! 3 ~an h.... t wetsontwerp] 21 ]/00] van 23 april 100] is al§ volg. ~dorlllu l l.""t'rd:
"A far{id~ 133 dil

,w",. C""I•. 10"1 "PJIIn1irr In modifir,,"ol/J SNII,mld;

1° ,/,,,,s falinl., J. 'tS _I MINi/li lilr ,i rtllHi" JOIII rtlNI"a(/.t P.1r ltS RIOIJ MINiil( tJII
JOIlIN "Ir'; roll,-ri all "I/S dt filrlid, 11 M;
1° filli"", Jlli"ml

tJI

iuski tNlrt lts "/i,,laJ.1 ti

"""

J;

··Ol/r,ml 'mrs /O ....liOIlS ti J"sqll'al/lrr'lIt "'lil/{ "'ril><lt dt ,lcu.\' "/lI,w Prtl/,utl {(JNrs li I" d"tt
dt trJ"',IIOII d, /ellfl /o"rllolll d, (0I/IIIJlJ1<I1I..,. ,Is lIt P.I<I'/!I/I IIITrplfr 1/11 ",,,",1,1/ tf"'/,,,i/lislm Ifll r. dt gir,m' 01/ IOII/r ,mirt /ol/rliol/ ,mprts d, I" sfl(jl!( '11ft tsl JO/IIII/Jt ,i trll r (omrilt. lIi
'lIIprb tfllll( lfl(il!( ON /'ffl~lIl1r ftlt- aIlU/lS d, J'"rlidt 11 .
.1 0

fllrllde dl (Om/,lfl': pur lts ,,11Ik.1S S1/mmll:

MW ro"'Hliswim ,//, JltIll<1II Jt ,I,'cl"rtr IIIdl/'flldll/lIJ loNqllf I" s"ál!l do/ll ,Is drifitlll lts
1TIIII/'1tJ 011 III1t loriili tJII pm01l1N Iilr "" UNJ dt fartult 11. a binifiái J'IIIW ON dt /,IIIs/tuN
/,rtl/,,1101IS aHlra qllt lts minlOlls rol//iia ""r /" loi all (OIJIllliJJ<l,rr tI "rI'OIII/,litJ tvr INi-1IIiIIN
/NI P.lr lil//, /l"WHNt a, ...' I"l/Mllt It (fIJtJwiJJllm: a (tII/('f/i /lil (tlllm~1 Jo Ira' •.1111JN ,,'K ''''IlItIlt
il" "WII'/!. JlJIIJ I'allflt proftmolll//'i. '/."'1 dtJ lims dt aJll"bor.I/I011.
I.A R~I /'fat. {Mr "mrl prIJ SlIr J'1/IIIIalllT dil H//IlISlrt d, I' E(olromir ti dil "'lIIiSlrt I/t I" JUIlitr
dilibiri m (ollstil ,kl ",i"iJlrtJ. "PrtS (o'I1I1I',,'ioll dil COI/Jtii SlIplritllr ,lts Pro/miollS
E(01iVl/lit111<S Cf ,ü /'IIIS/ill/l do rhiSll/rl .t",lrtpriJoJ. "lltrll/Iller d, "Uil/ir" /ill/i/mll'/! lts
1"~ll</II~IIS l-isfts ti 1',11111(" prf.'(,/(m rI Iflli JOIII d~ 1I(lI//I"r ,i IIIr"rt til (,lIiJt f/lld,'f>t"d,mtr .I"
eO/I/I/IIJUIII?

ti

I.AJ _1"luil rif rolllnîlt dil rtJf<o ,111 priJfll1 "rlidt 10111 dirN"J1/lIIltJ f(",[~r/llil/lflll (11/.\ disposilIu/lt ,fllil amli ro)',,1 pris JHr r/llil//I11/'( ,lil mil/iSlrt d, fE(OWlllit ti dil 1//lIIillrt dt l'fJmlitr

fI )

c..n,r-~Ic
ti

Raad

' "001"

1..., BnlrlJf,J.t.>·clI. Am ,_.......",

IJ rJ..,h.,.,....w« rtJ-r I. Jrw, r-1".JJi,

JO_nl,,.,.I. ,.!irrllud r-I""I>J. J.I'I~I"..".-.I A." ...I/~ S,,,..t..ml, n""rd. 17 lul, 1001. 1'. )7.
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(I

di/iW'" (1/

E(WIt}lIl1quts ti

roH~tI

da /f/lHillTtl, "prU roHJult"IÎulI Ju Cumti/
tk rtl/Jllful dtl riI'l~lIn tl'tllfrtprÎW. ""

SNf'lrltUr d~J

PrtlfmiuHl

Jn de memorie van lOe loch'lng die a;ln het welsonrw('rp voor~fga:I!, v('rduidelijk! de
regering dal d(' mach[iglng aan de Konl1lg "IOf/,ml r'f'hml/g It lx!lltfm IIltl dt lI//(rl/(1II0/1fI!t
o/Iluikkrlillgen 1I'r"Z"k," (ParI. Doe" K:lmer, 3' ~ininb' ~O" ~iuingspt'ri(xlc, 121 1/00 I. 2(}()20m, p. 14). Zo verwijsi dl" regermg na:lr de regels uilgtw('rkr on de Verenigde Stalen
door de S(t'lIrilia ",ui E.w/"'JIIgt CI»IIJ/limol/, di<- uirsluill'nd van 100(1)llssing ~ijn op de vennootschappen die ec:n openb.....~r bl'IUI.'p op hel spaarwezen dOl:n of hd>hcn gedaan, t'n naar
het Ontwerp ''an ;I;Inbcvding ,".In dl" Europne CommissIe van 15 Jecembcr :WOO bclfl'ffende de onafhankelijkheId ,-~n <k we!lel'Jke n,keningcommleurs,
lil-, "erbod om andl.'re dienslen Ie "erslrekken dan degene d,e bi) wt'llI:In de commis$Ol'" 'Zijn \'oorbchouden, 'Zwls bc-pa:ald m hel ",'elsonrwerp van 2.1 april 2001, is volkomen
mlegenspraak met de imernaflOllale en EuropC'se toestand. Hl'l aanhoullen van delt' IxlXlIIng lOU l'rnslige ntgaliel'c gevolgl·n lwbbcn "oor de grolt of kieuw g«ol1lrolt'Crde I'ennoo[schappen evenals voor dl' ~udlCkanloren. 1·11'/ koninklijk Ot-sllut dat op beperkende
wijze dl' dienslen bel,...~h
,liN nWI dl' onafllankclijkheid verenigbaar zijn "{'rtoom dan
ook (','n bijzonder Iwlang en dl' be~prrking ervan moel ~:ln hl". wetsun.werp wordtn
gekoppeld,

.ti"

lIe[ ware wenselijk tbt het welsomwerp zou bepalen dat dC' Konrng hOl' dan ook op
beperkende wij~e de (!iensten ["",,,,11 (in pJa;lIS van "kan Ix,,,,ten") d,e onvereniglxI;.r liJn
met de onafhankelijkheid ICOl'inde de mogelijkheid IC waarborgtn dal rekC'ning ""Ordl
gl"ll()uden meI dl.' Europese en IllItrnallonale regels. Arukd ,~ lOO motlen worden her~
Klucvtn leneinde de $Olmen hanS van de leksl [e ver~ekeren en .e waarborgen dal de
m:iCluiging aan de Koning 011" enkel ren r«hl uirma:lkl mur l'i,'rdl"r l't'n ,"rrplidlling om
een kOllInklijk ocslull aan 11' ntmrn. 1,11.'1 OIllWl.'rp v~n koninklilk ocslult zou m het
Belgische recht het Omwerp ,"Jn Europese aanbeveling lIluke dl' unafllankel ijkheid van
de aUtlilOrs mCl('ten opnt'men,

4.

BESC J.l O U W 1 NG I~N

OIJ

]·urr

VOO RO NT\'\' ERP VA N KB EN

HET VERSLAG AA N DE KON ING

4.1.

A lge me ne beschouwingen

De R:aul van het IUR is verheugd meI htl (ei I dal htl vooromW{'rp van Konmklijk
Ik-slu;t ml't'gc<Il't'ld op 10 oktober 2001 dal in grole mate St'inspirttrd werd door het
europees omwerp van unbevelong om[rem de onafllankelilkheid van dl' wCllrlijke comroJeur "'lil de j;l;lrrekenlOgen. H ltrbij houdt mcn voornamelijk rekening mtl (Je Ix-palingtn
dit rt't'tls I:N:Sta:m in het l3elgiKh n.'eh, onzake de onafl13nkd'lkhtid v:m dl" lx..Jrojfsrevisnr.
De Raad ;5 indtrda:ld van mening d,,! dl" harmonls,[[ie, d,t door lk' Eurol"'St Com~
missie gevolgd wordt in hel kader '".In de financiële eenheidsmarkl, niet enkd betrekking
hl't'(1 op dl" harmonis.:1I1c van de boekhuudkundige normen. maar ook op lJt. wtlltlijke
(omrole van de jaarrekrningC'n (autlitnormrn. kWlllitc;lScolllrolt en tlh,sehc ft'gels. de
reSds van de onafhankrliJkhrld InclUiS).
Kr:achtrlls dl" we[(diJkr muhllginS die \"oor[vIOl'il uil hel arllkd _~ \'an hel w<'lsom·
werp 12 11fOOI, brpa.ah en verslerkl hel voorontwerp l';ln Kunlnklljk Ik-sluit de tegtls
van de onafhankelijkheid ,"Jn de (umm;s.sar;s, De andl"re regels van onaOlankdijkheid van

IB H -
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revisor, die reeds voor~ien zijn in d,· wec van 22 juli 195.3 {'n in hec Koninklijk Besluic
van 10 januari 1994, blijven eVen{'t'ns vun {~passing.
Ik Ra~d Slell v~sc duc hec vooromwl'rp van Koninklijk Besluit hinderlijker lijkr dun
hN Europt.-es omwerp van aanbevelinl;, in die zin ,bI het prestaties opsomt dil' IOta:1I
unverenigooar ,ijn met de onan,unkdijkheid van de commiss:lris. Dt'zd rdt presc:uies worden nochtans gl'Cicl-erd in het Eurolx~s ontwerp van aanbevelinl; waarin men stelt d~(
deze nie! noodZ:lkl'lijk in alle l;evallen leiden lOt een onvefl·nil;baarheid. I·!{ot ontwerp Van
aanbev('linl; voouiet inderdaad een aantal beschermingsmMm~geltn die htl gl'vaar v,m
een ailmastinl; van de onafhankelijkheid opzij ZC!tCn.
Blijkbaar is het mecst hindl·rlijh bf'J.kter van het voorontwerp van Koninklijk
Blosh,i( in verl;elijking mct het Europees ontwerp van aanlxvelinl; genuann't'rd door tW{'C
and"fl' bepalingen van het voorOntwl"rp van Koninklijk Ik'Sluit:
I.

De eerste bepaling vtM)r~iet dat hct lBR , na n,adpleging van de Hoge Raad "oor de
Economische Ikr0'1Jotn. richtlijnen voor~i{·t die noodzakelijk zijn voor de toepassing
van de bepalingen immke de diensten die onwrenil;baar zijn met de onafhankelijkheid
"an de commissaris. Het voorontwerp van Koninklijk Ik'Sluit voor~il'! dat deze richtlijnl'n gebaseerd zijn op de EuroiJotSl: aanocvclinl;en inzake de onan,ankelijkhtid van
de weuelijke comroleur van dl' j:mrrekeningen. [X·ze l-ersce /x'palin!:: vlox·jt voon uit
het arti kel 1 van het voorontwerp v'lIl Koninklijk Besluit. dac een ;>rtikel IS4c{·r
invlM:n in het Koninklijk B~"Slui( van 30 januari 20()l houdende oitvoerinl; v,m het
\'V'clbot,k van Vtnnootschaplx·n.
Dt R~ ad Van hel !BR is tCVTl.Jl·n mI', de~c bepalinS die toelaat om dr Bds ische
regkmentenng cc lattn OVert"{·nSCemmen meI de EIITO)X'Se richtlijnen in deze materie
en dit in het pfl'Citze kader zools tJotp;~1Id lil hcc omwerp van Koninklijk BI'Sluit en
dac een rossenkonlsl van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen voonil'c

2.

De tweede bepalinl; voorziet d"t de /x'OUl;de prl'Sracil'S nicc vcrcnil;b.1ar zijn mcr de
on,.n,ankdijkheid van dc commissaris wannl'Cr t"Cn ft."l'ks van voorwaarden cumulatief
verv\,ld is. li er is dos noodzakelijk dat hei gehtt l van de voorwaardl·n vervuld zijn. In
hct ontwerp worden de voorwaarde bl.Joeld volgens <!ewelke de commissaris hn
bdeid en de procedores in hel leven gerot1Jotn heeft om de risiço's Van :mnrastinl; V:ln
de on:l!hankelijkheid te voorkomen dac de overtrt.Jing door nnadllz:mmheid wordt
veroorzaakt (he. is tC ~l'!;Sen mnder dat de commissaris op de hoogte is van deze o\'er~
m"lling. verooraah in voorkomend geva l door ten persoon 1l1t"( wk hij samenwerkt).
Hec is ook noodzakelijk dac de inbreuk or de prtstatie geen betekenisvolle impact
heefc en dat dl' commissaris op koree cermijn kennis hedt genomen van de mamregelen om de sicuacie ce n:gularistren. Deze mancreg{·lrn zijn geïnspiTl'Crd door de regels
die door de SEC in hN l{'ven gero~:pen zijn inzake de beursl;enOll"{'rlk' vennOOtschappen lil de VeTl'nigde Staten.

Deze tweede bepaling vloeic VOOrt uit het ,,,tikeI 1 van hec voorOllfwerp van
Konin klijk Besluic, dm l'en anikei 184cer invoert in het Koninklijk Besluit V:lIl 30
ja11\,:lri 2001 houd ende ,,;tvoering van lwt \'V'etbot,k der Vennootsch'lppen.
De Raad "an het mR is evenel·nS verheugd met het feit dat hel voorontwerp van
Koninklijk Iksluit tJotpalingen bevat die de comrolemml!rcgelen ..an de regels ioz"ke de
onan,anktlijkheid beoogt te versterken en dit cerwijl de bestaande bepalinl;en intake
tucht behouden blijven. H ec voorontwerp voor~ie( inderdaad dUI het IBR op semesteriele
basis ~'en omstandigheidvl'rslug opmnakt voor de li oge Raad van Economiscl1l' BeTOCJX'n
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ov{'r J(; inbreuken die mct·t:ed("t'ld worden :~1n hN IBR imake Je dienst,'n die onv,'rcnig_
ba.1r zijn met de omlfllnnkdijkheid. Door te verwijzen naar d(' mo);clijkl1('id van .I" Ho);('
R,l,1d "oor d... Economisc]1(' 13(,ft)(.'pen om kbrllt in tt dien"n bij J(" ruchtcommissi(' Van
11('1 JBR, overeenkomsti); ~r!ikd 54 § 3. van de wel van 22 "pril 1999 ",zak... <lt· boekhuudkundi);e en fi sc<,le ber(l{l>tn. nd:en het vooronrw('rp een rechlSlfeeks Vl.'rb.1nd meI
de tuchtprocedure. Dit vl(){'il voon uil h('1 :lnikel I \>;lil h('( "oortJntwerp ,-~n Knn;nklijk
Iksh,it. dar een anikd I 841er ilWUCrt in ]1('1 Kuninklijk Besluil van 30 januari 2001 houdt·IHk· l,;rvoering van h('( WNboek van Vtnnumschappcn. Bchalv(' den' maalreg,'Il'n blijven ook de and(·r ... b...palingen die het respenert'n van de n:gels van unafhankelijkheid loeJal ... n, van k,..~dll , ~oals de or);anis"rie van de systematische en rcgt'lm",ige kwalilcitscontro!c.
Wat "rrikcJ.3 v"n het ,'oofOntwerp van Koninklijk Iksluit \x'trtft, "('rlll'ugl dl' Ra:«J
zich over h(·( feit dar 11('t Koninklijk Iksluil in w('rking zou tr(.Jen op de dag dal ook aTli,
kei J Van hel WNsomwerp 121110Ul in werking trl't'dt.
De Raad is eVenl"('ns "erheu);d &11. uvcTt"t'nkomstig hN Europees olliwerp van aanbevding. het voofOl1Iwerp van Kuninklijk Ik'sluit niN ('nkel t~n lijst dit' prestaties bevat die
onvt'renigb""r lijn m('t d ... onalll,nlkdijkh ... id, m"ar eve!1eens ecn W!1ceptuelc a~np~k aan_
n('Cmt. Dit bren);! mef :(ich mee dal vnor allt ande,,' prest;Ifit"S, dit' pcr definitie v('renigbaar zijn, tk commisS<lris zich ('rV;1I1 moct verg('wissen of de nodige maatre);elen genoml'n
lijn opdal de mogelijke aantaSt"'g van de on:tlllankelijkheid tOl ecn aanvaardb.J"r niveau
);ebracht wordl. Dit vloeit VOOrt uit hCf artikel 1 V;1I1 hu vooron{\\'('rp wn Koninklijk
BtoSluif. dm cen artikel I 841er invocrt in hel Koninklijk llesluit Van 30 j:L1\uari 2001 hou·
dend ... llitvOCTI(1); van hel \'V'etboo:k van Vennootschappen.
Geil'! op deze gegevens, he ... (t de It~ad van hl'! IIJR een positie( :ld\'les ungebracht
over het geh('el van hef vOl)ronlw('rp van Koninklijk Besluit en ht·t Verslag ,,;ln dl'
Koning. Ik Raad wensl tnige sug);l'Slil'S Ie (ormuleren betreffende de inhoud en de \'Orm
die dt· tekst kunnen ver!:.ct ... ren meI behoud van het huidigt' kar.,krt·r van h,'{ voorontwerp.
4.2.

Ve~slag

aan dl' Koning

Op pagina 3. § I'"'. van 11I't Verslag 3:111 fl!, Koning lil hel I'r.ms en op pagina 2. § 5,
Van h"1 Versbg 3;10 de Koning in hN Nederl:rnds, Stelt de Raad van het IIJR voor om
df' !33Ste lin te vl'rvan);en "Ct ItX/t (dil propl d. m"tJIlIliJlIIIII"I/ol/ fllropfrm/ t JII' I'imlipmd(lllft} w 'lli -II/;'111 IlIrgemml impi>! de! rit.fo p,.{à/kJ (",bfin ""r Ie rig/II(/ftllr pl/blir (1Ii>.
EltI/J-UI/is, /" SEC." als vuJ);t: "u projd de rtrOlIl/lltmdtl/iol/ t/lropftlllll Illr fllld{pmdlllll"t ti
ItJ rè~ftJ pricilftoJ {r"b/itJ p"r It r{gll/'IItllr pllb/ir "'IX Etutl-Ulli" /" SEC. (OIJr'trf)m/ '"
l.r,mdt ",trilt."'

•

Op pagina, van 1)('1 \'erslag aall de Koning in het Nederbnds, berr,·fft'",J(· dl' comml'nta,tr op her artikel 184, § 2, stelt de Raad voor om "'tlmd"gm op d, <l1I"fomkdiJkI~i'" IC vervan);en dnor "'tltll//m/illg l'tllI df QJ/Ilfolllkdijk/xid".
Op p:tgina 5 ,'an het V"rs),,); aan dl' Kon;n); in hel Nederlands en op pa);in" 6
Verslag ;\.;10 de Konin); in h('{ F,..~ns. sfelt d(' Raad htl volgende voor:

V;tIl

ht,t

de pun(t'll de e). I) et g) in ovt'rctllslemming 1(' bTt·ngen meI de leksl van het
\'oorom"'erp v~n KoninkJljk Ilesluil. ('n
her begin v~n punr e) berrcffend(' de intern,' audit "an [l' vullen met dt, lermen Hl')

"I' d(J(mf"!:8fl'tlil/e wipt (... J"
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Op I}.~gina 5 V:Ln hel Vasla~ :lan de Koning in het Nederlands en op pagina 6 van het
Vers!.,!; :t,m de Koning in hel Frans std[ de R:",,! voor om de twt.... de paragra:lf [I·
schrappI'n.

Op pagina 6 van het Verslag aan de Koning in het Nrdl"rl an(ls en op 1"'gina 8 v:1I1 hN
Versla~ :1:111 de Koning in het Fnms, stelt de R:l:ld voor om, in ova,~nst emmin!; ml't
d,' fr.mw td.:st. dl· voorla:uste paragr.lar van I}.~gina (, in hN NedNlands te vervangen
door ··N" m'l/r /IIaakllHl Jwniukhlk Ixs/"il rml JU F"II",ri /994. 1"'1 de deorlloiogiJc/Je I"t!;ds

1,111 de Ixdrijftrrrisore/i IxS/"III. ,/(d uil 1"1111 de gtdrl,gregds lIilgmltmligd door bel l"slilu/ll
fJu/rilfimisoml illl)f/ k'lI/er /WJ/ dil /xs/"il"" door de volgendt, zm: "N" rmlJ geefllxl
IU!IIlIddijk beslnil mil lU j.IIII1",·i /994. d", de deol/l%giIdx regds ,m, de btdrijfim'ilOJwl
bes/(/(/I. ",,"It/djNg lol gtdmgrrgds Nilf.f,·,,,mligd door /Jtl IIIJIIIIIIII der 13i"tlrij/sm·jJorffi iulxl
k,,,/rr hfll dil kOJ/i.Jidijk /xs/l/iJ"

der

4.3.
•

Ko n inklij k Besluit
In h,'{ eerste arti kel v~n hel vooromWI"rp v:'n Koninklijk Besluit <bt art,kel 181. ~ 2
het Konmklijk Iksluit v:ln 30 ja!lL!an 2001 houdende uitvoering van hct \VIN ,
bock v,m VennoO!schappcn wijzigt. stelt de Raad voor om de INmen "/xdrrigil/g fen
".mûf// I>m dt Dlwfh.lI/kefijklxi,f" te vervan~wn door de vul,!;cndt· terminolo,!;ic: -"'II//(IJ\~m

lilll!.

mil

dlOlliljb""kdijklJti,r

In hct t~rsfe artikel van het voorontwerp Van Koninklijk Besluit dat 'lIIikel 181. ~ 3
,'a" het Koninklijk IksIL,it van 30 j,mLlan 2001 houdende ,üfvoering van het Welboek "an VennuOIschappen wijzig!. Sleit d,' Raad het vol,!;ende voor:
de Nl.Jeriandse tekst ""bep<l/illgm'" ru'n ft passen aan dt· Fr:ms,· lekst di" '"di>poÛliM
((>IIlr,lire" vnmddt en
de woord,'n ""S""I diJpoJilioll tOlllrairt ,"iJlt ,i I',midf /84 {fr (/irt: /84 biJr 'lf 1<'
schalTt'n, in dc maf" dat het artikel 194 bis in omwerp dat toegepast worden op
de §§ 4ell 5 van 11<"1 "nikt! 164 in ontwerp. mN Ix"u,'kking op de non audit
diensten die OIwI'reni,!;lxlar zijn meI de ona013nkeiijkhc,d.
In hn ,-crste anih'l van het voorumwerl' van Koninklijk Iksluil dat "nikl'l 184, § 4
van het Koninklijk Besluit v,m 30 januari 200 1 hOI,tlende uin'oering V:ln he[ Wl'fbut·k van Vennootschaplx"n wijzigt. stth dc R :~l<1 het volgende voor:
de Nederlandse teksl '"bt/",I;'lgw" aan te I'"sscn

a."l1l de Franse tekst die nOtel'f!
_di,/mirio1l coIII",i"".
"'/84 1<1''' "ervangen Joor "/84 bis",
in het pUtH d) in hct Ntd,'rlands, de termen "bd"lIgrijkt drIllenim'" vef"\':mgen door
··/xI"1/grilk ,frl/mll"" en
in 11("1 punt f) bttrelTende de repll'SCIlWli," van de gccomrolt.... rdt vt·nnoolsch"p. dc
NI.Jerl:mdse ferm "geJ(hillm" (die betl·ktm: "diflfmliü") te vervangen door '"fpfiT/gm" of ··r«hlJgrdjngf/l''. en dit in uVNtl'nstcmming m,·t dl' Fmnse tNminologie
'"fllTgts··.

In hel eerstl' anikd van htt \"oorum\\'I'rp v:m Koninklijk IkslL,it d:" :lftikd 181. § ~
van hn Koninklijk lk'Sluit van 30 januari 2001 houdende uitv(lCring "an het \'Uetboek van VennootschaPI~n wijzi,!;t. stelt dt· Raad hel voor om de Franse termen "1..11
/,IIY'IXr,l/,hes / ,; .5" t'" vcrangen door de termen "w /""'1);'<1/,00 I ti 4"
In het l~rstt· artikel van het \'uuromwtrp van Kuninklijk Besluit d:u t'Cn artikel 181
b,s OVern(-cml lil hel Koninklijk Besluil van 30 j:lIltiari :WOI. stelt de R"ad voor om
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de termen "L'arlidt /84" te vervang,"n door de termen "/'arlidt 184, §§ 4 fl , .••• in de
matc dat deze bepaling,·n belft/Tende de risico's tot aantasting van de onafhankelijkheid verbondtn lijn aan presmties van non-audit diensten.
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AMENDMENTTO SECTION 8 OFTHE IFAC
CODE OF ETHICS APPROVED FOR P UB Ll CA"rION
BY TI-IE IFAC BOARD IN NOVEMBER 2001

JFAC CODE OF ETI-IICS
SECTION 8: INDEPENDENCE
(To t........cl '" ffin)unc"oo ... "h .Il< full ,"x, of ,ho, I"AC Code ol E,h".)
T his amendment tO &'(;Iion 8 of (he JFAC Code ofElhics was approved for publication hy
.he IFAC Boord in Nov(-mher 2001.
The approvoo ,ex,

or ,his Code of E,hics is ,ha, published in (he EnSlish language.

In orde r 10 achieve maximum exposure and ftt<.lhack. JI'AC encouruges Ihe reprodl.lclion of [his publi(;J.tion in any form:lI.
No rt"Sponsibility for IOS$ occasioned tO any person aCling or rdraining from action us
a resulr of any ma((-rial in (his publication can he accepled by rhe author or publisher.
Copyright 0 200 1 by the [n(ern~(ion~1 Fooe ration

(1 )

or Accountants_ All righrs rrservoo

]" ,,,,,pasSI"g v.." a,,,kel 436 § 2 WerM!.: Venn. die", d" ~roepsbrotfenaa, lil zijn verslag over
de staa •• e vermdden of d~",in de wesrand ..... n de vennOOl5Chap op volledIge. ge'ro,,"·e en JuiSte
... ij •• is w"t"gfg~fO . 0.. vl'OI:gerl" oor_I> ionk" de ( ...... mIe ... n de ,,,,,,,:100 van ttn "".>fIOOI.
schap .er gelegenheid van he. ""nnemen van .,..n andere ...,h.,vorm van 1984 blijven op dez.
ol'drnch, " .. passelijk.
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I FAC CODE O F ETH ICS
SEC n ON 8 - APPR OVED NOVEMBER 2001
(To 1x,.......J In cO"IUI"""" wirh d ....

r"u 1<"" or 11,., !1'AC Co..I~ or E,I,,(.)

b aract from ddinitinn s SL-ctio n or Code o f Eth içs:

AI/dit diellt
An l'nlllY In rl'spen of whieh a fi rm con d uns an audit ('ngagemtnl. \Xlhen Ihe :mdil
dienl is :1 1,st(><I enri!y, audit elient wil! always ineludt i!s rda[(><1 entlries.
Alldit el/8agelJl/'lit
An assumnc~ engu!>l'nWnt !O provide a high kvel of assunlllce that financial stutemCnlS are
free uf m:llerial misstatement. sueh as :tn tn!>:lg{'mt'nt in accord"nct wi!h Internationa l
Smndards on Auditing. T his ineludl'S a St:lt utory Audit which is an audit I"C<luirtd by
n:"ional lcgislmion or other regulation.
cliellt
An cnrity in respt'Ct of which a firm conduns an assurJnn· engagtment.

II S SIIr<llICe

II sSI/ ra IIce

el/gagem el/ f
An engagemcnI COndU(!l...J w provide:
(a) a h igh level of :'5sun'nce that Ih(· subjt'Cr maner conforms in all materia l respt'C!s with
idemifit><l SUiglbl{' crit{"fia; or
(b) u mOOerJle Icvd of assurance Ihal Ihe subjl'(r maner is plausibl<' in tht eircum~mnc('S .
This wou ld inch,de :lIl eng'lgcment In accordJnee with !he Imcrn:nional Standard on
Assumnee Engagcmems issued by the International Aud;ting l' r:lC!icl'S Comml!!{"1' or in
accord:lIlce wilh speeific stanJaros {or "ssu!""."'c(' engag('mtntS issut><l by tht Internationa l
AuJiting I' nlClices Co mmitrce such as an audit or r~view of flnancial s{att'mrnrs in accordance with Intern ational Slandards on Audit ing.

A ssl/ ral/ce tealIl
All proft>$siona!s p:lfIicip:tting in Ihe ass"!""Jnce engag{·ment;
(b) All olhers within 'I firm who ("oln direCl!y inn"ence the OUlcome of the assumnce
engagement, ineluding:
those who re<::ommend tht· compc:nsafion of, or who providl· dirt'Ct supervÎ50rr,
man:lgement or other ovrrsighl of t he assllnlllCt· engagement p.ullwr in eOnnl"Clion with Ihe I~rf()rmance of the assumncr engagemt'nt. For the purposc."s of an
audit engageml'nt this incllldl'S thos/;' at all succrssi vcly senior levels "bove Ihe
lead engagement !:>'"Innt·r Ihro"gh the flrm's chief eXl'Cutin·;
Ihost who provide consultation regarding tec h nicalor ind"s!fY sp{'Cific Issues,
trans,"1ctÎons or (·venrs (or the assumncc engagemenr; and
• rhosc who proviJc <]u:llit), comrol for the assurJnce engagl·mCm:
and
For tht purposes of an :Ludit elient. all those with in a nerwork firm who can
Jirenly innl!enCe thc omwme of Ihl' au<lit engagement.

(a)

CloJefmllÎly
A parl'nt. non-<!q~nJent ehild or sibling.
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Dit'erl fil/(wá,,1 ill/(.'rt!sl
A financ;:rl interest:
~n individu:d or cmiry (including thost'
• owntxl dircnly by an,1 Undt'f thc (ontrol
managtxl on a Jiscrctionary b;ISis by Ot hers); or
beneficially owned throllgh a colleelive inveslment vdliek, eS{;l(t', trUSt or other
imt"tmtxliary ovcr whi eh the individual or cmity hJS comrol.

or

Direrlo/"S (//ulofficers
ThoS(" ehuged with the governanee of Jn cntity, rq;arclkss of thcir rirle, whieh may vary
from country to country.
FiwlIIá,,1 illl<'fl'S/
An inrcn:st in an equity or mher S("curity, dchentllre, loon or mhcr debt inslrumt'm of an
emity, includinb ribhts :rnd obligar;ons to acquIte sueh an imt'rest ~nJ ut'rivau\'('S dirr'Cll y
rel:ttt>J to sueh imt'rcsr.
Firm
A sok practirioner, partnership or eorporJ tion o( proft'Ssional aceountams;
An emity that comrols sueh parties; ;mu
An endry colltrolkd by sueh parm'S,
/ lil/liet!iu Ie JUli jly
A spollse (or t'<luivalcnr) or Jqx:ndent.
IIIIIC/I(!/Ifleure
InJt1>oendenee is:
InJelx:nJt'nce of mincl _ the State of mind that JX'rmits tlw provision of an opinion
withou! heing afTt'Cttxl by innucnn-s thar compromise proressional judgment, "lIow_
ing an indiv;J\I~1 to act with imt'grity. and CXt'reise objectivity and proressional skeptieism: and
InJepenJcnn' in :IPIx:anlOcc _ tht' ;lVoidanee of ('[CIS unJ cireumstanct'S thar are w signifiC:U1t a n:asonablt· and informtxl third party. having knowl<'dge of ;111 rdevam informat ion, including :Lny sarcgllurds applicd. would reasonably conclIlde a firm's. or a
mrmher of thr 3ssumnÇ(' tc~mts, int~gmy. objt'Ctiviry or proft'Ssional sk('pllcism had
bt:en compromised.

