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MARKANTE FEITEN

1. VOORAF
In 2003 heeft het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR), opgericht bij wet
van 22 juli 1953, zijn vijftigste verjaardag gevierd. Bij deze gelegenheid
heeft Z.M. de Koning het IBR de koninklijke titel toegekend. Het door
het IBR georganiseerde Forum 2003, met als thema de bescherming van
de aandeelhouders, vormde het geschikte ogenblik om een balans op te
maken van de evoluties sinds de oprichting van het IBR. De besluiten van
het Forum zullen in de loop van het jaar 2004 worden gepubliceerd.
Dit jaarverslag heeft als doel de recente ontwikkelingen, evenals de lopende werkzaamheden te schetsen.
Sinds 2000 heeft het beroep van bedrijfsrevisor belangrijke evoluties
gekend, beïnvloed door ontwikkelingen op internationaal, Europees en
Belgisch niveau.
De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft een groot deel
van zijn werkzaamheden gewijd aan wetgevende, reglementaire en normatieve evoluties, die o.a. betrekking hebben op de onafhankelijkheid van de
commissaris, de nieuwe opdrachten door de wetgever toevertrouwd aan de
bedrijfsrevisoren, de kwaliteitscontrole en de uitvoering van een nieuwe
strategie inzake normalisatie.
De Raad van het IBR heeft actief deelgenomen aan de werkzaamheden
op internationaal vlak en heeft verder geïnvesteerd in de interne organisatie van het IBR inzake toezicht, kwaliteitscontrole, normalisatie en de
dienstverlening aan de leden.

2. WETGEVENDE, REGLEMENTAIRE EN NORMATIEVE
ONTWIKKELINGEN
2.1.

Onafhankelijkheid van de commissaris

In maart 2000, had de Commissie corporate governance, in het leven geroepen door de Eerste Minister, een aantal aanbevelingen uitgevaardigd
bestemd voor de Regering. Na talrijke beraadslagingen en debatten heeft
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de wetgever de wet corporate governance van 2 augustus 2002 aangenomen.
Het geheel van de bepalingen is in werking getreden sinds 1 oktober
2003.
Deze wet bevat specifieke regels betreffende de onafhankelijkheid van
de commissaris, door middel van een cooling-off periode van twee jaar in
geval de commissaris bij een gecontroleerde vennootschap in dienst wenst
te treden, beperkingen van non-auditdiensten, de vermelding in het jaarverslag van de bezoldiging en non-auditdiensten en de oprichting van een
Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris.
Deze bepalingen zijn van toepassing op de commissaris en op de personen
waarmee hij in beroepsmatig samenwerkingsverband staat. Zij hebben
niet enkel betrekking op de gecontroleerde vennootschap maar eveneens
op de prestaties verricht voor verbonden vennootschappen in België en
voor de buitenlandse dochtervennootschappen. De wet bevat ook een
beperking voor de commissaris van sommige vennootschappen ten aanzien
van de omvang van de non-auditdiensten (“one to one”-regel).
De wet corporate governance werd aangevuld met de koninklijke besluiten van 4 april 2003. De bepalingen van deze besluiten bevatten de limitatieve lijst van prestaties die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid
van de commissaris, evenals de oprichting van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris.
Het koninklijk besluit van 4 april 2003 bepaalt de limitatieve lijst van
de non-auditdiensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van
de commissaris. Deze bepalingen betreffen de prestaties die worden verricht door de commissaris en de personen met wie hij samenwerkt – tijdens het mandaat van commissaris of gedurende de twee jaar voorafgaand
aan zijn benoeming – ten voordele van de geauditeerde vennootschap, de
vennootschappen of personen in België die verbonden zijn met de geauditeerde vennootschap en de (Belgische en buitenlandse) dochtervennootschappen.
De nieuwe definitie van beroepsmatig samenwerkingsverband is breder
dan diegene die het geheel van de revisorale opdrachten betreft en dan de
definitie van het netwerk bepaald in de Europese Aanbeveling van 16 mei
2002. De Raad van het IBR heeft een verzoek tot vernietiging ingediend
bij de Raad van State tegen de definitie van beroepsmatig samenwerkingsverband.
8
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De commissaris mag zich niet onafhankelijk verklaren indien hijzelf of
de personen waarmee hij samenwerkt, prestaties heeft verricht betreffende
de besluitvorming, het voeren van de boekhouding en het opstellen van de
jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening, de opstelling en het
beheer van technologische systemen van financiële informatie, diensten
van waardering, de deelneming aan de interne audit, de vertegenwoordiging bij de afwikkeling van fiscale of andere geschillen en de werving van
leidinggevend personeel. Deze regels zijn van toepassing op prestaties en
situaties, ontstaan na 1 oktober 2003.
De Raad van het IBR heeft voorgesteld om nog beter rekening te houden met de Europese Aanbeveling van 16 mei 2002 in een streven naar
harmonisatie en verduidelijking.
De Raad heeft tevens de aandacht van de Regering en de wetgever
gevestigd op de noodzaak de wet van 2 augustus 2002 op volgende punten
te verbeteren:
– het toepassingsgebied beperken tot de gepresteerde diensten ten gunste van de gecontroleerde vennootschappen, hun Belgische dochtervennootschappen en de Belgische vennootschappen die de gecontroleerde vennootschap controleren (en niet van de in België verbonden
vennootschappen en de buitenlandse dochtervennootschappen), om
conform te zijn met de wil van de Europese Commissie de onafhankelijkheidsregels te harmoniseren;
– de extraterritoriale effecten van de nationale regels vermijden door de
Belgische bepalingen niet toe te passen op de prestaties verricht door
het buitenlands netwerk van de commissaris ten aanzien van de buitenlandse dochtervennootschappen van de geauditeerde vennootschap;
– een de minimis regel voorzien voor non-auditdiensten van klein belang
(bijvoorbeeld 5 % van de honoraria), zoals dat het geval is bij de wet
Sarbanes-Oxley die het Congres van de Verenigde Staten in juli 2002
heeft aangenomen, om ongewenste gevolgen te vermijden in geval van
het leveren van diensten die geen gevolg hebben voor de onafhankelijkheid van de commissaris;
– de retroactieve werking (twee jaar) beperken tot de onverenigbare
prestaties waarvan de honoraria, de emolumenten voor het mandaat
van commissaris overschrijden;
IBR – JAARVERSLAG 2003
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– de discrepantie wegwerken tussen de Franse en Nederlandse versie van
de wettekst en waar nodig de syntaxis aanpassen.
Wat het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreft, met de lijst van
diensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid, stelt de Raad
van het IBR volgende aanpassingen voor:
– de definitie van samenwerkingsband moet worden aangepast om conform de Aanbeveling van 16 mei 2002 van de Europese Commissie te
zijn;
– de formulering inzake het voeren van de interne audit en de boekhouding moet worden aangepast om rekening te houden met de Aanbeveling van 16 mei 2002 van de Europese Commissie die met name eveneens het opmaken van de financiële staten beoogt.
Het IBR bereidt nieuwe regels voor in verband met enkele bepalingen
van de Europese Aanbeveling aangaande de onafhankelijkheid, die niet
zijn opgenomen in de Belgische wetgeving of bestaande reglementering.
In het bijzonder gaat het om de “interne rotatie” na zeven jaar van de vaste
vertegenwoordiger van de revisorenvennootschap, en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken om het risico van economische afhankelijkheid
te vermijden ten opzichte van een entiteit of een groep van gecontroleerde
entiteiten.
De Raad van het IBR verdedigt het standpunt dat de Belgische regels
inzake de onafhankelijkheid van de commissaris in lijn moeten liggen met
de bepalingen van de Aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei
2002 betreffende de onafhankelijkheid van de wettelijke rekeningcontroleur. Deze fundamentele principes zijn toepasselijk binnen de Europese
Unie.

2.2.

Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de
commissaris

Het koninklijk besluit van 4 april 2003, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 16 juni 2003, richt het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris op. Dit Comité wordt uitsluitend
samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn van het beroep van bedrijfsrevisor. Het Comité oefent op verzoek van de commissaris een advies10
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bevoegdheid uit betreffende vragen aangaande de onafhankelijkheid, met
inbegrip van de vragen inzake de toepassing van de “one to one”-regel. Het
Comité is eveneens bevoegd om een tuchtzaak in te leiden bij het IBR
jegens bedrijfsrevisoren inzake overtredingen van het onafhankelijkheidsprincipe binnen het kader van een mandaat van commissaris.
De werkingskosten van het Comité worden gedekt door een bijdrage
van het IBR (60.000 EUR voor het eerste jaar) en door een bijdrage van de
ondernemingen (0,50 EUR) die vervat is in de kosten van neerlegging van
de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen. Deze jaarbijdragen mogen
het bedrag van 300.000 EUR niet overschrijden.
Het geheel van de regels aangaande het Comité zijn in werking sinds
1 september 2003.

2.3.

Nieuwe door de wetgever aan de bedrijfsrevisoren
toevertrouwde opdrachten (corporate governance, vzw)

De wet van 2 mei 2002 die de bedrijfsrevisoren belast met de wettelijke
controle van de financiële situatie en van de rekeningen van zeer grote
vzw’s, ivzw’s en stichtingen, heeft het voorwerp uitgemaakt van meerdere
uitvoeringsbesluiten in 2003.
De wet corporate governance van 2 augustus 2002 houdende wijziging
van het Wetboek van vennootschappen die aan de commissaris nieuwe
opdrachten toekent, in het bijzonder in het kader van de procedure tot
regeling van belangenconflicten binnen het directiecomité, is sinds 1 september 2003 op dit punt van toepassing.
De wetgever kende verder in 2003 nieuwe opdrachten toe aan de
bedrijfsrevisoren en bevestigt aldus het vertrouwen in het beroep.

2.4.

Kwaliteitscontrole

De Raad van het IBR had in 2002 de normen inzake de kwaliteitscontrole
(vroeger: “confraternele controle”) aangepast, overeenkomstig de Europese
Aanbeveling van 15 november 2000 terzake. De in 2003 uitgevoerde
kwaliteitscontroles werden verricht op basis van de nieuwe bepalingen en
werkmethodes.
IBR – JAARVERSLAG 2003
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2.5.

Normen en aanbevelingen van het IBR

De Raad van het IBR had in 2002 beslist om bij het opstellen van aanbevelingen te steunen op de structuur van de internationale auditstandaarden (International Standards on Auditing). Deze beslissing ligt in lijn met
de strategie om de auditstandaarden te harmoniseren, zoals aangekondigd
door de Europese Commissie in haar Mededeling van 21 mei 2003 met
het oog op de versterking van de wettelijke controle in de Europese Unie.
Het IBR heeft eveneens zijn Algemene controlenormen aangepast in
2003, om rekening te houden met de internationale standaarden.

2.6.

Tuchtinstanties bij het IBR

De Raad van het IBR heeft bij de vorige Regering en bij de huidige Regering aangedrongen om de benoeming, bij koninklijk besluit, te verzekeren
van de magistraten die zetelen in de Tuchtcommissies en in de Commissies van Beroep bij het IBR, waarvan het mandaat ten einde liep op
15 juli 2003, met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de
werking van de tuchtrechtelijke instanties. Op 31 december 2003 was er
nog geen koninklijk besluit met betrekking tot de benoeming der magistraten.
Het IBR heeft onder andere een studie van Professor B. TILLEMAN uitgegeven, gewijd aan de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor.

2.7.

Permanente vorming van de leden van het IBR

Het aantal deelnemers ingeschreven voor het programma permanente vorming van het IBR, is gestegen met ongeveer 10 % in 2003 in vergelijking
tot 2002, ten gevolge van de forfaitaire bijdrage van de leden die bestemd
is voor het investeren in de permanente vorming.

3. EEN AANTAL INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
3.1.

Internationale ethische regels

De werkzaamheden van het Ethics Committee van de IFAC, waarin de heer
J.-F. CATS, Past Voorzitter van het IBR zetelt, resulteerden in november
2001 in de goedkeuring door de IFAC van de nieuwe sectie van zijn Code
12
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of Ethics gewijd aan de onafhankelijkheid (deel B, sectie 8). De andere secties van de Code of Ethics worden eveneens geanalyseerd met het oog op
een bijgewerkte versie (met name delen A en C en de andere secties van
deel B). Het IBR heeft bijgedragen tot de werkzaamheden van de FEE, die
hebben geleid tot het opmaken van een nota met bemerkingen bestemd
voor de IFAC eind 2003.
De Europese Commissie zal tussen 2003 en 2005 een analyse maken
van de harmonisatie van de onafhankelijkheidsregels van de commissaris
in de Europese lidstaten, en dit op basis van de Aanbeveling van 16 mei
2002 tot versterking van de onafhankelijkheidsregels van de wettelijke
rekeningcontroleur binnen de Europese Unie.

3.2.

Internationale harmonisatie inzake boekhoudkundige
normen

De IASB (International Accounting Standards Board), die de internationale
standaarden voor jaarrekeningen IAS (International Accounting Standards)
opstelt, werd op 1 april 2001 hervormd. De nieuwe normen heten voortaan IFRS (International Financial Reporting Standards).
In toepassing van de Europese Verordening van 2002, heeft de Europese Commissie in 2003 de IAS/IFRS, die vanaf 2005 zullen moeten worden toegepast op de geconsolideerde jaarrekening van de genoteerde vennootschappen in de Europese Unie, goedgekeurd na een procedure van
comitologie. De Europese Commissie heeft IAS 32 en 39 niet goedgekeurd.
De CBN heeft in december 2003 een belangrijk advies uitgegeven aangaande de initiatieven en de maatregelen die in België moeten worden
genomen in toepassing van de Europese Verordening IAS/IFRS.
Een koninklijk besluit van 4 december 2003 bevat bovendien bepalingen die voorzien in de toepassing van de IAS/IFRS voor de geconsolideerde jaarrekening van genoteerde vennootschappen. Het koninklijk besluit
voorziet dat de commissaris in zijn verslag moet attesteren dat de administratieve organisatie van de vennootschap inzake de toepassing van de
IAS/IFRS voldoende is.
De Raad van het IBR is de mening toegedaan dat deze verplichting
moet worden herzien. Inderdaad, de Raad is de mening toegedaan dat het
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bestuursorgaan een specifieke verklaring dient af te leggen inzake de toepassing van de IAS/IFRS normen. De commissaris kan dan omtrent deze
verklaring een attest afgeven. De toepassing van de IAS/IFRS normen
behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Het IBR dat in 2002 had meegewerkt aan een initiatief van de
Minister van Economie met als doel tegemoet te komen aan de nood aan
vorming en informatie van de leden van de ondernemingsraden, werd in
2003 uitgenodigd door de Minister van Economie om dit initiatief verder
te zetten in 2004. Het IBR is bovendien in 2003 de cyclus IAS/IFRS in
het IBR-programma permanente vorming blijven uitbreiden.

3.3.

Internationale auditstandaarden

De internationale auditstandaarden ISAs (International Standards on Auditing)
zijn opgesteld door de IAASB (International Auditing and Assurance
Standards Board, vroeger IAPC) in de schoot van de IFAC (International
Federation of Accountants). De IAASB is hoofdzakelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van het beroep (auditors, externe en interne accountants
van ondernemingen) en, sinds de hervorming van het IAPC in 2001, eveneens uit leden die niet tot het beroep behoren. De normen en aanbevelingen van het IBR houden reeds rekening met de ISAs en zullen worden
aangepast aan de structuur van de ISAs en dit overeenkomstig de strategie
van de Europese Unie.

3.4.

Mededeling van de Europese Commissie tot versterking van
de wettelijke controle

De Europese Commissie heeft haar Mededeling gepubliceerd van 21 mei
2003 tot versterking van de wettelijke controle in de Europese Unie. In
deze Mededeling stelt de Europese Commissie tien prioriteiten voor om de
kwaliteit van de wettelijke controle binnen de Europese Unie te verbeteren en te harmoniseren. Eén van de prioriteiten is de modernisering van de
Achtste Richtlijn Vennootschapsrecht (84/253/EEG) tot een veelomvattende, op beginselen gebaseerde Richtlijn die op alle in de EU uitgevoerde
wettelijke controles toepasbaar is. De gemoderniseerde Richtlijn zal
beginselen bevatten op het gebied van het extern toezicht, de kwaliteitscontrole, de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur, een gedragscode, controlestandaarden, tuchtmaatregelen en de aanwijzing en het ont14
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slag van de wettelijke rekeningcontroleur. België lijkt al in conformiteit te
zijn met de meerderheid van de door de Europese Commissie aangekondigde principes.
De Europese Commissie is in 2003 begonnen met een evaluatie van de
toepassing van de Aanbeveling inzake kwaliteitscontrole en diegene inzake
onafhankelijkheid van de commissaris in de verschillende lidstaten.
Het IBR heeft in 2003 actief bijgedragen tot de werkzaamheden van
het Committee on Auditing van de Europese Commissie.

3.5.

Public Company Accounting Oversight Board
(Verenigde Staten)

De uitvoering van de Amerikaanse wet Sarbanes-Oxley voorziet dat auditors
zich dienen te laten registreren bij de PCAOB (Public Company Accounting
Oversight Board) indien zij wensen op te treden voor de audit van de
Amerikaanse beursgenoteerde vennootschappen of een belangrijke bijdrage tot die audit leveren via de filialen.
Deze registratie treft potentieel ook Belgische bedrijfsrevisoren en
creëert wetsconflicten (o.m. in verband met het beroepsgeheim, het
arbeidsrecht en de bescherming van het privéleven).
De Europese Commissie verdedigt het principe van wederzijdse erkenning, door de Amerikaanse toezichthouder, van de Europese benadering
inzake toezicht op de commissaris.
In de context van de modernisering van de Achtste Richtlijn, is de
Raad van het IBR van mening dat het past om het systeem van toezicht en
externe controle op het beroep, dat sinds 1953 bestaat en dat zijn efficiëntie heeft bewezen, niet te vervangen door een Amerikaans systeem dat niet
over te brengen is naar, noch geschikt is voor, de situatie in Europa, en dat
het past om te komen tot een verder gevorderde Europese harmonisatie in
dit opzicht.
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LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN
AICPA

American Institute of Certified Public Accountants (US)

AMF

Autorité des Marchés Financiers (Frankrijk)

BIBF

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

BVB

Belgische Vereniging van Banken

CBF

Commissie voor het Bank- en Financiewezen (zie ook CBFA)

CBFA

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

CBN

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

CDV

Controledienst voor de Verzekeringen (zie ook CBFA)

CDZ

Controledienst voor de Ziekenfondsen

CESR

Committee of European Securities Regulators (ex-FESCO)

CFI

Cel voor Financiële Informatieverwerking

CICA

Canadian Institute of Certified Accountants (Canada)

CRB

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

EC

Europese Commissie

EFRAG

European Financial Reporting Advisory Group

EIN

European Innovation Network

EU

Europese Unie

FEE

Fédération des Experts Comptables Européens

FESCO

Federation of European Securities Commissions Organisation
(nu: CESR)

FIDEF

Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones

FOD

Federale Overheidsdienst

GPR

Global Peer Review (TAC)

HREB

Hoge Raad voor de Economische Beroepen
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IAASB

International Auditing and Assurance Standards Board
(ex-IAPC)

IAB

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

IAPC

International Auditing Practices Committee (nu: IAASB)

IAPS

International Auditing Practice Statement

IAS

International Accounting Standards (zie ook IFRS)

IASB

International Accounting Standards Board (ex-IASC)

IASC

International Accounting Standards Committee (nu: IASB)

IBR

Instituut der Bedrijfsrevisoren

ICT

Information and Communication Technology

IFAC

International Federation of Accountants

IFRIC

International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRS

International Financial Reporting Standards (zie ook IAS)

IIN

International Innovation Network

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions

IRECBF

Instituut der Revisoren Erkend door de Commissie voor
Bank- en Financiewezen

ISA

International Standards on Auditing

ISB

Independence Standards Board (US)

NBB

Nationale Bank van België

NGO

Niet-gouvernementele organisaties

PCAOB

Public Company Accounting Oversight Board

SEC

Securities and Exchange Commission (US)

SIC

Standing Interpretations Committee (IASC)

TAC

Transnational Auditors Committee (IFAC)
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Hoofdstuk I
HET BEROEP

1.1. Koninklijke titel
I
Het Instituut der Bedrijfsrevisoren werd opgericht bij wet van 22 juli
1953. Z.M. de Koning heeft het IBR welwillend ter gelegenheid van zijn
vijftigste verjaardag de koninklijke titel toegekend.
Het IBR werd bijgevolg gemachtigd om vanaf 22 juli 2003, de titel
van “Koninklijk” te voeren. Het IBR behoudt zodoende zijn huidige
benaming, zijnde “Instituut der Bedrijfsrevisoren” / “Institut des Reviseurs
d’Entreprises” waaraan de kwalificatie “Koninklijk Instituut” / “Institut
royal” wordt toegevoegd.

1.2. Forum 2003 en het 50-jarige bestaan van het IBR
1.2.1.

Algemeen

2003 werd gekenmerkt door de vijftigste verjaardag van de oprichting van
het IBR evenals door de toekenning van de titel “Koninklijk” door Zijne
Majesteit Koning ALBERT II. Het zesde Forum van het revisoraat werd
gewijd aan het thema “De bedrijfsrevisor en de bescherming van de aandeelhouders”.
De werkzaamheden van het Forum werden gecoördineerd door confrater Boudewijn CALLENS, Algemeen verslaggever. De werkzaamheden van
de vier commissies werden gebundeld en verstuurd aan de ingeschreven
leden. De werkzaamheden van het Forum zijn beschikbaar op de website
van het Instituut.
Het Redactiecomité van de Periodieke Berichten, voorgezeten door
confrater Pierre ANCIAUX, heeft eveneens een speciaal nummer van meer
dan vijftig pagina’s gewijd aan deze gebeurtenis.
1.2.2.