Ilidhwi fhufJ/cittl j ulcn'$!
A finançial interest beneficially owne<:1 through a eollt'Cllv~ in",'stmem vehid('. estate.
[rUSt or other interm~..:J;:Lry ov('r which the individual or ('n{ily has no COlltrOI.
u",1 c"gi/gell/cli/ /lar/licr
In conn('Clion with an :lUdit. ril{' p;lftnCr rl'Sponsibl(' (or signing tht' rep0f! on lhc consoli,bIed fin~nci:ll st;ltcmenrs of the aud it cl ient, and, where relevant. the partller respol1siblc
ror signing the rl1xJSt in reslx't:t of all}' cntilY whOst, fin;mcial Sl3t('mellts ((Irm P;lrt or Ihc
consolidated flnancial statements and on which a separ~te stand-alone report is iSSlled.
\'(Ihen no conwhJated financial statemems art' prqlarecl. the Ic"d el1ga b t'menl p:trttwr
w<luld he Ihe p:Lnner responsib le ror signing the repOf! on Ihe flnancial statements,
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Us/et! el/lily
An emity "'!H~ shares, stock or debt are <J\lmed or listed 00 a rl-cogoizlxl stock ('Xehangl',
or are markerl..:! under d,., reguh'rions of a rl'Cogn;zl..:! stock ,'xch:mge or Ollwr lXju ivalem
body.
Nelll'Qrkfirm
An emiry under eommon (ontrol, "",nership or management wirh rhe firm or aoy t'nt;ry
that areasonable ;md infnrnK..:! thitd party ha,';ng knnwl edge of all rekvaot information
would reasonably eondude 35 being part of the flrm nationally or imernationally,
Offire
A distincr sub-group, wherher orgaoizl..:! on gl1.'gmphical or pr:,criee lin.'s_
Re!,,'efl elllily
An .,ntity that has any the fi,lIowing relario>lships with rhe dient:
(b) An t'ntity that has <lirter or indircu wnrml ov.'r rht dil'nl providl,1 Iht elil'nt is
materi,,1 to such cmil)';
(c) An tntity with a dirt'Cl flnancial >!ltNeSt in the dient pmvideJ that such enr;ty has
significant influencc OVN th.' dient and the interest in rhe dient is marcrial tO such
entity:
(11) An entiry OVI', whieh rhe dil'nt has ,liren or indirl'Ct (Omrol:
(e) An entity in whi eh the dient, or an entity rebtl..:! to the dient under (c) above, has a
diren finanCÎaJ interest thaI gives it significant influence over such entiry :lnd rhe
int.'rest is mUlcrial tO {he dient and its relatl..:! cntity in (c): :lnd
<0 An cmity which is umlcr common (ontrol wirh the elienl (hereim,flcr a "sister
cntiIY") provided the sister cntiry ,md ti\(' dient are both materia! !O Ihe emity th,u
WntroJs bolh tht elient aod sisterentiry.

or
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REV ISION TO SEc n ON 8
OF THE IFAC CODE OF ETHICS
In dcpc ndcncc for Ass ura ncc Engagcmc m s
H.J

h is in the public imerest and, dwreforc, rC<:Juircd by this Code of Ethics. dmt
members or assurllilce teams. firms and, when applicablc, nctwork firms be inde·
pendent of assumnçe dients.

H.2

Assurann" cnsastmtms an:' inttndt..1 to {'nhancc thc credibility or inform:nion
aoom a subjcn maller by evaluming whether Ihe subject marter confo rm s in all
matcrial rt'SJX:crs with suimble criteria. Tht Internationa l Standard on Assuronce
Ensagemcnrs issut>d by {he International All<liting Practicl.'S Commi([~ dt-st;rihes
Ihe Objl"Ctiw.s and deml'nrS of assur.mce ('ngaseml'nlS 10 provide cither a hiSh or
a moder:lIf: levd of assurance. The International Auditins PmClice Commilltt has
also issued sp<:cific standa rd s for ce rtain assurance engaSemenrs. For e~ample,
International Smndards on Auditins provide specific standards for audit (hish
level assurJnce) anti review (m<xlt'mtt' tt'vel assur,lnce) of financiul smtl'mentS,

Parosraphs 8.3 through 8.6 are taken from the International Standard on Assut:lnct
Engagemenrs anti descrihe dw nawn:' of an assurJnce l'ngasemenl. Th'"5e pat:lgt:lphs arc
presentcd here "nly Ul dt-sCrihe the nature of an assumnce engagement. To obtain a full
unticTSlanding of the objecti\'t"S and clement, of an assumnce engagt"mtm ir is Ill"Cessary IQ
refer IQ the full text conlainoo in Ihe International Standards on Assurance Engagemcnts.
8,3

Whcther a p.uticular cnSagemem is an assurance t'ngagcmcnr will dcpend upon
whclher il cxhibits all thc following elemcms:
(a) a rhn:-e party rrlationship involving:
I.
a professional accounrnm;
11. a responsible party; and
iii. an imentled ustr;
(b) a subjl"Ct malter:
(c) 5uimble cri teria;
(d) an engagement pnxess; and
(e) a conc1usion.

The "osponsiblc party and the inrendt><.l user wil! dten he from separate organizations
bUI nel-J not he, A rcsponsible party and an inrendl>d user may both bt: wilhin lhe same
organization. For example, :. govcrning body may ~ k assumnce aboul informalion provided by a compon~nt of thaI organization, The re13lionship between the responsible
party and the inrendt>d user nl't.><.ls to he viewl><.l within thl' COnlext of a spccific cngagcmem.
8.4
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Tht", ;s a brood range of engagemtnrs to provide a hiSh or modcmw kvel of
assurance. Such ensagemenrs may inc1ude:
Engagemenls IQ report on a brood ronge of subjcct maners covcring financi:Li
and non-financial inrormation;
Altt'St aml direct n:1>orting engagemenrs;
Engagements to report inrernally and eXlanally; and
Engagcmenls in thc private and public sector.
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8.S

Thc St,bjl'Ct matter of an assumnn." eng:lgl'ml'm may rake m;tn)' forms" sueh as ,he
following:
Data (for examplc. historical or prospecrivc finaneial Inform~"on" s!a,is';ClII
informalioo. performaocc iodiClllOrs);
Sysll"ms :Ind proccssl"S (for txamplc. iml"rnal con,rols); or
I3cllolvior (for c~amplc, eorpor:ltc govc rnallCc" compliancc wlth rc.gubtion,
human resourcc pr.lniees),

•

1:1.6

Not all engagemclllS I,..,rformcd by profl"Ssiunal ;\cçounl:l1lts are :Issuranct: cng;tgcmcnts. Dther cogagcments fr~"(lucotly performl"(l by professional aC(Ollnr;:l1lts that
are nOf assur:mn' l"ngagcmems indude:

•

H,,7

Agrl"<:d-llpon procedures;
Compilallon of finilncial or Olher infornlalion:
Prt:p,1r:ltion of taX rellirns wlwn na eondusIon is cxptl"SScd" and
ing;
Management consuhing; :md
D,her advlsory services"

t:lX

consulr-

This sen ion or the Code of Ethin (this se<rion) providcs a fram('work, built on
principlts, for id,"mifying, evalu;\tlng :tnd r,"Sponding 10 rhre:lts 10 mdtpl'Odenee"
Thc fram,'work t'Smblisht:s principlcs dmt membcrs of assur.lllCC teams, firms :tnd
network firms shuuld use to Identiry rhre:lts ro indepcndence, evaluate dw signifi,
("Jnet of rhos<: lhrtats, and. if rhc rhrcars "rt: orht. rhan dtuly insignificant" idenlify and apply safeguilrds IQ climinare ,he thrCl\rs or r,"(luet" Ilwm 10 an acceptablc
level" )udgment is nt«lt>J 10 delcrmine which safegu:trds :Irt' 10 bc appl itv.!" Some
safeguards may eliminatc the thfl'at whil" mhcrs may rl'duce the threa! t<l an
:lCeep",blt- kvd" This se<tion fl"(l>lircs membcrs of assurnnce teams. firms and ne,work firms co apply the principlt"S 10 the particular ç;rcumSt:lIICl"S under cotlsider"
arlon. TIlt" exampll's prt'seoted :IrC inreoded ra illustrnr,' dlt" appliearton of d1l'
principles in ,his st'Ctinn and ~re nOl imended '0 be, nor ShOllld they bc imerprt:tl>J:lS,:1Il C>lhallStive lisl of,,11 circumst"nces ,hat may create threats to inde_
I,..,nden ce. ConS('qllent!y, ir is nOt sllfT'icient for a member of:1O assumnee team. ~
firm or a octwork firm mcrely to comply wi,h Ih" t"xampk"S prr~lH'.J. r:l1lwr they
should apply the principk-s in thi s sl'Ction to the particuJar circllmsmnccs they
fd(C.

A

Col1ccp,u~1

tlJI

Approach IU Indcpcndcncc

Independcncc l"t"(luires:
(a) Indel,..,ndence of mimi:
TIlt' smte or mmd ,h:lt i"'rmirs ,hc provisiun (Jf mi opinion wlthout bcing
alTl'Ctcd by innUcnCl'S that compromiS!: prof,'ssional jutlgm<"OI" allowing an
individual ro act Wilh i"r .. grity, and <'xereist, objcctivi,y :md professional
skepricism"
(b) Indepe ndenn- in apl,..,arnnn':
Thc :tvoid:tnce urfaCts :!tld circumsrances thar arc sn significant that a reUS<lllabit- and ioforml"(llhird j:rMty. having k"owk.J,g!· of :111 rekvam informarion.
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indudins safeguards al'pliC'd, would reasonabl)' condude :I firm's, or:l rnt'm~
ber of Ihe assur.mcr It"Jm's. mu·gril)'. objC't:!ivi!)' or profl>SSlOn~1 skep!icism
had bf.en comproml.sc.-d.
8.9

TIl!' uS{' of dil' word "in,ltpendenn'~ on i!s own m:,y cn:"I!' m,sun(ltrsl:tndinss.
SI:mding alom', til!' word ma)' lead obstrvers !O supposc th,1\ " person t'xercising
professional judgmcrlt oughl 10 be free from all ('Conomic, fi n ~ncinl ,md otll!'r
rela!ionships. T his is Iml~lSSlbJc. as every memlx'r uf so<icly has rcl,,!ionships
wllh mhers. TIwrefore, tilt' significaIKe of C't:onomic, financi:,1 :tnd mher n'lalÎonships should al$O he ... lrJIU3te<! in the light of whal a re:lsonable and mformed
!hird parlY having knowloose of all rt"levant informalIon ,,'oo.,ld rc;lSOnably condude!O be un:iCCeprable.

H.JO

Man)' differem (lrcumstancC'S. or combin"lion of cin::umSlanCl'S, may be relevanI
and "ccordingl)' ti is ,ml:>OSSlble W tiefine every silualion thaI Cre:I!CS !hrC'3l$ !O
independence and sp«ify !he approprime mi!iS"lin..: "CIlOn Ihal should Ix, mh'n.
In "ddition. Ihe naIUf<' of assur:l1lc ... engascmentS mJ~ differ nnd ron$l'<lueml~ difftrem Ihreals ma~ ex •.'!, rc."'Juiring !he applic31ion of difT",«'1\! s"ft·gu:lrds. A conCl'll1Ual framework Ih,l! r<'(Juirts firms and members of :1S5urm\Cl' I('ams !O idenlif)', cvaluatt' "nd addrl'SS tlm"Jts !O independl'nce. rJlher Ihan mert'l~ compl~
wlth n sel of sJX"Cifir rules wh.ch may be arbilr:lry, .s. tlwrefon'. Hl tlw public
Intef!"Sf.

tU I

This S«lion is based on such a (Onceplual ~Pl'rooch, onr' Ih:1I l~h'S mlO XCOUnt
Ihr(";lt$ 10 indr'prndt-oce. acceple<! SJfeguartis and Ihe public IllIelt'Sl. Under Ihis
~pprooch, firms and membcrs of assur:loce tl."Jms hale an obhgauon 10 i<lrntify
anti l'\I:Ilu"l(' circumsmnces ~ml rel~\lonships Ih~1 crl."~le thrt':lts 10 mdependence
and 10 Inkt nppropriule anion !O ellminale Ihese Ihrl'als or 10 rt.Juce !ht'm 10 an
aCCCI)t:lble level b~ the applit1Uion of safeguartls. In addillon !O idendfying "nd
e\';Ilualing relal lonslups lx'lwt'('n !he firm, nerwork flrms. m"mbcT$ of Ihc ~ssur
ance It'am an<llhe "ssur:.ncr' Clil·lH. considl'r:l!ion should be giv(·n !O ",hl,tlwr relalionships lx'lw~n mdividuals oU!side of Ihe assurance Il':lm and Ihe assurJnce
dll:m create thr<'lI15 10 mdCJlC'ndcnCl"

8,12

This se<:!ion provides a fromework of principlcs !hal rnt'mJx'rs or :lSSUr:lnce leams,
firms ~nd nelwork firms sllOt,ld uS(' 10 Itlentify Ihre:l1S !O mdependence. eval\lale
Ihl" significancr of IhO$(' Ihrt':llS, :lnd. if tlie Ihre:lIS ~re mher Ihan cll':lrly IIlsignifil'~n!, Idemif)' :loci appl)' safeguar<ls !O ellminate Ihe IhrealS or reduCf' Ihem 10 an
acceplable level, such !h:ll independenee of mind and indc.'pendencr m apl)("~rance
arc nO! compromiscd,

tl.J.i

Thc principk"S in dus S(.'(·!iOll :lpply!IJ all assurancc cng:lj,:t·ments. Thc n:llure of
!hl' !hr(""Jls 10 II1dependt'net' :lnd !he applicablc S:lfc.·su:tr<ls nc.'Ces~r)' 10 elim;nale
Ihe Ihrcal$ or rt"Jucc Ihl'm !O an accepr:oblc level difTer dl'pc:n,llI1g on Ihe chamcIl'TlS\iCS of Ihe individual ,'ngasemelH: whelher Ihe ~ssur:lnce engaseml'll! is an
audit ensaseml·nt or ",wlher typ'-' of engaSl'ment: and lil Ihe caSt" or an assur:lnce
engagement Ihal IS nOl an audit engagemem, Ihe purpost·. subJc.'C1 maller and
InlendeJ users of Ihe «'pOrt, A firrn should. !hel\'fol\'. eval":lle !he relevant cir_
CurnSlanCCS. Ihl' nalure of !!w.. :ossur:lnu' enSagrmenl and Iht: Ihrea!s 10 indepc:ndence in dt"CidlllJ; whetller .1 IS :lppmpTl:lle 10 accepi or COnlll1Ul' an eng:lgl'lTl<.'nt.
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as weil as Ihc narure of Ilw s.'&~uards requin.J and whNher a p"rticular individual should be a m('mber of Ihe assurance team.
8. 14

I",dil en~:L~emcnts provide assurance !O a wide r:mg(' of potential users; cons('qucnrly, in 3(klition !O indep('ndcnce of mind, independence in appeanlfl((' is of
p.ut;cular significance. Accordingly. for audit elienrs, Ihe members of lil{' assurance team. 111<" firm :md ntlwork firms arc n><Juire<1 IQ be ind<1~ndenr of tlle audit
client. Similar consider~lI(ms in rhe case of assurance en~ag('ments provided tu
non-audit assurnnce elienrs require thc memlxrs of the assumnce t(':Lm and the
firm 10 be independent of the non-audit assurance di(·nt. In the case of these
~n~agemenrs, consideradon shotlld oc givrn to any thrt:atS rhar the firm has n.. a$On ro lx'lieve may be crcatt.J by !\ctwork firm inrerests and rdalionships.

8.15

In Ihe cas!' ofan assuranCt repurt to a non-audit assurance d,('nr expressly
restrict(..:1 for use by idcmified users. the users of th~ report are considcred (() !:oe
knowledgcabk as to rhe purposc, subjecc m:Ltter and limir3rions of ril{' report
rhrough their participalion in est:lblishin~ the nature and scope of dw firm's
iostwcrions to ddiver til{' services, induding th(' critcria by which tlw subject
maller art tO Ix· tvaluated. This knowk'dge and enhanct..:1 ability of the firm ro
comm uni e3re about safeguards with all users of the relX>rt incr..,..J.5.t rhe efTeniv('ness of s.~fcguanls 10 indept'ndence in appeamnce. Tht'se circumsmnces ma)' be
raken into account by rhe firm ;11 rv;,lu3ring thr rllrtJtS {O indcpcl1den,c and con·
sidering th(' applicable s"feguards nCCeSs.1ry {O eliminate the thr('ars or n..:lun·
th('m to an accepwble level. At a minimum, ie willix' nt:cessnry to appJy the provisions of this st'Ctiol1 ;11 evalua(il1g (h(' independenn' of members of the assur.lIlce
tC'~m and their immediate and close family. l'unher, if the firm had a marerial
fimlOciaJ intefl'St, whether difl'Cl or indin'Ct. in rh(' assutlmn' di ent, the self·i(uer('St thrt':}t ere:Lted would Ix so significant no saft'guard could n.Juce the rlHt'ar {O
an acceptable level. Limil!.J considttlltion of any threars ctl'"3ted by ncrwork firm
intercsrs and rdationship5 may oc sufficienr.

8.16

Accordingly:
FOT assutl'nce engagements proviJt.J tO an audit dient . the mt'mbers of the
:lSSutlmce team. rhe firm and network firms are fl'<juirt·J !O be independent of
the elient;
• For :Lssumnce engagemenr!; providcd tO dicnts rlmt are not audit clitnts,
whcn rhe reJXlrT is nOt cxpressly fl'Stricred for liSt by Îtkmified users. rilt'
memocrs of Ihe :tssurance tmm and (he firm Me fl"ljuirt..:I!O Ix· independent of
rilt' dient; anJ
For assurance t'ngagemrnts provided !O di ents that art no! audit clients.
when Ihe assurJnce report is e~pn'Ssly r('stricttd for Ust by idenrifit.J users.
rlw l1lt'mbt'rs of (he aSSllrJnu' team arr' rcquirnl to be independent of rht
dient. 111 addition. Ihe firm should not have:L mau'rial diren or indirl"c1
financial imtn.. sl in Iht diellt.
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These ond'1xnd..-nce Il."<luilTm..-ms for auunmce englll;cm..-ms lilT IIIUSlnll..-J
tQws:
Typt,
Client
Au<!n

:IS fol~

or Assunlncc Engagement
Non-:luun
nOl rCStriCl,'tI

us~:

Non-Jllun
r,-stril1toJ use

Auun d'l.-l1I

AUllrJllc<"leam, firm anJ nt'lwQrk fi rms

NOIl-Juu"
JSSllrJnu'
cl .... m

Assur,mc<" Il'lIm
and fitm

Assunlll« I,".tm and
firm has IlO malerial
finarocial ;m ... rl'Sl

K,1 7

Th..- Ihrl-Jls and sar..-guarus Idt'nlifi,oJ on Ihis sCCliofl are gcnerJ!!y discllSSC<! in Ihe
COllll'XI of imCTeSIS o r rcl:lI;onshlps Ix"wl..,n [h(' firm, nClwork firms." m ... mber of
Ihe aSSU!':lncc Il'l,m and Ihe assumncc client. In Ihl.- case of a hSl ...! audil çlient, thl.r;rm 'md any nelwork firms are n"lui=1 la considt'f the imctl.'SIS and ITlalinnships Ihal involvl.- . hal diem's rda"oJ ..-nlil;es. Idl'llily Ihase t'ntilll'S and lilt' imereslS and re l,u;onshlps should be idemifi..-J in advance, For all mher assurnnce
diems. when Ihe assunlnce team has rc;1Wn <0 bel,eve Ihal a rclaled emify of Juch
an tiSOnlllCe dit'm is n:lc\"Jm 10 Ih,' t'\'aluaIÎon of Iht, firm's ",d..-pcnocnce of Ihe
dient, [he assunloce Ie'Jm shoulcl consider Ihat rdau. d eflltly when '''V'alualons
inJependencc and apply,nS apl'ropriale safcsuatds.

8.18

The ('valu:llion of threals IQ on.d('pendcncc and SlIbscquelll acllon shoukl !:Je supponcd by evidence oblaoned before accept ins Ihe enSagemel1l and whilt ;{ is
bcing pt'rrormtd. Th ... ubligmiun 10 make such an evah,ation and take aClion
aris,'S whtn a firm. a nClwork firm or a m,'m ber of Ihe assurJnCC '{'am knows, or
wuld reasonably he expc.'Clcd 10 know. of circumslanCe$ ur rebtiunships Iha!
miShl compromiS(.' indl'l>cndencl!.'. Thete may !:Je occasluns whcn Ihe firm, a nNwork firm or an indiv idual inadvcncntly violaICS tlll$ st'ClUm. Ir such all inadverICnt violalion OCCUI"$, 11 would gcncnlily nOl compromist ind~pendcncc wilh
n:Sp«1 tO an asSUnlllce cllcm proVIJ..-J dM' firm has approIlTlau.' qualory COol rol
policics and procedurt'S ,n ploce IQ promOlI!.' 1n&c.'penJtncr aml, oncr discovercd,
Ihc violatioll is cnrrCClc<1 promplly and ",ny nccessaty safeguards are aplllicd.

1:1.1 9

T hroushoul this St'CtIUn, rcrer ... nce IS made la significant ~nJ cll-~rly tns;gnificant
Ihrt-JtS in Ihl!.' tvaluatiun of indepl!.'ndencc, In considcring Iht Si,!:l1ificallce uf 3ny
Plltlicular malll·r. qll,lItlal;V(' as weil as <!u,.",ilalive facturs shuuld be tllk,'n inw
'KcnUIU. A m~{{cr shoul<1 Ix, considcred clc-~rly insignificufll only if il is d,..,mctl
11,.1 be bOlh trivml and ItlconSl."<jutl1lial.

8,20

Thc objcClive of Ihis seclion IS 10 assisl firms and members uf tiSUnlnce teams in:
(a) idenlifying thrl-JtS 111 independcocr;
(b) evalual;ng wht'lht'r Ihese Ihn"dlS art' cI,-arly insisnifiC"JflI; and
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(c) in GISt'S wh~n th~ thr~ats 'Ire nOl dearly insignillcant, idcntifying and appJy-

InS 'Ippropr;~te safeguarus
level.

to elimin:lt~

or r('ducc th(' threats

to ,In

'KCl'Plabk

Jn s;tuations whtn Ilosafeguards art' available to reduce thc thrt'at [0 "n 3ccepl"bie level, the nnly ptJssiblc 3C1ions are tO (,Jimin~te tht, :ICtivitk'S or inlert'Sl cr('~r
ing dil' thrcal, or 10 r"fuse 10 accepI or conlinl't' tlu' aS5UrJnCe engagenll'nt.
8.21

This Sl'1:tion oudint's tht· Ihreuts fO indep.:nclt-nn· (p"r:'gr:'phs S.28 through 8.33).
h tllt'n analyles saft'guards cap"ble of diminating these threa[$ or reuucing them
tu an ~((ep[able level (panlgmphs 8 ..H rluough 8.47), It wncluucs with somc
exam plt-s of how Ihis concepnml :'I'pro.~ch fO inrlepenrlenc~ is fO bt- appJit-d fO
spN'illc circumstances and r('lationships. Th!' cx:tmples rliSCUS5 dm'ats fO indepcnd~nce thar may bt- created by spcc;fi, çircumstances a"rl rdationships (p.~m_
gr:.phs 8.100 oowards). Profession,,1 juugment is useJ to dt,termin(' the appropriatc saft'guards to diminalt' tllreat s to InJcpcnJ.'nce or to reduce them to an
accept"ble I.'vel. In c<,rmin ex"mples, the threats tu independenC(' are 50 s,gnifiC'Jnt dil' only possiblc aClions arc to diminal(' d,t, aCli\';lit'S or inwreSI neating
tilt' rhrt,l(. or to rcfust fO acccpt or continue the assur:UlCl' engagement. In odlt'r
examplcs. the thre"t GUl bt- elimmarL-d or r~duc~d co an accept:tble It'v..! by the
"pplicorion of safegu"rds. T he examplt'$ arC nOl imcnueJ tU bt- all -inclusi\'e.

8.22

\'\Iht'n lhre"ts 10 inJq>enrlrnce rhal arr nOl clcarly insignifinlnt ar... ;JcmifieJ. und
th~ firm dccidt-s to .leccpl or continue the aSSur:1ncc eng"gemt'nt. the dt..::;siun
should ht- documemed. Thc documemat;un shuuld include a dt-scription of Ih~
threa(s id~ntillt..;1 and the safcguards appJied 10 diminalc or rerlu({' Ihe thn.-,Ifs 10
an acC('pwble Itvrl.

S,2}

T ht· e\'aJu"tion of the signillcanu' of any threms to indqJ('nJcnc~ and the safegU:lrds nt(('Ss"ry CO rl..:luC(' :my thn.-ats to an acccpmble Ic\'t'l, tah'S inro ae<:ount
thc public imen.'St. Cermin entities may he: of signillnlnt pubJic inrert'Sr oc'1:ause.
'IS a rcsult of their busint'SS. rlwir si~r or their corporall' stmus thcy have 'I wide
range of srakeholJers. EX"lllplcs of such tmitics mighl includt, IiStl-d companics.
<'redir insfltutlons. IIlsuran('e companies. and pension funds. Ik-cause of tilt' St rong
publ ie imerest in the finan(ial sta\cmems of Iist('d t'miril'S. ctrtain p'lnlgraphs in
th is St'1:t;OIl de,,1 with addiriollal Illmtcrs lh"r ar., relt',-am tu the "udit of lisll'<l
t'mities. ConsiJer.Jt IOn should bt- givt'll to lhe appJiC3t ion of the prill(ipk'S SCt OUI
in this section in rt:latioll to Ihe audit of liStl'd endries tO mhrr auJit clit"ms Ih'lI
may bt- of signillt1lnl public ;nft'I'('SI.

Na tion:t] J>ersj)ccli \'cs
8.24

This St:Ction establishcs a cOllccplllal fr:,rnework for indtpt'ndencc l'('<I";rCmt'nts
for a5$ur:mcc engagemt'ms Ihm is thl' iml'rnauomtl standa rd on which natilJnal
stambrds should Jx. baSl-d. Accordingly. no mcmbt-r body IJr firrn is allowcd tI)
apply less stringent smndards Ihan those statt..;1 in {his $t'1:1;UII. \Xlhtn. however.
nll'mht-r bodies or firms al'(' prohibit(..;1 from colllplying wilh ct,ft:tin parrs uf this
Sl'1:lion by law or I'('gul:tt,on tlll'y shoulJ coml,ly with ,111 oth~r parts of th,s scction.
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!tl;

CtrtaiJl examl'[es IJl th,s sect'OO ,0dicO[e how [he pnncip[es are tO be app!,ed 10
lisll..J l'"",iIY audil C'ogOlgC'mt'OIs. Whl'"o a member body chooses om 10 difTl'"reOli:.111' be[Wl't'n lisled 1'0111)' audll I'ngagl'Jlll'nls aJld OIher :,udll l·nga.lWJlll'l1Is. [he
l'xamp[("S [hal 1"('[:111' 10 IoS[l-d l'm'IY audit I'ng:lgl'mems shou[d be: considere<l [0
apply 10 all audit eo}.;agemt'IHS.

K26

\'(fhI'Jl a firm conduns un aSSUf"JllCe I'l1gagemeOl IJl :tC(:ord:lIlCI' Wllh the 101('roationa[ S[andard 011 AssumncC' Ensasements or with spt.-.:ifil" stan(lards for :o.ssur~ncC' eJlgasemt'ols Issut·d by the Inlernational AudllioS PrOlIIlCl'"S Commill~
such :IS an audi[ or r~"il'"w of fimmcial statements in accord:mn· wllh [ml'rnallooal
Smodards 00 AudlllJlg. [he ml'mbers of dl(' assurJoce [cam aotl the firm slH.M..old
comply w,th dus St."("tion unil'SS they ~re prohibilM from cOffiply'Jlg with cC'rmin
[XIns of this K'Clioo by [.,w or regul~I'oo. 10 SIKh GlliI'S. thl' members of dl<" :lSSurallee Il-am aod [hl' firm should comply wi[h all OIher pans of th,s secl,on.

tI.27

Soml' couOIries and cultures may have set OUI. l'irher hy II'glsl~1I11Il or common
p<:'CI;ce. di(fl'reOl defin"ions of rd:lllonships rrom thOSt' uscd lil this st'c[oon. I'or
I'xamplc, some nalioo:ol 11',1:,51:1[0[5 or regublOfS may ha"t· prt'Sl.-rolx"<1 [,S[S of ind;"idua!s who should be regardl"([:l5 ciOS<.' ramily th:l' di(fl'r from the definilioJl cooraiJll-d IJl [h,s scClion. !'irms, I1l'twork firms and ml'mbc:rs of ~ssumner teams
should be awan' of tllOSC' dilTl·reoees ~nd comply wilh thl' mort- stringent r("<luireml'nt$.

Thrc;Lts 10 Indepcndencc
8.21:1

Indl'fX'ndcnn' is pO\l-!1tt.lJly ~(ft'("{t"([ by selr-illll·rl'St. self-rl-"i.·w, :l(koc~cy. fi'miliamy alld IIlIimidallon thTt::lIs.

K2\)

"Stclf-llIIl'r("U Thrt-at" oeet..s whtn a firm or a membc.'r ur thl' ~ssura!1ce tcam
could benefi[ rrom a fin;'ncial iJll~Tt"St 111, or other self-illll'rest conflict with. aJl
:lSSu"'~nC!:, dient.
Exampl l'S of c;rt:u msrances Ihal

m~)' ert'"~[('

Ihis [hmil ,ncludt'". bUI art" nOl limitoo

10:

(a) a direct financial iml'rl'St Of" mólltrial indirect finallcial 'llICI"t"S1 111 aO :assu,..~nce
dit'"JlI;
(b) a loon or Suaralllt-l' [0 or rrom all assur:LIlct'" dil'nl or any or liS dirt'Crors or
officl'rs;
(c) undut dependen,,- un 101:,1 (t't.'S from mI assur.tnce cI,t'",";
(.I) concern aboUl tlu- possthility of losing [ht' eogagement;
(1') ha"ins a close bUSIII('Ss felal,onship with an assurnoce clitm;
(f) potcntial t""mploym('l11 with an assurnnce dil-nt; and
(g) conringcJlI ft't."$ rt'lat lOg ro assurnneC' t·ogascmenls.
K.\O

IBI~

'"Self-Rc"iew Threal- occurs when ( I) any proJuCI or judgJllI'JlI of ~ Ilte"iou$
assurJncr engagement or nOfH'5su,..~n~ engagement nl't'ds IU be rt'-('\',llu3tM in
I"l'".u;:hing conclusiolls on the assu'-~nce engage-met1t or (2) wllol'n a mt'mber of Ihe
assumnce t('"OIm was previously a <I,!'\.'Cror or officer {I( the assurJJlce dieot. or was
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an emploY"e in a position w exen dirl"<{ and significant influence over dl(" SUbjl"<t
maner of Ihe assurance engagement.
Exam pks of circunmances Ihal may Cf(".. tt
to:

thi~

Ihrcal includ{·. bUI are nOl limilt-d

(a) a member of Iht" assumnce Itam being, or having recently oc"tOn. a director or
OmCN of the assumnre diem;
(b) a member of the asSl.lrancc team being, or h"ving rcn'mly wn. ,m cmploy....
of the assurJnce dienl in a posilion 10 exen di rt"Ct and significant influence
over Ihe Sllbjt"<1 matter of the assumnce engage men t ;
(c) performing services for an aS5ur,InCe dien! Ihal dirt'Cdy affect dlt" subject
maner of Ihe assumnce rngag{'mtnt; and
(d) prepamuon of original dala used 10 genenlte financi,. l Statem,·nts or prep.~rJ
rion of othcr records th"l are the subjecl m"ner of Ihe assUI",Lflce engagement.

8.31

n
"AdvOCICy Thrcal oçcurs when a firm, or a member of the assurJncr team, promOIes, or may be pc:rcrived 10 promote, an assurance rlit-m's position or opinion
to Ih,· point Ihal objt"CtivilY may. or may be pc:rceivl.J 10 he, compromist-d. Such
may be Ihc case if a firm or a member of Ihe assumnce tea m W"re to subordinale
Iheir judgmem 10 thar Ihe dienl.

or

Examples of circumstances that may create this threal include. bUI are nOl limitt-d
10:
(a) d{-aling in, or heing a promoter of, shares or olher 5tCurities in an as5uronce
dient; and
(b) acting as an advOGltt on behaJf of an assurance dient in lirigalion Or in resoJv_
ing dispult-s wilh Ihird parties.

8.32

nFamiliarilY T lm-at" occurs whtn, by virrue of a close rcJalionship with an assurance dief\!, ils directors, olTicers or employees, a firm or a mtmbc r of Ihe assur~nce {C'Jm lx"<omes tUO sympalhelic to Ihc diem's imeresls.
Examplt-s of circumstances rh,,! m"y Heale Ihis Ihreal indude, but are not limited
10:
(a) a membcr of rhe assuroncc leam having an immedi"te famiJy ml'mber or close
family memlx'r who is a director or officer of !he assuronce diem;
(b) a member of Ihe assumnce leam havins 3n immedjare f:1m;ly memberor dose
fami!y member who, as an empJoy,-e of the assumnce clienl, is in 3 position 10
exen direct and sisnifjcant innutnce over Ihe subject maner of dl(" assumnce
engasemcm;
(c) 3 formcr partner of Ihe firm beinS a dirt'Ctor. officer of Ihe assuronce dief\! or
an empJoYl"C in a position 10 exen dirt"Cr and sisnificant innuenct over Ihe
subjecr maner of the assumnce ens"scment;
(dl long associal;on of a senior member of the assumnce (cam with the assurance
dient; and
(e) acceptance gifls or hospiluJity, uniess dw valut is dcady insignificam. from
(he assumnce dient, ils dirt:ClOrs, officcrs or employees.

or

8 ..B

n J f\(imid~(ion Threal" oçcurs when a member uf Ihe a5suranet Icam may be
dClcrred {rom act ins objt:Ctively and excrcisinS proft-ssional skeplicism by threal$,
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unuaJ or pt'rceive<l, from the dirl"<fOU, ofTiceu or employees of an assumnce
clien!.
Examplt'S of circumslances thai may cr>;-ale Ihis tlm'al 'nclude, but are not limitoo
fU:
(a) Ihreal of rtpl,lCl'ml'!1I over a dis:'grt'('mtnt wilh Ih~ "ppl ,Cill '011 of an accounting principle; and
(b) pressurt' fO rtxluct in"pproprialdy lilt extent of "'ork lx'rformt-d in order 10
Tl"<IUCl' fl't:S,

Safeguards
KJ1

The firm and membt:rs of !IJl' 3SSUr:IIlCt' IC"Jm han' a rt'SIXJnsibtilly lil rcmain ,nJl'fX'ndem by lakmg 1n10 3"OUIII thl' e(>lIIcxt in which dlt'y prJClin', Ihl' IhrcalS ro
indCfX'ndencc and dlC s:,ft'guards aVl,ilable fO dimll1ate tht Ihrt:au or feduCt' rhem
10 '111 aCC(1)\"ble It'vel.

8.,\5

Wht'n IhrealS :IfC ,dem dit...I, mher ,han rhOS(' dl3' :IfC cJearly illSi,!;lIificalll, apprupriale s,"1feguaf<ls should bc, i<lelllifit-d :lnd appJilx! to elimlll:llt' Ihe Ihrt'ars or
rtxluee Ihem fO :In accC'plable It'Vei. T his dec;sion should bc, dll(umt'llIoo, Thl'
nature of rhe safeguards fO Ix: :lpplil-d wiJl \':lry del)('nd,ng 1.11'011 the circumStances, ConsiJcmllon should :llways br g,n'n (() wh:ll :I ~~nab]e and mformed
dllTd I"lrt)' having knowittige of all rt'levant informarion, mcluding safeguards
apphed, would rl'aliOnably COlldude 10 be unacceplabJe, TIlt, cons.derJlion wiJl be
afTl'Cled by mam'tS $uch as dIl' si,!;nifiC:lI)e(' of d~ rhINl, Ihc naruft' of rhe asSuf:lnCt engageml'llI, Ihe mrendl'd USl'fS of Ihe assumn,,,, rc]>orl and Ihc SlruClure of
Iht, firm.

N,J{,

&,fe~uards rail inro !hrt~ bro;,d GIIl'gofies:
(a) safC~lJafds ert'all-d b)' t ht, proft"Ssilln, Il'~is ]mion or rt',guI3I,on;
fb) safeguards WIlhIlI thc assur~nee client; and
Cc) safeguarJs wilhin die f'irm's own systems anJ proct-durt'S,

TIl!: f'irm and tilt' rTIl'mbers of the il5SlIraOCI" t(-am should SC'1t'Ct approl'riall' safeguards 10 diminall' or reJU({' Ihrears 10 inJepenJencc, olhl·r rhan thOSt Ihal are
dl':lrl)' IOs'snificanr, 10 an :1C(cpl~blc II'Vcl.
ItJ7

&,(q:lIards crl"Jlt-d by thl' I'ruf,'ssion. Icgislarion or rt·gulallulI, IIIdllJI' Ih" followlil,!;:
(a) e<luc;ll;m1;11, If:uning ~1111 cXI)('ril'ncc rt"quirl'ml'IlIS for l'ntT)' ,!ilO Ihe profes,
sion;
(h) (onrinuing edlicalllln rt'<llllrl'mCnI5:
(c) profesSional SlanJards and monitoring and disciplinal')' proct'SSl'S;
(d) I'xtl'rnal revil'w u( a firm's I]ualil)' comrol $ystem; and
k) Jegislal,on governJII~ Ihc InJl'lX'nJence rt-quiremcnts of Ihe firm,

H,JH

S:>fl'j,:IIaf<ls wllhio ,hl" assur,Iocr d,ent, mclude Ihl' following:
(a) whl'n Ihe :lSSlirancr c1'I'IlI'S managemcnt appo,ms Ihe firm. persons OIhl'f
Ihan mana,!;cml111 rallfy Of apl'rO\'c lhe appomrml'nr;
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(b) the assur;met.. dienr hJS mmpc:tl"m eml'luyrts to make maoa~eriJI dcrisioos:
poliçics Jod procedures dm[ l'mph;lsi2e the assumncc di ... o['s wmmi[mcm I{)
(air tloJoci;,1 repoTllng:
(d) imem,,1 procedul"('$ d,~t ensurt' ubjl..;;tive cllOiccs io çommissinnil1~ nun-.. ,s,urance cn);;agements: and
(e) J enrpurnte F"vl"ro,mn" strunun.... such as an audit committcc. that pmv,des
appropri.ltl· o\'crsiglu .md mmmunicuions rCFJrding J firm's St'T\ iecs.
(c)

8.}9

Audit mmm;He('$ (om h,,\"e ,ttl ,mlxlrt:tnt eorpomtl' gUV{'mJncc roll' ",heo tht), ar('
independcnt o( d'eot management nnd l,111 ;lssiSi 11)(· Board of' D,rl-nors 11\ saus ..
f)'in,l; themsth'es (h;lt a firm is indepl'ndtnt in (-arrying ou( ltS nudit mie. Tht-re
shuuld Ix- regul.tr l'ommunitJt ions 1)("(W"l-n tht nrm aod the ,ludil (()mmi[tt-e (or
nther gm-crnann' hody if t here is 00 audit CO!l1!l1,ttt~) uf !is[ed entll lt'$ regarding
rdarionships aod "ther m.l!laS thaI l1);ght. in lhe finn's opinion, reJsonabl)' Ixlhougln (U Ix~lr on indclX'ndt'tKe.

HA O

Firrns ,hould ("srablish policics Jnd proctdurt'$ relating fO irH..Iq>tnd~nC(- ('{)mmunicmions w,th ;ludit comm'ttl1:"S, or mhers char,l:l..! with govnn;lOçc. Jo dw Ç;l5C
of ,lw :lud,t of l,st,,,1 entiti~s, ,he firrn shnukl cornmuoicJte oralJy .md io wri,iog
at lt-:lSt anl1uJlly. all rclation.hips "nd mher maners Ix-IWl"C1l [he firm, nt,wnrk
firm$ 3nd !he audi! dient ,h;l( 10 ,he firm's profcssion:t! j"dgment mar rt":lson"bly
Ix· , houghr w I>tM on imJq>tndence. Man~rs CO be communieat(..! will \'~ry in
ea~h Clrn,ms,ance .md should be ,k-cidl-d by th~ rmll, but should j,:("lH'r.. lly
addn..'$S the relevant rnatlt·rs se! OUI io th is s('l.:lion.

HA l

Sa(cguards within the firm's own syslcms aod prote<lures mil)' indude firm-widl"
sa(eFuards such:lS tht (ollow ing:
(J) firm leadership that srrtsscs , he tmpon:lOce of indl']>end,-nn' and the expenatiuo ,ha! mem]x:rs of ;ISSUranlC I~':lms will act in dIl" public in,crl"St;
(h) l'0lil'ics .lIld procedures w implemem mul mon itnr (juali!)' çomrol o( assUT;lnCe tn,l:3geml'IHS:
(e) dcx;umcnted iodt"f~nd"nn" policit'$ r~gardinH ,he idt'llIiticarinn ol' [hrcars tn
indt'"]>cocknn-. ,hl' tvalu"t,on of ,he significançc of tlwse tlul:;us ;lOd Ihl' id,"nUfiC-JtlOn and applicJ!,on nf s:lfe,gu:lrds !o c:!iminatc or reduce ,he ,hreats.
odl~r rh:1O Ihos~ thaI Mt dl-JrI)' insignitlC'JIlI. w:tn 'ten')>!;lblc Itvd:
(.I) imcro;t! IX.li,i,-s and I'rnçc:dur('s w moniwr compliJncc wi,h I;rm polities aod
proceduR"S aS tht'"), re:la,,- (() mdc]>tndellcc:
(e) puliti("S .lml procedures th,,! will enablc:' Ihe:' itleolifi,,,,ion of intere:sts or rebtionships bctwccn dl" firm or mtmlx"rs of dIL' :lssurance !{-Jrn .. mi 'L~sur:1tln'
d iems;
(() l'0Ji[i~s .Hld prun"lures ,0 moni,()r Jnd, if n<"Cl"Ss;,,)', m'IOJge ,hl' rcl ,,,nn' on
revenue rl'l.:civctl (rmn .. SiO,l(Il" ;lSSUrJnn" dient:
(,1:) using tliffert·"t parmers Jntl teams wnh scpar:ut' rcp.-minj,: lines f'jr the pro\i ..
sI<m of nOlhlSSUfalltC sl'rvittS [O;m ;lssurance dit'nt;
(h) pulities "nd prcIC{..!ures tIJ prohibir intlividuals whu af(' IlO{ rncmlx,rs "I' tilt'
assuraoçe team (rom ,nflueneing rh,' OlltCOnw or ,he assumnce engJgement:
(i) tim{"I)' cornmUOil;ltion o( ;1 firrn's pulieies ~nd pron..!llres, ,,"cl any (h;tn~cs
t!wrew, 10 ,,11 pann~r:; ;tnd pru(l'ssinnal staff, indudiog :'l'l'wpriall- I",ioing
ancll-ducatioo rhercnn;
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u~sign,l{lIlg;l nwmbt:r of senior managen1elH ,I$. n'sl'unSib!t, f"r nvers.;"'tng tlw
au{xluatc funçtioning or tilt" s"feguaruing sYStl'm;
(kl m~ans or "dvising partners anu professinn.d Starr of tllO'C JssurJnn' c1i~ms ,md
rdJt{·d {'mim"S (rom which rhey must ]}{' indq>endent;
(I) :I JiscipJin"ry mcchanism w promocc compliance with policie> :tnu proccdur('s; :lnd
(m) polici{'s .1I1d pronx!ur{'s ra emp"wer s,w/T \() rommuniç,ue to senior l{"'els
within til<' firm an)' issue or Îndq1'lmdcnce and obj<"Ctiviry lhat concerns them:
th i; incluu~s infnrming stalT or the I'nx:cuuf<'S open {() them.

(j)

8.'12

Silfcl'uarus wilhin (hl' firm's own systems and pro':l'<lUf('S maf induue engage,
ment s[""l'ific safegu.,rus such aS til{' (ullowing:
(a) '1ll'ulving.1Il ;juuicion"l I'rof{'ssiunal ,lCcOlllltam !O rcview thc work dont' or
utlwrwlSC .,dvise:lS n<"Cl'ss:,ry, This IIldiv,dual coulJ Ix· som{"Onc from olus,de
the firm or nClwork !lrm. vr som("One within the firm or netw"rk !lrm who
was nut O(hl'rwise associau'd Wilh lhe :lssumn«' t{<lm:
(b) cunsulung., thirJ part)'. such as a commiurc of indq>enucnt dir('non>. a pmfcssion,d f(').:ubtory M)' ur :tnmh{'f pmfes,iuIlJI.[{'(uum"m;
(çJ rf)("tion of S('niur l>ersnnnel;
(u) uiscussing lIldepcndtnn' issuts with [he aud,t cnmmlttl'C or mhtrs char}:~d
with t:0"ern~n{~:
k) ,Iisclosing f(l rht· audil cnmmiu('C, or ()th~rs clurgetl wuh gov~rn:tn(e. lhe
OJ{lIf<' of s('rvlCcs pfOvid{'<l anu ('Xll'nl of fe('S charl'e,!:
Cf) l'olil-ies ,,,,d p",ndures w ~ttsure ml'mb~rs "I' lhe aSsumn(~ [tam do nvr
Ill"kc, or ;lssumt· reSl1'l)1lsibiliry fur. manat.wmt'lII Jccisions for tlw .15sumncc
diem:
(Ie) inmlvillg '1IImher firm {() JX'rform or rt'-11'l:rfurm p.~f( of rht :LSSU"IIl({· tnt:agem('nr:
(h) tnvot.-ing "outher !lrm (() re_pcrfi,rm tht non-assur:tttCC serviu' w rht {'Xtelll
l1{X-Cssolry to en.,hk it 10 t:,kt, resl'ollsibiliry for rh.,r serviet; :md
(i) remuving:tIl IIld,vidual (rom th~ Jssuran(c tcam. wh~n rh:\( individua!'s
r.nancial !rlrcrcStS or rdannnships Cf<"ue a thre3t {() ind<pcndcncc,

HA3

When rhe so,ftguards :lvJ,];tble. SUdl dS rhosc dcsnilx'<l .,lxw{'. an' insu/Tiöem 10
cl'm,n"lC rh(, Ihrems til indcpcn,knCt or (() f<xluce dwm f() an accepwblc Itvel. or
wheo a firm chooS('S oot f() climio:ue lhe acrivirit"S or illt~rcsts Cftat'"g tht thftat.
the uIlI}' (UUrS<' of aniun availJblc wil! bc th(' rtfusal (() l'('rform. ur withuraw.ll
from. th~ aSSUr:lIICC cn,!;ag{'mcm.

Engagenlelll Pcri",J
sA-!

I13R -

The ml·mbers of the '15S''''JIl(e team ,mJ die !lrm shuuld Ix, imlq>endcn! of thc
.'S5umn(C dient durin).: thc JX'mxJ Hf thc Jssur:tttCe cl1gag('m~m, TIlt' [""riod of dl<'
enle:tg{'ment swrrs when til{' 3ssumnCt team Jx.,!;ins w IX'rform .ISSUrJllce services
;'nd cods wh,-" lh{, assumncc rq>on is iSSlIl'<l. exct!,1 whtll tht ;l5Sur:ttKe en,!;a,!;cmem is of a rc(urring Ilantrt-. Ir d1t' ,l5sumnu' {'rtgJ~;t'mtn{ is t'XI>l'«l'<l tn recur.
lhe Pl'riod uf die aSSUr:U1Cl' tngagcnwm (-nds wi!!, thc no,ifi,-arinll by "ir her P:lrty
lh.l( rhe professiun'l! r~l.l{ionship hJS {trmin.lIcd or the is>uJnc~ u( t11l' fin,,1 :lSSuranel' rel>Ort. whichner is btl'r.
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In dw case of an audit tngagemem, th~ tngagem{'nt f><'riod includes thc pcrioo
covned by the flnançial statemeIHS reported on by the flrm. \When an entity
bccom{'S an al,dit client durin!; or "ftcr thc pcricKl cuvcr{..,j by thl' flnancial statcmcms that tht, firm wil! rtport on, Ihe firm should consid"r whethcr any thrcats
to indqx:ndcncc may bc cr"'lcd by:
(a) fin,mcial or business rc!ationships with thc audit client dt,ring or after {he
lx:ri()(1 covl'red by the fln:HlCÎal statCmt'nlS, bUI prior tO the :lCceprance of tI,c'
audit ('nga!;cmcm; or
(b) prl'vious serviec'S providc'(l 10 the "lidi! dien!.
Simibrly, in the case or "n assuranCt: Cn!;agcment [hat is nOl an audi! eng:l!;cmenr.
thc' flrm should considcr whether any flnancial or business reh,tionships or prtvi ouS services may e("{'alc Ih("{,Lts to indqx:ndtnec.

8.46

Ir non-a.'iSUnHlCe services were provi,Jt-,:1 to Ihe audit dien' do ring or "rll"T thc
perioo coverrd by the fimmci,,1 statt'mc'lHs but berort th,· COmmco((:ment or prof($siooal services in eonnecrion with the :Iudir :l11d thOSt· st:rvices would bt' prohibit{·,J during the perioo uf the audit engagement, considcnltion should he givcn to
Ihe rhreuts to indCJx'ndc·nn'. if any, arising from those services. If the Ihreat is
olher Ihan c!early insignifieam. saftguarJs shoulJ he considertd and applied as
necessary tO ""Iuce tht· threal to "'I acceptab lc Ic,.,el. Such safeguards might
IncJude:
•

R47

discussin!; imlt-pr-ndenn' issues relaerd 10 the provision of the non-assuronce
st"rviees with thosc' charsc',J with govtrnance of the dien', such as the audil
commlltl"!';
obtaining Ihe audit çlienr's ad.:nowk..Jgt"mtnt of responsibility for the resulcs
of the l1on-iLssunmCt services;
preduding pcrsomld wil(> provid •..J Ihe non-assuronn.. s{'rviees rrom p.mieipaling in d'l' audit tngagcmeflt; :lIld
c'nsaging :lIlorhc'r firm tO revitow thl' rcsu lls of rhc' n0l1-i1SSUr,111Ce S(·rvices or
hiwins ilnorher firm re-ptrrorm lhe non-:lssumnet services co lhe extent nc't:t"Ssary tO e!labl .. it w t"kt rt"Sponsibillty ror duISt: services.

Non-assumnce sC'rvlees provi,k..J to" nun-listt..J audit ditnt will nm impair thl"
firm's indepell<lençe when die c!it'm Ix't:omes a listl..J cn{[[y pro\"ided:
•

the previous non,aSSLJr:lIlce services were p"rmissible undtr this sc't:lion ror
non-listt'<l aud it dicnts;
the S('rvlets will!x' tcrminatet! within a rcasonabic !x:riocl of time of the dient
bceoming a lisu'd t"1l!;IY, ir they ar .. impcrmissiblc under dm section for
liSled audit c1iems: and
the Flrm h"5 implt'mcntrd apl'mpriatc safeS";uds fO diminate :lny threats to
inJept,nJtlln' arisins rrom the prcvious services or "..JuC{· them CO an aeecp!able !c"c·!.

HfcCli "e Date

8AH

This secrion is applicable IU assurance engagemt'nt$ when Ihe assuranee ("{'POrt is
datc'd on or after Dc.'t:emOCr ., J, 2004. Earl;er application is cncoumgl..J.
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INT RODucn ON
8.100

Tht fuJluwing txamples dl'Scrihl' 5Jx'eifk cireumswnn's .,od rt-I,I(,onships IIM'
m;IY crC""JU: II1rCJI5 Ul indcp,:ndenle. The ex"mp"'" dL"Sln!x, Ilw p(){cmial Ihrc:llS
ert·al,·d aml Ihe safegu"rds Ihal may lx- "ppropriatc tn dmlln,ne thc thre;Its or
redul"c !llCm tn ,111 :ll"(t'ptJblc Icvtl in c:leh cirn,mstaocc, Thl' t"xaml'lt... "rt nut ,,11_
inc!usiv{·. In pt">,nicc, thc l,rm, octwurk firms anti the membcrs of rhl' ,USUI""JIl<:C
tt"am will bc rcquirl-d Ul asscss thl' impJi(atluns of stmilar, bl!( differem. elreumstances and rel..uuoships :lIld {() dtrcrminc whNhl'r S;lfq:u"rds, including the 5al<:guard~ in IXII""Jgl""Jphs 8.'>7 rhrough 8.11 c,m bc "ppli(,1 {O s,IU5f:Kmrilr "ddfl"SS
Ihe rhreals 10 indcpendcnet. Pamgr.'phs R I lhmugh R 111 of lh is sl"CtiUll I'ruvu.Je
mnn-ptual guidJnçe 10 asSiSI in Ih is I' rtxcss.

8.IUI

Somt" Qfthe cxampks deal will, audil c1icms while mlwrs deal widl assuratlt"c
lliems lhat arc nm ;Iudil dim I,. Thl' cxamplcs illu~tratc huw safc!,;u..rds should
bc ,'ppJicd !U fuJfili rlll" rt'luirl'menr Ii,r lhe ml'mlx'rs of the assur.IIlCC U'am, d,t"
I,rm "nd nNwork firms tn bc iode!*",km of ao "lldit dient, ,md for Ihe ml'mbcrs
"frhe aSSU"JOCC tt""m Jnd rhe firm \U b,: indl'j>eodenr of ao ;Issurann' dil"OI thai is
nOl :111 audil dim!. Thc t'xaOlI'II"S do 00( iodude "ssumllec n."ports 10 a non-audit
,ISSUr.LO(C dimt cxpwisly rt"Strilted filr usc by identifit-d UStrs. As s(art-d in pal">lgr.lph H.15 f"r suçh cnj.:~.!!emcnts, membcrs ,,( rhe assumnCl' I~am alld IIlt,ir
immc<l ialt and close bmii}' ~lrc required 10 Ix, indl'jx'ndt'lll of dtc .l5Suraoee tlit"!1l.
Furrh~r, thc firm sh"ulJ nU! ha",' a m,ncrial finançial intC~SI, dirt-<:I ur indifl'(t,
io dw assurJ.ncc dient.

FI NANC JAL JNTI, REST S
8. J 02

A flmmei"J i1llNCSr in Jil "ssur.mce di(,tl! m"y n ...'IH· a sclf-illlerest rhrea!. In l'vJI.
U:lllOg dte s'gnificJncc of dt~ Ihrc:!!, and tlw 3ppnJl'ri;lte S:lfcguard5 10 Ix, appJlcd
10 el iminare !he thrt3t or rt.Juce Ir tO ao aÇ{"eplable kvtl. 11 is ncccssary (0 txamine the nature of the fin;lllei,d iOlt·rlost. T his IIlcludl-S ,lil cv"lu:niun of rhc role of
Ihc pers.on hu!Jing lhe flmmcial i1llefl"St, til(' m"teriality of thc financial 100l'rC~1
anJ dw tYlx' nffinanLial interest (dirt'(r or indifl'(t).

8.I U3

Whto eva!u'lllng dl<' {YIX' of fin,mu,,J 100~rt...{, coosid('muon shuuld be g"'l'n 10
tht (act tha( fioaneial ,merts(s r.lIlgt' frum thosc where thc indivitlual has 00 cuntrol over lhe iOVl.'stmcrtt vehide or rhe flO3nci~ 1 interl"S1 hdd k.g.:! mUlual fund,
unie trust Or similar iottrmediary 'chick) (() {hO'$(" whcre dw individl"tl has con_
trui OVl'r the finaocia l il1!er~sl (l".g. as a !rus{et-) Qr IS "bie W IOfluence ioveStm'"OI
dl·cisions. In evaluaung thc ~ignifiç"ncc of aoy thre"t lO iodcpendl"nn', 11 is
jmporr~1II (() considN dlt" dcgrl"t of cOOlrol or influmcc dt,!! Glil Ix· t'XerciSl-d ovcr
thc imCrml-.:li"ry> Ihe fiml1lcia l imtreSI htld, or i{s invcsrmcrtt srr.ltt,t:y. \'<Ih('o
comroll"xisls, dte finJneial imcrt"S1 sholild bc cunsidCflxl di,,'(!. Con\"crscly, wJlt'n
lhe holder or rhe financi:tl intcrt"sr has no abiliry to l'xl'reise such (Omrol tilt"
finam;ia l imcrcst should bc considl'rt·d iodir~'n.

IIlR -
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App lieab le

tu

:0 11 Ass uranee C liems

If d mcmb.,r ot Ihc Jssur.lJle~ ttJm. or tlleir immtt!ialc f.Lmily mernber. lIJs a
Jirtct linancial intertst. or a maleri,,1 indirl'Ct fin"nci,,1 interest, in the :!ssurancc
dient. rlw self-inrerl"Sr thrt:!1 Crtarcd wnukl he sn signifiemH the on!y 5~1i.'WLaf(ls
3\'JihLble (0 diminale Iht Ihrt"l! or rl-.:hKe i, (0 an an,eprablc level would be m:
dispose ot ,he diren fin'lI1ci'LI Iml'rl'St prior tO thc mdlvldual hecoming Cl
mcmlx'r uf ti\(.' assur.mct (tam;
dispose of Ihe indirecl financial intcreSt in (OI;LI or d'SPOSl' of ;1 SUmeil'nl
amoullt
il '\0 that the ((·maimng inrtrt'Sr is nu longn m.. tcnLl priur {() dw
individual becoming ;1 mcmb.,r of Ilw assur.tnCC tC:Lm; or
(('muvt Ihe mc'mlx'r of the assurance t!'am trom til{' assllrance engatlemem .

or

8.10;

Ir:o member ot til(' d5sur:once t!.'am. or thc;r Imm(..:h~tc family memb/,r rl..::eiv!·,.
by ",;l}' of. for ex"mple. an inhtritanee. gift or. ;IS ;1 (('suh of J mtT,L:l'r. a dir('Ct
finar1ti.11 ime(("St or;l nmltri.LI ind irtet financial inttre,t In the aS,Ur.IIKt dient, a
self-intercst tltrcat woulJ he crealc.!. Thc lollowing safe;!:u"rd, should b., apph{-.:l
{() tliminate Ih" threat or rl..JIKt II (O;ut accepl;lble Icv('l:
Jispusillj!; of Ihe financj .. 1 intl'reSt nt th~ earli{"!1 pmUiGl1 dall'; or
r~movlilg the ml'mlx'r of the assllr.tnCe tcam trom the aSSUf'Jnct engagement.
During rhe period pnor m !lisposal of tht fin;lIKi,Ll illltTcSt or Ihe remo",11 of tht
individu,l! (rom tht ~ssurance tt,. m. consideration shuuld he g,,·tn 10 wlwdll'r
"ddi(ional SJf{'g l!;mls arc necessary to reduce tlw threat to "n accep!3blt level.
Sueh safegllards mlghl indudc:
dis<:uss in,L: thc maner with IhOSt' ch'lrgl'd with g<lVl'rn"nce. s"eh as Ihe audil
commUf('l'; Or
"woh'ing all "ddilional pruftssiortal ;ll'COUIlI;lI1t to r('view the work dOlll'. or
otlwrwisc advise as nt'C{"Ss..1ry.

8.1 0 6

When;1 m{'mber of tht assur~ncc t{'"m knows Ihal hlS or htr close famll}' mtmber
has a direcl fil1'Jnci~1 illler{"!t or a mater;al Indirect fillJnci,,1 IllIl'reSt in thc assurann' c!ielll, J. sclf-illlcrcsl thre"l m:oy be crem~L In evalual;ng Ihc signiflcance of
all} thrtal, consideration should bt giveu co the n:lture of tlw r{'lalionship
betwecn Ihe memher of the assumnc·c !~am :md the dOSt' f.1mily member ,md tht
marl'ri:dity of rlw financial illr('n'Sr. O nee rhe significance of rhe rhrear has bt'tn
ev:llll,ltcJ. s,1fegu:lTds sholl!d be mnsidtrcd and appJie-d as l1eccssary. Such Mrtguards mlght includr:
• the close filmi!}' mcmlx·r Jisposintl of al! or" sumcienl pOTlion oh h(' financial illleT<"St at the c~lrlic'S( praCli{';J1 dale;
diSCllssmg Ihe' maffer wirh those charge..:1 ",ilh gowrn ance, such as the audit
commIttee:
involvillg "n nddilional professional aCCountant who diJ nOl t~ke IXlrt in Ihe
assur.lIlce engagl'mcm 10 review Ihe work Jone by lhc mtm hcr of the aSsur~n(c tc.-.. m witlt th" close fami Iy rtlal;onship or mherwisc" advise ;l$ ne'C{"S!;:try;

"'removing the individu:!! trom Ihe assurJnc" engagl'm('nt.
8 .1 0 7

Wh"n a firm or a nll'mlx'r of the asS ll r.IIlU' t,,~m holds :1 din.'Ct financial illll'(("S1
ur 3 marerial indire..::t financi:d inrcrtst in tlw :ossurJnct dien!;l$ a truSt,..... a sdf,
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imerest rhn:at may he creall-d by !I11" possibll" innut"nee or the trust over the asSllr,mce dien\. Arrordingly" surh ,m inren"St shoulJ only he held whell:
!IJl" memocr of tilt" aSSur:mCl" team" all immt..:liate filmily member of the mem_
ocr ofthe aSSUr.:lnee team" ,md the tirm are Ilot hend"ieiaries of the truSt:
the inrerl'St hdd by the truSI in Ihe assur~nCt dient is nOt matcr;al to (h.:rrust:
tht truSt is nOt "bil- 10 cxtrrist" signitiranr innumre OVtr (he assurJnrc client:
'Uld
thc memher of thc :tssUr.:lnn" (C:U11 or Ihc tirm doc"S not han" si~nifieanr Itln,,"
cnee over any investmtnt Jt-çision involving " fin"nci,,1 inter~"St in the 'Lssurann° dient.
8"1 08

C"nsidemt;"" should he givtn ttl whether a sclf-intcrt"St tl1r('Jt may he ereat,..:1 by
the fimmeial inrereSt5 of individuals outsidt of thl" "ssurance team and their
immcJi'lIc and close family mcmix"rs" Such individuals would inel"de:
pann,"rs" and th,"ir imml... liatc family mt"mix"rs" who are nOl n1<"mhers of tilt"
assurnnre lt<Lm;
partners and manager;al cmpluYI"t"S who prnvid," nun-assunlll([" 5('rviccs to thl"
assuranee dil"nt; <Lnd
individu'lls who h'IVC a close p.,rsonal relationship with a memher of the
assurnnee ream.
\XIhcrhtr the inrerl"SIS hdd by surh individuals may crc:lte a self-inrcrl"St Ihreat
will dt'pend upon fi,crors such as:
•

the firm's org:ltlizalional, upetating :md rt"]x>rting srruClllfe; and
Ihe natu,,· of th,· rel,u;onship berwl..:·n thl· ind ividu:!1 anti! he mt'01ocr of tlll"
:I-"SUr:lOCe tl·am .

The signifirunn' of tilt" tllreat sho"ld oc l·valuatf."d ,md, if tht' threat is mher than
cll·arly insignificanr, s.aft'guards shoo!d he considercd and appJit-d as nen"Ssary 10
f,-dUCe the rhrl~~r ro an accepta]'l,· level. Such snf~guards miglll inclml<-:
•

•

8.10')

whtre "pprupriat(·, Ix,l ici~"S to restr;ct p<:opl,· (rom holding SlKh intl'rtsts:
discu5sing the matter with thosc charg{-d with govt"rnance. such .IS the alldit
commiul>C; or
involvil!g an addit;onaJ prufl"Ssiunal :lCCOUllImll who tlkl not lakl" part in the
assur::mee t'llgagement ti> review Ihe work done or olhl·rwist" advise as o{"Cl"Ssary.

An inadvl"rrcnt violalion of th is Sl"Ctlon as it relales 10 a financîal interest in an
assuranec dienr would nOt impair the independence of tht firm, the nNwork firm
or a mtmocr o( the assurJnn' t{"am whtn:
the firm, and the nctwork firm. h;JS l"Srablished 1x>Iit-ies and proçedurt·s that
rl"<jui,,· al! professionals to report promptly to Ihe firm any breaches resuhing
from lhe pUfehase, inherirance or orher acquis; t ion of a financial inrl'reSt in
{he :lSSllf"Jnn- dient:
dl(" firm. 'lIld the network firm. promptly 1l00ifies the professional thar thc
financial interest shou!d he disposf."d of: and
tht· disposa! ",curs at the tarlit'st practical Jalt" "f' l'r idtntifiradon of ,he
issue. or thc professional is remoVl"d from thc aSSur.:lncc team.
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Whl:n an io:ulvenenl viobloon of dus sl'clioo relafloj.; 10 ~ fin~ncial ,meresi on 3n
aSSUI""Jnct' dit'm has occutr('d. Ihl: firm should consider wh('dll"r :lny safq;uanls
should be appht.J. Such SOlfc!tuards migln iodudt. :
",,"ulving an add'l,on:1I proft~S"JI1al accounlam who d,d lIut takl: pan in Ihl.>
assurance tnga).:l.>ml.>lII tn rl:vi~w tht work don~ by dlt" n1l"mlXcr of th t" assuralKI.> It'am; or
udllding lhl.> IIld,Vldll.d from any substanlin" <1t"CiSlun_making (ooeernong
d it" assurJoel.> tnga);cmCllt.

Pm\isinns Appliça.b lc 10 ,\ oJil CI;crlls

KIII

Ir a firm . or a l1("!work firm. lus ~ <1'n.."C1 financ;al "lIt'n..""'!1 ,n un audn die1ll of Ihe
firm Ihe self-imen..""S1 Ihl"\'""JI «1-.IIL"(1 would be su SlgnifiC-JIII no safeguarJ could
rc<Iuet' lhe Ihreal 10 an accep~,ble levd. Conse<tllcnrly. d'SI'0sal of l hl' rinancial
inll'n.""'!1 wouJd be dw unly acuon apprupn\lll.> 10 r~:rmll lhe firm 10 perforrn rhe
L·n,l;a,!;emenl.