De academische zitting

Het 50-jarige bestaan van het IBR werd gevierd met een academische zitting. Zij vormde tevens de inleiding op de werkzaamheden van het Forum
2003.
Een aantal personaliteiten hebben het woord genomen voor ongeveer
450 toehoorders. De heer Ivan VEROUGSTRAETE, Voorzitter van het Hof
IBR – JAARVERSLAG 2003
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van Cassatie, voerde het woord namens de rechterlijke macht. De Minister
van Middenstand, mevrouw Sabine LARUELLE en de Kabinetschef van de
Minister van Economie, de heer Rudy AERNOUDT, hebben het woord
genomen in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Regering.
Na de gestelde machten was het de beurt aan de Voorzitter van het Instituut, de heer Ludo SWOLFS en aan de Algemeen verslaggever van het
Forum 2003, de heer Boudewijn CALLENS. Graaf Maurice LIPPENS,
Voorzitter van de groep Fortis, behandelde het thema “Corporate Governance: Comments and Prospects for Belgium”.
Tevens heeft de Voorzitter van het Instituut officieel het boek voorgesteld, uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het IBR:
“50 jaar revisoraat”, waarvan een exemplaar werd overhandigd aan alle
aanwezigen.
Het heeft Zijne Majesteit Koning ALBERT II behaagt het Instituut toe
te staan de titel Koninklijk te dragen waarbij hij aldus een bijkomende
erkenning toekende aan ons Instituut en diens activiteiten. Als afsluiting
van de academische zitting, ontving Voorzitter Ludo SWOLFS, vergezeld
van de heer Hendrik BLOCK, de nestor van het beroep en lid van de
Raad van het Instituut gedurende bijna 25 jaar, uit de handen van
Mevrouw Véronique PAULUS DE CHATELET, Gouverneur van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, het getuigschrift van de toekenning van de
Koninklijke titel aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De academische zitting werd afgesloten met een galadiner in aanwezigheid van talrijke nationale en internationale gasten. De Voorzitter van de
FEE, de heer David DEVLIN, hield tijdens het galadiner een toespraak, en
wenste het Instituut nog veel geluk toe.

1.2.3.

De werkzaamheden van het Forum

A. Algemeen
De werkzaamheden van het Forum gewijd aan het thema “De bedrijfsrevisor en de bescherming van de aandeelhouders” kenden een groot succes.
Op het vlak van de deelname, hebben niet minder dan 370 deelnemers
getuigd van de grote belangstelling die de bedrijfsrevisoren blijven tonen
voor de ontwikkeling van het beroep.
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Op het vlak van de kwaliteit van de debatten en van de documentatie, hebben de voorbereidende commissies een beroep gedaan op andere beroepsbeoefenaars die geen bedrijfsrevisor zijn; de voorbereidende werkzaamheden en de debatten hebben aldus voordeel kunnen halen uit een multidisciplinaire aanpak.
Op het vlak van de samenhorigheid, hebben de deelnemers de werkzaamheden en het multidisciplinaire kader op prijs gesteld; een aantal deelnemers die geen bedrijfsrevisor zijn, hebben het beroep beter leren kennen.
B. De Commissie “Squeeze out: waardering, informatie, bescherming van
de aandeelhouder”
De commissie heeft haar werkzaamheden gerealiseerd door voordeel te
halen uit de inbreng van beroepsbeoefenaars niet-bedrijfsrevisoren, advocaten, leden van de CBF, evenals van vertegenwoordigers van zakenbanken.
Zowel de voorbereidende werkzaamheden als de workshops hebben twee
paradoxale vaststellingen aan het licht gebracht:
– de bedrijfsrevisor wordt slechts heel uitzonderlijk aangeduid om de rol
te vervullen van onafhankelijk deskundige, zoals voorzien in de wetgeving betreffende de verrichtingen van squeeze out in vennootschappen
die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan;
– de onafhankelijk deskundige neemt traditioneel geen contact op met
de commissaris van de vennootschap waarop de squeeze out verrichting
betrekking heeft en dit terwijl deze laatste een grondige kennis bezit
van de bijzondere kenmerken van de onderneming die de waarde ervan
kunnen beïnvloeden. Deze contactname die plaats dient te vinden in
het kader van een bijkomende opdracht, zou dienen te worden ingeburgerd voor zover de problematiek van het beroepsgeheim werd
onderzocht. De commissaris van de vennootschap waarop de squeeze out
verrichting betrekking heeft zou er derhalve kunnen worden toegebracht, teneinde naast de onafhankelijk deskundige te mogen optreden, om zich uit te spreken over de toepasselijkheid van de door de
bieder aangenomen waarderingsmethodes en over het vrijwaren van de
belangen van de aandeelhouders.
Bovendien kan de bedrijfsrevisor, voor zover hij niet de commissaris
van de vennootschap is, tussenkomen in de hoedanigheid van raadgever
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van de bieder, raadgever van de minderheidsaandeelhouders, onafhankelijk
deskundige of nog door het uitgeven van een “fairness opinion”.
Uit deze vaststellingen blijkt het opportuun om initiatieven te nemen
met als doel de inbreng van het revisoraat in deze materie te promoten.
C. De Commissie “Bescherming van minderheidsaandeelhouders: de door
de bedrijfsrevisor toegevoegde waarde”
Op basis van een nauwgezette analyse van het Wetboek van vennootschappen werd door de commissie het arsenaal in kaart gebracht, welke door de
wetgever ter beschikking werd gesteld aan de minderheidsaandeelhouder.
De commissie noteerde in het bijzonder het deskundigenonderzoek waarvan sprake in artikel 168 van het Wetboek van vennootschappen, de minderheidsvordering, de uittredingsprocedure en de bijeenroeping van de
algemene vergadering.
Naast de technische behandeling van de diverse topics, heeft de commissie voor elke bepaling onderzocht of het Instituut der Bedrijfsrevisoren
op de één of andere manier de problematiek had aangekaart, alsmede het
daadwerkelijke gebruik in de praktijk van deze bepalingen door de aandeelhouders. Uit het relatief laag aantal beslissingen in de rechtspraak
blijkt dat een conflict tussen aandeelhouders veeleer wordt beslecht via een
minnelijke schikking.
Aan de deelnemers van het Forum werd de vraag gesteld of de tussenkomst van de commissaris op het vlak van informatieverstrekking aan de
algemene vergadering kon bijdragen tot een eventuele (on)rechtstreekse
bescherming van de minderheidsaandeelhouders, bijvoorbeeld door hen
inlichtingen te verstrekken die specifiek voor hen bestemd zijn. Uit de
werkzaamheden mag worden afgeleid dat de leden van het IBR de noodzaak van een degelijke communicatie aan alle aandeelhouders bevestigen
en erkennen. Constructieve voorstellen werden geformuleerd zonder
afbreuk te doen aan de naleving van het beroepsgeheim van de commissaris.
Tijdens de workshops werd het belang van het jaarverslag, uitgaande van
het bestuursorgaan van de vennootschap, benadrukt. Het principe dat het
jaarverslag, eerder dan het commissarisverslag of de tussenkomst van de
commissaris, de basis zou dienen te vormen op het vlak van communicatie
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en uitleg omtrent de jaarrekening, of de aanzet dient te betekenen tot discussie in de schoot van de algemene vergadering van aandeelhouders, werd
door het merendeel van de aanwezigen onderschreven.
D. De Commissie “Corporate governance: de door de bedrijfsrevisor toegevoegde waarde”
De commissie corporate governance heeft de actuele internationale en nationale ontwikkelingen op dit gebied geanalyseerd. De toegevoegde waarde
van de bedrijfsrevisor werd op de voorgrond geplaatst, zowel op adviserend
vlak als op controlerend vlak (bijvoorbeeld bij de procedure tot regeling
van belangenconflicten in de schoot van de raad van bestuur en van het
directiecomité).
Evoluties die erin bestaan in de verslaggeving vermeldingen op te
nemen betreffende duurzaam ondernemen en corporate social responsibility
hebben gevolgen voor het beroep van revisor en nopen tot normering van
de controles en van de controleverslagen.
Corporate governance is niet enkel een zaak voor beursgenoteerde ondernemingen. Ook bij familiale bedrijven, dochterondernemingen en nietcommerciële entiteiten zijn de belangrijkste principes van corporate governance van toepassing.
Uit de debatten is gebleken dat de toepassing van een aantal bepalingen die in de Belgische wet corporate governance en haar uitvoeringsbesluiten zijn ingeschreven moeilijkheden veroorzaakt, omdat een aantal bepalingen onmogelijk in de praktijk kunnen worden toegepast.
E. De Commissie “De bedrijfsrevisor en de toezichthouders: nieuwe uitdagingen voor het beroep”
Tijdens de debatten bleek er eensgezindheid te bestaan onder de deelnemers dat er duidelijk en uitdrukkelijk moet worden gecommuniceerd over
het bestaande interne toezicht van het beroep en de rol die personen, onafhankelijk van het beroep, hierin hebben.
Tijdens de werkzaamheden bestond er quasi unanimiteit dat een betere
communicatie van en een meer grondige uitleg over de werkzaamheden
van het Instituut, de perceptie van de kwaliteit van het toezicht op het
beroep dienen te verbeteren.
IBR – JAARVERSLAG 2003
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Diverse opinies werden geuit ten aanzien van de organisatie van dit
toezicht. Sommigen vonden dat, mits een verbeterde communicatie, de
huidige bevoegdheden die door de wetgever zijn toevertrouwd aan het
Instituut moeten worden behouden. Onafhankelijke magistraten nemen
immers vandaag reeds deel aan de tuchtinstanties. Er waren verschillen
van mening betreffende het toezicht op de kwaliteitscontrole. Sommigen
stelden voorstander te zijn van een externe participatie in de werkzaamheden van het Instituut, anderen zagen er een potentieel gevaar in voor de
schending van het beroepsgeheim.
Uit de werkzaamheden kan worden besloten dat het Instituut der
Bedrijfsrevisoren de expectation gap moet overwinnen door niet alleen aan
zijn leden kenbaar te blijven maken hoe het zijn wettelijk toezicht op de
beroepsuitoefening van de bedrijfsrevisoren ten uitvoer legt. Het moet
eveneens de toezichthouders – en het maatschappelijk verkeer in het algemeen – de wijze kenbaar maken waarop het de bestaande controle-instrumenten aanwendt in het algemeen belang en meer specifiek in het belang
van de aandeelhouders, de investeerders, de spaarders en de werknemers.

1.3. Memorandum aan de Regering
De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft in 2003 een Memorandum aan de Formateur van de Regering(1) en de toekomstige Minister
van Economie, Voogdijminister van het Instituut, gericht om de regels
inzake wettelijke controle van de rekeningen te moderniseren teneinde alle
betrokken partijen een betere bescherming te bieden. Daarbij moet de rol
van de revisor in Europa, de rol van de revisor in de financiële communicatie, de sociale rol van de revisor en het belang van de organisatie van het
beroep worden onderstreept.
De Raad van het IBR meent dat de Regering de strategie van de Europese Commissie betreffende de in 2003 uitgewerkte reglementering in de
Verenigde Staten moet steunen. Europa wenst te komen tot een weder-

(1) De volledige tekst van het Memorandum aan de Regering is opgenomen als bijlage 1 bij
onderhavig jaarverslag.
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zijdse erkenning waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van
de wettelijke controle in Europa en de graad van technische en ethische
normalisatie, met de kwaliteitscontrole en met de mechanismen voor
externe controle op het beroep. In België gaat een dergelijke externe controle terug tot 1953. In dezelfde logica, is het wenselijk de Belgische
regels met betrekking tot onafhankelijkheid, die een extraterritoriaal
effect hebben, aan te passen.
Om tot meer Europese harmonisatie te komen, meent de Raad van het
IBR dat de revisorenvennootschappen ook de vorm moeten kunnen aannemen van burgerlijke vennootschap opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met de bedoeling, onder bepaalde voorwaarden, een
Europese vennootschap op te richten.
De Raad van het IBR meent dat de middelen van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen op korte termijn moeten worden versterkt
opdat ze haar toekomstige belangrijke opdrachten, o.a. op het domein van
de Europese boekhoudkundige normalisatie volgens IAS/IFRS, naar behoren zou kunnen uitvoeren.
De Raad van het IBR meent dat de burgerlijke aansprakelijkheid van
de revisoren bij wet moet worden vastgelegd op maximaal 50 keer het
bedrag van de honoraria inzake controleopdrachten, behalve in geval van
bedrog, gelet op de financiële middelen die er op het spel staan en het niet
verzekerbare en theoretische karakter van een onbeperkte aansprakelijkheid.
De Raad van het IBR wijst op de noodzaak een uitvoeringsbesluit van
artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door
artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002, te voorzien, om conform te zijn
met de Aanbeveling van de Europese Commissie d.d. 16 mei 2002 betreffende de onafhankelijkheid van de met wettelijke controle belaste accountant binnen de Europese Unie, door de categorieën vast te leggen van nonauditprestaties en honoraria, die moeten worden weergegeven in het jaarverslag.
De Raad wenst eveneens de aandacht van de Regering en de wetgever
te vestigen op de noodzaak de wet corporate governance van 2 augustus 2002
en de uitvoeringsmaatregelen te verbeteren om beter rekening te houden
met de Europese Aanbeveling van 16 mei 2002.
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Wat de sociale rol van de revisor betreft, meent de Raad van het IBR
dat het volgende moet gebeuren:
– het koninklijk besluit van 1973 actualiseren met het oog op een verbetering van de kwaliteit van de financiële informatie naar de ondernemingsraden;
– de wet van 2 mei 2002 betreffende de vzw’s vervolledigen om mutatis
mutandis de in het Wetboek van vennootschappen opgenomen bepalingen inzake mandaten van commissaris toepasbaar te maken (bijvoorbeeld, voor wat betreft de benoeming voor een mandaat van drie jaar,
de onderzoeksbevoegdheden van de commissaris en de voorwaarden en
modaliteiten inzake ontslag); en
– een wettelijk kader scheppen voor de communicatie en de controle van
de informatie in sociale aangelegenheden en milieuaangelegenheden.
Om de continuïteit en de effectiviteit van de tuchtprocedures te waarborgen, meent de Raad van het IBR dat in uitvoering van artikel 10 van
de wet van 1953 een tuchtreglement moet worden aangenomen om o.a.
het mechanisme van plaatsvervanging voor magistraten binnen de tuchtinstanties te vervolledigen en de procedure voor het instellen van een
beroep door de Raad van het IBR voor de tuchtrechtelijke Commissie van
Beroep te versterken, dit in navolging van een mechanisme dat op gerechtelijk niveau bestaat.
Om het overleg met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen te
vereenvoudigen, zouden de drie betrokken instituten vertegenwoordigd
moeten zijn met een raadgevende stem.
De Raad van het IBR meent dat het koninklijk besluit van 13 oktober
1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren moet worden
gewijzigd om rekening te houden met de Bologna-akkoorden, die een
Master niveau voorzien, en om in de mogelijkheid te voorzien het eerste
stagejaar te organiseren samen met het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten (IAB).
De Raad van het IBR meent dat het noodzakelijk is, zijn bij koninklijk
besluit goedgekeurd huishoudelijk reglement te actualiseren.
De Raad van het IBR deelt de bezorgdheid die blijkt uit het voorontwerp van wet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Tewerkstelling,
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dat is onderzocht tijdens de vorige legislatuur, en dat de regels inzake het
statuut van zelfstandige wil toepassen en verduidelijken waarbij de noodzaak wordt onderstreept rekening te houden met de specificiteit van de
regels die algemeen van toepassing zijn op de vrije beroepen, en op de bedrijfsrevisoren in het bijzonder, o.a. de regels inzake de uitoefening van het
beroep (persoonlijke aansprakelijkheid verbonden met de ondertekening
van de verslagen, enz.) en de regels die van toepassing zijn op de stage.
De Raad van het IBR is er voorstander van, zoals toegestaan onder het
voorstel van de kaderwet van Senator M. STEVERLYNCK (Parl. St. Senaat,
2001-02, nr. 1289/1) de specialiteit van bepaalde auditors te erkennen,
bijvoorbeeld op IT-gebied, de interne audit of opsporing van fraude, zonder daarom een monopolie op de titel of uitoefening van de functie te creëren. De bedoeling is het vrije ondernemerschap en de ontwikkeling van de
activiteiten verbonden met certificeringopdrachten, in domeinen die constant evolueren, te stimuleren.

1.4. Ontwikkeling van de onafhankelijkheidsregels
in het buitenland
De onafhankelijkheidsregels zijn het voorwerp blijven uitmaken van heel
wat debatten, dit zowel op Belgisch, Europees, als op internationaal vlak.
De internationale evolutie die hierna kort wordt aangehaald, is uitvoeriger besproken in het Jaarverslag 2002 van het IBR(1) en in de Periodieke
Berichten(2).
Tengevolge van de Aanbeveling van 16 mei 2002 die de basisbeginselen
vastlegt van de onafhankelijkheid van de wettelijke rekeningcontroleur om
tot een harmonisering te komen op Europees vlak binnen een tijdspanne
van drie jaar, is de Europese Commissie in 2003 begonnen met een evaluatie van de omzetting van de Aanbeveling van 16 mei 2002 en heeft aangekondigd dat de beginselen van deze Aanbeveling zouden kunnen worden
opgenomen in het kader van de modernisering van de Achtste Richtlijn.
(1) IBR, Jaarverslag, 2002, p. 22-38, p. 93-97 en p. 271-281, eveneens beschikbaar op de
website van het IBR.
(2) D. SZAFRAN, “Ontwikkelingen in de onafhankelijkheidsregels van de commissaris”,
IBR, Periodieke Berichten, nr. 3/2003, p. 6-12.
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De International Federation of Accountants (IFAC) had in november 2001
een nieuwe sectie van zijn Code of Ethics (deel B, sectie 8) goedgekeurd over
de onafhankelijkheid. De IFAC heeft in 2003 een voorstel tot aanpassingen aan de andere secties van zijn Code of Ethics (delen A en C, en andere
secties van deel B) gemaakt en heeft de commentaren ontvangen op
30 november 2003.
Als gevolg van de wet Sarbanes-Oxley(1) aangenomen in de Verenigde
Staten op 30 juli 2002, heeft de Securities and Exchange Commission (SEC),
de Amerikaanse beurstoezichthouder, op 26 januari 2003 zijn nieuwe
regels uitgevaardigd over de onafhankelijkheid van de externe auditors van
beursgenoteerde vennootschappen in de Verenigde Staten(2). De SEC had
reeds voordien een aantal regels uitgevaardigd op 21 november 2000(3).
De nieuwe regels van de SEC herformuleren de vroegere regels met
betrekking tot non-auditdiensten, versterken de rol van het auditcomité
inzake het toelaten van non-auditdiensten, voorzien in de rotatie van de
verantwoordelijke auditors, het verbod van sommige externe auditors om
in dienst te treden van de geauditeerde vennootschap gedurende de periode van één jaar (cooling-off period) en de informatieverstrekking tussen de
externe auditor en het auditcomité van de geauditeerde vennootschap.
Deze nieuwe bepalingen zijn in werking getreden op 6 mei 2003.

1.5. Ontwikkeling van de onafhankelijkheidsregels in België
1.5.1.

Ontwikkelingen betreffende de toepassing van de wet
corporate governance van 2 augustus 2002

A. Wettelijk kader
De wet corporate governance bevat bepalingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris, de verantwoordelijkheid van de
(1) Sarbanes-Oxley Act, 30 July 2002, Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745 (2002), beschikbaar
op de website www.sarbanes-oxley.com.
(2) SEC, Strengthening the Commission’s requirement regarding auditor independence, 17 CFR
Part 249, Verenigde Staten, 26 januari 2003, beschikbaar op de website van de SEC:
www.sec.gov/rules/final/33-8183a.htm.
(3) SEC, Revision of the Commission’s Auditor Independence Requirements, 17 CFR Parts 210
and 240, Verenigde Staten, 21 november 2000, beschikbaar op de website van de SEC
www.sec.gov/rules/final/33-7919.htm; een overzicht werd eveneens opgenomen in het
Jaarverslag 2000 van het IBR (p. 49-56).
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bestuurders, de erkenning van het directiecomité, het houden van de algemene vergaderingen en belangenconflicten. De Raad van het IBR heeft
onder meer bij de Regering en het Parlement het belang van de werkzaamheden van de Europese Commissie en van een noodzakelijke Europese
harmonisatie(1) onderstreept. De nieuwe onafhankelijkheidsregels zijn in
werking getreden op 1 oktober 2003.
B. Koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de
onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen (dat het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen wijzigt)
Het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de
onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen, geeft een
definitie van beroepsmatig samenwerkingsverband om vast te stellen
welke personen, de commissaris inbegrepen, onder het toepassingsveld
vallen. Deze definitie heeft enkel betrekking op non-auditdiensten in relatie tot de onafhankelijkheid van de commissaris (art. 133 W. Venn.). Zij
verschilt van de definitie opgenomen in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, die betrekking heeft op het geheel van de controleopdrachten. De
definitie van het koninklijk besluit van 4 april 2003 verschilt eveneens
van de definitie van netwerk zoals opgenomen in de Europese Aanbeveling
van 16 mei 2002. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder beroepsmatig samenwerkingsverband de volgende samenwerking verstaan, georganiseerd tussen de commissaris en een natuurlijke of rechtspersoon:
“1° elke vennootschap die ertoe strekt het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen
en waarin de commissaris aandeelhouder, vennoot, bestuurder of zaakvoerder is;
2° elke vereniging of vennootschap in de zin van artikel 8, § 4, van de wet van
22 juli 1953 gevormd tussen één of meer commissarissen en andere personen die
niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor bezitten noch een gelijkwaardig erkende
hoedanigheid;
3° elke vennootschap of persoon waarmee de vennootschap of de vereniging zoals
(1) Cf. IBR, Advies van de Raad van het IBR van 18 september 2002 op het voorontwerp
van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, Jaarverslag, 2002, p. 272.
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bedoeld in 1° of 2° verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen;
4° elke functie van vennoot, aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder, beheerder of
lid van de vennootschap, vereniging of persoon vermeld onder 1° tot en met 3°,
die van het bij de controleopdracht betrokken team deel uitmaakt;
5° elke arbeidsovereenkomst door de commissaris gesloten met een bedrijfsrevisor;
6° elk bedrijfsrevisor waarmee de vennootschap, vereniging of persoon zoals
bedoeld in 1°, 2° of 3° een arbeidsovereenkomst heeft gesloten;
7° elke overeenkomst die het recht inhoudt een gemeenschappelijke benaming te
gebruiken of ernaar te verwijzen;
8° elke overeenkomst die een verbintenis tot wederkerige aanbeveling omvat;
9° elke overeenkomst of vennootschap die ertoe strekt professionele middelen in
gemeenschap te brengen.”(1).
Deze definitie werd overgenomen uit het voorstel geformuleerd door
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen in zijn advies van 24 oktober 2002 met betrekking tot het voorontwerp van koninklijk besluit (nu
het koninklijk besluit van 4 april 2003).
De Raad van het IBR heeft een verzoek tot nietigverklaring ingeleid
voor de Raad van State tegen deze definitie, die afwijkt van de definitie
van het koninklijk besluit van 1994 en van de Europese Aanbeveling van
16 mei 2002.
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003, kan de commissaris zich niet onafhankelijk verklaren in geval hijzelf of de personen
waarmee hij samenwerkt:
“1° in de gecontroleerde vennootschap een beslissing neemt of in de besluitvorming tussenkomt;
2° bijstand verleent of deelneemt aan de voorbereiding of het voeren van de boekhouding of aan de opstelling van de jaarrekening of van de geconsolideerde
jaarrekening van de gecontroleerde vennootschap;
(1) Artikel 183quinquies van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen, ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk
besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de
commissaris in het gedrang brengen.
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3° instaat voor de opstelling, de ontwikkeling, de invoering en het beheer van
technologische systemen van financiële informatie in de gecontroleerde vennootschap;
4° instaat voor het waarderen van de elementen van de jaarrekening of van de
geconsolideerde jaarrekening van de gecontroleerde vennootschap indien deze een
belangrijk element vormen van de jaarrekening;
5° deelneemt aan de interne auditfunctie;
6° de gecontroleerde vennootschap vertegenwoordigt bij de afwikkeling van fiscale of andere geschillen;
7° tussenkomt in de werving van personen die deel uitmaken van een orgaan of
van het leidinggevend personeel van de gecontroleerde vennootschap.” (1).
C. Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het Advies- en
controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris
De wet corporate governance stelt de oprichting van een Advies- en controlecomité(2) in het vooruitzicht met zetel te Brussel en bekleed met rechtspersoonlijkheid. Dit Comité wordt samengesteld uit leden onafhankelijk van
het beroep van bedrijfsrevisor. Ze worden op voorstel van de Minister van
Economie en van de Minister van Justitie door de Koning benoemd voor
een hernieuwbare periode van vijf jaar. Het koninklijk besluit van 4 april
2003 waarbij het Comité wordt opgericht, stelt dat dit wordt samengesteld uit negen leden, die geen lid mogen zijn van de HREB of het IBR.
Het koninklijk besluit voorziet ook dat de HREB en het IBR elk een
effectief en een plaatsvervangend deskundige aanstellen. Deze deskundigen worden door de Voorzitter van het Comité uitgenodigd, maar kunnen
niet aan de beslissingen deelnemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is
van toepassing op de leden van het Comité en op de deskundigen.
Het Comité is bevoegd om:
– op verzoek van de commissaris een voorafgaandelijk advies te verstrekken over de verenigbaarheid van een prestatie met zijn onafhankelijke
(1) Artikel 183ter van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen, ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk besluit
van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen.
(2) Zie ook infra punt 11.2.
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taakuitoefening, met inbegrip van de toepassing van de “one to one”regel;
– een zaak met betrekking tot de onafhankelijke taakuitoefening van een
commissaris aanhangig te maken bij het bevoegde tuchtorgaan bij het
IBR; daartoe kan het Comité alle nuttige informatie opvragen bij het
IBR.
Het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het Comité
bepaalt zijn samenstelling, organisatie, werking en financieringswijze.
Het Advies- en controlecomité is in werking getreden sinds 1 september 2003.
D. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
De bepalingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissaris zijn in werking getreden op 1 oktober 2003, zijnde de eerste dag van
de vijfde maand volgend op de bekendmaking van het K.B. (op 19 mei
2003) in het Belgisch Staatsblad(1).
De bepalingen hiervoor opgenomen (cooling-off period van twee jaar en
beperking van de non-auditdiensten) zijn toepasselijk op prestaties en
situaties die zijn ontstaan na 1 oktober 2003, zijnde de datum van inwerkingtreding(2).
De Raad van het IBR is van mening dat de bepalingen met betrekking
tot de prestaties die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de
commissaris niet van toepassing zijn op de prestaties en situaties die ontstaan zijn voor 1 oktober 2003 op voorwaarde dat deze prestaties zich niet
voortzetten na de hernieuwing van het mandaat van commissaris.
De “one to one”-regel is toepasselijk op de bezoldigingen die betrekking
hebben op diensten, opdrachten en mandaten gepresteerd vanaf het begin
van de mandaten van de commissaris die een aanvang nemen na 1 oktober
2003, zijnde de datum van inwerkingtreding van de bepalingen(3). De
(1) Art. 10 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het Comité en
art. 4 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de
onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen.
(2) Art. 55, § 2, van de wet corporate governance van 2 augustus 2002.
(3) Art. 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties
die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen.
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prestaties verricht gedurende de mandaten van commissaris die een aanvang namen vóór 1 oktober 2003 worden dus niet beoogd door de “one to
one”-regel.
De wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de
samenstelling en de werking van het Advies- en controlecomité zijn in
werking getreden op de dag van de bekendmaking van het besluit van
4 april 2003 tot oprichting van het Comité(1) in het Belgisch Staatsblad
(B.S. 19 mei 2003).
1.5.2.