Joj.1 t 2

If a firrn. u r a n~lwnrk firm. h:1$" mJll:ri,1I indirl"c1 financ i:,1 '"I~rI:SI '" " n audit
of Ihl' firm a S<.'"lf_inr,·resr dll"l."al 's al$<> Crl-JINI. Thl.> only aClions appropriale
IU p.'rmir Ihl' firm lil Ix'rr.lrm Ihe l'nsasement wOlild be for Ihl' firm . or d l{" Ill'lwork firm, eilher 10 d'SllOSl." oftllte indirecl interesi lil rOl;i1 or IOd,spose of a sumciem :lmount of il su Ihal dl(' rema'"lllg iml:resl is IlO longl'r matl'rial.
d,~m

8.113

If:l firm . or a nelwork firm . has a malcrial finaneial ,mert'$1 on an I.>nmy Ihal lus a
comruIling inlen~1 on an aud'l d,em. IIIl' sdf-imcn.""'ll Ihl"C:ll cr.....Jlt-d would be 50
significant flO safcguan..l wuld rl.Jucc Ihe Ihrcal 10 an ac(cplable k-vd. The only
a(tions approproale 10 permil Ihc nrm 10 P""'rform dlt" l'n~ag,"nl("nt "'<luid be for
tilt" firrn. or dil' nl'lWOrk firm. ('itlwr 10 dispose of the fin:mu,d Imt·n.'S1 in IOlal or
(I) dislXJS(" of a sufficienr ~m",U11 of a su Ih . lt dw n::m~lIl1n!; "HereSI is no longl'r
m~!eri,,1.

oS. I I {

If Ihc n:lirtrncnt ix'ol. fil 1>I:m of:l. firm . or nelwork firm, has a financi .. 1 inlt"n.""'!1 in
. J\c(ordmgl)'. Ihe signofic:mce
an audil dient a self-inll'tt"S1 d1ft."JI may be (n.'all.J.
of :lny such Ihll'al crr.llro SllOUId Ix evalualro and. i( dl(' dm"at is olher Ihan
clt-arly insiSnific-Jnt, safc,!;uards $hould be cOflsidcrttl and ap1'101.J as ncc~ry 10
et,mmale lhe tllll'al or n-d\1ce " 10 an :accepl:lble Ie,·d.

15

If olher partners, onctlKt.ng p:mlll.>rs who do not pl."rform :lssurJn~ engagemen lS.
or Iheir immed,ale (Lm,ly. 111 dl" ofike in which Ihe Il'ad eng,Lgenll'nt I'arwl'r
prun;(("S in conn("Ction wuh Ih~ audil hold a direcl finan(ial "lI"r"SI or;, mall.>rial
ind,rect fi n:,nci:d intl'r('St ,n Ilml :Iudit dienl. Iht self-inwrcst thrc:u erea!t..1
would hl' so si~n;fi(m1l no S;lfl',!;Lwrd (ould redu(1.> Ihe Ihrt:1I 10 :1I1 :lCcl'pcabl"
levtl. i\cc"rJingly, such pannt·rs or Ihl"ir immroime (;Lmily shoul.! nOl hold :lny
such finaneial imen.-sts lil such an :luda dien!.

H.1 16

TIIl' office in which ,he- Il":ld I:ng"-gemem !X'rtl)c:r 1'1"3C1in""S In connl"Ction wilh dl{"
aud" 's IlO'! nccl.""'lsarily the office 10 wh,ch Ih~1 panner IS assi!tnro. J\ccordinsly,
when Ihe lead l"ngagCmelll l);Inner is locareJ in a different offile from Ih ..1 of Ihe
OIher mcmbers of dil' ,L!>5ur:lI1Ct II'":lm . jlKIgmcnt should be u~1 (0 dl'lermlne in
whieh officl' tilt" patlller l'r.l(l icl'S ,n coonection wilh ,hal a,...t,!.

Jo:t. I
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8. 117

nOIher p"r!ners "nd mJnJ}!trlJI cmpJoyen ,",ho pro",J.. 'M)lhl~~UrJn<(- )("/...-,C('$ co
rhe audir dil-m_ I-X(l"I'l Ihm.: whoscc invoh'cmclll 1$ dl-Jrl)" insiFnifi(Jnl, or d"-,,
immeJi~lc ramiJ)-, 1}(lIJ _I Jir .... 1 fin.lIll"i,,1 inr(-re~1 or ~ ma,<.-r"d indir.... r finJnci,,J
ImcreSI UI dl<: .lUlI" dienr. Ihc selr-uucr('S{ thrl'ar uNled would oc Sf) ~I...:nifieam
no S;lr(-!;uard (uuld 1'l'.luu' 1111' thrcar ro;ln 3ecepwbll- ll",t!. Allordlllt;lr_ sIKh pl'rsunn(-J or dWlr Imml~li,,!l' fJlllily sh"uld nOl hold .111)" ~udl l'n.1I11'iJI 1Il11'rl'SIS in
sud, an ~uJil dicm

H,J 11:1

A linan""J 1[1(-rl.,.1 lil an "Udil di .. nl IhJI is hdd br an lIlllncdi.II(-I~mdy memocr or (a) J panner 1(1(.111,<1 111 Ih(- otllec 111 whid, rhe kJd ('nFJ~emelU p:1nnu
pr.l<;licl'$ in '-f)lln("(IUJn ",,(h Ih .. :l.1k"r. or (b) a par!nl'r or m:l.nJ!:tr':l.J cmplOlrt"
who pro, iJes non-assU'Jn{e ;.c:rvi(t"!\ U) thl' JuJit dil'nt is nOl lUnsidcrN [0 {re;IIC
an una{ceplabll' Ihrl-JI I'rtWldeJ il is II:H'''OO as J rl'Su!r of dlelr .. ml'lo)'lnenl
right) kog. pensinll fI~llIS or ;.hJrt, 0l'lions) and_ whell: neH"'\._II)·, Jl'l'rol'flJle saleFuards:lre :11'1'1,("(1 ro r(...Juce 'IIIY Ihl"éJI to mJeptn<knn' UI an aHCl'lablc Icvcl.

8. 11 9

A ~lr-i[1lel"{'$t dm',11 m,l)' Ix· 11"{';1Il-d ,1' dil" firm, IIr Ihc 1I(·lworl.: lirm. or" ml"mocr or rhe 'lSSumnlC INm h,15 :111 IIlI('rCSI Jll JII entII)' '"1.1 .111 ,11,,]a dil'IlI, or a
dircnor_ offitt-r or mnr rnllin~ ownl'r th('rl"Of ;.llso h"s an IIlH"Slml'[1I In dM' eOfil}".
Indepelltlcn«· is nlll (ompromlst...J wilh rl'S!'l'(1 U) Ihe ;.\utlit (hl'lII ij' Ihe r('sJX>Cti,'c
'1II",""srs of rhe f,rm, tht I1ttworl.: firm, or mtml~:r of the: ~ssur~l1<c t(-~m, anti thc
au,hl diel11_ or dim;wr_ offiu'r or mntrollin~ owner rht'n"tlf ~n' bolh ,mmaleri~]
and Ihl- audit Clil·nt (~nnOl l'Xl"rU!ie si!:nifilJnr influcnu' owr Ih<: l'nrll)', Ir Jn
inrert'lil is m~ttn.ll_ wellher Ihe lirm_ Ihe nl'(Worl.: I'nn or ril(- Ju<hl d,enr_ :l.nJ
Ihe audil dicnt (an eKenl~ 518nifiGII11 IIlfluence o,-er Ihc tIltIl)', 110 ~('FuarJs are
lv:lil3bJt (f) reJucC' ,h(' Ih,<.-al 10 :l.n Jccel'table lewl JnJ tlu' lirm. the nC'lworl.:
firm, should eilhcr d'SllC)M' of dil" inrl-resl or dloclinc Ihc Jmhl cn~J~em"l1I. An)'
mcmba Ihc "S$UraIlIC I("JUl w,lh such ;1 malcrial intl'reSI should ('llher;
dispos<: or Ihe imCI"I:S!;
disp<>Sl' of" ~uffille"l .Imo"m uf d'e iml·r"s, sa ,h,u Ihl' rem~1I111lt: imc!"l"si is
no lon!;er m:ul-rial; or
witll<!rJW {rom Iht· Ju,h"

or

Pm, is io ns Applicab lc 10 Nnn _A ud i, Ih s urancc Cli e nr s

1'I. 110

If a firm has a Jlfl'(l hnanoal IIllefbl JIl an assurJnl(' d,('nl rllJI IS nOl an JuJ,!
dicnt Ihe ~lr-lnr('r(")1 IhreJI (I'(""JreJ woolJ Ix su siglllli(Jnr no ~te8uJrd (oold
rOOuce Ihe Ih re"J' (0 Jll 3lCl'ptabll- II"Vd. ConSI'<.Jucml)\ J'SI"1;.11 or ,he r,nanóa]
imeres' WQukl Ix- ,he ooly JUlun appropriale ro perm'l the firm UI pnl(,rm Ihe
1'lIgagemcnl.

R. 12 1 Ir:\ firm has a mattri:,1 Ind,r('u t1n;lI1lial,[1lerl'Sl In an JSsumnn- llil'UI that is nor
all audit dient a ~Ir-inrl·r(-sl Ihr(':11 is :lIso c,,:all...J. Tlw unJy ,KIIOII arpropriale w
permit Ihe firm 10 Jx,rform Ihe CII!;Jgl"ment wuuld Ix- for Ihl· firm 10 "ilher Jis·
pose or rhe ind,,·I."(;( Inl('resl in (OwJ or fO disl'osl' ol a S"tT.(II·1II amount of II sa
,hal ,h(- rcm~ining iml'rt"'i' ,s no lon8er m:lrerial.
8. 122

Ir a firm has a malcrial f,narK;al inleresl in an el11l1)" dlJI ha$ a wnrrollll1g in,er_
esl 111 an assorJflCe dient ,hJI is nol an Judil d,el11_ Ihl' sclr.IIlI(-f!")t Ihreal (t(""JIOO
wuu)d Ix- su slgnlficam nu !hIrl-guard ("Ou)d reJoct ,hc Ihrtat 10 ~n JcccplJblc
113H. - J i\i\IWI R\I.i\G 2001

le,·eI. The Olll}' ;iUIOIl Jl'l'rol'rlJlt 10 ptrmn rhe firm r., pnlilrm fhe ell~alll'mtni
W(HJIJ Ix-Ior lhe firm ell her 11) JisplJ5l' of rilt finJJKial Imtn:~, in Imal or 10 dispo$(.' of ol suffiClen, amO\l1ll of i, SQ ,h... , Ihe remollIlin!-: illltrl:J,l I~ no longer mJ[erial.
JoI. 12j

\Vhtn ,I rl'SlriCll'J USt "'pon for.1I1 ~S~lIrolnn' tnt:.l.gemelU Ih,lI is 11111 ILIl JuJ"
en,L:Jgt:mem IS Issu"d, I'Xltpllllns wlhe I'roviSlllilS In parallr:lphs S,!O[lhmugh
S, IOS ;md 8.! 2n Ihroullh KlU Jre S~:I oU! in KI S.

LOANS AND G U ARA i'''TEI~S
JoI , Il-.

A loon from, or ol guJr:lnl(:t' Ihl:rC'tJfb}", an assurdr1<.t dil'nr Ihal is ol ""nk or a similar innilufion, "' Ihl: firm would nm Cft'Jtl' a fhrt-al 10 in.ltl'.:nJl:nl(·l'ro,".kJ Ih.,
loon IS madt lllldtr normal It'mllfl!-: prOCNllrl:S, I('TO'S Jn.1 rt'<jUlremtnrs ,lIld ril!:
h},1fl is Imll\;U!'ri:111O bmh Ihl' flrm ,lrH.1 Ilw .lSSur.IIlI'(' ('I,l'nl. If [hl' 10;111 is mal('n,,1
IU Ihc asSUrJrKC d,cnt or rhl: firm It may bc j)ossihlt:, rhmugh dl\' appl;cmion of
!hIfq!u:uds, In rt'dun' dl\' sdf-inrtTl'S1 Ihrt-JI ueall.! t<J .. 0 a(u'pIJblc Ic\'el. Such
~.lfcgll.1tJS mighl indudl' im'olvillg an addilional pmf('SsionJI Jn:nunlalll from
o\llsidl' Ihe flrm, or Ilelwurk film, IU review Ihe work lX'rfurml.!,

JoI. 125

A 10;1Il from. or ollluJrJmtt Iht'r('l,f b)'. an ;tSSur~nCl.· d,tnl tlwt is a b;;mk or a simi.
lar inslilUlioo, ti) ol m(·mlx-r of Ihe assur~o(t .l-am ur Ihl'" rmmNIJ11: fJmil)'
wuulJ oot Ue-;lle a rhrl:::11 10 mdel'C:'l<koct proVIJ •.! til<' 100111 I~ mad" under IlurmJI l{'nding procl:tlurt'S, [('rms Jml r"luircmems. Ëxaml']n of sUlh 1();I11$ ioclutle
home mon:gol!-:{~,Ix.rnk l>\'l:rdr.tf[s, IJr loans JnJ UNi. (artl habon's,

S. 116

Simil",I}', d"posils m"tk· b)', or brukerJge 3(COlm,s of, J (,rm nr:l mt'mbt:r ofrht
,l5sur.lIlU' .e;11ll wilh l1l1 l'S5ur.lIKe dit'In Ihal is a bank, bmk~r or SlmilJr IIlstillltum wuuld nO! U~JII' J Ihrt'''1 !Cl inJl'pendenCl' ptovidl:d dlt· dtpllSi. ur ;l(coum is
11('ld under norm,,1 mmmI'" lal terms,

8. 127

If Iht firm, or .. memlx-r of Ihe anutllo(t team. makes a luan 10 an assurance
dient. Ihal 15 nOl J ""nk or Slm,lolr mSIIIUI;oO. or guarJml.1.,!; such Jn assurJoce
dil:nt's borRlw;ng, ril!: ~df.inlel'öl threal Ctt'ol[t.! would Ix- sn sl!-:n,r"am 00 safe!-:uaro could re.!u({· lhe Ihrt:;t( 10 an acCtptable le""I, unl('Ss (he 10;10 or j.!uarJOIet>
IS Imm,rlerialto bmh Iht film or Ihl' memlx-r of ,hl' assurJoce II:Jm anJ ,he assur;lIKe dieOl_

K. 128

Similarl)', if Ihe firm ur a OIcmlx'r of tlw JSStlr.lIllt II."Jm ll{Ctpts a lo;u1 !'rom, or
has borrow;og gmrmntet...1 br, mI "ssur~Il(1' ditOl Ihal is nOl .1 bank or simi lar
InSIitUlIOO. Ihe seU~intcresl Ihrtal (reall.! would Ix- w sillnifilll!1l ot) !hIfeguard
(ould r(.ooet thc thrt-:lt It> an ;[((tl'lable levt!, unl ... ss Ihe II~IO or guarJnlee is
Immarerial ti) bmh rit" flrm or ,he membtr or Ih{· assurJnct I("Jm anJ rht assuroloctdil:nt,

8. 119

111t eXJmplt-s 10 par:l~rnphs H, 12 i Ihrough 8.128 relale IU loons JOO gU::Imnrl.'tS
btlwt~n Ihl' firm aoo Jn :lSsur:locr clieo!. In Ihe GISt: of Jn auJII tngagemenr, Ihc
pro,isions should bt Ul'plrN [0 11t... flrm, ~11 !lelwork firms 1L0cl lilt auJil Clil'nt,
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t\ close husin{"Ss n·lalionship belwetn a firm or:l mtmber of Ihe assurJnn· lC'lm
and the :1$sur:!rIce cliem or its managtmtnt, or berwccn Ihc firm. a nc[work firm
,md an al.dil client, wil I invu!.-e a commrrcial or cammon finaneial intN('St "nd
ma)' crt'"Jtl· sclf-intcrcst and intimidmion thrt~.ts. The follvwing are exampll.'S (lf
sllch rt'blionships:

(a) having" matcrial finandal inlcrrst in a joinl v... mure with rhe assurann'
dicnt or a conrroJiing ownl'r. dirl'i:tor. offieer or oth"r individual who perfurms sen 'or managcri,JI funnions for Ih"l dit·m:
(bl armngcments 10 combine vne or more services or produCls or Ihc firm wirh
ont' or more services or produ((~ of the assumnce client and til markt[ lhe
package IVllh rc{tn·nct ro bmh IMTlil's: and
(cl dismbuuon O[ markeling arrangemems undt'r which tht firm :'ctS as a distributor or markctcr or the assurancc d;em's pruducts or se[vices. or dl!"
'lSsurJnn' dient acts as the distribUlOr or m,uk{,ter of the produ({s or serv;({"S
of dl!" firm.
In tht, nlsc of an audit cli('m, unk"Ss the finandal inlcrl"S1 is immmcrial and the
rcl:uio!1ship is dearJy IIlsignifiC:1Il1 10 thc firm, tilt' nClwork firm and tht· audit
client, no safeguards muld n..Juçe Ihe lhn'al ro an açctjJtable levd. In the caSt of
an aSSUmnct ditnt thaI is not an :Iudit dient, unless the finandal IIlt ... n·SI 's
immaterial :md Ihe rtlmionship is dt"llrly insisnificam fO thc firm alld the assur·
ance clitll!, 110 safcgllards could rtdun· the thrtal 10 :ln :lccql!:lbk levd.
Cllnstqucntly, in wrh thcs~ ç;rcumstanct"S rhe only possiblt cOurses of a([lOn art
10:
•

terminate Ihe busin('ss rchttionship,
rl"duce Ih.· magniludt of rhe rdationship 501hal Iht rmancial interesl is
immaleri:d and tht rclaliunshil' 's clt"llrly insignifi"Jnt; or
refuse 10 perform the assumnn· cngagt'ment.

Unless :Iny SUdl financial intatst is imm:l!~na l "nd th~ rclationship is clearly
insisnificJIH lO lhl.' ml.'mber of the assumncl.' team, the only appropriate sarq:uarJ
wuuld bc ru r('movto the individual from rh(· assurllnn' team.
8.1.i I

In Iht C:ISC of:ln :ll,dit client, business relalionships involving an inlereSt held by
Ihe firm, a network (jrm or a mtmlx:r of the assurJnce t{""Jm or their immedi,ltc
family in a dosely held l,ntity whcn the audit clitll! or a dircClor or officer or dl{·
audit ditnt. or any group Iherl"Of. also has:ln inttrl"S1 in Ihal tIHily. du nOl cr ...:Itc
tlm.'''ls fO indq>cndl"nn' pro~idt.J.:
•

•

S.132

Ihe rclalionship is clearly insignificam to tlw firm, dl(' n('(work firrn and Iht
:Iudil dient:
tht iml'rl"S1 held is imm:II(·rial 10 lht inv{"Stur, or group or invesIors; and
the intcn:."St J(X'S nor give Ihe inveslOr, or group or invt"Stors, rhe ahility tn
mmmi tlw dustly held l'nlity.

The purchast' or 800ds :md scrvicts rrom an 'ISsurance cli ... ot by the firm {ur (rom
all audit clielll bya 'Ietwork firm) or a ml'mber of Ihe :lssurance tt·urn would not
gcnerJlJy cn·"le a threal fO imk·pcndence providins tlR" IransaClion is ;n Ihe nor-
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mal COUI'Sf' of buslnt'Ss and on ~n arm's lt'1lgth basiso I 10w(>VCr, such tronsactions
may be of a naturt or magn,wdl" $(I;os w crtatt 3 self.,nrl"rt'St Ihrtat. If Ihl" Ihn:al
crearl"<l is other rhan clearly insign,licant, saf.ogu:mls should he considNl"<l and
IlJ>plolod as nl"Cl-Ssary (() reducc rhl" thrC',u to an acccptabie level. Such safcl;;uards
mil;;hr includt:

or

•

d,minatinl;; or rl:ducinl;; rhe mal;;nirude the trJnS3ct'on;
removing the indiv idual rrom thl" assuronce !l-am; or
discussing Ihe issue wuh thos<: chargt-d ""lh governance, such ;os the audIt
(Ommitu.~.

FAMIJ.Y AN D P ERSONM o REJ.AT IONSIlIPS
8.1 B

Family and fX'rsonal reiallonsh'llS bctw~'n a membcr of du- aSSUf'Jnce Ic-~m and a
don.oclOr, an olTicer or ceflJUl cmployt-es. derending on the,r role, or the assuronct
elient, may cre:ue sl:lf.inrert-s1, (amiliamy or ÎnrÎm,dalloo thrc-Jts. I1 is improCli.
cabll" 10 altempl 10 dl-scrilx' io demillhl" signiliC'Jnn' of lil<" !lm~IIS dut such rda·
uonsh,ps m,,}' creale. The S'l;;n,licllIlce will dept·nd upon a numbcr or factors
I11c1uding the iodividual's rt-sponsibolll;l'S on the assumnct l"ngugemenl, Iht close·
nns of !Ijl" relaliollsillp aod dJl' role of til<" family ml'mbcr or olher indiv idual
withIfI the ;lsSuf'Jnc," el,ent. Conse<I"l'ntly. thell' '5 a ",ide SI)('Ctrum of Clrcum·
slanec-s rhal wiIJ nttd 10 Ix- t\,!lUaIN and safl"guards 10 bc: appliN tO ,eduCt rht
thrt-:tl 10 an acceplabll" levd.

K IH

Whl"n an immt"diale làmily memlx-r of a ml"mbcr of tht aSSUf'Jnce t{"Jm is a diree·
tor. 110 olTicl"r or an l·mploYI'/.' of die JssurolKe client in a pOS'llon 10 l"lOl"rt direcl
and signilicant IfIflul"ocl" over Ihl" subtl"C1 matter of Ihl" :tSSurJnCl" ~ngagl"ml"llI. or
was in such :I pcJSllion dur,ng any lleriod cov~rtod by Ihl" l"Flgagl"ml'llI, dl(' thre:lIS
fO indqll"ndlo'KI" can onJy bc rcdlln-d fO:ln acn'ptable level by n:movlng fhl' indi·
vidu:" from thl' aS~lInU1n' tl"am. T lw clos•.-ness of (he rcimlOnshlp is slich that no
other safeguard could rl'<loKe dil' threat 10 indepc.-ndl·nn· 10 an ul"{eptable level. If
ajlplic~tion of this saft'guard IS nm u.sed. lil(' only course.- of an,on '5 tO withdra",
from Ihl' :tSSumnct tngagenll'nt. I'or l"umplt, ;n tht c..se of ~n audit or fin:mcial
Slatl"fl'Il"IlIS. if Ihl" spouSt' of ~ memlx-r of the :l.'isurooce Il-Jm is an l'mplo)"l"l" in a
pos't,on 10 exen dm'cl ~nd signific-~m influl"nce on die prep.:lf'lu ioo of thl' aud"
clil"llI's accounting rtcords or IInanclal Srall"mtntS, ,he Ihrtolt 10 IOdepenllencl'
could only be redUCl"<l1O an accept:lbll" Il'Vl"1 by removing Ihl" IIldlviJual (rom the
;lsSUr:lnCt ltam.

S. US

\Vhen a close family membcr of a membt-r of Ihe aMUrJnCI" I{"~m is a dir~'t:!Or, an
olTictr, or an l"mployl~ of the assunll\ce elit'1lI In:l poslllon \0 l'xrrt d,recl and si!;·
nifiC:,"t Iflfl""nce ov~r the subjl'Cl mattt.-r c,( th .. aSSur,lIlCl' engagement. thrcats to
iruJependl"nce ma)' Ix, CfNled. Thl' signilic::Iflce of the thrl'iU5 wiJl <kpcnJ on (ac·
tors such as:
Ihl" posilioo thl" close famlly ml·mlx·r holds w,th IIIl" clu:llI; and
Ihl" role of Ihl" pmfc-sslonal on du- :lSSur~nce trom.
The significance of tlll' Ihre-~t should be 1"\-:tluatN and. if Ihl" thlnl IS mher Ihan
clC-drl)' insignilic-~IlI, safegu:lf<ls should be considcred aO<! apphlod ;os !ll"(~sary to
rt-auce dil" threat to an acCl"ptabll" Il·vel. Such safeguarJs might ,nclude:

•

l1.'muving the inJividu:d (rom rlw :15sumnce te,lm:
where possible, SlrUCluring dw rcsl"onsibil'UI'S o( lhc :l.SSllr:HK(" t/.>Jm so that
th/.> pro("5sion~1 does nOl dCJI with maners th:\! Me within thl" responsibilily
o( the close (amily mcmlx'r: ur
polities anel proecdllr~s !O ~mpower staf( 10 communicatc w st'nior Icvl"!s
wirhin the firm :1Il)' issue o( indepcndenw ~nd uojcu ivit)- th:lt conn"rns Ilwm.

8. 136

In additioll, scl(-imcrcst, familiarity ur inrimidal;on tlm>:tts rnJy Ix, nt'atN whcn
:l person who is OIIl{"r than an ,mnw.Jiate or clost, f:1mily mt·mlx-r
m{'mber of
the :\SSlJmnC(' team h,lS a dus.c rcLttionship with the member or rhe :l.S~uranee t(':,m
and i~ a dirl><:lnr,;tn "men ur an "mplort"!., o( rilt· assumncc clil"111 in a positioll lU
exen dir(><:t anJ sign,fiG'n! influt'llce OH'r thc sublen matter of the assor:IIlCC
{,llg:lgcmem. There(orc. m('mbers of the ;tS5umncc tl"",m:lrc rcspnn~ible for idcntifying anr such reTSons and for consulling in atcorJancl'" with firm pron·dures.
The nal""uon of thc signifinlllcc of any thrt-at crl~ltl..:1 ,md til<' S;,fcguMJS "I'propri,tte [() ('Iim,mue thc thre:\! ur reduce " [O:ln acceptahlt" "'vel will indudc consillering ma!tt'rs slllh :l.S tlw dosenC$S of Ihl' relationshlp and dl{" rok of Ihe indivillu,,1 within the assur:lnce clil"m_

K 137

COnSiUI"mtion should Ix, givcn to wlwthcr sdf-intl"rt"St, folmiliJrit) or intimid,ltion
IIlrt,:lts m"y he fTeatt'<l by J p"rson~1 or Etmily relallonsh,p between J !"Inner or
emplo),t-e üf the firm who is not J membtr "f the as>ur~nce te-.Im ,,,,d :1 JiT("((or.
,on ,,/Tieer or:ln cmployl'l" of Ihl" aSSlInlnce di("nl io :1 p"sitio!1 m I"XCf( dir('(( ;lod
si~nifkanl i"fluenl"e OVl'r rht· subjel' m:uttr of lhc "sslIrunce engat:tmcnr.
Therefon" 1''''lt1("rs .lIld t·mplo)'I1."S of thl' firm .ore n'Sponsiblc (ur ,<Icmifyint: :lIly
such ft·lalinnsh,ps :lnu for consult,n!; ,n Je(ord:t1\ce with firm proçcdures, The
evaillation of the sit:nificance of nny Ihrc:n crenll..:1 :md Ihe 5:tft'gl,.ords approprialt"
m eliminatc Ihe tlm"JI or rl":!Ul"e it lU:lIl aITrj>t:tb!I' lewl wil! induJI' wnsidt·ring
matters sueh :15 rhe closeness o( rhc reblionship, thl" intcr.lClioo o( Iht firm prnfl"SSional w'lh Ihe assur.IOl"e tl~lm. Ihe position helJ withlll tilt' firm, :md tilt' ruil'
of the lIlu;vidual w;thin IIIC assur.HlH' dient.

~.I.H'

An inaJvl"rtent viulalion of Ih is S\Xtion as it rt,l:>tl'S m fitmily ,md pnsonal relatoonsh,ps would nOl ,mp:';r the indtpcnucnee of:l firm or a memlx·r "f thl' assur:!nee 1{"'Ol ",hen:

or"

(a) thc fiTm has I'SIJblishl.J policits :md pron.Jurl'S thaI rl'<jllire aU I'rofl'SSionJls
tû rq>Ort promptly IU tilt' firm :lny bre3ches resulting from dlan.l!("S in tlll'
l'mploymcm SlntuS of rhe,r imml-.Jiate or close 6mil)' ml"mbt'rs or Olhrr pt'rS(lnal rcl:otionships thaI fTCale lhn""IS!O ind'1x'ndeIlCl';
(b) citlwr Ilw rl"Sponsib,litil"S of the :lssurancc tcam arc rc-structun,d S(l Ih:1( {he
pTllL'Ss,on:d docs nnt dl'al wilh matters Ihal :!rc within thc rcsponsibil'l}" of
the r~:rson with whom lil" or she is re!atl.J or hJs:t 1>l'fS<ln:11 reLLtionshil'. or. if
this is not possiblc, the firm promptl)' rcmoves thl' I'rnÎcssionJI from tht
aSSllr.",n' eng~gemcnt: nnd
(c) addil;onal care is given to revi('wing rht work n( the profrssion:ll.

80139

Whl'" an inad"cTlem "iulJt ion o{ Ihis S{'n ion rel.u IIlIl tO (:Imolr 3nd pcrson:oI rd.'tionships has txulrrcd. tilt' firm shoukl consiJ{'r whcther :lny s,1{c/luards should he
applied. Sueh sa(egu,mls mil-\ht include:
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IIw(llving .on "dJirlon,1I proft"Ssi(lnal .KClILlmanr wh(l <lid nOl takl' par! in rhe
a5sumn<:e clIga~emcnt (0 review rhc work done by the memba of rhe ;rssur:rnc<' r('am; or
ext'ludlllg rhe rndividu,,1 from ,rny suosranllv(' decision-m"king concerning
the aSS\Ir:rn(e ellga~emcnt.

EMPI.QY MENT W IT II ASS U HANC E CLiE N T S
K I lO

A firm or a memhcr (lf the assurJII((' \('"m'$ illdq>cndenn' may Ix· rhrl':rtencoJ i(:r
d irecror, an ofTin'r or an ('mployc'{' of rh(' assuronre diem in a fXlsirion !O ('xcrr
dircu "nd significam ,nfluen((' over rhe subjeu m.((rt'r "frhe ,\SSUr:H1ll' eng,L~e
mem h..s Oer'n " mr'mlx'r
the ~SSUr:Lnce team or panner of rhe firm. SlIch circllm~ran(es ma)' CtC'"Jre self~imefl'$r, (amiliarir)' ,,1111 ,"timiJ:,riol rhreJts pJrriw1,Irly wlwlI sign ifkam connr'Cli(lns rl'nMin hctwct'n lhe illdividll,lI and his or her
form{'f firm, Simibrly. J mr·mller of rhe JssurJn«' re:lm's illdcpendclI(c "",)' hc
thrt'atenroJ whclI "n individllal p<lrti<:ipatts ill the ,\5sur.. n('c enga~('ment knowing,
or h,,,·ing rl'a5011 (() hc liev(', rh"l 111" or ,hc i~ lil. or ma)', join thc assuranu' clicm
some time in rhe rurUfe,

or

S,I -i l

Ifa ml'mhcr ufrhe "SS\lrJII«' (1':lm, p:lf(ncr or tOrm(·r p"rtr1l'r ofllw firm h,I5
)(lllled ril<' assurJncr t'l icm, rl1!' signifi("llcc o( rhe sclf-inrerest. ("mdi"rity ur
illrimidarion thre:lrs (re:lred wiJl dt'j>end upon rhe fulluwing bemrs:
dil' posiri()n rhe individual has ",ken af rhe assur:mçe elient;
dil' om(lunt of Jny rn\'(lln'mtnr rhe ind.vidu,,1 wiJl have wah the :lSSumnCe
team:
Iht· I{'nblh
rime rha! h:15 I';I5SloJ sillee the indi\'idu:LI W:IS ,I mt'mocr (lf dl{'
aSSlIrJn(e leJm or lirrn; Jnd
rhe f(lrmer posirioll of the individuJI wllhin lil(' ,lSSlIr.ulCt team (lT firm.

or

T ht si~llifil J rKc of rhe rhre,l! should he n'~luan'd :md. if tht thn·:!t is mher than
tlearl)' illsignifi,,,"t. safeguards shoulJ Ix- mnslJertoJ Jnd Jpplied :IS Ilt'Ct'ssary til
r(oJuu' ,Ilt' Ihr(~1f rIl:l1I accepl;lble level. SUlh s"fegll"rds miglu induJl':

Ct>lIsiderilll' the apl'mpri:ueness (lr nenssiry of modifyillg rhe asS\trJIlCl' ph\l1
lor rhe Jssuron(e en/-lag('ment:
Jssigning :111 asSUf:ltKI' r("lm w rhc suhsI:<IU('"r assumtie!: engagement rhat is
of sufficienr expertence in rcl,l!lOn !(l rilt' indi\'idual who has joined the ;ISSlIrance clil·nt;
in\'olving ,\11 :l(ldirional professional ,,(()um.ml who WaS nor .1 ml'mOer (lf rhe
aSSurJnce rt':m1!(l rr'view thc w(lrk J(l!\l' or mhcrwisc "dvisl::\5 neCl'Ss"r)': ur
!]u:rlit)' c"ntml rcvi~w of tht Jssur.mr{' ('ngagenl<'nt,
I n ,ril C,lSl" a ll of rhe f(lJluwing Só,ltgu.,rrls ,It(' neet'ss.lrr
:Kcept.,ole leyel:

tu

r(oJuCI' rhe rhrc:Lt {()

:111

rhe imlrvidu,,1 wnCl'rntoJ is nOf ('lIrirkoJ (() an)' henefits or pJ)'mcnrs fmm dll'
lirm lllll('5s ,hes(' arre made in acCOrda!KC with fixt..;ll'rc-JcrcrmintoJ arronge_
mem$. In addiriun. ,In)' :Lm(lunr uwt'(l !U rhe imlividual slmuld nOl Ix- of slIeh
signifiçance to thrraten rhe firm's JIlJ('1>1'ndl'nce; anJ
rhe individl!:11 J,ICS nor mminuc tu p<Lrt;(ip;m' or ,II'Pl';lT !U I'.mi{iplllc in rhe
firm's busilll'SS nr profl'SSit)ll,11 aniviries,
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or

A sdf-inte~st thre3t ,s creatt-cl whcn a member the aSSurJnce {{'am panicipat(·s
in IIIC :,ssurJnce engagement while knowing. or having rt·.,son 10 bdi(·ve. that he
or 5h(" is 10. or may. join the assumnn" dient somt· time in the futu~. This th ......Jt
C"Jn 1><.. reduu-cl to an accq>lable levd by lil<" :tpplication of all of rhe fi)lIowing
SlIfegu:mls:

•

policics and proccd lIres to rnluire !lw individual t<l nmify the flrrn when
emt·rtllg st'nous employrnt'm negotiatIOns with thc assurancc dient: :tod
~moval of the individu:d from til<" 'lSsurance ellg"gemcnt.

In :)ddidon, considermion should 1><.. givcn to I",rforrning an indcpendent review
of any signiflcmu II,dgmt'l1Is made by thar ind ividual whik on tI'l' eogagement.

I{ECENT SI\RVIC!: w rnl ASSU HA NC E CLi EN TS

6.143

To h'1\'('" former officer. dirt1:10r or employt-e of lhc assllmnCe cJimt St"rvc as a
m("mocr of rhe :lssur:'nce tt'am may ere:ue stlf-intcrCS1, stlr-re\',ew and f.1mdi:Lrlty
lhrl... 1S. This would oc paniu,J:.rly trut· when :l membcr of the assurance team h,1S
to report on, fur example, subjt1:I matter ht, or she had pTep.~rt·d or clements uf
the flnancialSlawments ht, or she had valul-.:I whik with tlw assumllee cJit·nt.

8.1 44

Ir, durinj; the pcriod cnvcrc:d by the assurance report. a memocr of the asSUr:lnCt"
team had servt"(1 as an ufficer or dirtt"tor of the aSSUrJllce cJit·nt. or had !x-en an
employee in :l position to exert dirt'Ct :md si;!;n jflcant inl1uence over the subject
m"n~r of rhc 3$SllrallCe ell;!;agC'mcnr, thc {hrt'.n creat~"(1 would oc so si;!;niflcant no
s;,fegu,,,d coukl H"(luce thc rhrt'at ro:an '1C(('prabk level. Cunst"<jut·ntl)'. SIKh individu:ds should nut oc 'lssi;!;l1t-cl ro the aSS<If:l!1Cl' team .

8.1 ·1;

Ir. pflor tO the perind covcr~-cl by rhe assur~nce repOrt.;l memocr of rilt" assumllce
t("Jm had st'rved :as an officer nr diTl'Ctor of tilt" aSSUT:ln((' cJient, (Jr had I><."('n all
employt~ in :1 pos;I,on {(} t'xer! diTl'("! and significant i"fluell((' over the subjt'C!
malter of the :lSSUfltot:e cngagemenr, this may CTl"Jte sclf-intt·resl. st·lr-rt·v,c,,, and
t:.,miliarity thrt... ts. For eX:lmp!c. such th~'HS would he creatcd if a d~'ósioll made
OT wurk pcrfOTmt-cl by the indi~idual in the prior period, whilt, t'mp!oyt-cl by the
assur"nee dient, is ro oc cvalu,,!cd in the currenr period as p.~rt of the (Urrt·nt
aSSLlT:lnce engagement. The signific;lnce or rhe thrt';lls will dq",nd "pon E,nurs
such as:

til(" I){)sirion the individu,,1 hdd with the aSSLlT:lIlCC dient;
rllf.' Jcngth of time that has p:lssed sinee rhe IIldividua! Jt,fr Ihc :lssurance
dient: :md
the mie tht" individual plays on the aSSUT:lnce !t,lm.
Thc significance of rht, th((·ar shouJd hl· evalu'Hed ,,"d. if the dm'at is otht'r thall
dearly IIlsi;!;nificant, safeguards shoulJ he consider~"<1 and a]lpli~-cl as 1l~1:CSS:lry ro
rt-cluce thl" thr(';lt {(} ,tn :Lcceptable level. SIKh safegu:I«ls mi!;h, indutJe:
•

involving:m additiona! prof,'Ssiunal accountant tn rt'view thc work dune by
thc ind,~idual as part of the assur~ncc ft"am or mherwist" mJ~iS(" as nl'Ct'SSar)':

"'discussing

thr iSSUt· with thust eh.lrged wuh ;!;o.. emallce.slIch as the 3udit

cummutt"(·.
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SER VING AS AN OFFICER O l{ DIR Ecr o n
ON T HE BOA RD OF ASSU HANCE CLi ENTS
1).146

I( a pa rtner or employee of Iht· firm serves as an officer or as ~ dirl"ClOr on Ihe boord
~nd sdf-imeresl thrcalS crcare<! wnuld Ix· so
sisnificanr no safeSU3rd could r,oduce thc thre:l!s to an accepwble ,,"vel. In the c....se
of .... n audit cnsascmcnt, if a partner or employl'e uf a IWlwurk firm were 10 serve as
an officer ur as a diTl"Crur on Ilw oolrd of an alldit dien t the threats Crt':llcd would
he so siSnific .... nt nu safesuard could reduce Ihc thre".tS 10 .... n .... cceptable level.
Cons'"qutntJy, if such an individual were to accept such a posilion Ihe only course
aClion is 10 refuse co pcrform, or 10 wilhdraw from thc assuronce engaStment.

of an assurance dil·nt the ,;elf-review

or

1). 147

Tht' IlOsition o( Company &cremry has difTerem impikations in difTcrent jurisdic_
dons. T hc dudes may mnse (rom administmtive Jmil"!> such as ptrsonnel m.... "_
agemem and Ihe mainttnanct· of company fl,<:nrds and rt·gisttrs. 10 JUfi!'s aS
div!·,se as tnsuring Ihal Iht com puny com p lil."S with regulations or providing
advin· on corllOrate governance maners. G ent·rally Ihis positio" is St"Cn tO imply a
dOS(' degrN' of associadon with the entity and may Cft..... lt sdf-Tl·vit·w ancl :.dvocacy thft..... I.>.

H.14H

If a partner or employee of the firm or ~ nClwork firm snves as Comp~ny
St·ow.ry for an audit dicnl Iht sclf-revil·w and advOC"J.CY Ihr"':l(s crl...... llod would
gtncl'.. lIy he so si/;nificant. no safe/;u:trd could rl"<luce rhe threm ttl an accepl:lble
level. Whtn Ihc practicI' is specifically permim.od undt r local law, professional
rules or prac!Îce, Ihc duties and (unctions underraken should he li m ite<] (0 t!tOS('
of a routine and formal administl'a!Îvr mlTlIrt' such as thc preparalion of mimm·s
and m,tintenance of sratutnry returns.

8. 149

Routine administr:ttive services to support a company s('(retarial function or advisory work in rcla rion tO comp;lIly Sl"Crtrorial admi"istration maners is gcn{'l'ally
not perceivcd ro impair indepcndence, provid(cl cliem management m"h-s all ,,1(vam decisions.

LONG ,\SSOCI AT ION OF SEN IOR PERSONN EL WlT l-I ASSU RA NCE CLI ENT S
General Prnvis;<lo s
H.ISO

Using the same senior personnel on an assurance ensagemtm over a long lX'riod
of time may crestt a familiarity tlHI"lIL The significance of the thrt'at will at·pencl
llpon factors such 3.5:
the length of time Ihal the individual has bet" a membt'r of Ihe assurann·
team;
the role of rhe individual on the assurancc team;
the Structure of the firm: and
the nature of thc Il5surance engaScment.
T he significance of Ihe thr{";lt shouJd he rvaluated and, if the rhr{";lt is orher rhan
clearly insignificaor, safe/;uards should he consideTlod and applilod to re<Juce rhe
threat ro an acceptable level. Such safe/;o:"ds might include:
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•

mtating the senior personncl oIT the assumnce team;
involving an additional proft'ssional accoumant who was nOl a mcmb.:r of the
a5surJnn" team to review the work done by the s.:nior persol1tl{"1 or otherwise
,[dvise aS necessary; or
independent internal {IUaliry revil-ws.

Audit ClienlS t h aI Arc Lislcd Entilics
tI"151

Using tht" samt" lead engagem'"nt panntr on an audit over a prolonged periud may
ereate a [;[mili,uity thn.~lt. This thrmt is particubrly relevant in the wnttxt of Ihe
audit of liSlt.J entuies and safeguards should he appJied in such situmions tO
r~.Juce 5UCit threat to an accqllabk kvel. Acwrdingly for [he audit ur list~.J en[;fles:
(a) til<" I{"ad engagement partn~r should bc mtared aftcr a prt'-definl.J periOO,
normally no morr than $Cven years; and
(b) a partner roraling after a pre-dcfineJ pcnod should not resume the lead
engagcmtnt p.1rtner rolt unti! a furtll{"r period of time, normally IWO yc,u'S,
has daps{.J.

K 151

Whcn an audir client Ix:comt"S ,[ Iistl'1J tntiry til{" leng[h of time the lead engagcm{'nl l"lTttwr has st"rvt.J the auJit dient in that C1lp.1ciry should be eonsidcrc<1 in
dctermining when the panner sh"uld bc rmatl.J. Howcver. Ihe panner ma}' cont;nuc t<) serve as the lead l"ugagcmtnt panntr for (WO addilion:d ~'eal"$ Ix·fort
rot:lring off rite ,'ng"gtmrnl.

8. I 53

Whi!e the lead engagement partner should he rot:lIlX! afler sueh :t pre-dd,ned
l)(:riOO. soml' <Icgree of flexibility over timing of rol:uion may he nc<:{'Ssary lil cerlain circumsl'ances. Exarnples of such circumstanees include:
•

•

slfU:nions when the Il.".Id engagement I'arrner's continuiry IS t"sPI:cially import,ut! to the audit client. for exampJe, when dtt'rt· will he major ehangt"S 101hl'
audit clienr's SIrUCfure lh:1I would otherwise (oineide with the rotation of the
I"'ld engagem{'m partnn; and
s;tu~lion~ when. <lll(" 10 til{" size of the firm, romtion is nOl possibJe or does
not eonStifUtC an ,[ppmprimc sareguard.

In all slIeh circumstanct'$ whcn tht, lead l'ngagemem parttwr is nOl rot;lt{.J aftcr
such a pre-clefint.J I)(:riod t"tlui,·"lent safeguards should he applil'<! to reduce auy
thre3ts to an aeCl'ptable Itvel.

l->.1 51

Whcn a firm has only a (ew :.udit partner.; with the nt'Cessary knowledge and
eXJx'rienee ro serve aS kad tngagcmem panner on an audit di("nt that is a listecl
t·ntity. rmmion of the lead partncr may nOl Ix, an appropriare safeguard. In tlt{"Se
circumsl:lIlces the firm ShOldd apply olher saftgu"rds to reduct' the tltrt·at to an
,[{"ceptuble level. Such saf"suards would include involving all additional I'roftSsion,,1 accountant who was nOl mhcrwis{' :lssuciatt.J wirh Ih" aS5Ur.lnCC t('am !O
r{'view the work done or olherw;se advi5e as nt"Cessary. 1'hls individwd could he
som(-one from outsidc til(" firm or somcont' within Ihe firm who was nm mh{'rwist
assoc;atl'cl with dl{" assurJnn' t{'am.
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!'ROVI SION O F NON-ASSU RANCF. SERVIC ES TO
ti. 155

ASSLT R ,\ NC I~

CLIE NT S

Firms have trndilionally ]lrovided 10 rhelr assurnl1(;(." cI'cnr$ a r~nSl" of non-assurance servicl"s rh'll arl' conS,Slent wuh their sk,lIs and expertise, Assurnncl" diems
""Iue the bendirs rhar (lerlve from h:lVing these firms, who have a good understanding of dw business, bring dwir knowkd);;l.' ,,,,d skill ti> be,r il1 Olhcr 'lI1:'3S.
Funhcrmon.·, the pruvJsion of 51lch 'H)I1-aSSUrnnce services wil! often resull in the
lIssurance ream obtaining in(orm~lion regaruing the assur~nct' dieOl's business
antJ opel',lIions thaI is helpful 10 rel ar ion to Ihe assut:lncC" engage ment. The
gre:lter Ihe knowlwge of rhe assurJnce dieOl's busin~. the betrer the assurnl1(;e
tF.rm wil! undel"$tand Ihe assu .... nce dienr's procedures and coOlmis. and the busin('SS and flnancial risks Ihar II (aces. lOc provision of non-:lSsurnllCC" services mar,
however. o.:realt' thrr":iu ro Ihe mdept·ndt·l1(;e of rhe flrrn, a IlC"twork firm or Ihe
members of tht' aSSUrJrlCe tFJm. IXirtlCularly wilh respect ro perce,vw Ihrcars 10
inderendence. Const'<luent!y, u 's nIXeSS:Lry to evalu:Lre the significance of any
thre:Lr crr.nw br the provision of such services. In some OISI'"S 11 mar he possibIe
10 climinare or rl...Jun dw rhrellt crt'arro br applicalion of safeSuards. In mher
caSt"S no safe);;uards are l1vaolabll" «J reduce ,lw rhn.-.rt to an al·ccpwblt·lcvtL

K. J 56 Tht foJlowins aniVlr;l'$ would senr-rally create $elf·inreresr or self-review rhrl":its
rhal are SOl sig nifi C:lnr rhar onlr avo,d~llCe of dil" acuvilr or rdus:./.I 10 perform rhe
.lSsuran(e ensasemt-nl "''(lUId reduce die Ihl"l'":llS to an acceplablc It-vel:
•

aLllhorilins, exe-cullOg or consummallng a IrJnsaclion. or mhc.'rwiSl' cxercislOg aurhorilY on bthalf of the assurance diell!, or having dK' aLllhority 10 do

•
•

deterrnini ng wluch re-commcnd:Lllon of rht, firrn shotlid bi.' ,mplemenrw: .. od
rr-porring. in a man:l!,:cmenl role, to Ihose char~ro wilh govcrnancc.

w,

KIS7

Th~ ('xarnples SCt OUI in pamgmphs 8.16.3 rhrough 11,202 Me 3ddressed ,n tlw
context or rhe provisio'l of non·assurJncc sl'tvices 10 an assurancc dient. Thc
potent,al rhrr-:lIs 10 mdllX'ndtnce will most freqlJcnrly arise wlwn a non-assuranCl"
servicl" is pro\'ided 10 an audll dit'll!. Tht· financial Star ementS ofan enllly pro.-idc financial mformalion aboul a brood range of IransaCl,ons and CVents rhat
ha.·c affcclro ,he entlly, TIK' suhjc-ct mattcr of OIher assurancC" servicC"S, IlQwl.'\-'er,
ma)' he lim;te-cl in nar ure. Thrcau 10 independcl1(;c, howcvcr, mar also ariSt' ",hen
a firm provides a non-assul'.&nce service rela, ro 10 Ihc subjecl maner of a nonaudir assurance en~aJ;emcnl. In $lJch C-.t5t'S, considt'rnrion should hl: g,vcn ro the
signific-Jl1(;e of Ihe firm's in"ol\"emcm wlth rhe subjcct maner of thc non_audit
assut:lnce r-ngagtmcnt. whelht'f anr seJf_review thn.-ats arc rrearoo and ",herht'r
;Inr thrFJtS 10 IOdcpendence could he reducro 10 an :lcccj>rabir- Itvd br appliOl(ion of s:Ifcguards, or whcthcr the non-assornnct cngagl'mtnl should Ix, dl"(linro,
\'V'hen ril(' non-;I5sura'lce scrvil'e is nOl reh1tcd 10 Iht sub[ccl matter of thc nonaudll assut:lnC{' tnsagtment. lhe IhrcalS 10 indcpend{'ncc will gtntr.rlly he clt-Jrly
,nsignifiCllIl! .

tt 151l lOc (ollowlOg oct,villes may aJso cre-Jre self-re.ie,," or self-imen."S1 Ihl"l'":l's:

ha";ng cwmxly of an assural1(;e dicnt's asselS:
supervisin,g assurJrlCe dient emplo)'l'eS in the performance of Iheir normal
recorring flC livuies;:ln<.!
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prcp.~ring source ducumen~ ur urigin:lling d~t~, in ell'nmnic or ot hn form,
evid{'ncing dl(' uccurrence of:1 lnHlSaClion (fUT e~"mple, pllrcha5{' orders, payroll time rt'Cords, and eUSfOll1l'T ordl'rs),

The significance of :Uly !lw-,:u CTl.':lted should bI: evaluattd :md, if the thre"t is
odwr than clearly insignifiçdnt. saftt;uards shouJd he considereJ :md appli,'J as
necessMy fO climinatl' the rhrear or r•..:luce it fO ~n acctptable levtl. Such sateguards might include:

•

making ur:mgemenrs so rhat personncl providing such servict,s do not I)'Hticip:Jtc in th., :JSsumnn' cng:lgtmtnt;
irwolving an addrtional professional aCCuuntant !O :lJvise on the pmential
impact of the acriviries un the independence of the fiTm and tht :tS5umnct'
team: or
other rdtv;lnt safeguards SCI Ollt in national r{'gulatiolls,

8,15')

Ncw Jevclopments in business, th., evolution of fimmci:tI markets. mpid changes
in information technulugy, and th" conscqutnces for m:tnageffil'nt :md control,
make il impossible tu dmw up an ;lll-inelusiv{' list of all siru:lIions when I'roviding non-:lssur:l1Ke servin'S [() an aSSUr.lnce cliem might neme threats [() inJelX'nJenn' ancl of!llt' JiIT{'fcnr safc);uards that might eliminatt' these rhrc:!ts or
rt-,<Jllce thcm [() an acctpt:lblc kve!. In gelll:r:tI. however, a firm may provide SCI'\'ices Ix'yond the assurdnce eng:tgement pruvidl..:1 any Ihrc:llS 10 indel~ndence have
Ix..:'n rt,dun..:l to an acceprable level.

fl. J 60

Th~ following s<,feglmrds may he particllbrly relevanr in n:(lucin8 10 an aCCl"!'table

Icvd thrt:<lts crt:lled by the pruvision of non-assllrntlCe S('rvices tQ :tssurJn((' clicntS:

•

policits :",d proct'<lures 10 prohibil pruft'Ssional StalT from making m:tn~!;c
ment <Iccisions (or the :JSsurance client. or assuming responsihility ti,r such
d{'Cisioos:
discussrnl;: indCPI.'ndcnce issues rcl:tted 10 the provision
non-:JSsurdnn' servin's with d,OSl' ch:lTgoo w;th governance, such as ti", audit committee;
policit's ",ithin the assurancc client regarding the oversi);lu respunsibrliry for
provision of non-:JSSllmoce S('rvin'S b)' lhe firm;
rnvolving an additional jJrof~ssional lLccount3n! 10 advisc Oll the potenlial
imp.K{
tht· non-assur~nce .. n!;agemenr on rilt' inJqx"ndence uf dw mtmher
uf th., assumnce tl~lm aml the firm;
in,'olving ~n addit;onul pmfession"j aCCOutllant outsid.. {hl' firm 10 proViJl'
assumnce on a discrete aSIX'C1 of Ihe assur:UKe engagement:
obrnining th., aSSUr.lnct cliet1l's :tcknuwledgtm('llt of rtsponsibility for the
rt'sults of lilt' work [X'rfi>fmed by tht, firm;
disclosing tu thost charged with ~o\'ernunce, such "S the ",Iudil COmmill('t', dw
n:ltlln' '1I\d tnenr o( (el'S chargl-d : t>r
making 'IrrJngemenrs sn thai IX'rSOnnt! proviJin); non-:lSsurdncc services do
nut participate in the aSSUr:Lnce engagl'ffil't1I,

or

or

or

•
•
•

8,161

Ilefore th., firm acctpts :Ul tn);agemt'm ({) provid":1 nnn-aSSlIrJnct service to ~n
'lSSlIr.lnCe elient . coosi<kmtion should Ix, given !O whelher the provision of such "
S("rvicc would ere... te",l thr..:u to indq:>tnJtncc, In situatiollS when a thn:... t creatt-d
is mher than clt'arly insignifkant. the nOIl-assuranct engagem~tl! should bI'
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d~-clin~.J

lllliess ~ppropr i .l{~ s~ft'guarJs GIn Ix"
r(.Jun' ;( (o all acn'plllbie levd.

8.162

Tht provision

~ppl;~'<1

(0 diminatc the threat or

or cen:,in non-assur.lnn' S('rvices 10 audit clienlS may ercatc thrc:us

to ind~pend~nn' so significant th:u no saf,'guard could dimina"o th.o thrcut ur

rt·duce ir to un aeceptable level. However. tlw provision of such servjctOS to :1
rt%Ut.J cmity. division or discr~te financi:tI st:ttemem i(t·m of such clknts m:t)' be
permissible when .. ny threats to the firm's intlqx·ndencc hav{°Ix'Cn redu({-d to an
acctptable Inel by arr:tngemcms for th:u re!att«1 t-mity. division or discretc finan_
ei.. 1 51att-nlt'm item to Ix- audil~d by :trlmhcr firm or when anorlwr firm rt"-paforms the non-3ssumnn" S('rvice 10 til<" l-X!ent lll-ccssary 10 e!lablc il to t:lkc rt-sponsibiliry for rh:u service.

8.163

Assistlllg an audil dient in mum·rs such as preparing aceounung records or fin .. nci:tI st:tttments may crt:tlc :t sdf-rt·vicw (hreat when the fin:tnciul statements :tre
subS<:«IU{omly "uditt>d by the firm.

K 16-1"

lt is the responslbi]ity of cliem m:tnagemt°nt to tnsure that accountlllg records arc
kt"jlt :md finaocial statements are prepart.J. "lthough they may r{'(IUl'St the firm co
provide assisrance. If firm. or nl·twork firm. pcrsonnd providing such assislaoct
mak(· managem~nt dt-<:isions, rhe sel(-rt·view thr.:at çr"',I100 could nO! oc rt-ducetl
to an ac({'ptablt'levei by any saftguarJs. COnSt.... llltndy. p<:rsonnt·1 should nO! make
such dt-cisions. Ex"mplt-s of such m:magtri:d dt-<:isions indude thc folluwing:

•

8.16;

dttrrmining or changing journal entries_ or the classificarions for :t"oums or
tr:Ulsaction or mhcr acCOUIll ing rt,<ords wilhoU! obtaining the apprnv:tl of t lw
"udit c1icnr;
authorióng or appmving trnnsactions; and
prqxlfing sourn' documents or originating dat;. (;nduding dt-cisions on valum ion :lSsllmpt;Ons), or making changes to such docufllentS or dam.

Tht autlit process invol"t'S ~xten$ive dialogul' ocrwC('o (he firm and m:magtomcnt
of the Judil cl icnr. During th IS prOC('55, managem("nr rt"<jut"StS and receives significant input regarding such matters as accounting principll"s and fin:lnci,,15taremenr
disclosure, (he appropri .. ten<'Ss of controls anti rhc metlul<l$ used in detcrmining
the st:lu·d amoums assers aod liabi]jties. Tt-<:hnical assistanee of this nature and
advice un accounung principlt'S for audit dicnrs art:1I1 appmprimc m<-.>n5 10 promOlt the fair presentation of the finaneial statements. T hc prnvision of such 'ldvice
dOl'S not gt·ntr.dly lhrealcn the firm's indel",ndt·nno. Similarly. (he audit proct'5S
may invulve 3ssisling an audit dil'nr in resolviog account rt-<:oncili"rion problt-ms.
analyzing and at·cumulat;ng in(ormat;on for regul:uory reporting_ assist;ng in the
prt"J,ar.u ion of conwlidate.:! finaneial statements (including the trnnslation o( local
Sf:1Wtory accounts to comply with grou)' accounting policit'S and the tmnsirion to
a diffcrcnr rcporting framlowork such as Interoational Accuunting Standards),
drafting disclo$ure items. proposing adillsring journaltnrries anti providing assis!<lncc anti advin° in the I'repar:HJon of locoll SlatU!ory :1l"COUmS of sub,o;.idi"ry (·mitll'S. Tht"St, St.orvices are considered ru he a norm:tl part of the all<lit I'rocl"SS anti do
nol. undcr normal circumSt:lnCl-S, threat~n ind~l",nd~nc~.

or
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8.!66 T he eJ<ampks in p.lr:1Sraphs 8.167 throuSh R 170 indical(' Ih:l! ~If-revif!w thre:us
m:'y Ix, err:utd if Ih" firm is invoh'ed in [he preparation or accountms n:'Cords or
financial St3lt'mems and chos<: financial stutements art slIbst,<!utmly die subjeCt
muner of an amlil tnSJs/'m/'nt of the firm. TI,is nOt ion may Ix, (,<!ually applicabl/'
in situ3uons ",hen the subjeCt matt"r of [he :lSsurance "nsagemem is nOt financial
Slalements. FOT exampk',,, sd(-revit,w Ihrem would b... cfi.".lrt..! if rh" firm d"vdop~:d
and prepart..! prospIXI;\'(' financ;al ;nf('rmalion ancl sUbS':<11ICntly provided assur·
'Ulee nn this prOSlx..:d\'t financi:,1 informalion. (onS('<!uendy. tht firm should evalu:lte the significann' of any self-revi"w rhreur crt'".ltt:<1 by tht· provision of such ser\'ices. If the self·review thr(>;!c is olher than clcarly insignifiGU11 safcgll'lrds should be
eunsidert..! and appli~d as nfftss<'ry 10 reduce ti\{' Ihreat 10 an u"eptable Ic\'eL
Am/ir CI;elll, 11,,11

tI ..e

IIIJI U sred ElllitieJ

8.167 The firm, ur a nctwork firm, may provide an audil dient that is not " lisced emity
",ith uC([lunting anti bookkt-eping S('rvin'S, including paymll serviccs, of a rou[ine
nr mt..:hanic;,1 n"IUrt', providtd any 5{'lf-re\'iew thrtat cTt-alt.. 1 is rt.. luced 10 :In
:lCeepl:lblt It\'d. EX:lmples ot sueh servicl"S indude:
rt..:ortling tranu([ions for which tilt' audit diem has de!t'rmint'<l or appro\'cd
Ihe appfOjJfI:lte account c!assificatinn;
J'Oscing COdl..! Iran5:l([ions (0 lht· :tud;t clicm's g(·ntmlledger;
prep.1ring financial stalcmt'ms bast...1on information in Ihe trial babnct; :md
posting alldil clknl approvl..! cmrits fO Iht Irial bal:Ul({".
The significance of any thrt'al cre:ned should b!, ('\'aluared :md" if the Ihr~:tt IS
otlwr Ih:11\ dt>;!r1y insignificant" 5:lfcguard s should Ix" considercd anti applird as
nt"cessary to reduct' the Ihrt':!1 fO :ln acceptable level. Such s:tfeguards might
indude:
making

:lrr~ngcments

so sllch services are nor performt..! by J member of the
(('am;
impltmtmint; policics and proct,<lurcs to prohib;( the indi\'idual pro\'iding
sudl services from makint; any manaSt'rial <It-cisions on behalf of the aud ic
c1 i t'm;
retluirint; Ih~ sollrce data for rhe accoumint: emrÎes to bt origin"lt..! by Ihe
audit clitnt:
r!'<juiring thc underlying assumptions 10 bt origin:m..! and uppfO\'t...1 by the
audit dient: or
obtaining alldit dient :lpproval for anI' prop<JS(·d journal t"nHies or ot her
changt'S atTfflÎng tht" finaneia l Stalemcms.
assur~nce

•

Amlir Clicl/ls that "rt! USled filllÎties
~.168 TIlt' pro\'ision of aCCOUntlllg and b.MJkh-eping strvices. inclll<lint; payroll st·{\'ict'S

mul {he prcparation of financial Sl:Itt"ffit'ntS or financial inform:ltion which (orms
thc basis of dw fim111cial st:ltemt·nts on which tht audit report is pro\'idcd, on
beh:tlr of an autllt dient th:lt is :1 listl..! entity, may imp.1ir til(" inde pcndence of
the firm or netwo,k firm, or ar least give tilt' appearJnct or impairing ind"pend-
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elKe. I\cconJingly, no safc,!;u;lrd OIher than Ihc prot"blllon of such 5('rvicf"S, e~n'pl
lil l'lllergency SilU:LtIOnS 3nd when Ihc serviCl's fall wuhll' Ihc SlalUlOry audil
mand3lc, could rt-ducc Ihl' Ihre-,11 Cfl"Jled 10 3n accepl:\bll' ll·vd. Tlwrcfore, a firlll
or a n('(work firm should nol, wilh Ihe limiled exceptIons !x·low, pmvide such
Sl'rvices ro listed l'mil ics wlllch :Irt :Illdil dil'IHS.

11.169 T hc provision of accuullling aud bookk('.:ping scrvicl'$ of a romine or meeh:mical
nalUf(' ro divisions or su bsidlarics of listed audit diclllS would not bc: St.'t'o as
.mpalflng indcpcndClKc wllh n,'spt"C1 10 d.e audit dil'llI provldcd Ihal Ihe followiug couJilions art met:
lhe services Jo nOl I1lvolve Ihc tl<ercise of judgmcnt;
dl{' divisions or subs.diarles ror whlCh the: service IS I>rov.dcd are colleem'ely
ImmalcriallO Ihe audit d ient, or Ihl' servicn providnlare COIlI'Cllvdy immaI.. riaim Ihl' division or subsidt:,ry; and
Ihc ft'Cs 10 dil' firm. or nClwork firm, from such services arc co llcClivl'ly
clc-Jrly insignifiC:l1u.
If such sl'rvices art· provided, :d l d Ihe folluwmg S:lfeguards should bi: applil-d:
dil' firm. or nClwnrk firm, should not asSumt a1\y manJgl'Tlal role nor makI.'
any managerial d('C;silll1S;
Ihe lisled audil dil'lII should accepl Il.'Spol1sibilily ror the Tl'Sult$ of Ihl' work:

"KJ
ll'ersonucl providmg Iht: servict.'S should nol pamcipale Il1lhe audit.
E Illt'rgf"llC)'

RI70

S it lUI t iol/S

TIlt: provisiou or :lCCOUllIlng :llld boukkttpin,!; St:rvicl'$ tu audit dicllu in emerg(,1\cy or OIhl'r unusual silualiolls, wh('n il is imprJCt;çJI fur Ihe audil dient 10
make OIll1'r :lrr:mgemenu, wOllld nOl bi: considl·rt-d 10 pose all ull:tcccpt:lbll' Ihn:al
to ind('I>c:ndcnct' providcd:

,he firm, or nClwork firm, dut'S not assume anI' 1ll31lallerial roll' or make all)'
manag('rial dt'<::islons:
Ihl' aud'l cllem :lCCt'pIS rt'Spollsibtilly for lIl{' Tl'Sults of Ih(' work; and
pl'rsonnd providJn,!; Ihe servin's are nOl members of Ihe :lSSUrJlKe IC<lm.

ft 1"1

1\ V'JllIal;on comprises Ihl' m:1bnS of assumplions wllh reSJrJ

11.172

1\ sdf-rcview Ihrl-:tl m:l)' be cr("~tc<1 whl'n a firm or nl'lwork firms l>trforms a val-

10 fU1l11'l' devdopmt'nlS, tilt: appllC:'llon of ccwlln ml'lhotlologics and Icchnl\]ues, and Ihc combi naI ion of bolh in order (() compllll' " ,trtain V'JIUl', or r:lf1ge of v;tllIt'S, for an aSSl't , a
li:tbiltty or for a b llSlIltSS:ls a whoic.

u31ion for an audil dicfll
Slal('ffi('llfS.