Advies van de Raad van het IBR

A. Betreffende de toepassing van de “one to one”-regel
Artikel 133, vijfde tot zevende lid, van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door artikel 4 van de wet corporate governance van
2 augustus 2002, voorziet in een beperking van de verenigbare prestaties
(“one to one”-regel): de commissaris en de personen waarmee hij samenwerkt mogen geen andere diensten verrichten voor sommige gecontroleerde vennootschappen en haar dochtervennootschappen, dan de opdrachten die krachtens de wet werden toevertrouwd aan de commissaris, voor
zover het totale bedrag van de vergoedingen voor deze diensten (uitgezonderd de acquisitieaudits) hoger ligt dan de in artikel 134, § 1 van het
Wetboek van vennootschappen (dat de bezoldiging van de commissaris
betreft zoals vastgesteld door de algemene vergadering) bedoelde bezoldigingen. Deze regel is van toepassing op de genoteerde vennootschappen
als gedefinieerd in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen en op
de ondernemingen die deel uitmaken van een groep die verplicht is geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te publiceren. Van dit verbod
kan worden afgeweken:
(i) na een gunstige beslissing van het auditcomité, wanneer de statuten
van de betrokken onderneming voorzien in de oprichting binnen de
raad van bestuur van een dergelijk comité dat met name belast is met
een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris;
(ii) als de commissaris voorafgaandelijk een gunstig advies heeft verkregen
van het Advies- en controlecomité;
(1) Art. 10 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het Comité.
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(iii) als binnen de vennootschap een college van, van elkaar onafhankelijke, commissarissen is opgericht.
De Raad van het IBR is van mening dat deze regel op een geglobaliseerde manier moet worden beoordeeld, het is te zeggen dat de verhouding
tussen de vergoedingen en de bezoldigingen moet worden beoordeeld, in
het geval van een vennootschap die deel uitmaakt van een groep, door het
vergelijken van:
– “enerzijds, het totaal van de vergoedingen die betrekking hebben op
andere diensten dan de opdrachten die door de wet zijn toegekend aan
de commissaris en andere dan acquisitieaudits, en die in hun globaliteit door de vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn toegekend aan de commissaris of aan een persoon met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij in een beroepsmatig
samenwerkingsverband staat; en
– anderzijds, het totaal van de bezoldigingen die beoogd worden in artikel 134, § 1, van het Wetboek van vennootschappen of in de equivalente wettelijke of contractuele bepalingen in het buitenland, en die
door de vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn toegekend
aan de commissaris of aan een controleur van de jaarrekening met wie
hij in beroepsmatig samenwerkingsverband staat.”(1).
De Raad van het IBR is van mening dat de honoraria moeten worden
berekend voor de duur van het mandaat van de commissaris (drie jaar) aangezien het artikel 133, lid 5, van het Wetboek van vennootschappen verwijst naar de bezoldigingen van de commissaris vastgesteld overeenkomstig artikel 134, § 1, van het Wetboek van vennootschappen.
B. Betreffende de vermelding van de non-auditdiensten en honoraria
in het jaarverslag
De Raad van het IBR heeft de aandacht van de Regering gevestigd op de
noodzaak een uitvoeringsbesluit van artikel 134 van het Wetboek van ven(1) Advies van de Raad van het IBR van 18 september 2002 op het voorontwerp van
koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, Jaarverslag, 2002, p. 280; zie ook het
advies van de Raad van het IBR van 7 december 2001 in het Jaarverslag 2001 van het
IBR (p. 293-316).
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nootschappen te voorzien, zoals gewijzigd door artikel 5 van de wet van
2 augustus 2002, teneinde conform te zijn met de Aanbeveling van de
Europese Commissie van 16 mei 2002 betreffende de onafhankelijkheid
van de met wettelijke controle belaste accountant binnen de Europese
Unie. De wet bepaalt dat het de Koning is die de categorieën non-auditprestaties en bezoldigingen vastlegt, welke in het jaarverslag moeten vermeld staan.
C. Betreffende de reparatie van een aantal bepalingen van de wet
corporate governance van 2 augustus 2002
De Raad heeft tevens de aandacht van de Regering en de wetgever
gevestigd op de noodzaak de wet van 2 augustus 2002 op volgende punten
aan te passen:
– het toepassingsgebied beperken tot de gepresteerde diensten ten gunste van de gecontroleerde vennootschappen, hun Belgische dochtervennootschappen en de Belgische vennootschappen die de gecontroleerde
vennootschap controleren (en niet van de in België verbonden vennootschappen en de buitenlandse dochtervennootschappen), om conform te
zijn met de wil van de Europese Commissie de onafhankelijkheidsregels te harmoniseren;
– de extraterritoriale effecten van de nationale regels vermijden door de
Belgische bepalingen niet toe te passen op de prestaties verricht door
het buitenlands netwerk van de commissaris ten aanzien van de buitenlandse dochtervennootschappen van de geauditeerde vennootschap;
– een de minimis regel voorzien voor non-auditdiensten van klein belang
(bijvoorbeeld 5 % van de honoraria), zoals dat het geval is bij de wet
Sarbanes-Oxley die het Congres van de Verenigde Staten in juli 2002
heeft aangenomen, om ongewenste gevolgen te vermijden in geval van
het leveren van diensten die geen gevolg hebben voor de onafhankelijkheid van de commissaris;
– de retroactieve werking (twee jaar) beperken tot de onverenigbare
prestaties waarvan de honoraria, de honoraria in het kader van het
mandaat van commissaris overschrijden;
– de discrepantie wegwerken tussen de Nederlandse en Franse versie van
de wettekst en waar nodig de syntaxis aanpassen.
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D. Betreffende het koninklijk besluit van 4 april 2003 met betrekking tot
de onverenigbare diensten
Wat het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreft, met de lijst van diensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid, stelt de Raad van
het IBR volgende aanpassingen voor:
– de definitie van samenwerkingsverband moet worden aangepast om
conform de Aanbeveling van 16 mei 2002 van de Europese Commissie
te zijn;
– de formulering inzake het voeren van de interne audit en de boekhouding moet worden aangepast om rekening te houden met de Aanbeveling van 16 mei 2002 van de Europese Commissie die met name eveneens het opmaken van de financiële staten beoogt (en niet alleen de
jaarrekening).
E. Betreffende de omzetting van de andere bepalingen van de Europese
Aanbeveling door het IBR
De Raad van het IBR heeft aan de leden in 2003 een voorontwerp van
regels medegedeeld die ertoe strekken om de bepalingen van de Europese
Aanbeveling die nog niet zijn opgenomen in de Belgische wetgeving of
reglementering om te zetten. In het bijzonder gaat het om de “interne
rotatie” van de vaste vertegenwoordiger van de revisorenvennootschap na
zeven jaar en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken om het risico van
economische afhankelijkheid van de revisor te vermijden ten opzichte van
een entiteit of een groep van gecontroleerde entiteiten. De Raad heeft de
opmerkingen van de confraters onderzocht en bereidt een nieuw ontwerp
voor.

1.5.3.

Mandaat van commissaris in meerdere vennootschappen van
eenzelfde groep

De Raad heeft kennis genomen van een rechterlijke beslissing aangaande
de benoeming van een commissaris in meerdere vennootschappen van eenzelfde groep.
Zonder afbreuk te doen aan de regels die van toepassing zijn op de
onafhankelijkheid van de commissaris, is de Raad van het IBR van mening
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dat er geen onverenigbaarheid bestaat voor eenzelfde bedrijfsrevisor om
gelijktijdig een mandaat van commissaris uit te oefenen in een vennootschap die deel uitmaakt van een groep en een mandaat van commissaris in
een andere vennootschap van dezelfde groep.
De Normen van het IBR inzake de certificatie van de geconsolideerde
jaarrekening voorzien dat: “Iedere controleopdracht zal uitgevoerd worden volgens
een aangepast werkprogramma gesteund op een voldoende kennis van de groep.”
(IBR, Vademecum 2002, p. 934, par. 2.1.). Het feit dat eenzelfde bedrijfsrevisor zowel in de moedervennootschap als in de dochtervennootschappen
het commissarismandaat uitoefent, draagt bij tot de verbetering van zijn
kennis van die groep.
De Normen van het IBR inzake de certificatie van de geconsolideerde
jaarrekening voorzien uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor een bedrijfsrevisor die belast is met de controle op de geconsolideerde jaarrekening
van de moedervennootschap, om ook belast te zijn met de controle op de
jaarrekening van de dochtervennootschappen. Deze Normen bepalen
inderdaad dat: “Wanneer de revisor die met de controle op de geconsolideerde jaarrekening is belast, ook verantwoordelijk is voor de controle op de rekeningen van de
dochteronderneming, zal hij zijn werkprogramma opstellen rekening houdend met de
vereisten van de controle op de geconsolideerde jaarrekening.” (IBR, Vademecum
2002, p. 936, par. 2.3.1.).
Indien de revisor die belast is met de wettelijke controle op de jaarrekening van de moedervennootschap niet belast is met de wettelijke controle op de jaarrekening van de dochtervennootschappen, voorzien de normen dat de revisor, in sommige gevallen, bijkomende werkzaamheden
moet uitvoeren bij de dochtervennootschap. Zo bepalen de Normen inzake
de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening dat: “Wanneer een voor
de geconsolideerde jaarrekening belangrijke dochteronderneming niet het voorwerp
heeft uitgemaakt van een aanvaardbare externe controle, zal de bedrijfsrevisor bijkomende werkzaamheden moeten uitvoeren.” (IBR, Vademecum 2002, p. 938,
par. 2.4.).
De Raad van het IBR bevestigt zijn standpunt volgens hetwelke er
noch een verplichting noch een onverenigbaarheid bestaat voor de revisor
die belast is met de wettelijke controle binnen een groep, om tegelijkertijd belast te zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening van één
of meerdere dochtervennootschappen binnen deze groep.
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Overeenkomstig artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen,
gewijzigd door artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart
1989, voorziet het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende wijziging
van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen op limitatieve wijze een lijst van de prestaties die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de commissaris
en voorziet in een regel voor de beperking van de honoraria betreffende
non-auditdiensten in beursgenoteerde vennootschappen en in vennootschappen die deel uitmaken van een groep, die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen en publiceren, en in hun dochterondernemingen.
Deze nieuwe regels inzake onafhankelijkheid van de commissaris hebben
geen invloed op de mogelijkheid voor een bedrijfsrevisor om tegelijkertijd
een mandaat van commissaris uit te oefenen in een vennootschap van een
groep en in andere vennootschappen van dezelfde groep, zonder afbreuk te
doen aan het eerbiedigen van de wettelijke en reglementaire bepalingen.
1.5.4.

Financiële afhankelijkheid: interpretatie van art. 13 van het
K.B. van 10 januari 1994

De Raad heeft vastgesteld dat de beroepsmatige inkomsten van een
bedrijfsrevisor voor een aanmerkelijk groot percentage afkomstig zijn van
twee groepen van ondernemingen en dit voor de uitvoering van controlewerkzaamheden.
Het artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren stelt: “De bedrijfsrevisoren mogen
hun activiteit niet derwijze beperken dat hun beroepsinkomsten uitsluitend afhankelijk zijn of van een zeer beperkt aantal onderscheiden opdrachten of functies, of van
opdrachten en functies die concreet alle afhankelijk zijn van één enkele belangengroep of van éénzelfde gezag.”.
De Raad heeft beslist, rekening houdend met het feit dat de bedrijfsrevisor ook nog over andere bronnen van inkomsten beschikt, om aan de
bedrijfsrevisor een termijn van twee jaar toe te staan om aan de vastgestelde toestand te verhelpen.
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1.6. Evolutie van de economische beroepen: gedragslijnen
inzake publiciteit
De Raad van het IBR heeft in maart 2003 de gedragslijnen inzake publiciteit, die door het Interinstitutencomité waren voorgesteld, goedgekeurd.
Het comité heeft hiervoor rekening gehouden met het advies van de Hoge
Raad voor de Economische Beroepen van 13 juni 2002 en met de wet van
2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de
onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake
de vrije beroepen.
Deze gedragslijnen zijn eveneens goedgekeurd door de respectievelijke
Raden van het IAB en het BIBF, en zijn bijgevolg toepasselijk op het
geheel van de economische beroepen.
De gedragslijnen werden simultaan medegedeeld aan de leden van het
IBR, het IAB en het BIBF op het einde van de maand april 2003. De
Voorzitter van het IBR heeft dienaangaande op 30 april 2003 een omzendbrief gericht aan de leden van het IBR met de gedragslijnen, die eveneens
beschikbaar zijn op het Extranet van het IBR.
De gedragslijnen worden opgenomen als bijlage 2 bij dit jaarverslag.

1.7. Deontologie
1.7.1.

Beroepsgeheim

A. Beroepsgeheim in het kader van een discovery-procedure
In 2003 is aan het Instituut de vraag voorgelegd welke houding de commissaris van een Belgische vennootschap mag of moet aannemen ingeval
hij wordt geconfronteerd met het verzoek tot mededeling van (al dan niet
vertrouwelijke) documenten in het kader van een discovery-procedure in het
buitenland.
Geldt het beroepsgeheim, zoals bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek of heeft de commissaris, desgevallend onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om werkdocumenten ter beschikking te stellen?
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Op advies van de Juridische Commissie van het Instituut heeft de Raad
vooreerst onderzocht wat de draagwijdte is van een zogenaamde discoveryprocedure. Overeenkomstig het buitenlandse procedurerecht voeren partijen eerst een discovery-procedure vooraleer het eigenlijke geschil wordt
behandeld en de rechtbank zelf op de grond van de zaak ingaat. Deze
discovery is de fase in een procedure waarin na de inleiding van het geding,
maar nog voor de eigenlijke behandeling van de zaak, alle feiten die relevant kunnen zijn als bewijs wederzijds beschikbaar worden gemaakt aan
de procespartijen.
Het doel van een discovery is om de partijen toe te laten van bij het
begin de sterkten en zwakten van het dossier van de tegenpartij in te
schatten. Het gaat dan om de overhandiging van documenten en het verhoor van getuigen.
In het voorgelegde geval heeft de Raad toepassing gemaakt van de
algemene principes inzake het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en is
tot het volgende besluit gekomen:
– De commissaris kan spreken en/of documenten overmaken, zonder het
beroepsgeheim te schenden, indien hij zich in een procedure “in
rechte” bevindt, dit wil zeggen een procedure gevoerd voor een onderzoeksrechter.
– Gegeven het feit dat een discovery-procedure niet noodzakelijk de eigenschappen van een procedure “in rechte” heeft, meent de Raad dat de
commissaris niet de mogelijkheid heeft om vertrouwelijke gegevens
mede te delen in het kader van een dergelijke procedure.
– Als een buitenlandse rechtsmacht dan toch informatie wil verkrijgen,
is het wenselijk dat via een rogatoire commissie wordt gehandeld.
– Uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek en artikel 27
van de wet van 1953 dienen restrictief te worden geïnterpreteerd; een
discovery-procedure is niet opgenomen als een uitzondering op het
beroepsgeheim; dus kan de commissaris geen mededeling doen in het
kader van een dergelijke procedure.
– Zelfs ingeval de cliënt zijn toestemming zou verlenen aan de commissaris om aan de discovery-procedure mee te werken, blijft het beroepsgeheim in hoofde van de commissaris gelden. Immers, de uitzondering
op het beroepsgeheim ingeval van schriftelijke toestemming van de
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onderneming geldt enkel voor de mededeling van een attest of bevestiging (artikel 458 Sw. juncto artikel 27, tweede lid van de wet van
22 juli 1953).
De Raad is bijgevolg tot de conclusie gekomen dat de commissaris van
een Belgische vennootschap in het kader van een discovery-procedure gebonden is aan het beroepsgeheim. Hij mag geen vertrouwelijke documenten overmaken, zelfs niet als zijn cliënt hem daartoe toestemming geeft.
De Raad heeft onderhavig standpunt ingenomen onder voorbehoud
van een eventuele andersluidende gerechtelijke uitspraak.
B. Beroepsgeheim inzake de jaarlijkse mededeling
In de loop van het jaar heeft de Raad positief gereageerd op een vraag vanwege een onderzoeksrechter om toegang te krijgen tot de jaarlijkse mededeling van een revisorenvennootschap, zoals medegedeeld aan het Instituut.
De Raad is van oordeel dat ten aanzien van de onderzoeksrechter geen
beroepsgeheim inzake de informatie die de bedrijfsrevisoren jaarlijks aan
het Instituut moeten mededelen in toepassing van artikel 32 van het huishoudelijk reglement geldt.
In het concrete geval is de Raad dan ook tot de conclusie gekomen dat
er geen redenen waren om niet in te gaan op het verzoek van de onderzoeksrechter tot het overmaken van de jaarlijkse mededeling.
C. Draagwijdte van het beroepsgeheim in de contacten tussen confraters
Een advocaat is van mening dat één van zijn cliënten benadeeld is bij een
verrichting inzake inbreng in natura. Hij overweegt om zich burgerlijke
partij te stellen tegen de bestuurders op grond van artikel 610, 4°, van het
Wetboek van vennootschappen en tegen bedrijfsrevisor X op grond van
artikel 9bis van de wet van 22 juli 1953.
Teneinde zijn slaagkansen te beoordelen in het geval hij klacht neerlegt
bij een onderzoeksrechter, vraagt de advocaat aan bedrijfsrevisor Y om het
verslag opgemaakt door bedrijfsrevisor X te analyseren. Op basis van de
conclusies van bedrijfsrevisor Y zal de advocaat beslissen om al dan niet
een procedure in te stellen.
IBR – JAARVERSLAG 2003

51

I

I

Een confrater stelt verschillende vragen hieromtrent. De Juridische
Commissie beantwoordt de gestelde vragen als volgt:
a. Mocht bedrijfsrevisor Y bedrijfsrevisor X contacteren zonder de
instemming van de advocaat (in de veronderstelling dat indien de
instemming zou worden gevraagd, deze zou worden geweigerd), kan
bedrijfsrevisor Y worden gesanctioneerd uit hoofde van het niet-respecteren van het beroepsgeheim?
De Juridische Commissie verwijst naar artikel 25, eerste lid van het
koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de
bedrijfsrevisoren dat stipuleert: “Wanneer een bedrijfsrevisor het werk of de
verklaring van een andere bedrijfsrevisor zou kunnen in opspraak brengen, moet
hij, voor zover het beroepsgeheim zich daar niet tegen verzet, hem onmiddellijk
op de hoogte brengen van de punten waarover er een meningsverschil bestaat.”.
In het algemeen is de Juridische Commissie van oordeel dat de mededeling van het bestaan van de opdracht zelf op zich het beroepsgeheim
in het gedrang kan brengen.
Concreet hangt het af van de omstandigheden of het contact tussen de
twee bedrijfsrevisoren al dan niet een schending van het beroepsgeheim
inhoudt. Zo is het denkbaar dat in het kader van een “second opinion” de
bedrijfsrevisor geen probleem ondervindt in dat opzicht mits hij zijn
cliënt ervan op de hoogte brengt dat hij zijn confrater zal contacteren.
In het kader van een eventuele strafrechtelijke procedure is de mededeling van het bestaan van de opdracht veel delicater (b.v. risico voor het
laten verdwijnen van bewijsmateriaal).
De Juridische Commissie wijst evenwel op het tweede lid van
genoemd artikel 25, waarin wordt gesteld: “Hij zal oordeelkundig tewerk
gaan en eventueel het advies van een andere bedrijfsrevisor of van een advocaat
inwinnen.”. De toevlucht tot deze alternatieve procedure vormt een
oplossing in de gevallen waarin een contact met de confrater strijdig
zou zijn met de naleving van het beroepsgeheim. Immers, de geraadpleegde derde revisor of advocaat zijn zelf onderworpen aan het
beroepsgeheim.
b. Dient bedrijfsrevisor Y in zijn dossier te beschikken over een schriftelijke bevestiging vanwege de advocaat waarin wordt gepreciseerd dat
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laatstgenoemde weigert hem van zijn beroepsgeheim te ontheffen; met
andere woorden, moet bedrijfsrevisor Y pro-actief handelen om ontheven te worden van het beroepsgeheim dat hem bindt aan zijn opdrachtgever teneinde artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 januari
1994 te eerbiedigen?
De Juridische Commissie verwijst naar artikel 27 van de wet van
22 juli 1953 dat voorziet als uitzondering op het beroepsgeheim: “(...)
de mededeling van een attest of van een bevestiging verricht met de schriftelijke
toestemming van de onderneming waarbij zij hun taak uitoefenen (...)”.
Dit artikel vereist uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.
De bedrijfsrevisor dient in zijn dossier bijgevolg te beschikken over
een schriftelijke bevestiging vanwege de advocaat waarin wordt gepreciseerd dat hij van zijn beroepsgeheim wordt ontheven. De bedrijfsrevisor dient in zijn dossier echter niet te beschikken over een bevestiging dat hij niet van zijn beroepsgeheim wordt ontheven.
c. Is het antwoord verschillend of te nuanceren in het geval een bedrijfsrevisor als deskundige is benoemd door de onderzoeksrechter of door
het parket om het verslag opgemaakt door de confrater te analyseren?
Gezien het tegensprekelijk aspect van de opdracht van de gerechtelijk
deskundige is er rechtspraak die stelt dat de gerechtelijke deskundige
contact moet opnemen met zijn confrater. Niettemin komt het aan de
revisor toe om de richtlijnen terzake van de onderzoeksrechter of de
Procureur des Konings te volgen. Voorvermeld artikel 25 lijkt niet van
toepassing te zijn op de op vraag van de onderzoeksrechter of van het
parket uitgevoerde deskundigenonderzoeken.
d. Hetzelfde geldt wanneer de bedrijfsrevisor is aangesteld door een advocaat om een verslag van een confrater te analyseren dat opgesteld is op
vraag van een onderzoeksrechter of het parket.
Het antwoord is identiek aan dat onder het punt a., ook al zal het minder problemen inzake het beroepsgeheim stellen.
e. Nemen we tenslotte het geval waarin een confrater A confrater B
opvolgt in de uitoefening van het commissarismandaat in de vennootIBR – JAARVERSLAG 2003
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schap C. De gedelegeerd-bestuurder van vennootschap C zet tegenover
confrater A zijn grieven ten aanzien van confrater B uiteen. Hij vraagt
dat dit onderhoud of het op te maken verslag vertrouwelijk zou zijn.
Men kan zich twee mogelijke houdingen in hoofde van confrater A
inbeelden: ofwel aanvaardt hij de opdracht zonder contact op te nemen
met confrater B want hij is gehouden tot het beroepsgeheim ten
opzichte van de vennootschap C; ofwel wijst hij de opdracht af.
De Juridische Commissie is van oordeel dat, in het kader van het
koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de
bedrijfsrevisoren, de betrokken bedrijfsrevisor contact dient op te
nemen met zijn voorganger (artikel 24, laatste lid van het koninklijk
besluit van 10 januari 1994). Indien hij kritiek wenst te leveren op
zijn voorganger, dient hij artikel 25 van het koninklijk besluit van
10 januari 1994 na te leven, overeenkomstig de door punt a. beoogde
verschillen.
Bij wijze van besluit zou men kunnen denken dat het voorafgaand verplichte contact zoals voorzien in artikel 25 van het koninklijk besluit van
10 januari 1994 een beperkte draagwijdte zou hebben, aangezien bij elke
opdracht die de bedrijfsrevisor ontvangt van een opdrachtgever (een
magistraat, advocaat, ondernemeningshoofd, enz.) hij gehouden is door
het beroepsgeheim (artikel 27, tweede lid van de wet van 22 juli 1953).
De Juridische Commissie is van oordeel dat artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 niet zo beperkt is, aangezien artikel 27,
tweede lid van de wet van 22 juli 1953 toch een nauwkeurige draagwijdte
heeft en niet zomaar in alle omstandigheden kan worden ingeroepen.
Bovendien bevat artikel 25 in fine een alternatieve oplossing – het advies
van een derde revisor of advocaat – die enkel in uitzondelijke omstandigheden kan worden opzij gezet.

1.7.2.

Mandaat van een commissaris bij concurrerende vennootschappen

Een princiepskwestie werd aan de Raad van het IBR voorgelegd aangaande
het mandaat van een commissaris bij concurrerende vennootschappen.
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Onverminderd de bepalingen betreffende de onafhankelijkheid en het
beroepsgeheim, is de Raad van mening dat er geen onverenigbaarheid
bestaat voor een commissaris en zijn vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die tegelijkertijd een mandaat van commissaris in onafhankelijke
vennootschappen uitoefenen, zelfs indien deze vennootschappen concurrenten zijn.

1.8. Modernisering van het huishoudelijk reglement en
van de tuchtrechtelijke regels
Voorzitter:
de heer M. DE WOLF
Leden:
de heren G. HEPNER en D. SMETS
Secretariaat: de heer E. VAN MEENSEL
De Raad van het IBR meent dat het noodzakelijk is om, zoals hij ook
stelde in zijn Memorandum aan de Regering, de tekst van het koninklijk
besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (B.S. 22 april 1989), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 2000 (B.S. 28 maart 2000),
te actualiseren.
De Raad heeft een eerste voorontwerp tot herziening van het huishoudelijk reglement onderzocht, dat op volgende krachtlijnen steunt:
– modernisering van de huidige tekst rekening houdend met de nieuwe
communicatietechnologieën en diverse recente wetgevingen;
– rationalisering van het inwinnen en bijhouden van de informatie die de
leden moeten mededelen aan het Instituut;
– bevestiging van de mogelijkheid van de Raad om sommige taken te
delegeren aan het Uitvoerend Comité, met de mogelijkheid voor de
Raad om vorm te geven aan de delegaties;
– versterking van de verplichtingen voor de leden die na hun ontslag of
tijdelijke weglating uit de ledenlijst om hun wederinschrijving verzoeken, alsook verduidelijking geven over de betekenis van een schrapping, ten aanzien van een eventuele wederinschrijving naderhand;
– onderscheid maken tussen het lidmaatschap van het Instituut (eveneens toegekend aan vennootschappen) en het stemrecht en de verkiesIBR – JAARVERSLAG 2003
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baarheid op de algemene vergadering (voorbehouden aan de natuurlijke
personen);
– verlenging van de vereiste beroepsanciënniteit voor de toekenning van
de titel van erebedrijfsrevisor, rekening houdend met de tijd die verstreken is sinds het einde van de overgangsperiode waarin de wet van
21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat voorzag;
– mogelijkheden openen om een gepast regime in het leven te roepen
voor gewezen leden die niet aan de voorwaarden beantwoorden om de
eretitel te krijgen;
– versoepeling van sommige interne regels, zoals deze met betrekking
tot de datum van de gewone algemene vergadering;
– bevorderen dat, met inachtneming van de wet, de duur van het mandaat van commissaris van het IBR in lijn wordt gebracht met de duur
van het mandaat van commissaris in de vennootschappen;
– versterking van de quorumvereisten in de schoot van de Raad;
– de gebruiken inlassen die in voege zijn met betrekking tot zitpenningen en andere vergoedingen;
– doelmatigere schikkingen treffen voor wat betreft de leden die hun
administratieve of financiële verplichtingen ten aanzien van het
Instituut niet nakomen;
– diverse technische en/of vormelijke verbeteringen aanbrengen aan het
huidige reglement.
De Raad heeft eveneens beslist een Comité ad hoc “tucht” op te richten
dat als opdracht heeft na te denken over een eventuele actualisering inzake
tucht en een nieuw ontwerp-tuchtreglement voor te bereiden, in toepassing van artikel 10 van de wet van 22 juli 1953. Dit ontwerp-tuchtreglement dient rekening te houden met de ontwikkelingen in de materie en
zal in een koninklijk besluit moeten worden opgenomen.
Dit Comité is samengesteld als volgt:
Voorzitter:
Leden:

de heer M. DE WOLF
de heren L. DE PUYSSELEYR, H. FRONVILLE, G. HEPNER en
R. VERMOESEN
Secretariaat: mevrouwen V. VAN DE WALLE en I. DEL BINO
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1.9. Comité Statuut van de zelfstandigen
I
Voorzitter:
de heer D. SMETS
Leden:
de heren B. DE GRAND RY en G. HEPNER
Secretariaat: mevrouw S. VAN BELLINGHEN en de heer D. SZAFRAN
De Vice-Eerste Minister en Minister van Tewerkstelling heeft in de vorige
legislatuur een voorontwerp van wet ingediend inzake het statuut van zelfstandige. De Raad van het IBR heeft, tesamen met andere zelfstandige
beroepen, zijn bezorgdheid geuit over de toepassing van dit voorontwerp.
In deze context, benadrukt de Raad de noodzaak om rekening te houden met de specificiteit van het statuut van bedrijfsrevisor, in het bijzonder de regels met betrekking tot de stage en de verplichting voor de revisor die een verslag ondertekent, om het statuut van zelfstandige te hebben.
Wat de toepassingsmodaliteiten en -criteria betreft, wenst de Raad van
het IBR de aandacht van de Regering te vestigen op de specificiteit van de
regels die van toepassing zijn op de vrije beroepen in het algemeen en op
bedrijfsrevisoren in het bijzonder. De Raad van het IBR onderstreept dat
rekening moet worden gehouden met deze specificiteiten, met name:
– de regels inzake de uitoefening van het beroep (persoonlijke aansprakelijkheid verbonden met de ondertekening van de verslagen, enz.);
– de regels die op de stage van toepassing zijn;
– het feit dat de revisoren, in hun sector, aanzienlijk bijdragen tot de
financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen.
De Raad van het IBR heeft dit standpunt medegedeeld in zijn Memorandum gericht aan de Regering in 2003(1).
Een Comité werd opgericht dat belast is met het opvolgen van de ontwikkelingen in deze materie.
In 2003 werd omtrent dit onderwerp een informele vergadering georganiseerd voor de revisoren en stagiairs. Het IBR neemt ook deel aan de
werkzaamheden van de FVIB (Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen)
met betrekking tot deze materie.

(1) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 12, punt 4.5.
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1.10. Europese vennootschap – revisorenvennootschap
I
Overeenkomstig artikel 3 van de Verordening 2157/2001 van 8 oktober
2001 inzake het statuut van de Europese vennootschap wordt deze
beschouwd als een naamloze vennootschap die wordt beheerst door het
recht van de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft. De lidstaten moeten tegen oktober 2004 de Europese Richtlijn van 8 oktober 2001 inzake
de Europese vennootschap omzetten in hun nationaal recht (zie ook IBR,
Jaarverslag, 2001, p. 132-134).
De artikelen 33, § 1 van de wet van 22 juli 1953 en 14 van het
koninklijk besluit van 15 mei 1985 bepalen dat de hoedanigheid van lid
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren toegekend wordt aan elke burgerlijke vennootschap, opgericht in de rechtsvorm van een vennootschap
onder firma, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
coöperatieve vennootschap.
In de memorie van toelichting bij de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat wordt gesteld dat, in afwachting van de
inwerkingtreding van het statuut van de burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid via een aparte wet, tijdens een overgangsperiode de enige toegelaten rechtsvorm, die van de vennootschap
onder firma, de gewone commanditaire vennootschap of de coöperatieve
vennootschap is (Parl. St. Kamer 1982-83, nr. 552/1, p. 35) en de
P.V.B.A. (thans de BVBA) (Parl. St. Kamer 1982-83, nr. 552/35, p. 64).
Op grond van het voorgaande lijkt een revisorenvennootschap onder de
vorm van een naamloze vennootschap en dus een Europese vennootschap
niet mogelijk te zijn – in tegenstelling tot de andere lidstaten –, ook al
wordt er geen motivering voor de uitsluiting van de naamloze vennootschap gegeven.
Om tot meer harmonisatie te komen en opdat de revisorenvennootschappen in België het statuut van Europese vennootschap kunnen aannemen, meent de Raad van het IBR dat de regels die van toepassing zijn
op de revisorenvennootschappen moeten worden aangepast. Zo zouden zij
de mogelijkheid moeten krijgen de vorm aan te nemen van een burgerlijke
naamloze vennootschap, teneinde een Europese vennootschap te kunnen
oprichten. Uiteraard kunnen hieraan bepaalde voorwaarden worden verbonden bijvoorbeeld het feit dat de aandelen van een revisorenvennoot58
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schap, die de vorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, op
naam moeten zijn. Dit is overigens nu reeds het geval voor de leden van
het IAB.
De Raad heeft deze bekommernis opgenomen in het Memorandum aan
de Regering(1).

(1) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 6, punt 1.2.

IBR – JAARVERSLAG 2003

59

I

II
Hoofdstuk II

VENNOOTSCHAPSRECHT

2.1. Corporate governance
De meeste bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 maart
1989 (hierna de wet “corporate governance”) zijn in werking getreden op
1 september 2003.
De wet corporate governance die het Wetboek van vennootschappen wijzigt, is zonder onderscheid van toepassing op beursgenoteerde en niet
beursgenoteerde vennootschappen. Deze wet bevat bepalingen die de
regels inzake onafhankelijkheid van de commissaris verduidelijken en versterken. Andere belangrijke bepalingen betreffen onder andere de aansprakelijkheid van bestuurders, het directiecomité, de algemene vergaderingen
en de belangenconflicten.
Er wordt hieromtrent verwezen naar het Jaarverslag 2002 (p. 93-97).
Op 21 mei 2003, heeft de Europese Commissie haar Mededeling gepubliceerd met betrekking tot de modernisering van het vennootschapsrecht
en de verbetering van corporate governance.
De voornaamste doelstellingen zijn de volgende:
– versterking van de rechten van de aandeelhouders en bescherming voor
werknemers, schuldeisers en de andere partijen die met ondernemingen
te maken hebben, waarbij het vennootschapsrecht en de regels inzake
corporate governance op passende wijze voor de verschillende categorieën
van vennootschappen worden aangepast;
– verhoging van de efficiëntie en het concurrentievermogen van het
bedrijfsleven, waarbij speciale aandacht dient uit te gaan naar enkele
specifieke grensoverschrijdende vraagstukken.
Het actieplan heeft prioriteiten gesteld op korte termijn (2003-2005),
middellange termijn (2006-2008) en lange termijn (vanaf 2009), en geeft,
voor elk voorstel aan, welk type regelgevend instrument aangewezen is en
welk tijdschema bij benadering dient te worden gevolgd.
Het is gebaseerd op een pakket wetgevende en niet-wetgevende voorstellen, gerangschikt onder de volgende rubrieken: corporate governance;
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instandhouding en wijziging van kapitaal; groepen en piramidestructuren(1); herstructurering en mobiliteit van ondernemingen.
Het actieplan bevat een aantal andere voorstellen:

II

– het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie over de eventuele
invoering van een statuut voor een Europese besloten vennootschap,
dat vooral zou tegemoet komen aan de behoeften van de KMO’s die
actief zijn in meer dan één lidstaat;
– de ondersteuning op korte termijn van het huidige proces voor de
invoering van verschillende Europese rechtspersonen (Europese coöperatie, Europese vereniging, Europese onderlinge maatschappij) en de
beschouwing op langere termijn van de eventuele uitwerking van een
statuut van Europese stichting; en
– de versterking van de openbaarmakingsverplichtingen die gelden voor
een reeks entiteiten met beperkte aansprakelijkheid die op nationaal
niveau bestaan.

2.2. Ondernemingsraad: koninklijk besluit van
27 november 1973
Het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering
van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, gaat vooraf aan de wet van 1975 inzake de boekhouding,
aan de hervorming van het revisoraat van 1985, aan de wet van 7 mei
1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en aan de wet van
2 mei 2002 met betrekking tot de vzw’s.
De Raad van het IBR meent dat het past om een actualisering van het
koninklijk besluit te overwegen, teneinde de kwaliteit van de financiële
informatie naar de ondernemingsraden toe te verbeteren en heeft dit
standpunt medegedeeld, onder andere door middel van zijn Memorandum
gericht aan de Regering in 2003(2).

(1) “Ketens van holdingvennootschappen waarbij de uiteindelijke controle dankzij een
groot aantal minderheidsaandeelhouders berust op een kleine totale investering.”
(2) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 10, punt 3.1.
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2.3. Studie aangaande de controle van jaarrekeningen door
de commissarissen
In mei 2003 maakte het handelsinformatiebedrijf GRAYDON een studie
bekend(1) aangaande de controle van jaarrekeningen door de commissaris
(cf. persbericht Graydon d.d. 16 mei 2003).
GRAYDON stelde vast dat in 2001, 14.448 Belgische vennootschappen een commissaris hebben benoemd, tegenover 13.396 in 1997.
Uit het cijfermateriaal dat in deze studie is vervat, blijkt dat van de
14.448 Belgische vennootschappen met commissaris er slechts 926 of
6,4 % geen goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2001 hebben
gekregen.
Volgens de studie zou het volume “negatieve opmerkingen” van jaar
tot jaar verminderen. Met “negatieve opmerkingen” worden bedoeld de
verklaringen met voorbehoud, de onthoudende verklaringen en de afkeurende verklaringen.
Over het boekjaar 1997 bedroeg het totaal aantal verklaringen met
voorbehoud, onthoudende verklaringen en afkeurende verklaringen nog
1.103 of 8,2 % van het totaal; over 1998 waren dat er 961 of 7,1 % van
het totaal, in 1999 waren er 992 of 7,3 % en in 2000 bedroeg het aantal
952 of 6,6 %.
Hieruit leidt de studie af dat uit de verslagen van de commissarissen
blijkt dat de boekhouding van de grote bedrijven jaar na jaar beter tot
stand komt.
De GRAYDON-studie trekt eveneens een parallel tussen de afkeurende of onthoudende verklaringen van de commissaris en de toenemende
kans op een nakend faillissement.
In dit verband wordt erop gewezen dat vennootschappen waar een verslag met een afkeurende verklaring werd opgesteld een sterk verhoogd
risico hebben op een faillissement (voor 1998 gaat 37,5 % van de vennootschappen waar het commissarisverslag een afkeurende verklaring bevat,
failliet).
(1) Cf. Graydon Newsletter, juni 2003, beschikbaar op de website www.graydon.be.
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Ook in vennootschappen waar een onthoudende verklaring werd uitgebracht is er een verhoogd risico op een faillissement (faillissement in
8,9 % van de gevallen in 2001). Het faillissementspercentage van vennootschappen waar het commissarisverslag een verklaring met voorbehoud
bevat, loopt in 2001 op tot 1,3 %. In gevallen waar de commissaris ervan
uitgaat dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en
de financiële toestand van het bedrijf, en dus een verklaring zonder voorbehoud afgeeft, blijkt, althans volgens de studie, het faillissementspercentage zeer laag te zijn, met name 0,24 % of 27 faillissementen op een totaal
van 11.350.
De conclusie van de GRAYDON-studie is dat voor het bepalen van de
leefbaarheid van een bedrijf, het commissarisverslag een aandachtspunt is:
“Dat de verklaringen van de commissaris met de nodige attentie dienen te worden gelezen, blijkt uit het feit dat bedrijven die bedacht werden met een afkeurende of een onthoudende verklaring een veel grotere kans maken op een nakend
faillissement Op het gebied van de faillissementspredictie is een afkeurende of
onthoudende verklaring dan ook een belangrijk signaal.”.
Volgens de Raad illustreert de GRAYDON-analyse dat terdege belang
wordt gehecht aan de inhoud van de commissarisverklaring. De Raad
is van oordeel dat dit de rol onderstreept die de commissaris in de socioeconomische wereld opneemt, en kan zich hierover alleen maar verheugen.

2.4. Aanpassing van sommige bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen
De Raad is van mening dat het passend is om de Nederlandse en de Franse
versie van de artikelen 138, 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen in overeenstemming te brengen. De Raad heeft deze aangelegenheid eveneens aangekaart in het Memorandum aan de Regering(1).

(1) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 9, punt 2.4.
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2.4.1.

Artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen

Overeenkomstig artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen
beschikt de commissaris over de mogelijkheid om de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te vatten in geval van gevaar van discontinuïteit van de gecontroleerde vennootschap.
Het verschil bestaat in het feit dat de zinsnede in het vierde lid “of
indien ze oordelen dat de maatregelen de continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet
kunnen vrijwaren gedurende een redelijke termijn” in de Nederlandse tekst is
opgenomen maar ontbreekt in de Franse tekst van voorvermeld artikel.
Het gaat hier duidelijk om een vergetelheid van de wetgever, aangezien er vóór de codificatie van het Wetboek van vennootschappen wel uniformiteit bestond tussen de Nederlandse en de Franse tekst (cf. IBR, Jaarverslag, 2002, p. 106).
De Raad stelt derhalve voor om de Franse tekst af te stemmen op de
Nederlandse tekst.
2.4.2.

Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen betreft het verslag van
de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant (hierna de beroepsbeoefenaar) bij de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden
de fractiewaarde.
Overeenkomstig de Nederlandse tekst moet de beroepsbeoefenaar verklaren dat de gegevens “juist en voldoende” zijn, hoewel de Parlementaire
voorbereiding bij de wet van 5 december 1984 voorzag in de verplichting
voor de beroepsbeoefenaar om te verklaren dat de in het verslag van de
raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
“fidèles et suffisantes” zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Het is duidelijk dat “fidèle” niet moet worden vertaald als “juist”, maar wel
als “getrouw”.
De Raad stelt derhalve voor om de Nederlandse tekst af te stemmen op
de Franse tekst en het woord “juist” te vervangen door “getrouw”.
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Artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen

Bij de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht schrijft artikel 596
van het Wetboek van vennootschappen voor dat de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant (de beroepsbeoefenaar) een verslag opstelt. In
het kader van deze opdracht dient de beroepsbeoefenaar te verklaren dat de
in het verslag van de Raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens “fidèles et suffisantes” zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Overeenkomstig de Nederlandse tekst dient de beroepsbeoefenaar te
verklaren dat deze gegevens “juist en voldoende” zijn. Het is duidelijk dat
“fidèle” niet moet worden vertaald als “juist”.
Zoals in het geval van artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen stelt de Raad in de Nederlandse tekst voor het woord “juist” te vervangen door het woord “getrouw”.

2.5. Juridische Commissie
Voorzitter:
Leden:

de heer Pierre P. BERGER (bedrijfsrevisor)
mevrouwen Ann DIRCKX (Commissie voor het Bank- en
Financiewezen) en Gilberte RAUCQ (notaris), de heren
Lieven ACKE (bedrijfsrevisor), Jean-Philippe BONTE (bedrijfsjurist), Herman BRAECKMANS (advocaat), Michel DE WOLF
(bedrijfsrevisor),
Paul-Alain
FORIERS
(advocaat),
Hugues FRONVILLE (bedrijfsrevisor), Jean-Paul KOEVOETS
(bedrijfsrevisor), Henri OLIVIER (FEE), Yvan STEMPNIERWSKY
(Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (tot 9 september 2003) en Francis WALSCHOT (bedrijfsjurist)
Secretariaat: mevrouw Veerle VAN DE WALLE en de heer
Erwin VANDERSTAPPEN
De Juridische Commissie heeft in de loop van 2003 vijfmaal vergaderd.
De Juridische Commissie heeft antwoorden verstrekt op specifieke aan
haar voorgelegde vragen. Daarnaast heeft ze ook adviezen met een algemene draagwijdte uitgewerkt. Bepaalde van deze adviezen zijn hierna
opgenomen zoals goedgekeurd door de Raad.
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2.5.1.

Achtereenvolgens uitoefenen van het mandaat van
commissaris en vereffenaar in dezelfde vennootschap

Aan de Juridische Commissie werd de vraag voorgelegd of een bedrijfsrevisor achtereenvolgens het mandaat van commissaris en vereffenaar in
dezelfde vennootschap kan uitoefenen. In het voorgelegde geval, wenste de
commissaris, vooraleer benoemd te worden als vereffenaar, door de algemene vergadering vervangen te worden als commissaris door een andere
bedrijfsrevisor.
De Juridische Commissie heeft het volgende advies gegeven.
A. Vereffening en voortzetting van het mandaat van commissaris
Door de invereffeningstelling wordt geen einde gesteld aan het mandaat
van een commissaris. Dit betekent dat de commissaris ten minste aanblijft
tot het einde van zijn driejarig mandaat. Het is en blijft de opdracht van
de commissaris jaarlijks de controle uit te voeren van de jaarrekening (artikel 142 W. Venn.) en een controleverslag daarover op te stellen (artikel
143 W. Venn.), ook al is de vennootschap in vereffening. De wetgeving
voorziet evenwel niet dat de vereffenaar de door de commissaris gecontroleerde jaarrekening “ter goedkeuring” moet voorleggen aan de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Na afloop van het driejarig mandaat en indien de vereffening op dat
moment nog niet is afgesloten, zal de algemene vergadering van aandeelhouders moeten beslissen of de commissaris wordt herbenoemd, of dat een
andere commissaris wordt benoemd, of dat geen commissaris meer wordt
benoemd indien de vennootschap niet langer voldoet aan de criteria die de
benoeming van een commissaris noodzakelijk maken.
Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen
kan de commissaris tijdens zijn opdracht, op straffe van schadevergoeding,
alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering. Daarentegen mag hij tijdens zijn opdracht alleen ontslag nemen ter
algemene vergadering en nadat hij deze schriftelijk heeft ingelicht over de
beweegredenen van zijn ontslag.
B. Onafhankelijkheid van de commissaris
Het nieuwe derde lid van artikel 133 van het Wetboek van vennootschapIBR – JAARVERSLAG 2003
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pen bepaalt dat: “Zij kunnen gedurende een tijdvak van twee jaar na het einde
van hun mandaat van commissaris, noch in de vennootschap die aan hun controle is
onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald
in artikel 11, een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of enige andere functie
aanvaarden.”.
De Juridische Commissie is van oordeel dat met de zinsnede “mandaat
van bestuurder, zaakvoerder of enige andere functie” de wetgever om het even
welke functie binnen de gecontroleerde vennootschap of ermee verbonden
vennootschap of personen wil verbieden, en m.a.w. een verbod met een
zeer ruime draagwijdte heeft willen instellen.
Bovendien maakt de invereffeningstelling van rechtswege een einde
aan het mandaat van de bestuurders en zaakvoerders. Het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap worden vanaf de invereffeningstelling toevertrouwd aan één of meer vereffenaars. Het mandaat van
vereffenaar is derhalve, in dat opzicht, te vergelijken met dat van bestuurder of zaakvoerder.
C. Besluit
Uit het voorgaande volgt dat volgens de Juridische Commissie het achtereenvolgens uitoefenen door een bedrijfsrevisor van het mandaat van commissaris en het mandaat van vereffenaar in dezelfde vennootschap strijdig
is met de bepalingen van het nieuwe artikel 133, derde lid (cooling-off
period) van het Wetboek van vennootschappen.

2.5.2.

Volstorting van het kapitaal door schuldvergelijking met een
rekening-courant

Een confrater heeft de Juridische Commissie de volgende vraagstelling
voorgelegd. Een natuurlijke persoon heeft een schuldvordering op een vennootschap waarvan hij de voornaamste aandeelhouder is. Hij wenst een
gedeelte van deze schuldvordering om te zetten in kapitaal. Hiertoe
betaalt de vennootschap een gedeelte van de schuldvordering terug aan de
natuurlijke persoon waarmee deze natuurlijke persoon een kapitaalverhoging in geld onderschrijft die ten belope van een vierde wordt volstort.
Het saldo van de kapitaalverhoging wordt naderhand volstort door
(gedeeltelijke) afboeking van de schuldvordering.
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Hij wenst van de Juridische Commissie te vernemen of deze werkwijze
een inbreuk vormt op het Wetboek van vennootschappen (omzeilen van de
procedure inbreng in natura).
Krachtens het burgerlijk recht is er schuldvergelijking van rechtswege
tussen twee schulden die beide een geldsom tot voorwerp hebben en vaststaand en opeisbaar zijn. Deze grijpt plaats zodra de schulden tegelijk
bestaan en ten belope van hun wederkerig bedrag (artikelen 1289, 1290
en 1291 Burgerlijk Wetboek).
De vraag is dan of de volstorting door schuldvergelijking met een
schuldvordering op de vennootschap door het bestuursorgaan als op de
voorgeschreven wijze werkelijk gedaan kan worden erkend. Het bestuursorgaan is immers strafrechtelijk verantwoordelijk voor de naleving van
deze bepalingen (artikel 347, 3° W. Venn. (BVBA) of artikel 648, 5°
W. Venn. (NV)).
In het algemeen aanvaardt de rechtsleer de schuldvergelijking die van
rechtswege plaats vindt tussen de volstortingsplicht van een aandeelhouder en een vordering die deze laatste heeft op de vennootschap
(M. WYCKAERT, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995,
p. 333 e.v.; H. OLIVIER, Vademecum de 1’administrateur de société anonyme,
Bruxelles, Creadif, 1996, p. 73, nr. 119).
De Juridische Commissie brengt in herinnering dat het onbetwistbaar
is dat in de mate dat meerdere schulden tegelijk zeker, liquide en eisbaar
zijn, er compensatie plaatsvindt(1).
De volstorting van een aandeel dat door schuldvergelijking met een
schuldvordering gebeurt, wijzigt de aard van de verrichting niet in een
inbreng in natura (M. WYCKAERT, o.c., p. 335).
De schuldvergelijking heeft slechts plaats ten belope van het gemeenschappelijk deel van het bedrag van de wederkerige vorderingen wat veronderstelt dat het bedrag van de schuldvordering van de aandeelhouder
ten minste overeenstemt met het te storten bedrag. Onaanvaardbaar is
zeker dat de volledige of een gedeelte van de volstorting zou gebeuren
door verhoging van het debetsaldo van de R/C of zonder rekening te houden met een andere R/C die een debetsaldo vertoont(2).
(1) IBR, Jaarverslag, 1999, p. 227-228.
(2) Zie voorvermeld advies in Jaarverslag, 1999.
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Een vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Gent van 29 januari
1996 (R.W. 1997-98, p. 1337) stelt dat de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen met betrekking tot de volstorting van het kapitaal
niet enkel vormelijk zijn maar ook inhoudelijk en bedoeld om effectief
middelen te bezorgen aan de vennootschap voor haar bedrijfsvoering.
De Juridische Commissie besluit dat de volstorting van kapitaal door
schuldvergelijking met een schuldvordering, bijzondere aandacht verdient, omdat zij in talloze gevallen erg onzeker is. Deze volstorting door
schuldvergelijking wordt door het Wetboek van vennootschappen niet
uitdrukkelijk verboden en vormt derhalve geen inbreuk op het Wetboek,
voor zover er geen simulatie of fraude is.
Wat het eerste gedeelte van de procedure betreft, is de Commissie van
oordeel dat een gedeeltelijke betaling van de schuldvordering door de vennootschap aanvaardbaar is indien de vennootschap in staat is dit bedrag
terug te betalen. Dit zou daarentegen niet aanvaardbaar zijn en zou derhalve waarschijnlijk strijdig zijn met het Wetboek van vennootschappen
indien de vennootschap overgaat tot betalingen die kunnen worden
beschouwd als abnormale leningen. In dat geval dient men hierin een
simulatie te ontwaren.
2.5.3.

Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening
van een VOF, Comm. V. en CVOA, waarvan alle onbeperkt
aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn

Een confrater stelt vast dat in toepassing van artikel 97 van het Wetboek
van vennootschappen de jaarrekening van een VOF, Comm. V. en CVOA,
waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn,
niet openbaar moet worden gemaakt. Hij vraagt de Juridische Commissie
of voorvermelde vennootschappen gehouden zijn om hun geconsolideerde
jaarrekening openbaar te maken.
De Juridische Commissie brengt artikel 97 van het Wetboek van vennootschappen in herinnering dat stipuleert: “Deze onderafdeling [betreffende
de openbaarmakingsverplichtingen van de jaarrekening van de Belgische vennootschappen] is niet van toepassing op:
1° de kleine vennootschappen die de vorm hebben aangenomen van een vennootschap
onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;
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2° de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire vennootschappen en
de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle
aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn.”.
De Juridische Commissie verwijst naar artikel 120, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen dat als volgt luidt: “De geconsolideerde jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening worden ter beschikking
gesteld van de vennoten van de consoliderende vennootschap onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijnen als de jaarrekening. Deze stukken worden
aan de algemene vergadering meegedeeld en binnen dezelfde termijn als de jaarrekening openbaar gemaakt.”.
Artikel 120, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen herformuleert het opgeheven artikel 76, § 1 van het koninklijk besluit van 6
maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen,
zonder te verwijzen naar het opgeheven artikel 10, § 1, tweede lid van het
koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, dat vervangen
werd door het artikel 97 van het Wetboek van vennootschappen.
Krachtens het oude artikel 10, § 1, tweede lid van de boekhoudwet en
het oude artikel 10 van het uitvoeringsbesluit, waren slechts publicatieplichtig, wat de enkelvoudige jaarrekening betreft, de VOF en de Comm.
V. die onder hun vennoten een of meer rechtspersonen tellen, met uitzondering van de op 28 oktober 1983 bestaande Comm. V. waarin sinds die
datum alle beherende vennoten natuurlijke personen zijn.
Bepaalde auteurs verdedigen het feit dat vennootschappen die de
rechtsvorm hebben van een coöperatieve vennootschap, van een vennootschap onder firma of van een gewone commanditaire vennootschap naar
Belgisch recht door het toepassingsgebied van de geconsolideerde jaarrekening geviseerd zijn, wat de VOF en de Comm. V. betreft, tot de enigszins
paradoxale vaststelling dat, ofschoon dergelijke vennootschappen eventueel geen enkelvoudige jaarrekening dienen openbaar te maken, althans
wanneer ze buiten het toepassingsgebied vallen van het oude artikel 10,
§ 2 van de boekhoudwet en van het oude artikel 10 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van
de ondernemingen (zie vorige paragraaf) zij daarentegen (onverminderd de
vrijstellingen) consolidatieplichtig zijn en uit dien hoofde ertoe verplicht
zullen zijn een geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen
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De Juridische Commissie deelt voorvermelde argumentatie niet. Aangezien de VOF, Comm. V. en CVOA, waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn, hun enkelvoudige jaarrekening
niet openbaar moeten maken en er dus ook geen termijn dient in acht te
worden genomen voor deze publicatie, kan volgens de Juridische Commissie uit de woorden “binnen dezelfde termijn” van artikel 120, eerste
lid, tweede zin W. Venn. worden afgeleid dat “dezelfde voorwaarden”
eveneens van toepassing zijn op de openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening.
De VOF, Comm. V. en CVOA, die beantwoorden aan de definitie van
het Wetboek van vennootschappen en waarvan alle vennoten natuurlijke
personen zijn, dienen derhalve hun geconsolideerde jaarrekening op te
maken, doch die niet noodzakelijk openbaar te maken.
2.5.4.

Overdracht van activa bestaande uit verbouwingswerken

Aan de Juridische Commissie werd de vraag voorgelegd of in het kader
van een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap
een belangrijk deel van het overgedragen actief tot vorming van het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap kan bestaan uit de actiefpost
“verbouwingswerken”.
De Juridische Commissie meent dat het mogelijk is om in de boekhouding van de ene vennootschap het oorspronkelijke gebouw onder te brengen en de verbouwingswerken in een andere vennootschap.
In een vroeger advies (Jaarverslag, 1982, p. 60-61) heeft de Raad geoordeeld dat, in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng in natura
door de huurder van vernieuwings- en decoratiewerken uitgevoerd in
gehuurde lokalen, een geheel van werken en inrichting van gehuurde lokalen het voorwerp van een inbreng kunnen vormen. De bedrijfswaarde van
dergelijke goederen wordt door de Raad niet in twijfel getrokken. Overeenkomstig het boekhoudrecht moeten dergelijke inrichtingswerken worden geboekt onder de rubriek van de overige materiële vaste activa en
afgeschreven worden tijdens de duur van de huurovereenkomst.
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Mits de volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan, acht de Juridische Commissie het mogelijk dat de actiefpost “verbouwingswerken”
wordt ingebracht in het kader van een door partiële splitsing nieuw op te
richten vennootschap:
a) een verband met de ingebrachte bedrijfstak of, meer algemeen, met het
voorwerp van de vennootschap in wiens voordeel de partiële splitsing
wordt uitgevoerd;
b) de mogelijkheid om de elementen in kwestie te waarderen naar economische maatstaven;
c) het bestaan van een vast genotsrecht op de plaatsen in kwestie ten voordele van de verkrijgende vennootschap, waaronder moet worden verstaan dat, indien dat recht zelf wordt overgedragen ten bezwarende
titel, het bedrag (bijvoorbeeld huurgeld) dat van de verkrijgende vennootschap wordt gevraagd minder hoog moet zijn dat datgene dat zou
worden gevraagd indien de overeenkomst die het genotsrecht (huur of
andere) doet ontstaan, niet alleen betrekking had op de plaatsen in
kwestie, maar ook op de uitgevoerde en in kapitaal ingebrachte verbouwingen (uitsluiting van iedere vorm van dubbele betaling in hoofde van
de verkrijgende vennootschap, met name voor het vast genotsrecht
enerzijds en voor de uitgevoerde verbouwingen anderzijds).
Volledigheidshalve brengt de Juridische Commissie in herinnering dat,
indien het goed in het Vlaams Gewest is gelegen, men overeenkomstig
de artikelen 2, 18°, c) en 36 van het Decreet van de Vlaamse Raad van
22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, voor huurovereenkomsten
van meer dan negen jaar bij OVAM een bodemattest moet aanvragen. Tot op
heden bestaat er nog geen dergelijke verplichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest.
2.5.5.

Publicatieplicht ingeval van beëindiging van het mandaat
van commissaris

Moet de beëindiging van het mandaat van commissaris steeds openbaar
worden gemaakt en, zo ja, geldt deze openbaarmakingsplicht zowel ingeval van een niet-hernieuwing als van een hernieuwing van het mandaat
van de betrokken commissaris?
Noch de Vierde, noch de Achtste Richtlijn inzake vennootschapsrecht
bevat hieromtrent bepalingen.
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Artikel 74, 2°, b) van het Wetboek van vennootschappen vereist de
bekendmaking van de “akten” betreffende de ambtsbeëindiging van de
commissarissen in een NV, BVBA, CVBA en Comm. V.A. door de neerlegging van een uittreksel van de akte in het vennootschapsdossier en de
bekendmaking daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het ontslag van de bestuurder van een naamloze vennootschap moet
zelf in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, op straffe van niet
te kunnen worden tegengeworpen aan derden, die het niettemin kunnen
inroepen (Cass., 25 september 1969, Pas. 1970, I, p. 83). Overeenkomstig
artikel 74, 2°, a) van het Wetboek van vennootschappen moet de akte
betreffende de ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te verbinden ook worden bekendgemaakt.
De Juridische Commissie merkt op dat artikel 74, 2°, b) van het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk “akten van ambtsbeëindiging”
beoogt. In het geval van het aflopen van het mandaat op het einde van drie
jaar, is er geen enkele publicatieverplichting, aangezien er immers geen
“akte” betreffende de ambtsbeëindiging vereist is.
Daarentegen, in het geval dat ofwel de commissaris gedurende zijn
driejarig mandaat ontslag neemt, ofwel door de vennootschap om wettige
redenen wordt ontslagen of er op een andere manier aan het commissarismandaat voortijdig (d.w.z. vóór het verstrijken van de wettelijke duur van
drie jaar) een einde komt, is de Juridische Commissie van oordeel dat de
beëindiging van het mandaat wel dient te worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. In dat geval is de commissaris evenwel niet persoonlijk aansprakelijk voor de publicatie van de beëindiging
van het mandaat. De publicatie behoort tot de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan van de door hem gecontroleerde vennootschap.
2.5.6.

Al dan niet bevoorrecht karakter van bijkomende erelonen
in een vennootschap in moeilijkheden

Aan de Juridische Commissie werd de vraag voorgelegd of bijkomende
erelonen aan het mandaat van commissaris met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de artikelen 138 en 633 van het
Wetboek van vennootschappen in een vennootschap die in vereffening is
gesteld, mogelijk zijn en, zo ja, of de daarop betrekking hebbende schuldvordering een bevoorrecht karakter heeft.
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Artikel 134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen stipuleert:
“Het voorwerp en de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of
bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissaris binnen de vennootschap waarvan hij de jaarrekening controleert of een Belgische vennootschap of een Belgische
persoon die met deze vennootschap is verbonden in de zin van artikel 11 of een buitenlandse dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die onderworpen is
aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in de artikelen 142 en
146, wordt vermeld in het jaarverslag volgens de categorieën bepaald door de
Koning.”.
De Juridische Commissie is van oordeel dat de opdrachten in het kader
van de artikelen 138 en 633 van het Wetboek van vennootschappen uitzonderlijke opdrachten kunnen zijn en dit op grond van de imprevisieleer.
Onder deze leer worden de omstandigheden, geregeld door een overeenkomst, begrepen die niet deze bevatten die door de meerderheid van redelijke mensen als onvoorzien worden beschouwd.
Voorvermelde opdrachten zouden evenwel niet uitzonderlijk zijn wanneer op het moment van de benoeming van de commissaris van de vennootschap, ze reeds met financiële moeilijkheden te kampen had.
Bijkomende erelonen van de werkzaamheden uitgevoerd in het kader
van de artikelen 138 en 633 van het Wetboek van vennootschappen moeten trouwens in het jaarverslag worden vermeld.
Het gaat om schuldvorderingen die in beginsel geen bevoorrecht
karakter hebben maar meestal chirografair zijn.
2.5.7.

Optreden van een bedrijfsrevisor in een ondernemingsraad bestaande uit verschillende juridische entiteiten met
verschillende bedrijfsrevisoren

Aan de Juridische Commissie werd de vraag voorgelegd hoe in de praktijk
in een ondernemingsraad die is opgericht per technische bedrijfseenheid,
bestaande uit verschillende juridische entiteiten met verschillende
bedrijfsrevisoren, het certificeringsverslag over het geheel van de economische en financiële inlichtingen aan de ondernemingsraad wordt opgemaakt:
a) moeten de bedrijfsrevisoren hier in college optreden of certificeert
iedere bedrijfsrevisor afzonderlijk een stuk van de informatie?
IBR – JAARVERSLAG 2003

77

II

II

b) is er ook geen principiële verplichte aanwezigheid van de bedrijfsrevisor op de vergadering waar de basisinformatie en de jaarlijkse informatie worden besproken?
c) moeten ze hierbij allen aanwezig zijn?
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende
reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden bepaalt:
“Het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde die hem bindt, moeten aan de
ondernemingsraad de economische en financiële voorlichting, die betrekking heeft
op de onderneming zoals omschreven bij artikel 14 van de wet van 20 september
1948, overmaken.
Zij wordt in voorkomend geval, aangevuld:
1° met inlichtingen van dezelfde aard over de juridische entiteit waarvan de
onderneming deel uitmaakt;
2° met inlichtingen over de economische of financiële entiteit waarvan de onderneming deel uitmaakt. (...)”.
Artikel 151, 2° van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat: “In
elke vennootschap waar een ondernemingsraad moet worden opgericht krachtens de
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, met uitzondering van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, worden één of meer bedrijfsrevisoren benoemd met als taak: de getrouwheid en volledigheid te certificeren van de
economische en financiële inlichtingen die het bestuursorgaan aan de ondernemingsraad verstrekt, voor zover deze inlichtingen uit de boekhouding, uit de jaarrekening
van de vennootschap blijken of uit andere verifieerbare stukken voortvloeien.”.
De Juridische Commissie heeft het volgende advies gegeven:
a) bedrijfsrevisoren in functie in verschillende juridische entiteiten, die
een technische bedrijfseenheid vormen, treden niet op in college.
b) iedere bedrijfsrevisor dient enkel de economische en financiële inlichtingen die werden verstrekt aan de ondernemingsraad te certificeren
wat de juridische entiteit betreft waarvoor hij tussenkomt. Geen enkele
dient de economische en financiële inlichtingen met betrekking tot de
technische bedrijfseenheid in zijn globaliteit te certificeren.
c) iedere bedrijfsrevisor dient op de vergadering van de ondernemingsraad, tijdens dewelke deze informatie wordt besproken, aanwezig te
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zijn. Bijgevolg dienen ze in beginsel allen aanwezig te zijn, ieder met
betrekking tot de gecertificeerde informatie van de door hem gecontroleerde juridische entiteit.
d) indien er globale economische en financiële informatie wordt voorgesteld, zou het wenselijk zijn dat het ondernemingshoofd één van de
bedrijfsrevisoren, alle bedrijfsrevisoren of een andere bedrijfsrevisor op
contractuele basis en met het akkoord van de werknemersafgevaardigden aanduidt met als opdracht de controle van het geheel van de economische en financiële informatie.
2.5.8.