S. I - j

Ih~1

iç

10

be incorpurJled

.ntU

Ihl' dient's linancial

If dlt' \Ollualion 5('rvicl' mvoln'S lIlt' \-Jlu:llion of mJllers material 10 dl{' firutnc;JI
staleml'nlS and dM' Y~lualion I1lvolv('S:I signifiçJI1I Jegrce of sllb,tcllvtty. dM' 5('lfrl'view Ihte'JI cf("~,,'·d could not be rt-duccd 10 an a((eplable level b)' Ihc applica_
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lion of any safeGuard. Accordmgly, such valuat;on SC'l"\'ic~ shOtlid OOt be provid«l
alrernatÎvcly, the only COllI'S(' of action would be IQ wlthdraw from th(> audit
engaGem(>m.
Of,

H.174

PerrorminG valu:tuon services dlar ar(> n(>irher sep.ll"~tcly, nor In the :1SGreGate,
mat(>ria l tO rhe financial Sfatcmems, or thar do nOl i""olve a siGnificant dCG!"ee of
sub;e<livity. may ereat!.' a self-n'view ,hreat that could be reduced IQ an acceplable
ll-vel by die applic-oitlOn of s:&·guards. 511ch safl.'guards might indude:

•

involving an addltionalpro(~sion31 aCCOUntant who WoIS nOl a member of Ihe
assurance team IQ review Ihe work done or OIhetwlse advise as n«es.... !)';
confirming wlth the aud'l di(>n! Iheir underSlandmg of the underlying
assumpuons of Ihe valuallon an<! the melhodology 10 bc- us«! and rotailling
approval (or their use;
rotaining the 3udlt diem's acknowledGemem of responsibility for the resuhs
of Ihe work (>I'rformed by the firm: and
making arrangl'ment! SU thaI (>I'rsonnel providing sueh ser... ices do not partie_
ipale in the audill'ngagcmenc

In determininG whether tht alxwl' safeguards would bc: efTcctive. consideration
should be given to the followinG mauers:

•

Iht" t"xten! of the audit dient's knowl«lge. eX(>I'rience aOO ability 10 ev;.luate
Ihe issues conc('rlK"II. and Ih(' t'xlcm of thelr invol ... (>mem lil delermlning and
approvÎng significant matt('rs of judgmem;
Ihe deGtC'C to which esrablished rTlC'lhodologies and professional guidelines are
applied whl:n rxrformlllG:1 p;lrticular valuation SC'l"\'ice;
for ... aluations invol ... ing Slandard or csrablished methodologies. th(' d('grcc of
suhjf'Ctivity inhl.'rent lil ,h(' Itcm concerned;
the rcliability and ('KIent or the underlying data:
the dtgtee of dcptndence on ftttlire (' ... ents of a nalllrt whieh (ould create significant volatility inherent in the nmoum! involvcd: and
the extenr and datley or the d,sclosuteS in the finandal statcmtnts.

M.175

When a firm. or a network firm. (>I'rforms a valllation S('rvict rOt an audit dient
for Ihe purposes of makmg a filing or relurn to a t;llf; ~u(hortty. computing an
amoum or UlX doe by the assu .... nce dient. or for the purpoSC' orrax planning, th'$
would not (re;lU a significant Ihreat to independeru::e beouSC' such valuations are
gene .... lJy subject IQ external revIew. for example by a f1lX aulhotlty.

KlU.

When the firm pc:rforms a vaJuation that (orms]>llrt of dit· subJl'Ct maltl.'r oran
aSSumnce engagcm(>nt thaI is not an audil engagement. the: firm sholild consider
nny seJ{-review threnu. Ir the ,hrem is Dlher th an clcarly ;nsignificant. sareguards
should be considl.'red and :tppJied as nccessary to eliminate Iht lhrtat or reduce il
IQ an :lCceptable Icvel.

Pn"j"ion ofTaxalion Services to Audit ClicnlS
8.177

In many ;urisdictions. ,he firm may be asked to providc: l1uGlIion SC'l"\'ices IQ an
audit dient. Taxatton serviCes romprise a bro:u:l range or services. mdudmg compliance. planning, provIsion of formal raxation opinions and assistance in the reso-
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lurlon ofrllx djspur~. Suçh :lS$lgnml'(l{s
independl'nce.
Pn)\'j,jon of I nrern:l] Audir Servic,""
1).176

(0

a~

gl'nerally

IlO(

~n

ro cmre rhrn.u

fO

Aud it Cli..,ms

A self-revi..,w thr"'a! may Ix, çrc~tl'd when a firm. or nl'rwork firm. provid{'~ internal ~udir servicl's fO an audll diem. [nu'rnal 3udll servict"S may comprise an
exrension of rhe firm's audit service bcyond requiremems of gencr~JJy ilccepted
auditing sraooarus. a5SISlancl' In IIlC performarn:e of a d,l'n l 's Int crnal aud il 3CfivlIies or outsoun::ing of the 3CIIVIUt'S. In I'wluaung any thf("'.... u la Independencc,
the n3tu~ of t~ service wilJ need to he considen""d. For this purpoSt. imernal
audil servict'S do not includl' oper~ltional imernal audil St'rv"," un~laled 10 lhe
Intl'rnal accounllng commis. finançial S)"${erns or fin~nçi al srJrl'mem$.

8.179 &rviçes invulving :on c~tenSlon of the procedurcs (("<julrc<11O condue, an audi, in
accordanc!.' with [raernatlonal Slundards on Audillng ",ould nOl be considert.>d fO
impair indeptomlence Wilh rt."SI)("Ç{ 10 an audit elil'llI provided Ihat the Ilrm's or
nl'twork firm's personnel do nor aCl or appear fO aCI in a capaciry (-quivaltm fO a
mcmbcr of uudit dient manageml·nt.
S.l/lO Whl'n rhe firm. or:l nelwork firm. provid("S assisnlnçe in rhe performance of a
dU.'m's Ifllem.tl audit :lnivltles or undertakes rhe oursoun::ing of some of the .tCfivirjes. :In)' self-~view Ihreal cmlled may bc rNuced 10 an acctplable levd by ensu ring
thaI rhl'~ iS:l elear separallOfl bcrwtt'n Ihe I1l3nagl'ml'nl and çomrol of rhe Ifllerool
audil by audit cJiem manage~m and the inlema[ audir :l(:IIVIIIt'S themselves.
S.181

Performing a si~nificam poman of Ihe :Iud,l cl ien!'s imernal aud'l :lCIIVICII'S m~y
( rearc a self-rtview thrt:u and a firm. or nelwork firm. ~hould (:Onsider Ihe Ihr('aIS
,md proceed with caution Ix,(ore laking on sueh act1vities. Approprhll{, S<lfcguards
should Ix- pUI in plaçl' and Ihe firm. or netwark firm. shauld. in pan iculilr. en~ure
Ihar Ihe audil elienr acknawlt>dgt'S ltS ~sponsibililies far I'sllIblislllng. mainmin_
ing and monitoring the system of internal controls.

S.182

Safl'~uarus
~red

rhal sh.oulcl he applied mail cin::umsrances 10 n""dU«(' any thTt'als
co 1In :lCcel'l"abll' I('v('[ mdudl' ensullng Ihal:

C~-

Ihl' audil cli('m is responSlbl(' for imernal aooll 3ClIvillt'S and :lçknawledgr-s
ltS responsibillly fur cslabllshmg. mainrainlflg :lnd mollllarmg the s)'Sr('m of
inlernal conlrols;
lhe audit clien! dcsignall"s a competenr em ployee. prefembly wilhin stnior
managl'menr. 10 Ix, rt."SIJOnSlble for inrernal aud,l aellvilics;
the audil elien!. Ihe audil çommillt.·.. or suptorvi$Ory body "pproVl"S thl' SCII!"!'.
risk and fr&jutncy of IIlIcrna! audil work;
the audil clienr is responsible for evaluallflg and dC"'rmining ",hich (('Commendalions o( Ihe firm should bc implemenred;
Ihe audit cli.. m I'\"Jlualt'S Ihl." adC"<.[uacy of Ihe imernal audit procedures perfarmed and rhe fioomgs ll'Sulllng from the performanc(' of 11105(' procedures
b)·. amOllg mher things. obr.umng and :lCrmg on I"l'ports from dM' firm; and
rhl' findmgs and rl'Çommendalions resulllng from lhe Iflrernal audit activities
are II."ported apprnpllately 10 the audit commiu C<' or supervisory body.

I13H -
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8.183 ConsideFJtion should also IX' givcn {O whetlltr suçh non-<lSSUFJnee strvin>s ShOllld
he I'rovidl..:! only by pcrsonno:l not involvl><1 in Ihe alldit engagemem '1I1d wilh
difTerl'nt reporting lin(,s within th~ firm.
P rov ision of IT

SrM~m~

Services w Audit Cliems

8.184

The pmvision of serviCl>S by a firm or nctwork firm to an audit dient that l11\"ol"e
tilt <k-sign and implcmentation of finandal information m::hnology systems that
arc used to generate information forming par! of a cliem's fin,mcial stat!'ments
may CT!.":lt!' a sclf-rcvicw thmu.

8.185

Th!' self-revlew threat IS likdy tO Ix: too signifiçJnt IQ aJlow the provision of suclt
ser"ices tO an "udit dil·nt uniess llppropri,ue saJeguards arl' put inl'bce cnsuring thaI:
(aj the audit dient ilcknowlt..:!ges its rl-sponsibi]ity for cst"blishing :111d monitoring "syst~m of internal ((Innois:
(hl the audit diem designates a com pet~m employL-e. preferably witllln senior
m,magement. with the responsibility TO make all management deósions with
fl'Spl'([ IC) the <ksign and iml'kmcntation of the h"rdwarr or softw,uc system:
(cl the audit dient makt>s all management dl'Cisions with fL>spen I<) the design
:md imp!cmentation prOCL>SS:
(d) dw audit dient evaluat(>S the a<k<Juaey and results of thc dl.,.ign and imp lem.·ntation of the system; and
(to) tlw ,mdit dlCnt is responsible for tilt' opcmtion of the syst('m (hardw:lrc or
softwar(>j ,md the tbta uscd or gcncmtl't! by til(" syStem .

8.186 ConsidcFJtion should "lso he giv{·n to whNh~r snch nOIl -<lSsumnce services should
Ix, prov"Je.:1 only by pcrsonnd nOl involvetl in ,he audit .'ugagemertl llnd with
difTere"t n:poning Iinl'S within the firm .
8.187 T he provision of services by a firm or ncrwork firm to an au(!it chert! ",hieh
involv!' eithl" thc design or dl(' imple mentation of financial information tl'CImo]ngy sysu·ms that are.. US(..:! to gcncr.lIe information forming pan of" elitnt's finan_
ei:ll stattm~n[s mayalso cn."Jte" self-rcview threa!. The significance of dw thr('at.
if any, should bc cvalU:ltcd and, if the thre:n is other than elearly insignific:lrt!.
Sólfe);uards should he consider,-J and allpl i~..:1 as Ilt"Ce.ssary to tiiminalc Iht 111[(\11
or Tt'tIUtT k tO an acceptablc level.
8, IH8

The pT<lVisio n of services in connl'Ctinn with the :lSSl'SsmCrtl. d{>sigll an.1 implement3lion of int('rn" l ,I(counting comrols m1<l risk managcnwm contmls are nOl
consideTl·d to create II threm to ind.·pcndence provid{..:! th at firm or network firm
perS/mne! do not pc:rform managemt'n{ functions.

Tempo ra r)' 5mff A ~sig n mems w A ud it Clients
8.189 TIl(' Jt.nding of srafT by u firlll, or network firm, It) :m a"dit elitnt may (Teate a
sclf-rcview th rmt when til(> individual is in a p<Jsitioll to ;nfl"enee tlw prCJ..~ra[ion
uf a dient's acCounts or IInaneial statements. In pFJctice. sueh ;lssiswnee may Ix·
I:liven (pllTtiClllarly in emergeney silllationsj bU! onl)' on the undrrst.lrtding th:lI
thc firm's or network firm's pcrstmnel will nOl Ix: invnlved in:
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(a) makmg ffianaSl'ffi('nt dccisions;
(h) apl'ro,'ing or slgnmg agrn.'ml:nu or mher slmilar docu m('nu: or

(c) ('X(,Klsmg d,S(rc:llon:uy 3U1homy 10 CUffimll dit" el,cn!.

Each SifU31ion ~hould be care:-{ully unal)'zt"d [Cl id('nll(Y whclhcr an)' thre'Jts arc
creatt'<l and wh('dll'r apl'ropnat(" sa(q;uards should be impJrnll'11I CtI. &treguards
that shou ld bc: upplil...! in all circumstann"S [Cl reduce :l1ly thR'aIS to an acnl'lable
Il'Ve! incJude:
lhe 51afT I'fOviding Ih ... assis l::.ncc SllOUld nol bt gl\cn audil rl"Sponslbil'IY {or
Jny (unn;on or aCllvily Ihal Ihe)' pc:rformt"d ut supel"Yiscd during dlt."lr lemporary SlafT :lSSlgnment; and
Ihc audu clil"11I shoulJ acknowk.Jt;c lIS r..-sponsibdilY (ur dir"'l in),; ,,,,d supervisint; dte activ;lIes of firm. or nl'lwork firm , personn('L

Pro. isi.." .. f I.iligalio n SUPIJOfl St:n

icc:~ ti> Audil Clil'llIs

8.190

J.llit;;\tion suppot( sl'rvin's ma y inelllJl' such anlviuts as :I((ing as an !'XIX'ft wilnes.s., ("Jlcululing l'slimJII:d damJt;C'S or mhtr amOlmu Ih:1I mlglll Ix-comc (('c ... ivable or payabll' as dil' n-sult of lilllpmon or mher Il'Sal d'SpUIt, and :l$SLSlance
with docuffi('111 mana~l'mc:nl and tc::lticva l in re!allon 10 a dispolc or Iillg~llon_

8,191

be Cfl-:llf'tl wh ... n Ih... IlIlg;l[lon support Sl'l"YlCt-S provi dt..J
an audit d ,t nt incJudl' Ihl' eStim"lion of [hc possibi(' outwnw 3ml thtrl'b}'
aff,'ÇIS Iht amou11lS or disdosures to Ix- refll'Çll.J in [he linancia l srU(('OlCllt§. '1'111'
sigoilicance o( ao)' thre-~t cre:ltoo wol! depend upon factors such as:
A §('lf-revl'-w [Im-al m,,)'

10

the ITL:LI('fl3Ior)' of Ihe umoun lS IIl\'olvt'<l:
Ihc degr('(' or SUbjel:llvily .nhertm in Ih ... matu.'r coocernt"d: and
dlt' nature of Ih"'l"nga~emelll.
Tht firm. or nel"'ork firm. should ev .. luale lil\' $i,t:mfiC'J1Kl' of any thre:u" crea t~-d
~nd, ,f Ih ... thre31 15 mher [han clcarly .ns'gn;fiQj11l, sart'guards shO\. IJ Ix- ('ons.dcred and apl'ht"d as nen-ssary 10 dmllllale Ihe [hre:-al or reduce " 10 an accl'plabJe
level. Such safeguatds moghl onclud,':
policies :lIld prtlcedure:-s 10 prohib" mdividu,lls assisllllg Ihe audil cli~'111 (rom
making mall:lgtri,,j d",jsions un bcha lf uf Ihe eliCllI,
using pro(... ssionals who arc nOl meml~.. rs of the assur~nc(' tt:lm lil p~:rt;'rm the
~l"Yice:or

Ihe invol,'('m,'l\t of odwors, sll('h:lS mdepend"'l11 exp... n:s,
8.192

I(dl,' role undert:lh'l\ by Ih ... firm or nelwork firm 10volv<:<1 makmg m,onageri,,1
,kcisions on Ix'hal( o( the audil li,ent, Ihl' dm-Jls cre:-:ltt.J ('oul d nOl be re:-cJlICl-<l1O
an :l(ctplablc I,-vcl by Iht " ppJIQj[ ,un of any safeguard, TIll'refor... , [hl' firm or nl'lwork firm should OOI Ix'rform Ih,s [YIX' o( service (or an audit eI,enl,

Pro' hiel" uf Lega l Scn'kcs
Rl9J

10

Aud'l Cl ie l\[,

1.t:)Cal services are:' (kfio(...!:IS aoy seryices for wh, ch the )X'rson prtlvidillt; Ihe servin-s must eilhl'r bI: admittt"d tn pi"LCt ice bt:fofe Ihl' CourtS o( lhe juriS<!ictloo in
which such Sl'rvicl'S ~r"'lo Ix- provldl>d, or ha\'l~ dlt" re:"quiw.l Il"galll':lining 10 prae-
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rie" bw. kga l S<'fviees "oeomp:l5S" wiJl" "od divt·rsifieJ fange of 3r,·as induding
bmh corporar" and commercial services 10 c!icms. sueh as comract suppOrt. Jirigarion, me'gers anu anillisilion novict aod support aml the provision of assismon·!O
dients ' internal lt·gal d{·pannw1l!s. The provisiol1 of lega1 services bl' a firm. or
nerwork firrn, 10 ,m {·mi!l' !ha! is an audit dieot mal' erenre bO!h sdf-rev,~w aod
",-Ivocaey dH~ats.
K.J94

Th,tats!O indqx:n,l"nce n,"<."d to he consid"reJ ,kp<.""ndin:; on !ht· nalUT<· or til<"
st·rvie<· 10 be provided, whNher rhe servic<."" proviuer is sqMrJte from Ihe assur:mce
It""Jm anel Ilw matenalill' of aol' m,mcr ;n relation 10 thl" t1l!iries ' financial Statt"_
mt1l!s. Th<."" safeguards set OUt in jlMasmph 8.160 mul' he appropri.ue in r\:dllcinF
:my thrC"JIS to imkpcndt·n .." 10 un :tn·"ptable level. In cirCllmswnees when the
thrt·ar to indqx:nelenee eannm bc re.:lllced t<) "11 acccpt:,ble kV{'1 rhe ooll' availabl"
anion is to deeline tO provide sllch S(·rviees or withelmw from tilt" ,IUdit engag"mem .

S. 195

The provisio n of k·gul services to an au<lit dient whieh invulve matters that
woulel not he expcxwd to hav<."" a materi,,! dft"Ct on dl<."" fin,mei:tl st3tem"ntS ar<."" nOl
coosid<.""red 10 erl-Jte ao lmaeeeprabie rhrear 10 independcnc<."".

8. [96

Th,·re is a disrinction betwt'tn advocacl' and adviee. 1..<·t;:l1 servin"S 10 suppOrt :lIl
aud,t dient In the excxution of 3 naos.~ctiol1 (e.I;. commct suppOrt. JegaJ adviCt'.
Jel;al du" <Iill/,:co«' aod ,,·strunurinS) mal' creale <;elf-review thrcatS; however.
safc/,:uilrds mal' be available tO reduce these thrt""Jts 10 an aen·ptable Itvd. Sueh a
service would oot ScoerJlll' impair indqx·ndelln·, pro\'ided that:
members of the ass"mon' tt:am are 1101 involved in providinS the servin'; and
io relatiof1 10 dl(" advice providcd. the audil ditot mah"S the " Itimarc dceision or. in rrl:l1ion 10 rhe transac rions, the strviCl: in\'oJvt"S rh~ t:xt"C urion of
wh~t has Ix... n dt..;ided bl' the audit elienr.

8. 197

AnlOg for an audit dient in lh,· resollt!ion of a disputl· or litit;:lrion in sueh circumstann-s wheH rh{· amounts involvt-J are materi'll Hl relarion tO the finaoeial
StaremcOlS of rhe audit dient would (f,·at'· advOC"Jcy and Sl'1f_r{'vkw threats so
stgnifiC:lOr no sa(eguard (ould rt.·dun· the dm·:t! tO ~n 3c«'ptnble Itn·i. Thcre(ore.
dl(" firrn sho,, ]d not perform ,his typt· of St·rvice (or an audit diem.

S. 198

When a firm 's asked tO iKt io an advorncy rolt for IlIl audit clic01 in tht rt·solution of a dispUIt or li!igation in circumsmnc<.""s wheo the amoums involvt-J arc not
mat,·rial 10 dlt" finatlei:tl Slattm('nts of , he audit clitnt. the fifrn should {·valu:!te
the signitîc"nt·e o( "nl' advocaey ,md self-review thrcats c"...,td ,md. if tht thrc31
is oth<.""r than cJearll' insil;nifieam. safe!;uard$ should Ix· eonsidcrt-J ~nd appJ,ed as
oen"Ss.~rl' 10 diminate rhe thrta! or reuuc" it !O an aceept:lblc [evel. Su,h 5afl·gu:trds m'ghl include:
po1icics and procedurçs tO prohibit iodividuals assist ing the al.ldit elieor from
makin!; mana!;crial dcrisions on behalf of the elient; or
usin!; proft"Ssionals whu art' not members of the assunmee team !O perform the
service.
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K. I99 The appoirnmenr of a l"'nrlcr or an empl oyee of rh(' fi,m or n~·twork firm aS
Gcrwrnl Counsel for legal afTairs ro an audit dien! would Cf(""~I1~ sdf-rcview and
:KI"OC"Jcy rhn.""Jrs Ih:1I are w srgnifiC"Jnt no sa(q:u:LTtls coul.1 r."(hlCe rhe rhre"Ms to
an J.("(:eplablc level. The plIsrrrun uf General Counsel is gl'nerJlly a senior managcrm'nr position wirh b'();Jd ,.'sponsibility for rhe Icgal affirirs uf a comp:LIly mld
{onsl"<lul"nrly. no m"mlx'r of rhl" firm ur nl"lwork firm should :!CCl'pr such all
appoimment for an audil dient.
I{ccrui li ng Se nio r Man"g..,nl.., nl
11.200 The r«ruitmenr of sen Ior managemenl for an assurnnce cI,('nr. such :IS rllOSt: in ~
posirion 10 afTecr ,hr.- sub,.'t"1 of !lil' :lSliumnc(' engag,·rnr:nl. may crca.le currenl or
furure 5(·lf-inren."SI, familiamy JO.t Inrlmiuarion rhreals. Th.· sIgnilkaoce of dlt,
Ihre:1I wil! defX'nd \lpon faCiors such :IS
rh(' role of Ihe person 10 Ix- .ccn.rrtl>d; anu
Ihe nature of Ihe assisrance wughr.
Tlll' firm cnuld gcncrnlly pwvidl' such s.:rvin.'s as revll'wing ,h~' professiun:oI (IU;1Iific:rtions of a numb.:·r of "pplicants aml provi(le ",Ivice on rheir suirabililY for Ihe
post. In addirion, rhe fi,m could l;merJlIy produu' a short-lIst of candrdares for
rIllerview, provrdt.J rr has bttn drnwn up usmg crileria spt..-.::ifieJ by dl!: :lSsurance
dient,
The significance of Ihe Ihre;J1 crearcd should Ix- 10'\':1.1\1:1100 ~ncl. if dIl.' rhreac is
OIher than cle"~rly insignificanr, 5a(~gU~NS shoulcl Ix- conslu.·rt.J aml appli •.J as
llC"CC'Ssary co rcduct Ihe dlfe"JI U) ~n 3Cceplable level. In all CI'Il'S, rhe firm SllOUIcl
oor make managemenl decisions and Ihe uecision :IS {U wllOm {U lull' sl)()uld he
lefr {U Ihe dient.
Cor po r:ItC Finance "nd Simi lar Acri \' ilics
/01,201

Thc I'ruvision of corporare fin:u1Ct' services. advice or ;ISSISl :rnc~ ru:1n aSSUT'Jnn'
cliem may Cl'e"~ce advocucy nnd sc:lf-rt'Vicw Ihre'JIS. In rhe ('ase of CertaUl corpomlt'
finance services. Ih(· rndepcnd~'n(e rhre:u$ crt":lred would bI.' w siënificJIl! no 5afcguaNs coulcllx- aplllit<llo I'\'(luce rhe Ihn."ólrs 10 an 3Cct"plnble Il·,·cl. For example.
I'rommlOg. dealiog rn. or underwmrng of an 3Ssurance clIent's shan."S is nul compalible wich proviuinë assur~nce services. Moreovcr, COmmrrllllg dIe 3SS\lr:ancc
c!ient 10 lhe lerms of a IrnnSólClion or consummacing a cransacllon on behalf of Ihe
c!ienl woul(1 crC"'.t le a Ihn. . .l! {U inuqx:ndl'nce w signilic-,1I1r no safeguar.! cOllld
reduce Ihe IhlC'JI 10 an ;u;:nproble level. In dil' C:ISc: of an aud" dient Ihe provIsjon
of Ihnse corpumre fin:lrlce services refcrrOO {() aboye by 0. firm or a nerwork firm
would ereare a Ihrl."JI to inde[x:ndcnce w significant no saf~',L:uard could I'I..JU(e Ihe
Ihn.';11 ro an acccplubJl' Icvl-I,

1l.20 2 Qdrcr corpor:l1e finance St'rvices moy c!'Care advOC'.lcy or St'I{-revrew Ihre:l1s; however, 5afeguard s may bc uv:lilablc to reduct" Ihese chrcars 10 an acctl'rabl e level,
Eumples of such services include ;asslsling a dient LIl dl'VeloplOg (orpomte 511'.1regles, ;assiscing in identlfying or tntroducing a dient 10 pos51ble sources or Glpjr:!.1
Ih"l meel lhe dil,nt specifi GlIIOIiS or c rueria , and providing slfUClu nng advice
and assisling a dient In analy:ttng d .... accouollng efTeels of proposed cT'JnS3(cions.
Safeguarcls thaI $hould he considcrOO rnduJc;
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policÎ{'!; ana proceaurt'!; tO prohibir indi~iauals assisling the assurJnce dient
from m~kmg m~nagcrial d~,ósions on heha lf of dl{" dient:
using professionals who :tre nOl ml'mhers oe til{' assurance team to pro~iae rhe
ser.'ices; ana
ensuring rhe fi,m aocs nOl comm;t the assurance dk'nr to til{" trTms of any
trans.1e!ion or consummate" transanion on bchalf of Ihr dien!.

I'HS AN D P RICING
I'ees _ ReLu ive SilC
K203

\'(fhen ehe total fees gentmred by an assuronce dient represent a large proportion
total fces, dl(" depc:ndtnce on that dient or dient group and concern
"bout the possibiliry of losing Ihe dient m"y Crl'ate a self-il11{'rCSI threal, The signifiC311ee or the threat wil I depend upon faclors sueh as:

oe" firm's

the SlrllClllre ofthe firm: and
whNher dl( firm is wclll'Sl ublished or n{'wl)' cre;I{{":1.
The signifieance of die threat should he c~alual{..J ana, if the threJt is mhtr than
ek-arly insignificant. safl'guards should he considert'<l and applied as nCCCS5ary ro
reauet the threal to an acccpenhie level. Such safeguaras mighl include:
ais.cussmg lhe extent alld nature of fees charg~'<.l with dlt ;lIIdi( eOmmllll'l', or
mhers çhargt'<.l with governance;
taking steps to reduce dl'pendency on Ihe dient;
external qllulity cmurol reviews; and
consuiting a third party. sllch as a profl'ssional reglllatory body or another
professional ;\cCOUIlI;IIl!.
8.204

A self-illl('rest threat mayalso Ix· creatl.a when the fet>S gen('r.ut<.! by the assurance
dil'nt rcprcselll a largl' propoflion of Ihe I'l'venue of an individllal parmer. The
significance or Ihe thWlI should bi: evalual'..:1 and, if Ihe thre31 is OIhtr Ihan
ekarly insignificam, safl'guards should Ix· considerl.a and applied as ne<:essary to
reduc(' the threat tO an acn')llablr I.. vel. Sueh safeguards migh! indlldc:
pol;(;es a!'ld proctJllfl,!; tO monilOr and impl('ment quality COlli rol of assuranee engagellll'nIS: and
involving an addidonal professional açcountalll who was nOl a nwmher of the
assurallce leam to review the work donl' or olhl'rwise "dvise as n{..:essary.

I'ces - Q\'e rduc
8.205

A sdf-illlCfCSl Ihreal may bi: crt:;lIcd if fees dUl' from '111 assurJnee dient for professional services rl'main unpaid for a long dmc, {'Slx..:iaJly if a significanl part is
nnt I'"id hefore the issul' or the ilssurance report for the following year. Generally
rhe p.1ymcllI of such f{'l'S shnuld bt: rl-quirt'<.l Ix·(orl· thl' repoft is iSSllCd. TIl(' following safegu,,,ds m"y he apl'licabk
dis.cussing Ihl' kwl of outstanding fl'l'S with the audit commlltet', or others
charged wirh go\'nn;l1lce; and
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IIlvolvllll.: ~n addll;onal proft'SSional 'I(COUI1l:II\I who d,J nU{ fake P'.lrt in rhe
;tS$umnce ensagement 10 providt, advicr or rt'vit,w (he wurk pt'rformt-d.
ThC' firm should also considl"r whl"lhC'r Ihl" overdul" fttS miglu Ix- rcsardl"d as
belllg ("(lui .....~lent (0 a loon (0 Ihe chem aud whedl('r. beetu'\(' of Ihe sign,fiCllncC' of
Ihc oVlèrdue fet·s, 11 is approprimc fur Ihc firm 10 be rc-appCllI\lI,(1.
Pr;cing

8.206 \Xlhen a firm obm ins un aSSUT:II1CIè lèng"gcmclII m n sign,fiClin dy lower ft'(, Icvel
Ihan Ihal chargt-d hy d"" prl"decessor firm, or quocoo hy olhl"r firms, Ihl" selfIIlll"rt'Sllhn-..l1 C1'l.'<llOO wlll nOl be rl-dIKoo fOan acccpl"abll" levd unl{'SS:
•

Ihe firm is able 10 d('monsnalc Ihal approprialt· limt· anJ qualifil'(l smlT nre
:iSSignoo 10 (he lask; anJ
all applic..lble :l5SUT:lncC' Sl:In<lnrds, guidellllcs ~nd quality conlrol pf"OCwurn
are being complied wllh.

K207 Conlingelll fl'l'S are fl"t'S rnlcu lall-d on a preJ{>lcrmllloo basis rdating

In Ihl' OUIcomc or resull of a tmnsanion or tht, rtsult
lil{' work p('rformed. For dl{' pur1)f)S('S of Ihis Sl'CtiOO. f{'("S al"\" not Tl"gardeJ as betog com ingt·nl If a COUT! or Olhlèr
public amoorily has I"SI:lbl,slw:d l!wm.

or

8.208

A colllinglènl fl'l" chargw by " firm in rlèS[X"<:1 of an 'Lssumnc{> {>ng:Lgemctu (rcales
'\('lf-mlerl"Sl :lnd :KI\"orucy Ihr(."..l[$ Ihal (:I.nno[ be ,('<Iuce<! 10 an accepl:lblc Il,""el by
IhC' appliC:ltlon of aoy $.Ofcguard. Accortlingly, a firm should nOl enler "'10 any fre
armngemenl fur an 3Ssumnec engagt'ml"n( under which Iht, amoun{ of {IJl' f...... is
cumingt"nl on Ihe R'SUIt of Ihe assumnn' work or on items Ihm arlè d,(' 5ubjt'C!
maller of Ihl" a.\.Sur:mce l·ogag .. mcllI.

1l.209

A conlingent fl,(, ehargl"<1 by a flrm in n'Spt"n of ~ nUO-3SSUT:onn' service providcd
:'n aSSUT:'lIce diem mayalso crlèalC 5l,lf-illll"rl"Sl :Iud aJvQC;\cy dlrrafs. If dl("
amoum of Ihc fl"{' for a nou-assuroncc eng:l.Kcm~nt was agrc<-d 10, or concemplalcd, durm,!: an assuroneC' C'ng"gerTl('nt and W.lS (om"'gem on Ihe muil of [hal
"uur~nce engagement, die IhTl"als coulJ nOl Ix: rcduce<! IU an :lcctplable It"'el by
Ihe apl'li(;J.liun of :my s;Ifcguard. Accordingly. die only <lcccl'lablc anion is IlO( 10
accepl such arrongeml"nts. For OIhl"r Iypo:-s of cOlllongem ft'(' arrongt'mellls, dll"
si~nifiC:lnct of Ihl" (hn-.l15 emlll-d will dl'1>end on f..lelor.; sueh as:
10

dit mnge of possible ft"(· amoums;
dil' degr('l" of variabillly:
Ihe basis 00 which Ihc r~ is 10 he lkllèrmioe..!:
whelhl"r ,he olllcomc or muit of Ihc Ir..lns:LCI'On is 10 be revieww by ~n ,ndeIX'mlcm dmd pany; ,uul
d1l" e!Tt'Cl of the ('VCnt ur lrons:LCI;OIl on Ihe 3Ssur.. nec engagt'mt'n l .
Tht, slgniflC'..lncc of l!w Ihrc.':IIS should he t"v.:Ilualcd :lnd, If Ihe [hreliS are olher
Ih,II1 dt'arly tnsLgn,fiGlfll, safeguards shuuld be considered ~nd applied as nccl"S$.Ory 10 R-dUCC die thrcals IU an aç(t'plablc level. 5111'11 $.Ofc!;uards mighl tnclude:

IBR - jAARvFRSLA(, 1001

•

disdosing !O dl(' ~udll comminre. or OIhers ch~rgt..J wllh go\'ernance. dil'
eXII:nt of nalun.· and ~xlem of fces charsed;
review ordN~rm,nal,on oflhe final fee by an unrclauxltlurd party: or
qualÎty and comrol pol Kies and pr()(edu~.