Vaste vertegenwoordiger van een revisorenvennootschap

Een confrater vraagt de Juridische Commissie of een revisorenvennootschap
vrij haar vaste vertegenwoordiger kan kiezen zonder dat de goedkeuring
vereist is van de algemene vergadering, of in voorkomend geval, van de
ondernemingsraad. In bijkomende orde wenst hij te weten of het vereist is,
opdat de revisorenvennootschap de vrije keuze zou hebben, dat de naam
van de vaste vertegenwoordiger niet in de notulen van de algemene vergadering wordt opgenomen. Indien dit wel het geval is, zou de vennootschap
dan kunnen beweren dat het om een benoeming intuitu personae gaat?
De Juridische Commissie suggereert dat voor de benoeming als commissaris volgende formulering wordt opgenomen in de notulen van de
algemene vergadering: “Wordt aangesteld als commissaris, de burgerlijke revisorenvennootschap “XYZ”. De revisorenvennootschap “XYZ” duidt de heer/mevrouw
“X” aan als vaste vertegenwoordiger.”.
Een andere formulering zou mogelijks kunnen worden geïnterpreteerd
als een intuitu personae-benoeming.
De benoeming van de vaste vertegenwoordiger zou mogelijks als
intuitu personae kunnen worden beschouwd, indien de formulering bijvoorbeeld als volgt luidt: “De vennootschap stelt als commissaris aan de revisorenvennootschap ..., vertegenwoordigd door de heer ...”.
Volgens de Juridische Commissie is het voorvermelde antwoord hetzelfde in het geval er een ondernemingsraad is. Het enige verschil is hier
dat de vaste vertegenwoordiger voorafgaandelijk zijn curriculum vitae aan
de ondernemingsraad moet overmaken (art. 187 K.B. van 30 januari
2001).
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Aanwezigheid van de commissaris op de algemene
vergadering

Een confrater stelt enerzijds vast dat het nieuwe artikel 268, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 2 augustus 2002 (wet corporate governance), het mogelijk maakt dat er een schriftelijke algemene vergadering wordt gehouden die kennis dient te nemen
van verslagen (jaarverslag, verslag van de commissaris) en zich dient uit te
spreken over de jaarrekening. Anderzijds merkt hij op dat, overeenkomstig artikel 272 van het Wetboek van Vennootschappen, de commissarissen de algemene vergadering bijwonen wanneer deze beraadslaagt op grond
van een verslag dat door hen werd opgemaakt. Derhalve vraagt hij zich af
hoe beide bepalingen met elkaar kunnen worden verenigd.
Vooreerst brengt de Juridische Commissie artikel 268, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen in herinnering. Dit artikel bepaalt: “De
vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 mogen van
die besluiten kennis nemen.”.
De Juridische Commissie merkt op dat, om de schriftelijke besluitvorming te kunnen aanwenden, alle vennoten of aandeelhouders met de toepassing van de schriftelijke procedure dienen in te stemmen.
Teneinde een antwoord te geven op de gestelde vraag, wenst de
Juridische Commissie een onderscheid te maken tussen de oproeping voor
de algemene vergadering, de daadwerkelijke beraadslaging en tenslotte het
nemen van besluiten.
De Juridische Commissie is van oordeel dat het gewijzigde artikel 268
van het Wetboek van vennootschappen het bestuursorgaan niet ontslaat
van de verplichting om de aandeelhouders, bestuurders, de commissarissen
en de obligatiehouders op te roepen, tenzij de bestemmelingen aan de oproeping verzaken. Dit volgt immers uit het feit dat artikel 268, § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen niet in een uitzondering op artikel 268,
§ 1 voorziet; met andere woorden, paragraaf 1 blijft van toepassing. Paragraaf 1 bepaalt dat het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er
zijn, de algemene vergadering kunnen bijeenroepen.
Wat de beraadslaging betreft, verwijst de Juridische Commissie naar
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artikel 63 van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel bepaalt dat,
bij gebreke aan statutaire bepalingen, de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing zijn op de colleges en vergadering
waarin dit Wetboek voorziet.
De Commissie is van oordeel dat de nieuwe artikelen de aandeelhouders in principe niet lijken te ontslaan van het daadwerkelijk houden van
een beraadslaging. Niettemin zouden ze – mits eenparigheid – kunnen verzaken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via een document waarin ze
uitdrukkelijk afzien van de beraadslaging, alsook van de mogelijkheid tot
het stellen van vragen. Indien er een commissaris in functie is, dan zou hij
eveneens uitdrukkelijk moeten worden gevraagd aan zijn spreekrecht te
verzaken.
Tenslotte oordeelt de Commissie dat de eigenlijke besluitvorming schriftelijk kan verlopen, behalve indien een authentieke akte noodzakelijk is.
Aangezien een gewone algemene vergadering geen besluiten inhoudt die
een authentieke akte noodzakelijk maken, kunnen de beslissingen in deze
vergadering bijgevolg schriftelijk worden genomen.
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Hoofdstuk III

JAARREKENINGRECHT

3.1. Op internationaal vlak: de IASB
Het onderhavige jaarverslag heeft niet tot doel een samenvatting te geven
van de activiteiten van de International Accounting Standards Board (IASB).
De activiteiten van de IASB in 2003 worden samengevat op hun website(1),
en de belangrijkste elementen uit de actualiteit zijn eveneens opgenomen
op de website van ons Instituut.
Het lijkt evenwel belangrijk om te herinneren aan een bepaling die van
belang zal zijn voor het geheel van de vennootschappen die zullen overgaan op IAS/IFRS.
De IASB heeft op 19 juni 2003 International Financial Reporting Standard (IFRS) nr. 1 gepubliceerd, getiteld “First Time Adoption of International
Financial Reporting Standards”. Deze standaard vervangt de vroegere SIC-8,
en zal dienen te worden toegepast door alle ondernemingen die overgaan
op IAS/IFRS. Het is belangrijk te benadrukken dat door IFRS-1 alle vennootschappen geviseerd zijn die nog niet zijn overgegaan op IAS/IFRS en
die deze overgang zouden willen tot stand brengen. In de Europese Unie is
de overgang op IAS/IFRS verplicht wat betreft de geconsolideerde jaarrekening voor alle beursgenoteerde vennootschappen vanaf januari 2005,
behoudens uitzonderingen die voorzien zijn in de IAS-Verordening d.d.
19 juli 2002(2), zoals beslist door het Europees Parlement en de Raad.

3.2. Op Europees vlak
3.2.1.

Wijziging Vierde en Zevende Europese Richtlijn

Op 18 juni 2003 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad
Richtlijn 2003/51/EG goedgekeurd tot wijziging van de Richtlijnen
78/660/EEG (Vierde Richtlijn), 83/349/EEG (Zevende Richtlijn),
86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere
financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen(3).
(1) Cf. www.iasb.org.
(2) Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad, 19 juli
2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen,
PB. L. 243, 11 september 2002, p. 1-4.
(3) Cf. PB. L. 178, 17 juli 2003, p. 16-22.
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De Vierde en Zevende Europese Richtlijn vormen de basis voor de
regels opgelegd aan de lidstaten voor de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen. Opdat evenwel gelijke voorwaarden zouden gelden voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen
en voor ondernemingen die vrijwillig IAS/IFRS toepassen alsook ter vermijding van een conflict tussen de Europese en de IASB-regelgevingen,
werden de volgende punten in voormelde Richtlijnen gewijzigd:
– de lidstaten van de EU kunnen de voorstelling van de winst- en verliesrekening en van de balans wijzigen in overeenstemming met de
standaarden vastgesteld door de IASB;
– de lidstaten van de EU kunnen het gebruik van herwaarderingen en
van de reële waarde (fair value) toestaan of voorschrijven overeenkomstig de standaarden vastgesteld door de IASB;
– het jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag kunnen, indien de
lidstaten van de EU dit beslissen, een analyse van niet-financiële informatie bevatten.
Het is de bedoeling dat deze wijzigingen van de Europese Richtlijnen
worden omgezet naar het Belgische jaarrekeningrecht.
3.2.2.

Publicatie van de IAS in het Publicatieblad van de EU

Op 6 mei 2003 resp. 16 juli 2003 hebben de Raad van Europese Ministers
van Economie en Financiën (ECOFIN) resp. het Accounting Regulatory
Committee (ARC) bepaalde IAS verplicht gemaakt (endorsement). De beslissing tot het invoeren van alle IAS (en SICs) met uitzondering van de actuele versies van IAS-32 (“Financiële Instrumenten. Informatieverschaffing
en presentatie”), IAS-39 (“Financiële instrumenten. Opname en waardering”) en daarmee verbandhoudende SICs (SIC-5, SIC-16, SIC-17), werd
door de Europese Commissie genomen op 29 september 2003(1). Deze
endorsement door de Europese Commissie heeft de verplichte toepassing van
deze IAS normen door de lidstaten tot gevolg, in overeenstemming met de
IAS-Verordening van 19 juli 2002.
(1) Cf. Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie van 29 september 2003 tot
goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad,
PB. L. 261, 13 oktober 2003, p. 1-2.
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Deze goedgekeurde internationale standaarden zijn, conform artikel 3
van voornoemde IAS-Verordening gepubliceerd in de officiële talen van de
EU, in het Publicatieblad van de Europese Unie(1). Deze vertalingen
omvatten noch de bijlagen bij de IAS (waarvoor dient te worden verwezen
naar de originele Engelse versie(2)), noch het raamwerk IAS/IFRS (Framework), die beide geen deel uitmaken van de standaarden.

III
3.2.3.

Herziening van de criteria inzake de grootte van
vennootschappen

De vijfde periode van vijf jaar na het aannemen van de Europese Vierde
Richtlijn is verstreken op 24 juli 2003. Een hernieuwd onderzoek werd
ingesteld naar de drempelbedragen van de artikelen 11 en 27 van de
Vierde Richtlijn (cf. infra: tabel), waarnaar wordt verwezen in artikel 6 van
de Zevende Richtlijn betreffende de geconsolideerde jaarrekening alsook
in de artikelen 20 en 21 van de Achtste Richtlijn(3) van de Raad van
10 april 1984 inzake de toelating van personen, belast met de wettelijke
controle van boekhoudbescheiden. De studie wijst erop dat, rekening houdend met de economische en monetaire ontwikkeling in de Europese
Unie, een verhoging van de in euro uitgedrukte criteria noodzakelijk is(4).
De tabel hieronder vat de wijzigingen van voornoemde drempelbedragen samen, meer bepaald het balanstotaal en de netto-omzet (cf. voornoemde artikelen 11 en 27 van de Vierde Richtlijn). De drempelbedragen
inzake het gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar werden
niet aangepast.
In 000 EUR

Art. 11

Art. 27

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Balanstotaal

3.125

3.650

12.500

14.600

Netto-omzet

6.250

7.300

25.000

29.200

(1) Cf. P.B. L. 261, 13 oktober 2003, p. 1-420.
(2) Cf. International Accounting Standards 2002, Engelstalige editie, IASCF, 2002, ISBN
0 905625 97 8.
(3) Cf. P.B. L. 126, 12 mei 1984, p. 20.
(4) Cf. Richtlijn 2003/38/EG van de Raad van 13 mei 2003 tot wijziging van Richtlijn
78/660/EEG met betrekking tot in euro uitgedrukte bedragen, PB. L. 120, 15 mei
2003, p. 22-23.
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De Europese Richtlijn van 13 mei 2003 dient nog te worden omgezet
naar het nationale recht.

3.3. Op Belgisch vlak
III

3.3.1.

IAS in het Nederlands

De vertaling van de IAS (International Accounting Standards) naar het
Nederlands werd in 2003 gepubliceerd(1). Deze vertaling omvat niet alleen
de teksten van IAS-1 t.e.m. IAS-41, doch ook het raamwerk IAS/IFRS
(Framework), en alle interpretaties (Standing Interpretations Committee) SIC-1
t.e.m. SIC-33. De bijlagen bij voornoemde vertalingen zijn niet voorzien
in deze Nederlandse vertaling. Aan voormelde vertaling hebben o.m.
het IBR, het IAB, de CBN, het Koninklijk Nederlands Instituut voor
Registeraccountants (NIVRA) en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RVJ)
hun medewerking verleend.
De vertaling van de IAS is verschenen in het Publicatieblad van de
EU . De door de Instituten voordien uitgevoerde vertaalwerkzaamheden
blijven belangrijk omdat de officiële vertaling noch het Framework (raamwerk)(3) noch alle interpretaties SIC omvatten.
(2)

3.3.2.

Contactcomité met de CBN

De Raad van het IBR heeft kennis genomen van het document dat door de
CBN op 1 juli 2003 ter consultatie werd voorgelegd, inzake de toepassing
van voornoemde IAS-Verordening en de convergentie van het Belgische
jaarrekeningrecht met de IAS/IFRS(4). Vervolgens heeft de CBN op 22 december 2003 haar advies aangepast(5).
(1) Cf. International Accounting Standards 2002, Nederlandstalige editie, Uitgeverij Kluwer B.V. (Nederland), 2002, ISBN 90 200 25856.
(2) Cf. P.B. L. 261, 13 oktober 2003, p. 1-420.
(3) Een interessante lijst van vragen en antwoorden inzake de toepassing van IAS/IFRS in
_
Europa werd opgenomen op de website www.europa.eu.int/comm/internal_market/
_
accounting/docs/ias/ias-200311-comments_nl.pdf.
Deze vragenlijst wordt gevolgd
door de vertaling van het raamwerk IAS/IFRS.
(4) Cf. website van de CBN (www.cnc-cbn.be).
(5) Cf. “Voorstellen van de CBN betreffende het Belgische beleid inzake IAS/IFRS normen voor de handels- en industriële ondernemingen”, 22 december 2003, tekst
beschikbaar op de website van de CBN (www.cnc-cbn.be).
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De Raad heeft, algemeen gesproken, een positief advies uitgebracht
over de analyses en voorstellen vervat in dit ontwerpadvies van juli 2003.
Wat betreft de voorstellen met betrekking tot de toepassing van
IAS/IFRS voor de andere dan beursgenoteerde ondernemingen, is de Raad
van mening dat in een eerste fase deze ondernemingen over de keuze zouden dienen te beschikken bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig IAS/IFRS(1), eerder dan verplicht te worden om een
afwijking aan te vragen bij de bevoegde Minister (art. 14 van de wet van
17 juli 1975).
Zulke aanpassing is van groot belang voor de ondernemingen, teneinde
de noodzaak tot het aanhouden van onderscheiden administratieve
beheerssystemen voor IAS enerzijds en voor Belgische specifieke bepalingen anderzijds, te beperken.
Het koninklijk besluit van 4 december 2003(2) voorziet, voor de beursgenoteerde vennootschappen, in een afwijking van de bepalingen van het
jaarrekeningrecht in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. De bepalingen van het
koninklijk besluit van 4 december 2003 zijn als volgt:
1) de (niet-financiële) vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de
financiële instrumenten zijn toegelaten tot de verhandeling op een
Belgische geregelementeerde markt, kunnen hun geconsolideerde jaarrekening opstellen met toepassing van de door de IASB vastgestelde
standaarden die op balansdatum door de Europese Commissie zijn
goedgekeurd (procedure van endorsement);
2) de vennootschappen die van deze mogelijkheid geen gebruik maken,
treffen de nodige administratief-organisatorische maatregelen opdat zij
vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2005 of op een latere
datum, kunnen voldoen aan de bepalingen van voormelde IASVerordening van 19 juli 2002;
3) de vennootschappen waarvan alleen de schuldinstrumenten op een
Belgische beurs worden verhandeld, alsook voor die vennootschappen
(1) Cf. Jaarverslag, 2002, p. 85-86.
(2) Koninklijk besluit van 4 december 2003 tot uitvoering van artikel 10, § 1, 2° van de
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S. 9 januari 2004.
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naar Belgisch recht waarvan de effecten toegelaten zijn tot een beurs in
een land buiten de EU, dienen hun geconsolideerde jaarrekening op te
stellen conform IAS/IFRS voor boekjaren beginnend op 1 januari 2007
of op een latere datum;

III

4) voormelde bepalingen zijn niet van toepassing op de enkelvoudige
jaarrekening;
5) bij toepassing van 1) dient in het revisoraal verslag bij de geconsolideerde jaarrekening te worden bevestigd dat de betrokken vennootschap daartoe administratief-organisatorisch in staat is en dat ze alle
Europees goedgekeurde IAS/IFRS toepast. In dit verband is de Raad
van het IBR van mening dat deze verplichting dient te worden herzien
om meerbepaald een voorafgaande verklaring van het bestuursorgaan
dienaangaande te voorzien, die vervolgens het voorwerp zou kunnen
uitmaken van een specifieke attestatie door de commissaris.
De bepalingen van voormeld koninklijk besluit hebben o.m. tot gevolg
dat beursgenoteerde vennootschappen die IAS/IFRS verplicht dienen toe
te passen in de geconsolideerde jaarrekening, deze normen niet kunnen
toepassen in hun enkelvoudige jaarrekening. Anderzijds zijn de beursgenoteerde vennootschappen die geen geconsolideerde jaarrekening opstellen, niet gehouden om hun enkelvoudige jaarrekening op te stellen met
toepassing van IAS/IFRS.
Het project van de IASB inzake de IAS/IFRS-toepassing voor kleine en
middelgrote ondernemingen waarvoor nog geen enkele deadline bestaat,
zou in een latere fase een gepaste basis kunnen vormen voor een verdergaand convergentieproces betreffende de Belgische enkelvoudige jaarrekeningen.
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IV
Hoofdstuk IV

BIJZONDERE WETGEVINGEN
EN SECTORALE OPDRACHTEN

4.1. Contacten met de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen(1)
In het Belgisch Staatsblad van 1 april 2003 werden door de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen (CBF) de oproepen gepubliceerd voor
kandidaten in het kader van de erkenningsprocedure van bedrijfsrevisoren
voor het uitoefenen van de functie van commissaris of revisor bij kredietinstellingen, financiële holdings, beursvennootschappen en instellingen
voor collectieve belegging (een “volledige” erkenning) en voor het uitoefenen van de functie van commissaris bij instellingen voor collectieve belegging (een specifieke erkenning). Deze oproepen werden tevens vooraf
aan de leden kenbaar gemaakt op het Extranet van het IBR op datum van
27 maart 2003.
Op verzoek van de CBF en dit in uitvoering van artikel 4, vierde lid
van het reglement van 26 november 2002 van de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen bij kredietinstellingen, financiële holdings, beursvennootschappen en instellingen voor collectieve belegging, heeft de Raad
de confraters Eddy DAMS, Vincent DE WULF, Daniel VAN CUTSEM en
Hugo VAN PASSEL aangeduid om als leden van het IBR te zetelen in de
erkenningscommissie van de CBF.
De Raad stipt ook aan dat het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen is
opgeheven bij artikel 134 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Volgens artikel 3
van dit koninklijk besluit dienden de vennootschappen, die beantwoordden aan de definitie van portefeuillemaatschappij en waren ingeschreven
bij de CBF, met de instemming van de CBF, één of meer revisoren aan te
stellen, gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Hoewel de wet van 2 augustus 2002 het koninklijk besluit nr. 64 heeft
opgeheven, heeft zij voor de CBF de mogelijkheid behouden om de com(1) Zoals bepaald bij de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het uitvoeringsbesluit van 25 maart 2003 is
de integratie van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) in de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen (CBF) effectief voltrokken met ingang van 1 januari
2004. Vanaf die datum wordt het toezicht op de financiële sector en de verzekeringssector samengevoegd binnen de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).
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missarissen van de emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, op
kosten van deze emittenten, om bijzondere verslagen te vragen over de
door de CBF aangegeven onderwerpen(1).

4.2. Commissie verzekeringsondernemingen
IV

Voorzitter:
Leden:

de heer R. VANDER STICHELE
mevrouw I. BOETS, de heren R. ADRIAENSSENS, P.P. BERGER,
L. CARIS, G. HOF en M. LANGE
Secretariaat: de heer D. SZAFRAN
De Commissie “Controle van Verzekeringsondernemingen” heeft in 2003
op vraag van de Raad de problematiek van de erkende revisoren besproken
in het kader van de fusie tussen de CBF en de CDV.
De Commissie stelt voor dat het IBR hierbij een proactieve houding
aanneemt en dat de Raad een constructieve discussie met de controleautoriteiten aangaat. Bovendien is het wenselijk om samen met de erkende
revisoren bij de CBF tot een gezamenlijk standpunt te komen. Het is
belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen de erkenning in persoonlijke naam en de erkenning van het kantoor waarvan de revisor deel uitmaakt. Verder is het belangrijk overleg te voeren tussen de controleautoriteiten en het IBR betreffende de respectievelijke rol van de CDV (CBFA
sinds 1 januari 2004) en de erkende revisor. Een voorbeeld van een thema
waarvoor overleg wenselijk bleek, betreft de beoordeling van de solvabiliteitsmarge van de verzekeringsondernemingen (mededeling D 231).

(1) Art. 34, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten.
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4.3. Commissie ziekenfondsen
Voorzitter:
Leden:

de heer B. CALLENS
mevrouw R. VAN MAELE,
de heren P. DEMEESTER, V. DE WULF en F. VERHAEGEN
Plaatsvervangende leden: de heren P. ANCIAUX, F. DAERDEN, B. THEUNISSEN
en W. VAN AERDE
Secretariaat: de heer D. SZAFRAN
De Commissie “Controle van de Ziekenfondsen” heeft haar werkzaamheden voortgezet in verband met de volgende onderwerpen:
– de controleprocedures die nodig zijn voor de uitvoering van de bijzondere opdrachten uit te voeren door de erkende revisoren ten behoeve
van de Controledienst voor de Ziekenfondsen
– de analyse van de verschillende circulaires in verband met de op te stellen typerapporten, o.a.
– Circulaire 03/02/D1 van 20 januari 2003 – schema van typeverslag
op te stellen over de financiële toestand van de vrije en aanvullende
verzekering van landsbonden en ziekenfondsen
– Circulaire 03/03/D1/A – schema van typeverslag op te stellen over
de financiële toestand van de verplichte verzekering
– Circulaire 03/01/D1/A – bijzonder reservefonds verplichte verzekering – actualisatie van de beleggingen
– de inhoud van de verslagen, die door de revisoren worden opgemaakt
in het raam van de evaluatie van de beheersprestaties van de administratiekosten
– de datum van indiening bij de Controledienst van de typeverslagen
betreffende de financiële toestand van de vrije en aanvullende verzekering en anderzijds de financiële toestand van de verplichte verzekering
– de Commissie Controle van de Ziekenfondsen heeft zich tot de Raad
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren gewend omtrent een aanbeveling van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, betreffende de evaluatie van de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de
ziekenfondsen.
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In de loop van het jaar werden er drie bijzondere vergaderingen gehouden met de Controledienst voor de Ziekenfondsen.
De werkzaamheden van de Commissie zullen in de loop van het jaar
2004 worden voortgezet.

4.4. Non-profitsector
IV
4.4.1.

Algemeen

De werkzaamheden van de werkgroep “Accounting en auditing in de
publieke en non-profitsector”
Voorzitter:
Leden:

de heer J. CHRISTIAENS
mevrouwen M.-C. DEBROUX-LEDDET, M. PIRET en
C. VAN DEN BOSCH, de heren R. GHYSELS, F. MAILLARD,
J.-L. SERVAIS, Y. STEMPNIERWSKY en P. VAN CAUTER
Secretariaat: de heren C. VANHEE (medewerker RUG) en C. BALESTRA
De Raad heeft beslist om in éénzelfde werkgroep de volgende werkzaamheden te laten plaatsvinden: enerzijds de werkzaamheden inzake de
publieke sector en anderzijds degene inzake de non-profitsector.
De werkgroep “Accounting en auditing in de publieke en non-profitsector” heeft als opdracht gedefinieerd het formuleren naar de Raad toe
van voorstellen inzake normen en aanbevelingen en dit binnen de context
van de publieke en non-profitsector (met uitzondering van de instellingen
waartoe reeds andere sectorale commissies werden opgericht).
In 2003 heeft de werkgroep zijn werkzaamheden in de eerste plaats
toegespitst op een analyse van de nieuwe Belgische wetgeving op de vzw’s
in de vorm van een “studie” die zal verschijnen in 2004. In deze studie
werd hoofdzakelijk een praktische en revisorale aanpak gehanteerd, waarbij het specifieke karakter van de sector op de voorgrond wordt geplaatst,
evenals de diverse toepassingsmoeilijkheden van de nieuwe wet; praktische
documenten werden eveneens bijgevoegd.
Na beëindiging van deze analyse van de nieuwe wetgeving betreffende
de vzw’s, heeft de werkgroep zijn werkzaamheden toegespitst op de inter96
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nationale normen en de inlichtingen die nuttig kunnen zijn binnen de
Belgische context.
Desgevallend zullen aanbevelingen worden geformuleerd ten behoeve
van de Commissie Controlenormen in eerste instantie op basis van de
nieuwe wetgeving betreffende de vzw’s maar eveneens, ingevolge de toenemende belangstelling voor de International Standards on Auditing (ISA),
op basis van de internationale normen. De werkgroep zal eveneens
bepaalde boekhoudkundige aspecten analyseren op basis van de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).
De voorzitters van de verschillende commissies en werkgroepen werkzaam in de publieke en non-profitsector zijn in de loop van het jaar bijeengekomen teneinde hun werkzaamheden te coördineren en samenwerkingsverbanden te creëren bij de uitvoering van de huidige opdracht van de
werkgroep met het oog op het formuleren van voor de sector “gemeenschappelijke” aanbevelingen.
4.4.2.

De vzw’s

A. De inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2002
Op 11 december 2002(1) verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van
2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Een wijziging van artikel 66, doorgevoerd via de wet van 16 januari 2003 tot
oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, heeft de Koning
de mogelijkheid geboden om deze wet van kracht te laten worden “artikel
per artikel”.
Tot op heden werden volgende besluiten genomen:
1. 2 april 2003 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijnen
voor de inwerkingtreding van de bepalingen (B.S. 6 juni 2003 (Ed. 1)).
2. 26 juni 2003 – Koninklijk besluit op de openbaarmaking van akten en
stukken (B.S. 27 juni 2003 (Ed. 4)).
3. 26 juni 2003 – Koninklijk besluit betreffende de vereenvoudigde
boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stich(1) Voor een uitvoerige uiteenzetting, zie IBR, Jaarverslag, 2002, p. 98 e.v.
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tingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk (B.S. 11
juli 2003 (Ed. 2)).
4. 30 juni 2003 – Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen,
verenigingen en stichtingen (B.S. 1 juli 2003 (Ed. 2)).

IV

5. 19 december 2003 – Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaing van de jaarrekening van
bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (B.S. 30 december 2003).
B. Standpunt van de Raad
De Raad betreurt dat de wetgever geen minimale wettelijke zekerheid
heeft voorzien o.a. met betrekking tot de onderzoeksbevoegdheid en de
duur van het mandaat van commissaris, evenals met betrekking tot andere
desbetreffende bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.
De Raad heeft derhalve met betrekking tot deze problematiek aanbevelingen geformuleerd naar de Formateur van de Regering toe aan de hand
van het Memorandum aan de Regering(1).
De Raad beveelt de leden, die de functie van commissaris in een vzw,
een ivzw of een stichting opnemen, aan om verduidelijkingen in de
opdrachtbrief op te nemen of, desgevallend, zich ervan te vergewissen dat
de statuten de nuttige verduidelijkingen vermelden.
C. De werkzaamheden van de gemengde werkgroep IBR, IAB, BIBF,
NBB, CBN met betrekking tot de publicatie van twee populairwetenschappelijke brochures
De vorige Minister van Justitie had verschillende instellingen, evenals de
drie betrokken beroepsinstituten, verzocht een brochure op te stellen houdende een populair-wetenschappelijke benadering van de nieuwe boekhoudkundige reglementering van toepassing op de vzw’s.

(1) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 10, punt 3.2.
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De werkzaamheden werden uitgevoerd onder het voorzitterschap van
de heer Erik DE LEMBRE, erebedrijfsrevisor, en hebben geleid tot de redactie van twee populair-wetenschappelijke brochures, de ene bestemd voor
de “kleine” vzw’s, en de andere voor de “grote en zeer grote” vzw’s. In deze
twee brochures worden de bepalingen van de verschillende koninklijke
uitvoeringsbesluiten van de wet van 2 mei 2002 uitgelegd. De tekst is
opgesteld in een stijl aangepast aan niet-boekhouders en expliciteert de
praktische gevolgen van de nieuwe bepalingen.
Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het drukken en de
distributie van deze brochures via een website.
4.4.3.

Politieke partijen

Coördinatie van de werkzaamheden: de heer J.-F. CATS
Leden van de Commissie: alle confraters die een mandaat uitoefenen in de
politieke partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de werkzaamheden van deze Commissie. De Voorzitter van
het Instituut wordt eveneens voor elke vergadering uitgenodigd.
Secretariaat: de heer O. COSTA
De Commissie “Politieke partijen” kwam in de loop van het jaar éénmaal
samen.
Ze heeft kennis genomen van het feit dat de wet van 2 april 2003 ter
wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale
Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. Deze wetgeving verleent een bevoegdheid van controle over de verslagen opgemaakt door de bedrijfsrevisoren aan het Rekenhof.
Ze heeft de gevolgen van deze nieuwe wetgeving op de uitoefening van
de controleopdrachten van de boekhouding van de politieke partijen nagezien. De Commissie heeft kennis genomen van de opmerkingen medegedeeld door het Rekenhof over de rekeningen 2002 van de politieke partijen.
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De Commissie heeft nuttige contacten gelegd om een vergadering met
het Rekenhof te organiseren teneinde een opbouwende samenwerking tussen haar en het beroep te voorzien.
4.4.4.

IV

Hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap

Coördinatie van de werkzaamheden van de werkgroep:
de heer G. VAN DE VELDE
Leden van de werkgroep: alle confraters die een opdracht uitoefenen in de
hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de werkgroep. De Voorzitter van het Instituut wordt eveneens voor
elke vergadering uitgenodigd.
De werkgroep “Boekhoudkundige adviezen voor hogescholen” wordt
geleid door confrater G. VAN DE VELDE en is samengesteld uit bedrijfsrevisoren die hogescholen auditeren, de regeringscommissarissen bij de
hogescholen, een aantal financiële verantwoordelijken van hogescholen,
alsook een vertegenwoordiging van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, departement Onderwijs – afdeling hogescholen.
Deze werkgroep heeft een tweetal vergaderingen gehad in de loop van
2003 waarbij onder meer de volgende topics aan bod zijn gekomen.
Het advies met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van de
investeringssubsidies onder het nieuwe “Dienst Investeringen in het
gesubsidieerd Onderwijs” (DIGO) regime werd herzien teneinde het
onderscheid tussen bestaande en nieuwe leningen duidelijker tot uiting te
brengen.
Andere adviezen die werden uitgebracht, hadden betrekking op de
voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken en de waarderingsregels betreffende het al of niet activeren van bepaalde renovatiewerken.
Tijdens het werkjaar 2003 werd een onderzoek uitgevoerd naar het verschil in waarderingspolitiek tussen de hogescholen wat betreft het opzetten van voorzieningen voor herstellings- en onderhoudswerken. Deze oefening had als doelstelling het verder trachten te harmoniseren en gelijkschakelen van de waarderingsregels.
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Tenslotte werd een eerste aanzet gegeven om een ontwerpadvies op te
stellen met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van erfpachten soortgelijke contracten. Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van
2004 een advies uit te brengen dat verduidelijking brengt in de manier
waarop erfpachtcontracten en -vergoedingen in de jaarrekening kunnen
worden opgenomen, rekening houdend met de verschillende invalshoeken.
Alle adviezen die tijdens de afgelopen werkjaren werden gefinaliseerd
en gepubliceerd, zullen in de loop van 2004 op de website van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs kunnen
worden geconsulteerd.
In 2004 zijn – in functie van de vraagstellingen vanuit de sector – een
drietal werkvergaderingen gepland.

4.4.5.

Werkgroep NGO’s

Voorzitter:
Leden IBR:

de heer A. CLYBOUW
mevrouw C. JOOS, de heren S. BALCAEN, A. CHAERELS,
M. DE WOLF, J. MAS en L. OSTYN
Secretariaat: de heer E. VAN MEENSEL
Het Instituut heeft een werkgroep “Accounting en auditing in de
publieke en non-profitsector” in het leven geroepen die, onder leiding van
confrater J. CHRISTIAENS, de specifieke problematiek van deze entiteiten
coördineert om te komen tot normen en aanbevelingen rekening houdend
met de nieuwe vzw-wetgeving en internationale auditstandaarden.
De werkgroep “Controle van de NGO’s” heeft dan ook vastgesteld dat
hierdoor een breder platform werd geschapen waarin ook de problematiek
van de NGO’s kan worden besproken.
De werkgroep Accounting en auditing in de publieke en non-profitsector werd verzocht om een lid van de werkgroep Controle van de NGO’s
op te nemen onder zijn leden, om deze aldus de mogelijkheid te geven om
desgevallend problemen van de Belgische NGO-sector te duiden en, wanneer nodig, door te schuiven naar de werkgroep Controle van de NGO’s.
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De Raad is het eens met de werkgroep Controle van de NGO’s, die
aanstipt dat ook de NGO’s met ingang van 2005 onder de vzw-wetgeving
zullen vallen voor wat hun boekhouding en de controle van hun jaarrekening betreft. Er mag geen onderscheid bestaan tussen de audit van een
NGO en andere gelijkaardige entiteiten. De controle van de buitenlandse
uitgaven van de NGO’s zou bijgevolg niet langer buiten de reikwijdte van
de audit mogen vallen, zoals het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) steeds heeft voorgestaan.

IV

De Raad is de mening toegedaan dat deze problematiek verdient
besproken te worden met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

4.5. Audit en sustainability
Voorzitter:
Leden:

mevrouw R. VAN MAELE
de heren T. BUTENEERS, V. DE WULF, D. KROES, A. PALM en
P. VAN DEN EYNDE
Secretariaat: de heren O. COSTA en B. DE KLERCK
De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is de bedrijfsrevisor een
actieve rol te laten spelen bij ontwikkelingen op gebied van milieu en
duurzaam ondernemen die hun impact hebben op de accountingdoctrine,
de rapportering en de attestering in deze materies.
In de loop van 2003 kwam de werkgroep “Audit en sustainability”,
vroeger “Audit en milieu” vijfmaal samen.
4.5.1.

Memorandum aan de Regering en Forum 2003 van het
revisoraat

De werkgroep Audit en sustainability achtte het nuttig de Regering te sensibiliseren(1) over de rol die de bedrijfsrevisor kan spelen inzake controle
van de informatie m.b.t. milieu en duurzaam ondernemen, met name in
het licht van de Europese Aanbeveling van 30 mei 2001 inzake de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de
jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen.
(1) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 10, punt 3.3.
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De werkgroep heeft nota genomen dat, ter gelegenheid van de academische zitting van het Forum 2003 van het revisoraat, de Kabinetschef
van mevrouw de Minister F. MOERMAN, de heer R. AERNOUDT, deze problematiek belangrijk acht en dat de bedrijfsrevisor hierbij een rol kan spelen.
4.5.2.

Mission statement van de werkgroep

De werkgroep heeft de wens uitgedrukt om haar doelstellingen duidelijk
te bepalen. Het betreft:
– sensibilisering van het publiek inzake rapporten m.b.t. milieu en duurzaam ondernemen (b.v. organisatie van de prijs);
– een opvolging verzekeren van de evoluties inzake milieu en duurzaam
ondernemen;
– bijwerken van de technische nota’s en eventueel opstellen van de technische nota’s in het kader van nieuwe intermediaire organismen.
4.5.3.

Seminarie

Er heeft op 18 december 2003 in Brussel een seminarie plaatsgevonden
omtrent de opdrachten van de bedrijfsrevisoren bij VAL-I-PAC, FOST PLUS,
BEBAT en “Oud papier” en de problematiek van de rapporten m.b.t. milieu
en duurzaam ondernemen, voorgezeten door de heer V. DE WULF en door
vertegenwoordigers van de hierboven vermelde organismen.
4.5.4.

Belgisch-Luxemburgse Prijs voor het Beste Milieurapport en
Duurzaam Ondernemen rapport 2003

De werkgroep Audit en sustainability heeft de Prijs 2003 voor het Beste
Milieurapport en Duurzaam Ondernemen rapport gepromoot. De prijs
bekroont het beste milieuverslag en duurzaam ondernemen verslag van
een Belgische of Luxemburgse onderneming en werd voor de zesde opeenvolgende maal toegekend door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De rapporten die in aanmerking worden genomen betreffen zowel
exploitatiezetels in België als in het Groothertogdom Luxemburg. Het
Luxemburgs Instituut voegde zich bij het initiatief van het Belgisch Instituut.
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De milieuprijs en duurzaam ondernemen prijs 2003 werd op 18 december 2003 in Brussel uitgereikt.
De jury stond onder de leiding van mevrouw R. VAN MAELE, Voorzitter van de werkgroep Audit en sustainability.
De jury werd aangevuld met vier externe experten:

IV

–
–
–
–

Mevrouw M.-P. KESTEMONT (Professor UCL);
De heer I. DE BEELDE (Professor Universiteit Gent);
De heer J. ARTOIS (Indaver);
De heer C. LAMINE (Electrabel).

Bedrijfsrevisoren-juryleden waren de heren T. BUTENEERS, V. DE WULF,
P. VAN DEN EYNDE (Belgische bedrijfsrevisoren) en de heer
E. VAN DE KERKHOVE (Luxemburgse bedrijfsrevisor).
Ieder rapport wordt hierbij beoordeeld vanuit 15 criteria hieronder vermeld en ontwikkeld door de ACCA. De beoordeling resulteert in een score
op 100 waarvan de verdeling tussen haakjes is vermeld.
Contents
The contents section makes up 50 % of the marks and is sub-divided into seven
sections:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Senior management statement (5 %)
Reporting and accounting policies (5 %)
Profile of reporting organisation (5 %)
Executive summary and key indicators (5 %)
Vision and strategy (5 %)
Policies, organisation, management systems and stakeholder relationships
(10 %)
7. Performance (15 %)
Reporting Principles
The reporting principles section makes up 50 % of the marks and is sub-divided
into eight sections:
Principle 1. Relevance (5 %)
Principle 2. Reliability (5 %)
Principle 3. Clarity (5 %)
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Principle 4.
Principle 5.
Principle 6.
Principle 7.
Principle 8.

Comparability (5 %)
Timeliness (5 %)
Completeness (5 %)
Verifiability (10 %)
Overall impression (10 %)

De jury heeft beslist het milieurapport van SIDMAR en het rapport
inzake duurzaam ondernemen van ARCELOR in 2003 als winnaars te bekronen. De jury heeft beslist ze voor te stellen om deel te nemen op Europees
niveau aan de European Sustainability Reporting Award in maart 2004 te
Brussel.

4.6. Informatie- en communicatietechnologieën
4.6.1.

ICT

Voorzitter:
Leden IBR:

de heer D. SMETS
de heren L. CARIS, H. CROSIERS, K. DE BAERE,
K. DE BRABANDER en S. LELEUX
Leden IAB: de heren O. DE BONHOME, R. LASSAUX en E. VERCAMMEN
Secretariaat: de heren O. COSTA en D. SZAFRAN
A. Digitale handtekening
In de loop van het jaar 2003, heeft de Commissie ICT zich gebogen over
de problematiek van de digitale handtekening.
Er werden contacten genomen met verschillende acteurs van de
Belgische markt teneinde de toepassingen te bepalen die nuttig kunnen
zijn voor de beroepsbeoefenaars van het IBR en het IAB.
Er werd eveneens contact genomen met de franse balie van Brussel teneinde hun praktische ervaring te delen.
De Commissie ICT heeft een voorontwerp van normen inzake de
betrouwbaarheid van de handelsverrichtingen op elektronische wijze voorbereid. Het opstellen van deze tekst is nog niet gefinaliseerd en moet worden voortgezet.
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IV

De instituten werden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de FOD Financiën omtrent het ontwerp “VENSOC” van
elektronische fiscale aangifte voor vennootschappen.
B. WebTrust/SysTrust

IV

Meer bepaald ging de Commissie ICT verder met het ontwerp van normalisatie betreffende de opdrachten in verband met WebTrust en volgde zij de
evolutie van het programma van permanente vorming ter zake alsook de
werkzaamheden binnen de IIN.
C. Elektronische handel
De Commissie ICT zette tevens de analyse verder van de wet van 11 maart
2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (B.S. 17 maart 2003) die de Richtlijn 2000/31/EG
van het Europees Parlement en van de Raad van 8 juni 2000 betreffende
een aantal juridische aspecten van de informatiemaatschappij herneemt, en
in het bijzonder van de elektronische handel in de Interne Markt (Richtlijn “elektronische handel”). Deze wet betreft de dienstverlening van de
informatiemaatschappij en is voorbestemd om van toepassing te zijn voor
de bedrijfsrevisoren. De wet is met name van toepassing voor de titularissen van een vrij beroep die diensten van de informatiemaatschappij verlenen ten opzichte van de consumenten evenals ten opzichte van alle
bestemmelingen van diensten met inbegrip van degene die beroepsmatig
handelen. De wet is niet van toepassing voor de materies inzake fiscaliteit
en de vertegenwoordiging van klanten en de verdediging van belangen
voor de rechtbanken.
De wet van 11 maart 2003 stelt het principe van de vrijheid van de
dienstverlening van de informatiemaatschappij en vergt geen voorafgaande
erkenning. De wet voorziet met name informatieverplichtingen, verplichte vermeldingen in contractuele clausules en bepalingen inzake
publiciteit en handtekeningen. De wet voorziet eveneens een bijzondere
gerechtelijke procedure voor het naleven van de bepalingen van deze wet.
De wet is van toepassing op de vrije beroepen met inbegrip van de
bedrijfsrevisoren, en bevat een aantal specifieke bepalingen inzake publiciteit en indiening van stakingsvorderingen.
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De toepassing van de wet zal een aantal concrete gevolgen hebben met
name op het vlak van de verplichte verwijzingen naar de deontologische
regels en de elektronische raadpleging van gedragscodes.
De Raad is van oordeel dat bijzondere aandacht moet worden besteed
aan de deontologische regels evenals aan het naleven van het beroepsgeheim in het kader van de publiciteit gevoerd door de confraters.
4.6.2.

XBRL

IV

Voorzitter:
Leden IBR:
Leden IAB:

de heer D. SMETS
de heren D. BRUYNDONCKX en B. DE LEEUW
mevrouw M. CLAES,
de heren E. STEGHERS en E. VERCAMMEN
Externe leden: de heren A. LENAERT en O. SERVAIS
Secretariaat: de heren C. D’HONDT en E. VAN MEENSEL

XBRL staat voor Extensible Business Reporting Language. Het is een, op
XML (Extensible Markup Language) gebaseerd raamwerk dat verschillende
gebruikers van informatie toelaat om snel en efficiënt financiële en andere
informatie te creëren, uit te wisselen en te analyseren en deze te rapporteren in een vastgelegde vorm (bijvoorbeeld: een jaarrekening). Op wereldvlak werd een consortium opgestart dat onder meer tot doel heeft de ontwikkeling van XBRL te bevorderen(1).
De Commissie XBRL volgde tijdens het afgelopen jaar de gebeurtenissen op de voet en brengt, indien nodig, de Raad hiervan op de hoogte.
Door haar interdisciplinaire samenstelling, probeert de Commissie voeling
te houden met de officiële instanties (NBB, CBF, CBN, BVB, FOD
Financiën en andere eventueel geïnteresseerde instanties) in het kader van
de ontwikkeling van een mogelijke samenwerking op het vlak van XBRL
in België.
Zoals vroeger reeds werd vermeld(2), en zonder het IBR aan te wijzen
als initiatiefnemer, staat het open voor een mogelijke samenwerking met
andere instellingen en/of organismen om tot een gecoördineerde aanpak
van XBRL in België te komen. Tijdens 2003 werden reeds verschillende
(1) Voor meer informatie, zie IBR, Periodieke Berichten, 6/2002, p. 10-12.
(2) IBR, Jaarverslag, 2002, p. 215.