G IFTS AN D I-IOS P ITA UTY
8.1 10

Acc~l'ling gifls or hOSllmlilly from an assurance eI 'em may crtale self-intert'Sl and
fami liarity Ih11:31 5. Whcn :I. firm or a I"1"1emlxr o( lhe assur~oCl." It-,Im accepls gifls
or hospitallt)'. unies! thl' value IS dc:-arly insignificant . dil' Ihn-:us 10 independenc~
canno! be reduCN IQ an acc~ptahle level by the applKlllion of any safeguard.
Constquently, a firm IlT a Illt'mbt:r of Ihe assur:l.Ilce It':l.m should ll(>I accept such
gi(tsor h05pilal;IY.

Acr UALOH TIIIU:ATEN I:D U T I G AT I ON
8_211

Wh~n

liligallon takes Ill:Lce, or app~ars likel}'. IxLween Ihe firm or a m~mlxr of
asSUT"J.nce 1C""m and Ihe assur,Inct' eliem. a self.. inr~rl'Sl Ot inllmidalion Ihreat
may Ix creatoo. The n:l~tIOn~llIp Ixtween elient m:l.nagemt-Il! and tht' memlxrs of
the assUT"J.nce team mUSt be cha l"1lCltrittd by compl~le c-,Indor ancl full clisdosure
regarding all aspens of a dient's businöS opeT"J.llons. The firm and lil(' d,ent'!
management may he Illaced in advers:lflal po511ions by IllIgallon. afrecllllg man agemenl's wil1ingncs5 fO make complt·te disdosuTC$ and Ihe firm may face a self..
IIllert'Sl Ihrt"":l.l. The s'gn,ficullce of Ihe Ihreal Crt':lU'J wlll depencl upon such fac ..
Ih~

IOrs as:

•

Ihe maleriaht)· of Ihe IÎIlgalion;
Ihe nature o( duo assur,Incc ('ngaSt'mtnt; and
whtther Ih~ lirig:ILlon rdults 10 a prior assur:lI1ce engaSement.

Onc~ the signific-,Ince of Ihe dm-,II has !x'en cy~IUall'<l Ihe follnwlllg safeguards
shoulcl he ~I'pli«l, if nt"Cnsary, 10 red"C., rhe Ihre;llS ro ~n a(ceprable It'\-el:

•

disdosins ro rhe llUcl" commitrct:, or orhers charsed wllh go,·ernance. rhe
ulem an<! Ilarure of Ihe III,gallon;
if tik' li"g:l.I,on I11volvt'S:I. Illt'mher o( rhe assurance team. removlOS thai Indi.. idual (rom lhe assuranc., It-"m; or
involvlllg an aJclll10nal professional aCCUUlllant ;1\ dil.' firm who W:t$ not a
member of Ihe assur:l.1Ice Icam !O review rhc work done or otht·rwise adviSt"" as
necessary.

Ir sueh s:Lf~guurds Uil nut reduce Ihe thrcat 10 "n appropriall·levcl. Ihe only "ppropriatc anion is !O wllhdr:'w from. or n:fuse ro acn·PI. Ihe assurJncr cnj;agenwllI.

-,
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NOHMEN INZAKE CONTHOLE VAN
INBHENG IN NATUHA EN QUAS I-INBRENG

Tekst goedgekeurd door d... R:=l van hel IBR op 7 dt"Cemocr 200 I

Gt/tl op dt u'/{I '''IJ 12 pili 19j3 IHmd<IIJe Dp~irhti'lg .'<111 brt /BH. 'Loul, gtu·I}'l..gJ door dt
1/<1 •."" 21 ftbrl/ari /98j. til lil !NI bljZJ)lJflfr de arlikdm 2. 3 til /8biJ:
O.rrurgm'/e dfN de IIOI'IIUII illulkt (oll/roI, .w/ /IIbrelJg m '1"f,si-i"brtll/!,. dit door d, Ratlll "all
btl lllJll/lIll/ op / Slplt/llber 199j urrdm godgrkmrd. dimt'/ ft wlmltll l'fnh,ükIJJkl. 1J1(1 ' III1JI'
II'dl dt dri/agu'i"''' ,'all d, IUJStllkolJtSI ' <11' ti, btdrijfirttürtf IN/rtft:
Gtz./tn btt ftit dal dr-t UllllpaSS,"!; _lwhliJk is ill btf lirht ''mI rtrrllft nvJuI~ op IIulil>IIdal til ilJlr:rnuliona"IIIII'ta1l u.""rll'/ hillJu dal «n aUlhtrtf brt riJHo loopt z"" Im41klllJttl"kJxld 1/1 gnwar ft brmgrn ill brl KMu/ bij "dl'i~ IIIIItt NI/brtllr,tll II/wkt btl mhltlWlig tIJ
billijk kAmkI" ,,'" «1I1'rmrhtlllg '"fair/lW Pfllllitm-):
Gtltt n'fIl~"S

op dt llood:..",}, _

lJimu IVtfh«k

dt 11I1I1I1JO(J(Ótlplmhltlijk, .'ft'U'I}'l./IIgtll """ ft p..JJlII "iJll btt
l'fll"()f)fld",pf't":

1'1111

Gt/tt op brl "d,,"

/WIJ

dt Ho/!,' R,wd l'fIOr,ft EnmoJlJ;uht Dtrotf'tl/ /,,,, 3 I okllJber 200/,'

II«ft dt R"t/d teil IIitlm t ',"sir IY'I/ dr l/orll/rII ;lIulk, roll/rolt
illbwlg gotdgtlwml up ZlJII zilllllg /Wil 7 dtftJlJber 2001,'

/Wil

jllbret/x

11/ """"" fll

q//(Ili-

Onderha,·ige nnrmen, di e de norm .. n inzake com rol<: ... an inbreng en quasiinbreng ... an I september 1995 ve rvangen, ,'(.ullen door de bedrijfsre\'isoren wo rd .. n
tocg ... pasl uilerlijk op I april 2002.

I.

PRI NC IPF.S

1,1,

Onderha,·ig ... normen hebben bclrekking op de ... e rric htingen die bepaald
,'(. ijn in hel \'(Ietbock ... an ... ennootschappen in de 3f1ikclen 443, 445, 601 en
657 wil! de na:lmlole ..... nn o"tsc!mppe n en de l:ommanditaire ... ennOOIsl:happen op 3andcl .. n belrefl, d .. artikek n 218, 220 en 312 W:' I de beslolen
ve nnoOlscha ppcn me i bcl>cr kle aansprakelijkheid betref! . de artikele n 394,
3% § I en 423 wal de cOÖpcrati.. ve "ennoOlschapl>cn mei beperkle aansprakl'iijkheid bel refl. alsoo k he l artikel 844 imeake de el:o nomisc he
samen werk ings,'e rbanden.

1.1. 1.

IBI~

H uidige norm ... n bc...tr... «. . n 'Zowel de oprichling en bl',taaJ ...... rhO.!;lng d<Xlf ~n
inbTf'ng in nawr... ~Js oe door de Wet bedot"l<h." ...errichti ng ,,=rbii de ...ennoot_
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1'1

cl ofwd wordt de algemene ver~adering n,el ,er~oc hl om de handelIng d,t
wegens hel onlbreken van het verslag voor nielig,"erklaring valbaar is, op
authentlcke wijze - wanneer dl! vereisl is overl'Cnkomslig hel Wetboek V:Ln
vennootschappt"n - te bevcslJgen. In dit geval 'loef{ d" bedrij(srev;50r ('Cn
convel1lionele optlrachl uit; hij mag ni el verwijzen naar ont!t'rhavige normen.
In hel kader van de aansprakelijkheid van oprich ters of l«Ien van het
bcsluur50rsaan (aansprakelijkheid Van dl' 0pllchlers: art. 229, 1° (BVBA),
4tJ 5. 3° (CV BAl en 456, 3° (NV en Comm. VA) van hel \Xf. venn.; :I..,nspr:lkeliJkheid \"an de It<k'n van h"1 bestuursorgaan: :m. 314,4° (BVBA). 421,30
(CV BA) en 610, l' (NV en Comm. VA ) van hel W. n'nn.), kom zijn \"erslag
een zeker belang hl·bben, ondwn hIj ~ulell dat er geen .werwaardenng is
Van onbrengen in nalurd. Deze updr.ICht kan niet uitgevoerd worden door Ik
commissu ris, die dt, nvertrl.Jing in "Ik geval z.. 1 dll"nen IC meldt·n in zijn (On·
lrolen'rslag aan de Jaarlijkse algemene vergadenng.
Wat de verrichting '<,lil lluasi.mbreng beln-fl, mag dc bedrljfsre"'sor aanvaarden
een regulansatieverslag. gl"rich l a.1n de algcmenl" vergadering, op IC maken:
a)

wanneer dez,' nooil verlOchl is geworden om de door de wet vereist e gOC"<Ikeuring 11' gl."ven, en wanneer hiJgevulg del.(' ""rkrijging door dt· Vennootschap onregelma\lg was; in dil gl'"v:ll zal de bedrijfsrevisor onderhaVIge nor·
men toepassen. maar in 2ijn "erslag :w.1 hij vermelden dal het om t'Cn regulansalle van etn feilt"ltjke situ"ti(' g"al.

b) wanneer deze beslisi Iwefl over dl' verkrijging. maar de bt-sllssmg voor nlellg\"l'rk lanng ' .... Ibo..... r IS. bIJ"oorbeeld wegens hel ol1lbn-ken van het rcviso ....... 1
versl:Lg (artlkt·1 222 (BVBA), ~96 (CVBA) tn 4·i7, laalSte lid, (NV en
Comm.VA) van hel W. venn.): in dit ge,<.!1 bn de vergadertng _ Il'neinde etn
regelmalige beslissmg te nemt'n - wt'nsrn It' beschikken over r .. n rcvisum:!1
verslag o\"t'reenkomslig ondtrh:Lvige normen. 011 vers lag zal de omsmndighe.
den verduidelIjken.
Indien een behoorlijk rt'gularisall('versbg 1$ opgemaakt, bn de commIssa rI S
::Ifzll"l1 V~1l enige anden' vrrmeldlllg lil zijn versbg aan de jaarlijkSt· :Ilgcmcnl' vcr·
gadering, ..... ngeûen de aandedhoudl"rs n.--cJs ,"olltxliS mgelicht zijn. Indien gt'Cn
regulariSóllin't'rslaS is gevrJ:t.gd. noch opgf."Sleld, ;tal een bijzondere "ermelding In
hel comrole\"erslag noodukelljk ~ IJn lil toepasslllg ' -.In de.- artJkelen 110 en IH
.-all hel Wefboek van vennoorsch"ppt:n.

1.2.

Voo raleer d e bed ri jfHe\" iso r ee n cu nlruleopdracht \"an ee n inbre ng in
natura o( een quasi.inbreng aam"aardl, d ienl hi j zich ervan u:: "crgewisscn
o( hij be5Chik t o'"cr de nodige bekwaamheid . m(.xlewerking cn tijd. ,'c rcist
om di e opdnJch l 8ucd uit Ie 'Iocren. l1 ij m:tg gcen opdracht aa n ' "allrden
ondcr "oorwaard en di e een objectief ""r(kcl in het ged rang zo uden kun·
ne n brengen.

1.2.1.

l1 et verd,em aanbewllng om een opdr,lChrhricfoll IC slell"n, Waartn de !x'drIJrs.
revisor hl"rtnnen :~1n tie vrnllllwourddiJkheid van <"Ik van dt· bt"lrokkcn parlljen
voor hel opmaken van de in d .. wel bepaalde verslagen. Ml""r in het bijzonder
onderslretpl hij dal (I,· eigenlijke waardering \':111 dt, mhreng lil nalllra gl"l)CUTI
door hel bnruursorgun. fl ij heronnerl \"erder ""n dt, ven-iSfen inzake de ((x'gang
lOl de inrormalie. alsook:lan Je I:..:rekeningswijzc '<.m ht·ll"reloon.
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0..- bedrijf$TI:vlsor zal bijwo<ll-re ;a;looachl scht·nh·n a;,n dl' l)3r~gl';lf('n 1.1. en l..,.
,.n de comrol{"";l;jnbe,·dmg van 1 ft'bmari [91:1) inot.-.ke de ;a;ln,·""rding van een
(omrolrolxJl';lcllI door (·,:n bedrolfsr,·visor.
In b..: paalde gn,dll"fl. bn dt· Ix'dri)fsr~visor h('1 lloc}\!z:lkd,jk ;1(hten om ht'l
besfuursorg,ulIl of de upriclHers Ie vr",l::cn da l zij zich d'K'r t'~tcrn(· deskundigt·n
wuden lu{~n biISI<I.lIl.
1.2.1,

0..- princip.:s inzake unall1l,nkel ijkheid zijn dl'ze die vuur "Ik(> cumroleulxlrdcht
geldt'n o"ert.-enkomSlig hoofdsluk 111 ~dll het reglement ,·.,n I' lithwnlttr, Meer in
hel bijzonder ITl;Ig <It· lx"Clro)f$revisor 1;("("n conlrolropdr~dll uan\ouruen, Wannl"t'r
hij niel onafhankelijk is Il'n opzichle van de bij <k '·erriclllm~ bel rokken parlljen.
mei name de mbrt.'f1g.·rs of OVl'rdr~,!;ers, en wal de \enn()o(5(h~1' belrt.·ft. belekenisvolle aandttlhoo,k·rs de underfll.'mingsll.'idillg.

or

1.2 ..t

Indien. zl.'lfs "oor ZI)n a:anSle ll lllg, blijkt dal de bedfljfsrl.'visor nlel de Iloo,Üak!·_
li) ke infnrmatll.' zal vcrkriJ);('n urn ziJiI wer kaam hl"(ll-n goed UH IC '·Ot·ren «(ermijl1 en, gebrek
boekhoud k un d ig,' o,s" nis,,, ic. locallS:H11' van hl'! SOt"Cl, Iwijfcl
oml,em dl.' eisendom V:ln hel g()e'(l, .. .). d:lJlzuJ hij van UC opdr.'lhr "fzlen.

' 'IJl

[ n deu' contl.'~r zal <11' bcdrijfsn'visor :oandachl hebben voor vl'rr icluinsen dil' w.I1en onder hel wefX'Ssmgsgebu,,<1 van de Wltwas"','1 (wel Vdn I [ lanuari [9"').1101
"oorkominS van het gebruik ,.n hel financiële sldsd ,·oor hel wiTwassen ' -all
geld). en de e\"l.'muele meltlin};spliChl. In dit "erband paSI ~I ook Ie "erwijzen
n:lar pardSr.wf 6.2. ' -:In dl.' comroJl-aanlx-><eling ' -Jn ) JU", 199K Inzakt' fr~u<k en
on"·en i~e hanódms.-n.

De bedrijfsrt.-visor ot.~1 in hel bIJwnd,'r IDeZlen op de ,·erphdlllllg om lil ZI]n werk _
documenten toen ko]>ie bi] lt· houden \'an de identifi(;ltiescgl.'\"ens ' :r n de inbrengn (ide m ilcjlskaa rt of p:lSpOOTl voor een naluur lilkc ]ll'rsoon. SlalU lrn ~n
insc hrij vingen "oor (-en rt.'Ch ISI",rsoon).

0"'"

l. }.

D<: commiss"ris is " a n rec ht s wege belasl mCI Je cumroleopdr:ochl
de
inbreng in nalU ra of <]ua.si_;nbrcng, m ·creenkomsli g h~1 \'(.'elbock ' ·an "ennOOlsc happcn. \'(/aOl1(."1: r c, 'enwel een wettige noden beSl ual. kan de commissaris " a n de opdrachl "f7.ie n.

IA,

De IUsS('nkomSI Van d~ berucps bt."()Cfe naar heef! 101 duel ec:n commelll aa r
Ie ve rstrekken bij d e id" nliricat;e cn beschrijv ing va n hel bcManddeel dal
wordt insebroc h( of uve rgcdragen. alsook bij de waarderingsrnclh()den die
het bes tuur hee fl IOcge paslom de ve rgoeding vaSt tc slclJen. D<: bedrijfsrevisor zal zi c h eve n wel nie t u itspreke n over de n:chlm,nigheid en billijkheid van de verrichting ("· no f",mess opinion··" ·).

De bcd rijfs n:"i sor 1/.:.1 bijzonder a"n<lachl;g zij n W)() f hel feit dal dc inbre ng
in natura or hel OVef Ie dnoge n bcs mnd Jeel niel overgew:oanleenl is.
",collm~ncy fo,m l'rov,.koI on , .... ad ..... ""')· of consido-raE.d... n!;~ CornmlS/;' <Kl (SI:C), "1'"",1 RuIT; R.... ",on of , ....
Comm'sSlon'. A!Kl"OI" J~nJtnct R..... u,"'men ..•. Rd<:aS<' H-79!9 .... n !! "",·.·mht-r :?OOO
(lil J) ·i.b.{lIl ) App.....,,1 of V.lwuon s.-,-.,ct"S.nJ F.,fnnS Op,n'tK1~) (hup . 1'i"·WK't gm·rulö
foryl . U-791" blm).

(ll -""fnnS "I', nKJ<15 • ..., OP'OKJfIS IhO! an
!I<Kl In • " ' ' '....... Iion - .

Srxu,,,,t") anJ
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l.S.

\Vanneer één of meerdere be palinge n "an d e cn ntroleaanbevcling "an

5 juni 1998 inz:lke fraude en o nwettige handelingen lOe passing vindcn, za l
dl' bedrijfsrevisor hicn.:m bijzondere aandacht beMeden.

2.

CONTROLEWEKK ZAA MIIEDE N

2.1.

De lx-drijfsre"i$t>T, dil' met de C<J ntrole van een inbreng in natura of een
(IUasi-inbrcng wordt belas t. galt! na of diezelfde updracht niet aa n een C<J n·
frater werd t()Cvenrouwd. en onderzockt of er geen commis.'>aris "an
rcch(swcge met de 0 lxlrac ht is belas t. Zo ja. zal h ij mc( dne conf,dl er Co ntact opnemen.

2.1.1.

De Ix-.lrilfsrt'vio;or ,,11 l~n schnflelijke bevestlgllll' yragl'n V.IIl ,Ic hem wever·
trnuwde opdr:l('ht. w:l:lrblj hij de cliënt verzoek! Ie verk];,r"n of een andere
bedrijfsrevisor lil dl' 10111' van de voor..fgaandl' Iwa:,]f ma.lnden hdust is of werd
mei l-en rt'vio;or.. le opdr.lcht hl] ,]..tclfde vennoorschap.

2.1.2.

Indien dl' p;1niJen lil verband ml'1 dele ol,dracht rt'l-.ls VOO,J(g:l:lndeJijk t.-en con·
frater lll"bben ger.tadpl('1·!;d. ;(lil dl' lx-<lrijfsreviSor, uvereo:nkomsti); de algemene
doonlologischc principes, mei hem coman ffiOC.·rcn opllt'men tl'neinde:

de informalIe IC bekomen, t,Jller.tard meI inachlname '-:In het Ix·rot'p$gl'heim.
oml rent dl' omstandig heden uie de cliënt enot lOUUl'n kunlK'n :langt·ttl hebIx'n om n,'n :melert' bedrtjrsrevisor Il' r.taJl'lcgen:
ztch Ie "ergewISSl'n ...."n de belal,"); van het ert'loon d:1! hem veBChuldigd wu
ziln: behoudens hN s('val dat de cliënt l'en brief tOl betWISIIIlg "'Jn het ert'·
loon aan het I.B.R. hl...·(t ,Iwoonden. of aan de gcw(lIle rcdllSl1lst~ntlt.'$. is hN
aang~wezen dat de Ix'dnlfsn:visur zijn wcrkzaamhl'llen niet a:mvanst zolang
v('rmelde hononlfla nil't zijn 1)('"1":.lu.
2.2.

\Vanneer de bedrijfsreviso r een control" van een inbreng in rl:llura of
(Iuasi -inbreng ",,·rricht. za l hij dc "oorgenQlllen "('rrichting ide ntificeren.
B ij deze identific-"tie van de .<e rri ch ting. zal hij trachten um de werk elijke
economische en financiële beweegredenen van de ver r ich ting ac hter dl'
formele "oors te lling te IIchlerhalen. Mei het oog op d e v<XlTbere id ing "an
;tijn controlewerkzaamht.-<lcn. gaat hij over 101 t.-en lx:oordeling van de ri si.
cu's die aa n de "errichting ~ij n ,·crbonden.

2.2.1.

I3ctn:ft h('t t-en ..erri chting ":Ul Inbreng in natura bij de oprichtl1l!( van de vennootschap. dan za t de Ix·drij(srt'visor hu OntWerl' v:11l de StlllUtl'n ..erkrijgen.
De Ix-.lrijfs revisor ,!:":ll ml",r 111 het bijlOnder na: het maulsch"Jlpelijk dodo de
Structuu r vnn hel bplta:ll. hl'l bestaan V'J.n elTt'Clen bUilen kapita:ll. de rechten vl'roond('n aan de verschtlil'ndc Cllegori;:n ,.,.n :landelen en ondcrml'Cr de r(,<hten op
winsi l'n de reclll"n dte t ...tmulTI bil de vl'rdcJing van het lll:a:ltschapl)cJ'J k ..ermogen toegekend wonlen aan de dTcCl('n die h(,1 bpitaal niet \'(·rlt'genwoord igen.

2.2.2.

I3clre(1 hN ten kal'lI:L:Il ..erhoj.:ing door inbreng in natuN, dan l~1 de b(-drijfs_
rt'visor. naast h('tgel'tl In paNSrJ.a( 2.2. L vermeld is, ook ue modalucitcn die
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vooTj;eschr,'ven zijn voor de St:nutellwÎjzÎging. ond,·r/.och·n. I-lij g,~Lt na of voor
de voorgenomen verrichting het Wetboek v~n vennootschappen corree! wordt
tot'grp.1St: in het geval van toen kapita:l lverhoging bij een naamloze n'nnootschap
of bij een commanditaire vennootschap op aandekn, waarbij gebn"k wordt
gemaak! van de wdm;"k van hct tot'gcsmtle bpir:"11, z,,1 de Ix'drijfsrl'visor in het
bijzonder na!;aan in welke mail' het artikd 603 van het \'Vetbock Van \"NltlOO!schapJX'n wordt nagtl{"('fd.
2.2.j.

Betreft het e.:n verrichting V:m <.juasi-inbrt:ng. dan za l dl' bednjfsrevisor de Ontim.ake de verkrijging van de gocderen ondcr~ocken.

werp-ove~enkomst

Hij za l bovendien de g~'Coördine('rde statuten van de vennootschap, het maatschappelij k docl. alsook dl' hoe<lanigheid van de persoon die Iwt gOl""<.! :un de vennootschap overdraagt, onderzocken. I" dit verb.1nd za l dr bedrijr.~revis!)r 111 het
bijwndtr de n:tltving van de voorwaarden 1.mlls voortien in de artikelen 220. 396
of445 van ht·! \'V'etblx·k van vl'nnootschappen na!; aan.
2.2.4.

In de drie voorgaande gevallen, za l dt, Ix-.:lrijfsn'visor sp{'dale "an(lacht lx'Stedell
aan het verslag dat dt· oprichters of hl't bestuursor!;aan van dl' vl'nllootschap mocten opstdlen. en w,..~rin de oprichters of he! beStllllrsorgaan zijn ovtrg<'gaan [0( de
waardering van dt in te brengen of over te dr..gen besrnnddelen. Rekening houdend mer het feit dat. in voorkomtnd geval. in dit verslag dient uitt"('ngt'z~t te
worden Waarom wordt afgewd,tn van de conclusies Van Ol' lx.Jrijfsrevisor. kan
111('n 1x'Sluiten d:tl dit bijzonder verslag nict altijd definitid is vóór her controle_
Vl'rslag is overgl·maakt. Dil belt'l dl" be<!rijfsrevisor l'Chter nier om de o\"erhall<!; ging van de omwerp-\"ersbgcn IC vr.'gen. in zoverre hierin noodzakelIjkerwijs
aanwijzingen over de beschrijving van de inbrengen in natura of quasi-inbrt·ngm.
alsook over hun waardl'flllg opgenomen zijn.
Indi~n hel schriftelijk ontwerp_verslag van dl" oprichl~rs of het lx'Stllursorga:lIl
nicl :Lan de bedrij(srl'visor ter b"schikking word! gesteld. alvorens hij zijn
opdracht '.... IIV'lIlgt. dan z:t! hij desa lnienemin !rach!t"n dl' nodigl' informatie te
vcrz... melen. Ondtrml1:r het omwerp van dt, statuten of van de wijziging van de
5t:ltU1l'n, of her omwerp van de oven.1:nkomsr!01 overdmdtt. H ij zal zijn comroleverslug echter niet Ix-i:'indigen wlang hij het ontwerp-vers]:,g van dl' opriclllers
o(hcr bestuursorgaan nIet h{~ft ontvangen

2.2.5.

H tl ond{'rzock van dl' mod:t!itciten van de verriclnin),; loopt door !Ol :Ian de
bei'indiging van de opclmcht en omVat alle verrichtingen die dl' opJmcht rutnlx·bngt'n. Tot de datum van ondertekening van het vcrslag. moet dl' 1x-.:!rijfsrevlsur
waal<laam lijn VIK,r elke wijziging dit, dl' partijen zouden wen.sen aan w brt'ngl'n
inzake de modaliteiten Van dt inbreng in natuf'd (lf quasi-inbreng .

2.2.6 .

De Ix-.:lrijfsrevisor mot't ht,t algemeen kader van de verrichting na),;aan. en zijn
onderzoek moer re kening houden mrt dl' wijzl' waamp dl' belangen van dl' partijen en van Ikrdm werd~n bc,handeld. Hij z"l evenwel geen ui!spT"dak dOl'n OVer
dl" n.'Clllmatigheid ~n billijkheid van de verricht ing (""no fa irnl'S5 opinion'").

2.3.

O m de beschrij ving van de 'ICI ;" 'I- e n passi vllbes tanddclcn die he t \'OOTwe rp uilmake n va n d e inbre ng in natura of (Iu as i-inbre ng te beuo rdel e n.
\' nlllgt lle bedrij fs rev iso r aan de o pr ic hle rs o f he t bes luu rsorg a'lIl o m hem

,..
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alle bescheiden en economische
comrol.. onomlx.-erlijk achl.
2.3.1.

~e~eve n s

IC n\'c r h;mdigcn dil' hij voor zijn

Ix

bedrijfsrevisor vmagl aan de opriduers of het bl'stuursor~;J;ln om. rehning
houdcnd mei hCI rdmicr belang Vim dk overgt'drJgcn bt'Sr:lIldded. hl'm de gegcV\'ns tI.' overhandigen dit' hij nodig :lcht om l'en oonkd te kunnen llilSprt-h·n
(}vcr. en (omro!l>t:rl hun overt't."n5lcmming mI"! de btschrijving V:ln dr inbreng in
natura of quasi-l1lbn:ng:
het best""n. d(' ligging en hel ' -JI War zijn voor inbn·ng \';ln de over Ie drJg('n
got-derton. !l'Chll'n en verplichllll)o:en;
hCI eigcndomsrcchl v~n de oVl'rdmger (door bqvoorbt'cld hypOIhrolire uitIreksels) en Je "lcmit!"it van dl' IlvcrJrJg!"r; <I!' bl'<lrijfsrevisor zal o.m. hel
huwelijkssrelsel van de overdrager nam'kken;
de fYSieke Slaal v.. n her goed til zi," gebnJlksnut
(gcbnlikstocstan<!. mi lituaspt'Clcn .. ,.)

~oor

Je vennooISchap

•

Je mOi;elijke verbintenissen dil' op Je goc,ll'rl'n rUSlt'n (zch'rhl'id, volm:lcht
of beloflc om een hypodwek IC n"men) alsook het i;ebruiksrl'Chl van een
bnr'lIlddrtl in hoorde van de verknji;cooc vennoo(Scha p; wal hel nazichl \'an
de zekerheJt'n bem·fl. zal de bednjrsll'visor na~aan of de o"erdmger Je schrif·
,,:hjk.. ((wlallng ht't."fr gekll',!;en vJn de schuldeiscr om h", goed IC ,'ervrccmden;

•

ingt'val van Ct'n inbrt-ng in naturo of quasi-inbrcni; van een Unmansw:,k of
V:ln een beJrijfS:lfdding, die niel zou geschit-dl'n volgl'!1$ dl' artikl'll'n 759 I'.V.
van hel Welbotk van n-nnOtllschappen. hel bnlun v~n verbllllcn.ssen Illzake
arbt·idscon l r.>('len, o"emame- of ovC'rdrochIO\'ereenkomSten (CAO nr, ,~2bis)
V-.ln aniva, milirurisico's, elC.;
hel vcrkrij~t'n binnen de wI'\Itlijh' ttrmijnt'n van hel (jsçaal çetli(jcaal
bt-<Ioeld in an. 442bis W!B;
de \'OIJoen<lt ~f'.lad vall btschrijving van elk over tC' drogen beslanddt'Cl;
lil ZOVt'rrt' hl'l t'l'n vC'rriduin,!; bt-Ireft, waarbij de verkrijgell(k' vt'nnoouchap
a:lnV:J:lrd! schulden of lastl'n 11' dmgcn. de dr'J.agwl,dlc van dl' vC'rbllllClllS van
de vennootschap;

elke andt're voor dC' opdrachl nutl1ge informatie.

1.3.2.

I let '$ nu([ig om Ie ,!;cpaslcn lI..,Je coman op !I' nemen mCI de ollm-deooe nOla·
fiS, me! hl'! oog up de (oürdinalit· Van hel nazidu van onJerml.'l'r de bescl1tljving
van dl' onroerende ft>chten. van de vcrbmtcnissen d.e <lne goe<kren bezwartn en
Van de bt,perkmgcn die op hun l<Iekomslig ,!;ebrulk kunnen wl'gen (hoofdUIkelijk
op hel vlak vall ru"ntdijke ordcnin/o:),

2.4,

0...- bedrijrsreviso r controleer( de door de parlijen weer hnud en methoden
"an w aarderin g va n elke inbreni; in naWf a of "an hel ove r tI' dra,!;en
1>eslanddecl cn hun mOlivalie, Hij b..:ounleeh de gepasdlcid van de doo r de
p"rlijen ,!;cd an e keuze. De beJrijfsrevisor za l bi jzonder aandachlig zijn
voor hel feil dal de inbreng in natu ra of hel O\'er te dragl'n beSI.. nd Jed
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niet o"ergewaardcc rd is. De bedrij rsre visor ka n gee nszi ns zel r O\'crgaan [ot
de waa rd eri ng va n el ke inbre ng in natU ra or van het OvC r te d rage n
beslandd eeI.

2A.I. De comrole van de waarderingen van dke inbreng in n:uum orv:!n het over te
drag~n lx'Standdet'l is erop ge richt Vast t(· stellen in welke mate de methodes.
zools we('rhouden door dc partijen, tei(len tot waarden d,e niet kennelijk afwijken
van de waarden, die zouden volgen llil ren overeenkomst tussen niet.verbonden
partijen in normale m~rktoms!andigheden. De t-Irtjfsrevisor lal bIjzondere aan_
dacht besteden aan hel (eil dat de inbreng in nalur.l or he! over Ie dl';lgell bestanddeel n;el overgewaard('('rd IS.

2.4.2.

RekeninS houdl"lId mct hel rclalicve belang ''3.n de over te dl'llgen bestanddelen.
vl'llagt dc bedrijfsrevisor aan de oprtchters o( het bestuursorgaan om hem alle
beWIjsmiddelen en vetantwoordingsslukkcn die hij noodzakdIjk acht Ie overhan_
digtn, en "erricht hij de nodigt, comroles, ondermeer:
•

de invcntariswn van de ()V('r t(· dragen bcst:lmldelen, ,tIsook dl" stukken dil'
voor de controlt ervan vereisl zijn;
aJle mogelijke inlichlingen '" verband met de .... nwendingsvoorw;lilrdl·n '':In
de IC verkrij,gen goederen, met name in hel raam van ("t:n gercslemem('('rde
aCllviteit of WlInnI."Cr t'l!n ullbatinssversunlling is vereist;
de historische gesevens, hel naar bchorl"n gJormuleerde oordeel van de ver_
antwoordelijh' n O"cr hel beslaan van en de toekomslperspeclieven die verbood(·n zIJn aan de Immatl'li~ le bestanddell"n (in verNnd hiermre wezt l"raan
hl"rinnerd dal de forfnit:llrl' criteria - fiSClle of andere - nIet noodzakelijk
st'SChll.:te w,..~rdertngscrtltria zifn);
,Il' ond,·rliggcndt, e!cmClllen die dl.' waardering Villl dl' financiHe Vas{(' aeli"a
vCl".Il1twourdcn (j~lm'h'nlllg, tOt:'komslvoorUltziclucn. t'llz.);
de specifiGilie van a!lt vorJering!'n !'o schulden wgenovcr dcnkn, cvenals de
symhnische ('n analYIlsche documentatie, die de controle mogelijk moeten
maken; hij z.:al ondermeer de elementen venamelen d,e nOt:xbakelljk ziin "oor
de berekenins van het discOflto, in hel g('\"..1 de vurdtrin,gen o( schulden gttn
introt or ren abnormllallage Intll"Sl opbrengtn:
de beschrijving van d!' elenwlII!'n dIe, bij in'Orpol"~IIC '-.In "orderingen in hel
kapilaal. a.1n de oorsprong liggen van die "ord!'ringen van dl' mbrenger op de
vennootschap:

•

de mo,gclijke invlocd op dc waanle ring van Je n'ÇllIen en verpliclllin);cn, verbonden aan i1Cl iv'l- en p'ISSiv'lbc.'5fllnJJden, zoals h,erboven vermeld in 2 ..3.1.;
in voorkomenJ gCv:lI, een kopIe van het in Je hIerboven n'rmelJc p:mlgraaf
1.2.1. bedoeld deskundIgenverslag.

2A.3. Om Je door de partl,en toegepaste waarderingsmelhooen van de inbreng tn
nalUr:l or qU:lSi.inbreng Ie beoordelen, g;t;ll Je t-Injrsrevlsor ovtr tol:
het onderlOt'k van de dour de partijen loegepa§le w:I:Irdermgsmelhooen;
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de :I.naly~ van de mollvatie voor de keuu van deze waarderingsmethoden;
de beoordeling van de geschiktheid van de roegepasre waarderinj;smethoden
vanuit een bedriJfSt'Conomlsch stand punt. d. w.z. in functie van hun nU[ voor
de vennoOlsdlUp du; (Ie Inbrengen omvangl I'n rekenlnë houdend mee de
marktomsrandighedcn; de wa:Hderint;cn zullen in principe ëcbeu ren in ee n
p<:rspecr ief wn guing.conccrn.
Hij gaar na of de gcbeunenissen dic zich hebben voorgt'd:l.,~n of waarvan hij kennis krttt; na het afsluiten van <Ie n.. kenint;(·n of na <11' <latum van vaslSlelling van
<Ie waarde van <Ie inbrengen. van aard zijn om <Ie weerhou<ll'n w:IlIrdeflngsmedk>den Ie beïnvlOt'<ll'n. Zo j~ , dient de bedri jfsrev isor ermee rekening te houden in de
conclusie van zijn verslag (paragr.I<lf 3.6.>.
2.4.4.

Bij <11' inbreng in nam .... of quasi-Inbreng van een h~ndelsZll:lk (behoudens <Ie [<)\"_
passing van artikel 768 W. venn.), maken <Ie parrijen soms gebruik van forF,Iitaire
waarderingsmerho<.les per sector. D ie metho<.les zijn geoos.et:r<l op de ervarint; van
<Ic on<le rhalldelde priis in de St'Ctor van amb.'lChten of van kll·inh~n<ld.
Zi j mogell nicr ill ab!;lr,IClO wordcn tOl'gep:l.SI, zon<le r te refereren aan de concrete
positie van de ondl'rnl'ming. De boeking wn een imm~terië l e waarde op de acti efzijde van de balans (de cliënreel) vertegenwoordigt meestal de w:I.;Irdl'ring van dl'
verwachti ng dat U1kenrebties lullen blijven bestaan mei de klanten die v~ger
mt't de onderlll'ming hebben geh~ndeld . In dit verband \'om1l het ondl'rzoek van
het financieel plan «n nuttige informatie.

De: goodwill

~al dan ook rekenll\g moeten houden met gegevens die de onderneming eigen zijn, ~ools b.v. ligging. getrouwheid V',In de cliënteel lil hel beueffende ondernemingslype, het vl'rder~ellen van de samenwerking tussen de overlaIer en dl' vennoolsdl<lp, de sri jgen<l e of afnemendl' trend van de omZN en hN
resultaal, enz. Hel verdient lIunbcveling bij goodwill-be rek eningen, volgens
omstandigh('(kn, rekening tI" houden met een normale arbeidsvtrgoeding tijdens
de jaren die de inbreng in nalurd of de quasi-inbreng voorafgaan. (·n andere normale bedrijfskosten (lools huur, en~.).

2..1.5.

De bed rijfsrevisor verml'ldl in zIJn werkdocumemen a]]1' elememen die uit zijn
comrole voortvloeien, en die hem laler de mogl'liJkhei<l kunnen bieden om de
inhoud wn zijn versbg te verantwoorden.

2.5.

In het geval van een inbreng in nalura, gaat de bedrijfsreviso r na or de
waarden waartoc d e waarderingen leiden, tenminsIc overeenkomen meI
hel aamal en de nominale w:la rde. of indien er geen nominale waarde is. de
fracr iewaar<le van de legen de inbreng uit Ie geven aandelen, in voorkomend geval vermeerderd meI de uitgiftepremie.
I n hel geval van een (Iuasi-inbrcng, gaal hij na of de waarden waartoc de
waarde ringen van de over IC dragen beSlanddelen leiden, lenminste uve reen kome n met de als tegenpreslatie "erstrekle vergoeding_
De bedrijfsrevisor collIroleert ur de inbrengers uf overdragers bijzondere
voordelen genieten die bijdragen lUI de werkelijke ve rgoed ing voor de
inbreng in natu ra o f voor de ve rkrijging_
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2,;,1,

Me[ bij~ondere voordelen wordt bedoeld hc[ gch!.'eI van tleme[l(l'n d'l' rc('h[s[r<-.... ks of zijddings de inbreng in n;lWrJ of dl' over [c drJgen bestanddelen "tr·
goeden, de toekeoni<1g V;l<1 wi<1s[bewij~e<1. vao ero voor(('Çht bij de verdcli<1g Vlm
wi<1stC<1. OfV;l<1 ;lmJere voordell'<1 w:tarvan <1iet alle vel1I1O(C<1 gC<1ictc<1, Zij kun<1l'n
ook bcsma<1 in de t~kennlllg van l.... n bepaalde fU<1('tÎ(' bi<1<1e<1 de "('<1<1oo[schap of
v:m CNt ~oordclige interest. De 1x,<lrijfsrt'visor kan oordelen dat hc[ we<1sclijk is
de "cnnootschap of de ,,~crdrag('r om de schrif[elijk<' bevl's[igi<1g crvan [e ver~IJl'
ken,

2.5. 2.

Bij dc oprichting V;l<1 t.... n Vt'nnootschap. s[elt de bedrijfsrevisor vast of hl'! dtd
V;m hN kapitrull, dat alm it.Jl'n.' inbrcnger i<1 <1a!lll"J 10000gl'kend wordt, gelijk is aan
de nenowaardc van i,.Jere inbreng in n:tturJ. DesSevaliend nl'('m[ hij akte nn de
verschillen en van hun motivatie. H ij zal duidelijk de r<..:hl('n verbonden a,m
ev('nruelc verschillende ('a[esorid'<1 Va<1 dfecte<1 of aa<1dtll'n die hel kapinllli nic[
vl'negt<1woordigc<1, m ~,!n wl"rkdocomellt('n tot uiting brengen. Op basis ,':In de
verkregen informatie, ~al de Ix-drijfsrevisor oordell'n over dl' opportllnitt'it om dit
"I (1J<1 <1iet gehl'('1 of ged('t"I[('lijk op [<' neme<1 in lijn versl:tg of, voor zo"cr nwig,
i<1 ~ij<1 besloil.

2.5,3.

Bij kapitaalverhoging S:Ii'1 de bedrijfsrevisor <1a of het bedmg, dat voortvloeit uil
het :t.a<1[:11 lIilgl'gcve<1 a:mddl'<1. vermenigvuldigd met de nomioall" wa.1rde en, in
voorkomend geval. de uitgiftepremie, of, ,ndien cr st.... n nominale waarde is, met
dt, franiew:t.arde, niet hoger is dan dl' waarde w,",moe de wa:lrdl'ri<1gsmethod("<1
van dc i<1brc<1g in natlln,l(";clt'n.
Opgemerkl kun wort!c<1 dUI de m('lhwen "an wa.~rderi<1g van dl" i<1br~n,ggenit·
[l'nd~ "ennootschap, welkt, door hc[ 1x'SllJursorg'Lan werden wt'Crho L,den om de als
tc,genprtst3ti" toegekende vergoccling vast te stelll'n. nil'[ [j[)()tl~akdijk de~dfde
moclen lit<1 als dil' welkt, bij dl" laa!Sl(' t;.L:Irrekening gebrUIkt werden.
In ht,t gevall"Cn uit,giftqltcmic is bedonge<1, moel volgt·ns hl"[ Wetboek V'LIl "ennootschaplle<1 (:trt. 313 (BVBA), art. 423 (CVBA) en art. 6<)2 (NV en Comm,VA»
de waardc van de inbrl'n,l:en i<1 <1umrJ [('nmi<1slt ovcn"C<1komc<1 ml"1 d~ <1ominall"
waard" of, bij gebreke van l"t'n nominale waarde, met de f'-JClicwa:lrdc van de uit
r~ geven aamlden, vermeerderd met de uitgiftq)(~mie.

O<1dcr frac[icwa~rde dient ", worden begrepen hel IC pbalsC<1 bpl13al gt-dttld
door het aamul aandde<1 die d;t kapitaal vem'gc<1woordigen. Indien er nll'.:rderc
Cltegoritt<1 van ;1lI<1delc<1 lijn, moc.'l Je fr:Lctiew,~~rde per ('ategorie wordeo berekend.
Jndi('n in t.... <1 NV <1,eUWe aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden lIilg~gcvt'n bent-dl'n de franiew,""rde "3<1 d(' oudc ,1:t<1del~<1 van d{,~dfdc SOOrt,
dil"m dl" bedrijfsrevisor a,mdacht tl' !x'sl(,dc<1 aa<1 ..lt· nak·ving van de lil artikel 582
v:m het \'(!ctbnek van v('n<1ools('happc<1 bepualde procedlJr~. Op voorwJarde dat de
kapit":Llverhogi<1g ~<1keJ betrekking heeft op de vl'rrichli<1g V;l<1 inbn'11grn in
<1,uurJ, kunnen de in dl' artikdC<1 582 en 602 van hel \'(!e[!xx·k van vennootschappe<1 lx'<loelde verslagC<1 wordc<1 ,g(..:ombineerd. In dit geval dient de bedritfsI"t:visor ef ewnwel op tOC Il" ~icn dat de conclusies V;l<1 lijn verslag duidelijk n;>:Lr
Vor('n brengen dat de (mantiek, en bockhoudktmdigl" inform,n,t· i<1 hel "crslag
van dl" r:lUd van beStuur getrouw is t'n voldoc<1de om ..lt· algt'mene vergaderi<1g die
over het voorstcl moe[ s[t'mmt'n, voor te lichtl"n.
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2.5.·i. Ingl'v.ll V;in qUól5i-inbn'ng, 1;a:l1 Ol' bnlrijf5rrvisor na of he, Ix·drog V;in de \'Orde.-rmg t... r vergoedmg V:1Il dl' o"er<lmdll, niet hoger is dan dl' Wa.lrO(' waartoe de
waard('ringsmedKKlen van het over , ... dr-~!;en !;oed leiden,

.~.

INIIOU D VAN liET VERSI. AG

.\ .1.

[n hel versla!; vermeldt de ]x,d rijfsrc"isor, in algemene bewoordingen, de
hem tocvenrouwde opdr:lchl. de "e rwij;,;ing na:lr het duc umem van aanstell ing. de ide lllifi u ti e va n dc "crrichtin!; in hCI kader waarvan d e
inbre ns in natura of de .'erkrijsing gesc hil-dl , de wij;,;c waarop hij ;r;ij n conlru le o p de beschrij,' ing. de d oo r de panijt'n tOCj;CpaSU' methodcn "an
waarde ring alsook tle als tegenpreslatie ,'oor tle inbreng În natura o f de
"erkri jging verstrekte vcrgoeding, uilgc"oerd h<,.:ft,

,\.I.!.

Bij dt, ,demific:uu.' yan ,k' YcrridlllllS ycrmddl de Ix..lrijfsn.'y,sor:
al

dt, ide.-m ilkut ilo Yi'n dl' vl'nnoolsclmp (onder nll'e.-r naam ell n'lei van dt, vennootschap. dl'sl:WYillll'nd h:mdt·lsn.'gister. l'nz,):

b) de identificaue van <It.' mbrl'ngers of overdragers (naam. voorn.mm. adres.
bcrot'p, huwelijks,'ermogensstdsd) met vcrmddmg .-Jn l'''l·ntuele fl'!aties mei
de "l'Ilnoolschap (:aandl'('lhouder. bestuurder of -uakvOl'rd('r. of Jesge",lknd b'j e-en quas, -mbrt'ng - degl'nr du.. de oprichlmgsaklc heefl oOlk·r!t·kenJ):
c)

,\.1 2.

hel ,'oorwerp van d... '· ... rnchung.

In hel g('",1 de- mbreng lil nafllrJ of <Iuasi-inbrtng mrt'rdert" onderschl'iden dememen omV;il. dil' al dan nier hl·t voorwerp uilmak('n "~n onJI'rscheiden reviso-mie.- versbgen, d:tn zal dl' lx..Jrij{Sfl'v,sor tr:lch({~n <llIiddijk cn volll..JiS hl'! srhttl
v"n tic vooropgl'Swldl.' verrich!lllg voor Il' sidlen, ml·t ~l.'rwij~!I1g nimr dl' ",l'lIehjke heJXllingen "'nrop zIJn tusst'nkomst dcsgl·vallt'nd is gcstt'lInJ,

.t I ,j. \'Vannttr J(' verrichting btlrckking het:fr op et'n gchC('I, Jan wl het ,'ers!ag van dl'
Ix-dflj{srt"'isor ulldrukkdijk "ermdJen of de admin,stralll.'v(' en boekhoudkundiSe organiS3 l1 e, als IIIstruml'nI om inzichl t(' ,'erkrijgen In h"1 bestaan. dr
g('trouwm-id I'n de volledigheid "dn de mbrt'ng in naturn of quasi-inbn·ng. hem
in SI:Ja1 heeft gl'Steld om ~ ,ch ttn oordt-el te vormen, ruwt'! tl'n aanzien "Jn de
bndlfijving als '·~n de w:aa.rdning ",n dl' besf'dnJdell'n VJn dl' verknjgmg, mei
mlx'gnp ",n di" geg('\'ens die llIet in de ""-lans moe!en opgcnoml'n worden. m:.ar
die m de roo.-lichung bij <Ie jaarrekening van <Ie vennootschap moelen verrndd
worden (bijvoorlx'dd bcl'a:,ldl' ,·crbintcnissen).
Indicn dl" Sebruiktc organiS"liel}ro(cdu~s tn -systl'men i,.Ulzielllijkc Ictmt~n ,·tr101l1'n. mi dl' lx..Jrijfsrcvisor tmr!ncn "m "old()(,lldt, nlttrn:'lIcvl' (omrok'S ui! 11.'
voc:rt'n. lndi tn dn onmogelijk IS, ui hij gttn verklarinS zondl'r "oorbehoud kunncn afgl'ven .
.\.2.

Inge":11 "an ee n in b reng in natura, leg! de bt.-drijfsre,'isor de beschrijvinS
va n cle inbreng in muura uit. zoals dil' word! vool}:esl cltl in het ontwerp
,'a n aU! hemiek e akte. en _ in voorkomend geva l - in hel omwe rp-"crslag
":1.11 de oprichtcrs of hel beStuursorgaan van de \'ennomsc h:Lp.

3.2.1. I'>l ee$tal z;ll d" 1x,<lrijfsn:visor het nuu;); achten om d(' bcschri)vln); van de inbren );en in nmura en van de in(ormati(· die h un waarderin); bit bcïrtvloc:Jert in zijn
versla); OVer te nemen o( te vervolledi);elt. !-Iet wordt voldoende );c;lcht dac
lx"Swndddcn mN identieke kc nm('rken per homo);ene (~[[egnric worden voor);est(·ld (materieel, handelsvorderingen, );ocdercn. voorrJden). Da~n'me~en dien(·u
de lx"St~nddden met spc:dficke kenmerken bij voor keur individuel'l tl' worden
lx'SChrevcn (onrocr"mk );oc,<le~n. <!<·d nemi ngen. vl'rhoud ingtn mN ren ~andl-el
houdl'r. enl.). De Ix-drijfsrevisor za! erV\lor zorgen de \'cnrouwdijkheid v"n de
onderneming nier t(· schaden door het vccstrek ken van voor d{'rden onnodige
details.
In 20V('rrr dt· lx'SChnj\'ing dit· voor de juiste ill(Orm~rie v~n .lt· par!ij"n en van der·
d(·n nUHig is, nnch uit dl' ontwerp-aktl', noch uit het nmwt'rp van de oprichters o(
van het lx'Stuursorgaan, hlijkt en het voor d,·Ix.Jrijfsn·visnr nnmngtlijk is om Jrt
zijn eigen "ersl~g I:<:n lx'SChrijving te ge\'en . om welke rtden d~n ook. dan dit'n!
hij dit in zijn conclusi{· te vt·rmelden.

3.3.

3.3. (.

In he t ve rsl:.g o ver een quasi_inb re ng ve rmeldt de bedrij(sre \·isor de be~
sçhrijvi ng v~ n d e ve rk r ijg ingen d ie de \'en noOlschap "'>orne me ns is te doen .
De wN verplicht de bedrij(srtvisor om dl' bcsl;Jrtddl'len, dil' owrgt-dragtn wOf<kn.
~elf te ocschri)ven. Wann('t'( - l'n dat );cocurt wel m(·tr _ de 'luasi-inbr(·ng nier

het voo( wl'rp Îs .. an een nota rÎëil· akte. ~al dl' bedrijfsrevisor een voldocndt·
lx"Schrijving van de over cc dr..gl·n Ix"Sr:.nddden mot'[ ~n geven. H ij zal vermijden
de vcrtrouwclijkh,'id \,:'11 dl' ondrrneming );eweld 3~n t(· docn door hel \'l'rscrckkt'n van voor derdcn onnot!igl' d{'[ails.

3.4.

In he t ve rslag o ntleedt de bcdrijfs re~' i so r de d(>or de partijen wee rhouden
w il ardering van d e in te brengen o( over te dragen bes tanddel e n. Uit di e
o ntleding mOe t blijken dilt de door d e partije n toegepaste wailrderi ngsme_
Ihoden va n uit bedrijfsecono mi sch s tandpunt ver~nt woord zijn en dat de in
te brengen or over te dragen bes tanddele n niet overgcwaardeerd zijn.

3.4. 1. Indicn de lx..J rij(sn·visor gebrui k ma.-.kt van de wcrb.a::tm hl-dcn van tl'n deskundige, za l hij zich houdcn a~n de oc(XIlin);cn d ie npg('nomen zijn in de comroll'a.-.nbcvc1ing V;ln 6 Sl'ptembcr 1996 inzake hel gC'brui k makl'n van de werkzaamhl'_
den va n d("Skundig('n en in het bijlonder i,,-.n dc' bcp;llingl'11 Ix-dneld in p.-.r.. gr.. i.f
6 Van gm~mdl' aanocveling.

3.4. 2. Wannl'er ,k hcdrij(srevisor h·nnis hce(t van hl'( (,'il dm dl' ingebradIIc gocdtren
onderworpen zijn :1,111 een 1I.tbatingsvcrgunning of aan ~ndcrc voorwaarden. tcrwijl deZl' vergu nning ni~f werd bt' kumt'n of tCTwij l de voo rwaar,lcn niel werden
vervuld. dan m ckh hij dit in lijn vers la); ~'\)or w vcr d it gegeven de w~"rdtring
van het g(){...! lx·ïnvlocdt.

3.;.

De bedri jfsre vi so r duidt in zij n "crslag aan welke ve rgoeding we rkelijk :.15
tegen pres tal ie voo r dc inbreng in nanm. o( quasi_inbreng wc rd toege ke nd.
De vermelding van allc b ijwndere voordelen is noodz;\kelijk. zelfs indien
ze uitdrukk l' lijk voorkome n in de overeenko m s t of in he t o lllwerp-ve rs bg
van dl' oprich te rs o f het bes tu ursorgaan.
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\X'ord('n beschouwd als vt'Q;oedin/,; en/or bijzonder "oordt'l'l: :~lndelen. /,;eldsommen, goeJnen die in n,il word('n toc/,;ekt'nd, clh,<r~n buiten lmpit"al, het voor
zijn rekeninj; nt'men van t>en schold dit· op dt· inbn.'ngl·r of ovndT;lgt'r wt>ej;r, en
anden.. bijwmkre \"oorddên w~arv"n d~ andtre vennoten niet geniNen.

3.5.2. Ter gde,t;enhdd ,,"Jn de <[uasi-inbreng mot'r de Ix'drijrsrevisor zich t...,n oorclt·t:l vormen oVI'r de te/,;cnprt"Sl:[{ic. in het bijronder Walmen dil' niet in geld bestaat, en in
het ,t;l'V:tI van ~n u;tgt"Sldde bemlin,t;. Indien de vord~r;ng geen interl'St oplevert,
""I de bedrijfsrevisor dit uitdrukkelijk in het v<'rslag V('rmekk'n; voor WVl'r nodig
en indien mogdijk dient hij <·rml..., rekening te houd{'" bij de Ix'rekening van de
financiële w('{'rslag op dl' werkelijk "Is tegenprt'St:ttlC tocg~kt"llde ver/,;oeding.
3.5.3. Znwt'l bij een inbren/,; in natlll'a als bij {'{'n qU:lSi-inbrt'ng, vermcldt dl' bedrijfsrt,visor, hetzij in hrr corpus van zijn vcrsln/,;, hetzij in zijn Lx'Sluit. expliciet dat hij
gl'Cn uitspr:tak doet over het rt..:hrmati/,; en billijk kamkter van dc vcrtlchting
('"no r.'lirness "pin ion'').
3.6.

In de mate dat l.lj betekenisvol zi jn voo r de verric htin g, verme ldt de
bedrijfsrevisor in zijn \"ersl:tg d e gebeurlenissen di e zi..:h hebben voorgedaan of Wa;orvan hij kenni s hedt gekregen na het afs luiten van de bockhoudkundige s taat waaraan hij refereert, o r na de datum van v"sts tell inJ;
"an de w aa rde orv"n de verwx,ding van de bestanddelen van de inbreng in
natura or de verkrijging.
Indien d eze gebeurtenissen de part ijl' n c r niet tOC hel>ben gebra..:ht om de
voorwaarde n van de verricht in!; te w ijzi!;en. zal in het ve rsi,,!; een voorbehoud J;erormukerd worden.

j.7.

Het verslag van de bedrijrsre visor z,tl !;edagtekend en ondertekend worden
op de dag waamp de conlrolewerk~aamheden beëindigd werden,

3.7.1.

In h(-t bder vall een <]ll:lsi-inbreng is het nllnig dm de bedrijfsrevisor hl"!
beslllursorga;lIl van dl· Vl'nllOOrschap eman herinnerr dat, overeenkomst i!; arti"'"'1
222,396 of 117 van Iwt \"I!Ietbock vall vmllootschappcn:
a)

d(· "erkrij!;ing VOOT;lf de go.:dkeurong V:lll de algemene ,'ergadering behoeft,
mei IlJleving van de dcshetrl"ffl'ndr wendijh' "oorschriftrn;
b) deze verslagen binnen vijftien dagen tla de 1x.'Slissmg Van dl' algenwne vI'rgaderin/,;, ter griffie V:ln dc rechtbank van kooph:mdel van het gebied waarl>innrn de vennootschap h"ar zetl·1 hCl-rl, m()(·t nl"l:r!;elcgd worden.

4.

BESLU ITliN INZA KE EIO N IN BRENG IN NATU RA

4.1.

Het besluit van het verslag van de bedrijrsrevisor m()Ct de me ning bevatten
"an de bedrijrsrevisor over hel J.le heel \",1Il de bestanddden "an de inbreng
in natura in het raam van de "()()rgenomen ve rri c hting.

4.1.1,

De Ix..lrij(sf{·visor ziet erop 10(' dar lijn 1x'S!,,;t de verrichting idcmificec:rt. HN is
a.lngeW(·zen om in algemene bcwnording('n de a:lrd van dt· ingebrJdnc got>dcren,
alsook het a:lnta l uitgl'/,;e\"en aandden. in hninncring re brengen.
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4.1.2.

Een goedkeurende verkl:tring zonder voorbehoud moet m instms vermelden:
al dut de verrichting wNd nagezien overeenkomsrig delt· comrolenormen van
het InStituut der Bedrijfsrevisoren en dat hN lx'Stuursorgaan vun de vennoO!schap veran,woordelij k is voor de waarJering van Je ingebr:lchte lx"SmndJt·Icn en voor J,. bep,~ling van het a:mtal duor d" venno01schap uil Ie gl'wn :~1n
dden Ier verg{){-ding v"n de inb"'ng in n"wra;
b) &11 de beschrijving van ,·Ih· inb,eng in natum Ix...... ntwoordt aan de normale
vereisten Vlill nauwkeurigh"id en duidelijkheid:
ç)

dal Je voor de inbreng in narum door de parti jen w("Crhouden methot.ll·n Van
waa rdering bc.:Irijfsl"Conomisch v('ramwoord zijn ('n dat de waardebepalingen
waanoe dne methoden v:1I1 waardering ltiden lenminste overecnkom('n met
het a"n tlll en de nominai,· waard" or. indien er geen nominale waarde is. mn
de fr:lClit'waarJ(' en dt'sg"vallcnd met de agio van de legen de inbreng uil te
geven :I:lI1dell'n, zodat de inbreng in natuT"~ niet overgewaard,"Crd is.

4.1.3. De verklaring vermtldl verder, ()\'ereenkornSlig artikel 444 . denk lid en anih l
602. tWN-dI·lid (NV en Comm .VA), artikel 219, derc!e lid en arcikel 3!3.I\H"t.-de
lid (B VBA) en arcikd 395, dl·rde lid en artikt l 423_ tWtl-d,' lid (CV BA) van het
W,·tb.x·k van v"nnootschapl~n welke werkelijke vNgoeding als tegenprestatie
\'oord,' inbreng in nawr:. wordt verstrekt.
Alle andere voordelen die Ifl het kader van Je vl'nichting wordt:n toe~ekend,
moeten worden vermeld.

4.1 .

IndiCI1 de bedrijfsre viso r zic h niel kan ve renigen meI d e voo rslelle n van de
o p richt ers of hel bcstuursorga:In me i betrekking tot de besc hrij ving of de
waard ering van d e inbreng in natura in hun gehcd gezien, zal hij een voo rbeho ud ma ke n, "" ,,arbi j hij de red e nen va n het voo r be ho ud duid el ijk
same nv al.

-i.2.!. l)e Soedkeur(·nd(· verkluin); met voorbehoud bev:!t hCI (X)fdt-cl van de bedrijfs_
revisor OVl'r (·Ik van dt: punltn vcrmdd onder 4 .1.2.
In het gev31 d" bedrijfsrevisor de mening is toeg(.Ja:m dat de w:l:.rdcring van dc
inbreng in natUT"~ niet r("<!dijk is, n(""Cm t hij dit voorochoud op in htt besluit "<ln
zi jn versbg.
De goe<lkeurende \"l"rklanng, zelfs rnél voorbehoud. verondersIelI dal de Ix.-drijfsre"isor in zijn 1x'Sluit bn vermelden dat er geen o,,("rw:l:1fdering van de inbrenS
in !131l1T"~ is. In dc verklaring wordl de rl-den van het voorbehoud JuiJdijk W(-ersegeVl"n.
4 .2.2. \'ilann('er de bedrijfsre"isor de ml'ni ng is toeg("(laan <I:.t er ,"<'n overwaardering van
.Ic inbrt'ng in nat urn is, J"n moet hij l"<'n u/keurende vakbrmg ufgeven. d.W.Z.
dat de verrichting, zlKtlS voorS'"Sleld d()(}r de p.~f{ijcn, niel aan dc wellclijke bepalingen enJofheclrijfs("Conomische princil~S voldoet.
l·h'{ besluit moet meI redenen omkleed ~ijn. Toch b"hoo rt het nit:1 tor d,·
van J .. 1x."(lrijrsrevisor om in zijn verslag alrt'rnatiCvl'n ioz:lkt· wanedering
van de mbreng in natUT"J:K1tl Ic bevelen.

opdT"~cht
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4.2.3.

In h<.""t Sl·val hel voor de be<lrijfsrtovisor nil'l mogl'!ijk is gewI"Cst om dc informalie
die noo.hak<'lijk is voor zijn comrole. bijt..,n u.. br{·ngen. helzij omdat dl' door de
partijen verstrekt{· g('g<,vcns o!l\'oldoende lijn. hetzij umdat de b(."<lrijfsrevisor te
kampen ht"Cfl met t"Cn onzekerlwid dil- doorslagg(·vcnd is voor de waarlil-rin g wn
de inbreng in naUlr::l, dan ht"f."fl hij ht( f(OChl zich fe onthouden ("{'n oordt"(·J uil Ie
brengen ()ver dc w:tardering van de inbreng in nalura. Dt..ze principt"S zijn van lnc~
I).~ssins onverminderd dc bepalingen opj;enomen in pamgr.laf 2.2.4. in fine.

5.

BESL UITEN INZAKI: EEN

5.1.

Het besluit van hel ve rsl ag va n de ~Jrijfs revi s()r beval het oordee l Va n de
bedrijrs rev isor over het geheel va" de bes tanddele n die samen J ... vcrk rij~
gin g uitmaken.

5.1.1.

Ik bedrijfsrevisor ziet efllp tot dat in lijn besluil dl' verridlling wordl gcïc:k-mific{'{'rd. I-It( verdient aanbt-veling om. in algemene bewoordingen, te herinneren
aan de aard van h... t over te dragen bt"Slanddt"t"1.

5.1.2.

Een got"(lkl'of(-ndt v('rklaring zond{'r voorbehoud moel minstens vermtlden:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Q U AS I - I N m~E NG

dal de verritilling w('rcl nagezien overeenkomstig deze comro1cnormcn van
het InstiluUl der Bl-drijfsrl"visort'n en d;u het Ix'Stuursnrgaan Van de vennoOlschap venll1twoordclijk is voor d ... waard ... ring van de OVl'r te dr.lSen bt"Standdelen en voor d(·bt·paling van de als tegcnpf("Stalie verstrekte vergoediug:
de na:lm van de o,"erdr:lg~r:
de beschrijving van de ()v~r te dmgenbt"Slandddl'n;
dal d ... door dl' partijen ",,"{'rhoudt·tl mt"lhodt'n van waardering van d~ ov~r (C
dragl"n lx·slanddt·ltn Ix-drijfscconnmisch v~mlllwoord zijn:
<Ie al 5 teSenpf("Stali{" verstrckte versoeding:
dal .1(." waarden'" waartoe delt· wa,~rd('ringsmelh{)den leiden. (('nminSlt overccnkomcn meI dc als t('stnprcSlatie verstrektc vergoeding.

5.l.j.

De als t{"Sen J> res{~lie voor het OVtr It' drag{"n lx'slanddl"C1 vl'rstrekle vergot..Jing
omvat de andere bijzondere voordden di ... wud{"1\ kunn ... n zijn toesekend.

5.2.

Indien de bedrijfs rev isor in J e onmogel ijkhe id verkeert bovenstaande besluite n in hun geheel IC onderschrijve n. zal hij o p duid ... lîjk c w ijze voo rbeho ud nl"ke n.

5.2.1.

Paragr::lfcn 4.2.1.

V,~"

(I)

(Ol

·1.2.}. zijn nilar analogie van totpass;nS'

de BVI!'" ham...," he. "",kei 3% § ; ..~"

"n-su!!""," in pi""" van "waarden-.

IBI~
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h~,

Wc,bot-k van

v~n",w>lS<'happt"n

hc' begrip

BIJLAG E: Inbre ng in namra - Voo rbeeld ":m goc'<l keu rende ve rklari ng

De inbreng in natura tOt oprichting (kapit;talverhoging) van de vennootschap XYZ,
beStaat uit ..
Bij het Ix"i'indigen van onze controlewerklllamhooen, zijn wij Van oordeel cI:lt:
a)

de v('rrichting wcrd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door hel
Inst ituut der Btdrijfsrtvisoren inzakt inbreng in natura en dat het bestuursorgaan
van de vennootschap verantwoordelijk is voor d,· waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bep:tling van het aama l door de "ennootsdtap uit IC geven
aandek'n (cr vergOt'ding van de inhreng in nattlra;

b)

dc beschrijving van elke inbreng in natur:\
nauwkeurigheid en duidelijkheid;

cl

dat de voor d~ inbreng in natura doo r de partijen wee rhouden methoden van waardering bedrijfst-conomisch ver:mrwoord ~ijn en dat de waardebepalingen waartoe dele
methoden van waardtring leiden tenminste overeen komen met het aantal en de
nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, mei de fractiewaardt· en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven a:lI1delen, zodat de
inbreng in natura niet OV{'rgewaardcerd is.

~J.ntwoordt

a:lII de normale vereisten van

fk vergoeding van de inbreng 111 natura bestaat in ... aandelen van de vennootschap
XYZ, zonder vermelding van nominale w:L'trde (met een nominale waarde van ... ).
Wij willen er tenslone aan herinneren dm onze opdracht er niet in besraat et'n uitspraak te doen betreffende de reçhrmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te ... op .
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