IBR – JAARVERSLAG 2003

107

(informele) vergaderingen gehouden met geïnteresseerde partijen. Deze
leverden evenwel nog geen concrete resultaten op, maar vormen een eerste
aanzet tot toenadering.
De Commissie nam ook kennis van de werkzaamheden die in Nederland werden verricht om te komen tot de oprichting van XBRL Nederland. Hiervoor werd de heer Jan PASMOOIJ van het Koninklijk NIVRA,
die nauw betrokken is bij de werking van XBRL Nederland, uitgenodigd
tot een vergadering van de Commissie.

IV

De Commissie werd ook vertegenwoordigd op de zevende Internationale Conferentie XBRL, die plaatsvond te Amsterdam tijdens de maand
mei. Tijdens deze conferentie werden nieuwe contacten gelegd met mogelijks geïnteresseerde partijen in België. Er werd door verschillende partijen
ook het idee gelanceerd dat XBRL in België zou kunnen worden gepromoot door het organiseren van seminaries rond de werking van XBRL, dit
in samenwerking met verschillende organismen en instellingen die tot de
oprichting van een consortium in België wensen te komen.
De Commissie blijft in de toekomst de ontwikkelingen op de voet volgen en stelt zich alert op en open voor externe initiatieven.

4.7. Commissie KMO
Voorzitter:
Leden:

de heer B. DE GRAND RY
mevrouw I. SAEYS, de heren G. BATS, F. CALUWAERTS,
T. DUPONT, D. LEBOUTTE, D. SMETS, J.-P. VANDAELE en
P. WEYERS
Secretariaat: de heren J.-L. DE HASQUE en B. DE KLERCK
De Commissie KMO is in 2003 een aantal keren samengekomen.
Haar werkzaamheden hebben betrekking op het uitwerken van twee
brochures alsook het verspreiden op grote schaal van een folder betreffende
IAS/IFRS. Wat betreft hun publicatie, heeft de Commissie een beroep
gedaan op een communicatiebureau, geselecteerd uit verschillende kandidaten die ze had geraadpleegd, in het kader van het budget dat haar door
het Uitvoerend Comité werd toevertrouwd.
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De strategie van de voorstelling van de brochures, hun lay-out en hun
verspreiding werd uitgewerkt in overleg met het geselecteerd bureau.
De eerste brochure werd einde 2003 naar de leden verzonden.
Ter herinnering, deze collectie brochures zal, door haar onderwerpen,
de economische evolutie van een KMO volgen:
– het opstellen van haar financieel plan;
– de financiering van haar groei;
– de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de ondernemingen;
– de ondernemingen in moeilijkheden;
– de opvolging van de onderneming en de management buy out.
De Commissie heeft eveneens haar reflectie voortgezet over onderwerpen die KMO’s zouden kunnen interesseren. Deze reflectie geeft aanleiding tot een actualisering, na elke vergadering, van een lijst van onderwerpen die het voorwerp kunnen zijn van een bijzondere behandeling in de
commissie (bijvoorbeeld IAS/IFRS en KMO’s).
Tenslotte is de Commissie ook op Europees vlak actief geweest, door de
deelname aan de werkgroep over KMO’s die wordt georganiseerd door de
FEE (cf. infra, punt 12.3.).

4.8. De waardering en de controle van notariskantoren
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Leden IBR:
Leden IAB:
Leden notariaat:
Secretariaat:

Meester P. VAN DEN EYNDE (notaris)
de heer M. DE WOLF
de heren H. FRONVILLE en L. OSTYN
de heren V. DELVAUX en J. VERHOEYE
de heren P. BUISSERET en C. HOLLANDERS
de heer C. BALESTRA

De opdracht van deze gemengde Commissie bestaat erin een stramien op
te stellen, eventueel in de vorm van een technische nota, ten behoeve van
het toezicht op notariskantoren en de principes inzake de waardering van
overdrachten van kantoren (voor meer details over de reeds verrichte werkzaamheden, zie IBR, Jaarverslag, 2002, p. 218).
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IV

In 2003, heeft de Commissie een akkoord kunnen bereiken aangaande
indicatieve tarieven voor de erelonen in het kader van de tussenkomst van
leden van het IBR of van het IAB m.b.t. de controlewerkzaamheden op de
boekhoudingen van de notarissen.
De gemengde Commissie stelt vast dat voor zover, voorafgaand aan
hun controles, de controleurs aan de te controleren notarissen vragen de
dossiers, stukken en vragenlijsten voor te bereiden zodat alle betrokken
partijen tijd winnen.

IV

De Commissie herinnert er aan dat de Nationale Kamer van de Notarissen elk jaar een lijst opstelt van revisoren die controles van notariskantoren kunnen uitvoeren. De revisoren die hierop wensen te verschijnen kunnen hun kandidatuur indienen bij de Nationale Kamer
(Bergstraat 30-32, 1000 Brussel).
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V
Hoofdstuk V

TOEGANG TOT HET BEROEP
EN STAGECOMMISSIE

5.1. Toegang tot het beroep voor natuurlijke personen
5.1.1.

Voorafgaande opmerking

De cijfergegevens die hierna volgen, kunnen betrekking hebben op dossiers die zijn ingediend in de loop van een bepaald burgerlijk jaar, maar
waarvoor de kandidaten de examens hebben afgelegd tijdens een ander
burgerlijk jaar.
Eventuele verschillen tussen de diverse cijfergegevens kunnen desgevallend worden verklaard door het feit dat examens worden afgelegd tijdens een bepaald burgerlijk jaar maar waaromtrent de beslissingen voor de
toelating tot de eed slechts worden genomen tijdens het daaropvolgend
burgerlijk jaar.
5.1.2.

Toelating tot de eed

In 2003 hebben 41 kandidaten met succes deelgenomen aan het
bekwaamheidsexamen en hun stage beëindigd, waarna zij door de Raad
tot de eed werden toegelaten.
5.1.3.

Overstapregeling

In toepassing van het op 30 maart 1998 tussen het IBR en het IAB gesloten akkoord inzake de overstapregeling, hebben verschillende kandidaten
hun dossier ingediend om van de overstapregeling gebruik te maken.
A. Overstap van het IAB naar het IBR
a. In 2003 is er op het Instituut één dossier van een IAB-accountant
binnengekomen, op eensluidend advies van de Raad van dit Instituut.
Volgens het overstapakkoord worden de kandidaten uitgenodigd voor
een examen voor een jury, samengesteld uit bedrijfsrevisoren en één lid
van het IAB.
De Nederlandstalige jury is als volgt samengesteld:
de heer B. CALLENS, Voorzitter (Plaatsvervangend Voorzitter:
P. STEENACKERS), mevrouw M. HOSTE, de heren R. ADRIAENSSENS
(Plaatsvervangende leden: K. VANDELANOTTE en R. VAN ASBROECK),
bedrijfsrevisoren en A. BERT (extern lid).
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De Franstalige jury is als volgt samengesteld: de heren H. FRONVILLE,
Voorzitter (Plaatsvervangend Voorzitter: M. DE WOLF), Ph. GIGOT,
B. DE GRAND RY, R. VAN CUTSEM (Plaatsvervangend lid:
M. DELBROUCK), bedrijfsrevisoren en G. DELVAUX (extern lid).
Eén kandidaat heeft het examen in het afgelopen jaar afgelegd en was
niet geslaagd.
b. Geen enkele stagiair van het IAB, die aan de diplomavereisten voldeed,
heeft, overeenkomstig artikel 2.1. van het akkoord inzake de overstapregeling, de wens uitgedrukt om van de overstapregeling tussen het
IAB en het IBR te genieten.

V
B. Overstap van het IBR naar het IAB
a. In 2003 heeft de Raad van het IBR de dossiers onderzocht van vijf
bedrijfsrevisoren die hun kandidatuur bij het IAB wilden indienen, die
aan het IAB werden doorgestuurd voor verdere afhandeling.
In 2003 hebben vijf bedrijfsrevisoren het examen bij het IAB afgelegd.
In 2003, werden vier bedrijfsrevisoren tot de ledenlijst van het IAB
toegelaten.
De Raad herinnert eraan dat enkel dossiers kunnen worden onderzocht
van personen die reeds de titel van bedrijfsrevisor hebben op het ogenblik van de indiening van het dossier.
b. Eén stagiair-bedrijfsrevisor heeft, overeenkomstig artikel 2.1. van het
akkoord inzake de overstapregeling, gebruik gemaakt van de overstapregeling tussen het IBR en het IAB.

5.1.4.

Wederzijdse erkenning van buitenlandse
beroepsbeoefenaars

In de loop van het voorbije jaar hebben twee buitenlandse beroepsbeoefenaars met een gelijkwaardige hoedanigheid zich gemeld om het examen
zoals bepaald in artikel 40 van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987
betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren af te leggen. Eén
kandidaat slaagde voor het examen, de andere niet.
114

IBR – JAARVERSLAG 2003

5.1.5.

Hereedaflegging

Vier bedrijfsrevisoren die minder dan vijf jaar geleden ontslag hadden
genomen, hebben de wens uitgedrukt om opnieuw op de ledenlijst te worden ingeschreven, krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van
20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het
IBR. De Raad heeft deze hereedafleggingen goedgekeurd.
Een bedrijfsrevisor die meer dan vijf jaar geleden ontslag genomen had,
heeft gevraagd om opnieuw op de ledenlijst te worden ingeschreven. Hij is
geslaagd in het bekwaamheidsexamen, voorzien door het artikel 6, derde
lid van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het
huishoudelijk reglement van het IBR. Hij werd toegelaten om de eed van
bedrijfsrevisor af te leggen.

5.2. Samenstelling
De Stagecommissie is als volgt samengesteld:
– de Ondervoorzitter, de heer André KILESSE;
– drie leden van de Raad, de heren Boudewijn CALLENS, Georges HEPNER,
Pierre STEENACKERS;
– drie leden revisoren extern aan de Raad, mevrouw Vinciane MARICQ,
de heren Daniel VAN CUTSEM en René VAN ASBROECK;
– een plaatsvervangend lid, de heer Patrick VAN IMPE;
– twee technische deskundigen bedrijfsrevisoren, de heren Jacques TISON
en Luc VERRIJSSEN.
Zij heeft in 2003 12 keer vergaderd.

5.3. Algemeenheden
De Stagecommissie ontwikkelt haar werkzaamheden op basis van de
bevoegdheden die haar toevertrouwd zijn door het artikel 9 van het
koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren.
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Het betreft met name de organisatie van de toelatings-, stage-, en
bekwaamheidsexamens, het organiseren van de stageseminaries, de organisatie van de stage van bedrijfsrevisor, enz.
De Stagecommissie behandelt ook andere punctuele vragen. In dat
opzicht heeft de Stagecommissie in 2003 bijvoorbeeld kennis genomen
van het ontwerp van modernisering van de Achtste Richtlijn of van een
voorstel van richtlijn van augustus 2003 inzake de erkenning van de
beroepskwalificaties.

V

De Stagecommissie heeft kennis genomen van een boek genoemd
“Stagiairs vs. examenjury – Pak je titel in 300 vragen”, Kluwer, 2003. De
Stagecommissie heeft de wens uitgedrukt om te herinneren dat de inhoud
alleen maar de auteurs verbindt en dat de Stagecommissie op geen enkele
manier heeft deelgenomen aan het opstellen van het hiervoor genoemd
document.

5.4. Werkzaamheden van de “Subcommissie Examens”
De Subcommissie Examens heeft in de loop van het voorbije jaar haar
werkzaamheden voortgezet inzake de evaluatie van de examenvragen van
het ingangs- en stage-examen.

5.5. Goedkeuring van de stageovereenkomsten
In 2003 keurde de Stagecommissie 148 overeenkomsten goed (108 Nederlandstalige en 40 Franstalige).
Per 31 december 2003 zijn er 460 stagiairs ingeschreven bij het Instituut.

5.6. Aanvaarding van een stagemeester
Het profiel van de stagemeester kan op basis van de jaarlijkse mededeling,
die elke confrater dient in te vullen, worden geanalyseerd. Een aantal
confraters die hun jaarlijkse verklaring niet hadden ingediend, werden
verzocht deze in te dienen teneinde de Stagecommissie toe te laten een
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beoordeling te maken omtrent de toelating tot de stage van een aantal
kandidaten.
Op basis van deze informatie heeft de Stagecommissie in een beperkt
aantal gevallen moeten vaststellen dat de kandidaat stagemeester hetzij
over onvoldoende revisorale opdrachten hetzij over onvoldoende gediversifieerde revisorale opdrachten beschikte om een degelijke stage te waarborgen. De Commissie heeft de desbetreffende kandidaat stagemeester
gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om een behoorlijke stage te
garanderen aan de stagiair.

V

5.7. Vermindering van de stageduur
Aan twee stagiairs werd een verkorte stage toegestaan.

5.8. Wijzigingen tijdens de stage
5.8.1.

Schrapping

Artikel 25, vierde lid van het K.B. van 13 oktober 1987 luidt als volgt:
“De opschorting of de opeenvolgende opschortingen van de stage in het geheel
genomen mogen niet meer dan vijf jaar bedragen. Indien deze termijn overschreden wordt, beveelt de Raad, op voorstel van de Stagecommissie, de schrapping
van de stagiair.”.
Overeenkomstig dit voorschrift, werden 83 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.
5.8.2.

Verandering van stagemeester

In 2003 werden 37 aanvragen van verandering van stagemeester goedgekeurd.
5.8.3.

Opschorting van de stage en ontslag

In de loop van het voorbije jaar hebben 91 stagiairs hun stage onderbroken
en één persoon heeft zijn ontslag als stagiair gegeven.
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5.8.4.

Stage in het buitenland

In de loop van het voorbije jaar werd aan twee kandidaten toelating gegeven om een deel van hun stage in het buitenland te volbrengen en dit conform artikel 4 van het K.B. van 13 oktober 1987.
Mits aanvaarding door de Stagecommissie mag een deel van de stage in
het buitenland worden verricht, op voorwaarde dat:

V

– twee derde van de stage in België wordt volbracht;
– een beroepsbeoefenaar met een aan die van bedrijfsrevisor gelijkwaardige hoedanigheid toezicht heeft op de activiteiten van de stagiair;
– de Belgische stagemeester verantwoordelijk blijft voor de stage.
De Stagecommissie moet zes weken vóór de aanvang van de stage in
het buitenland worden ingelicht over de wens om een deel van de stage in
het buitenland te verrichten en dit zowel door de confrater in het buitenland, de stagemeester in België als door de stagiair. De Belgische confrater
dient de nodige waarborgen te bieden met betrekking tot de bevoegdheden van de buitenlandse confrater. De buitenlandse confrater zal eveneens
binnen de hierboven vermelde termijn een comfort letter moeten ondertekenen en opsturen.
De Stagecommissie betreurt dat deze procedure niet altijd wordt
gevolgd en heeft in het afgelopen jaar enkele gevallen van niet-naleving
van de regels moeten vaststellen.
5.8.5.

Hervatting van de stage

Acht stagiairs werden opnieuw tot de stage toegelaten na een opschorting
van minder dan vijf jaar.

5.9. Toelatingsexamen tot de stage
215 nieuwe kandidaten hebben in de loop van 2003 een dossier tot
inschrijving tot het toelatingsexamen ingediend.
Overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15 van het K.B. van
13 oktober 1987 werd het toelatingsexamen in de loop van het tweede
semester van 2003 ingericht.
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De examens vonden plaats op zaterdag 18 oktober, maandag 20 oktober en zaterdag 25 oktober 2003 te Brussel.
222 kandidaten hadden zich voor het toelatingsexamen ingeschreven.
2003

Deelnemers

Geslaagd

F

59

30 (51 %)

N

163

69 (42 %)

Totaal

222

99 (45 %)

Naast de 99 kandidaten die slaagden voor het toelatingsexamen,
bekwamen 46 personen een totale vrijstelling voor het toegangsexamen op
basis van hun universitair of gelijkwaardig diploma.

5.10. Stage-examens
De stage-examens vonden plaats op zaterdag 27 september (uitdieping
basiskennis), maandag 29 september (controle) en donderdag 1 oktober
2003 (het beroep).
De resultaten van de stage-examens voor 2003 worden hierna weergegeven:
2003
T1 (Basiskennis)

T2 (Controle)

Deelnemers

Geslaagd

F

40

28 (70 %)

N

124

83 (67 %)

Totaal

164

111 (68 %)

F

33

25 (76 %)

N

97

46 (47 %)

130

71 (55 %)

F

29

20 (69 %)

N

69

52 (75 %)

Totaal

98

72 (73 %)

Totaal
T3 (Beroep)
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5.11. Bekwaamheidsexamen 2003 (twee zittijden)
5.11.1. Onderwerpen
In 2003 werden volgende onderwerpen voor de praktische studie voorgesteld:

V

– Milieuaspecten in de jaarrekening en in het jaarverslag;
– De controle van de vzw (specifieke aspecten van de controle van de
vzw);
– De onafhankelijkheid van de commissaris in het licht van de recente
evoluties op het vlak van corporate governance;
– Business combinations;
– Conversie van de geconsolideerde jaarrekening naar IAS/IFRS – problematiek van de eerste toepassing (“first time adoption”).

5.11.2. Resultaten
A. Eerste zittijd
De schriftelijke proef vond plaats te Brussel op zaterdag 10 mei 2003. De
mondelinge proef vond plaats van 16 tot 20 juni 2003. 56 kandidaten
waren ingeschreven; 24 kandidaten slaagden.
B. Tweede zittijd
De schriftelijke proef vond plaats op zaterdag 15 november 2003. De
mondelinge proef vond plaats van 8 tot 12 december 2003. 54 kandidaten
waren ingeschreven; 31 kandidaten zijn geslaagd.
De resultaten van het bekwaamheidsexamen voor 2003 zijn in de tabel
hierna samengevat.
De resultaten van het bekwaamheidexamen zijn moeilijk te interpreteren. Inderdaad, gezien de kandidaten het examen verschillende keren kunnen afleggen, soms gedurende verschillende burgerlijke jaren, dient het
slaagpercentage te worden geïnterpreteerd in vergelijking met het aantal
kandidaten die aan één of meerdere examenbeurten deelnemen en dit
ofwel gedurende hetzelfde burgerlijk jaar ofwel gedurende verschillende
burgerlijke jaren.
120

IBR – JAARVERSLAG 2003

2003

Mei/Juni

Aantal
afgelegde
examens

Kandidaten
Geslaagd
die het examen
voor de eerste
maal afleggen

F

14

12

3 (21 %)

N

42

33

21 (50 %)

Totaal

56

45

24 (43 %)

F

13

1

6 (46 %)

N

41

10

25 (61 %)

Totaal

54

11

31 (57 %)

Totaal van de

F

27

13

9 (33 %)

twee zittijden

N

83

43

46 (55 %)

110

56

55 (50 %)

Nov./Dec.

Totaal

5.11.3. Samenstelling van de jury’s van het bekwaamheidsexamen
De samenstelling van de jury’s van het bekwaamheidsexamen werd niet
fundamenteel aangepast. Vervaldata (mandaat van drie jaar) werden voorzien voor de leden van het beroep die zetelen in de jury’s van het
bekwaamheidsexamen.
Twee bijkomende jury’s (één in elke taalrol) werden samengesteld om
onder andere aan de moeilijkheden inzake onverenigbaarheid tussen juryleden en kandidaten te kunnen beantwoorden.
Overeenkomstig artikel 37 van het K.B. van 13 oktober 1987:
“Elke jury bestaat uit vijf leden, waaronder een professor van het universitair
onderwijs of van het hoger onderwijs van universitair niveau, die de jury voorzit, drie bedrijfsrevisoren en een persoon die het beroep van bedrijfsrevisor niet
uitoefent en gekozen wordt omwille van zijn bijzondere bekendheid met het economisch en sociaal leven.”.
De Raad dankt de personen die hebben aanvaard om als jurylid van het
bekwaamheidsexamen te zetelen.
De jury’s zijn op 31 december 2003 als volgt samengesteld:
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A. Nederlandstalige jury’s
NL 1: de heren K.M. VAN OOSTVELDT (2004), Voorzitter, R. ADRIAENSSENS
(2006), S. RABAEY (2006) en D. VAN CUTSEM (2005), bedrijfsrevisoren.
Mevrouw B. VAN DEN BOSSCHE, extern lid.
NL 2: de heren J. BRANSON (2005), Voorzitter, J. DE BOM VAN DRIESSCHE
(2004), P. STEENACKERS (2004) en P. VAN STAAIJ (2006), bedrijfsrevisoren.
De heer J. GEYSEN, extern lid.

V

NL 3: de heren B. CALLENS (2006), Voorzitter, L. VAN GULCK (2005),
P.P. BERGER (2006) en L. HELLEBAUT (2005), bedrijfsrevisoren.
De heer F. VAN THILLO, extern lid.
NL 4: de heren R. TIEST (2006), Voorzitter, B. VAN USSEL (2006),
R. NECKEBROECK (2006) en R. VAN ASBROECK (2004), bedrijfsrevisoren.
De heer R. DE LEEUW, extern lid.
NL 5: de heren C. REYNS (2006), Voorzitter, L. TOELEN (2006),
Ph. ROELANTS (2005), P. VAN IMPE (2006), bedrijfsrevisoren.
De heer J. GEYSEN, extern lid.
B. Franstalige jury’s
FR 1: de heren D. LEBRUN (2006), Voorzitter, J. LENOIR (2006),
E. MATHAY (2005) en D. VAN CUTSEM (2004), bedrijfsrevisoren.
De heren J.-L. STRUYF of J.-M. VANDENBERGH, externe leden.
FR 2: de heren M. MASSART (2005), Voorzitter, G. HEPNER (2004),
D. LEBOUTTE (2004) en A. DESCHAMPS (2006), bedrijfsrevisoren.
De heer J.-M. VANDENBERGH, extern lid.
FR 3: de heer M. DE WOLF (2005), Voorzitter, Mevrouw V. MARICQ
(2004), de heren M. GRIGNARD (2005) en M. VAN DOREN (2006),
bedrijfsrevisoren.
De heer J.-L. STRUYF, extern lid.
FR 4: de heer O. CAPRASSE (2006), Voorzitter, Mevrouw P. TYTGAT
(2006), de heren J. TISON (2006) en M. DENAYER (2006), bedrijfsrevisoren.
De heren J.-M. VANDENBERGH of J.-L. STRUYF, externe leden.
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Omdat een aantal effectieve leden niet aan de eerste en/of tweede zittijd konden deelnemen, werd beroep gedaan op de door de Raad aangestelde plaatsvervangende leden:
L. DISCRY, M. SMET, P. DE WEERDT, B. MEYNENDONCKX, L. DELTOUR,
H. VAN IMPE, J. DE LANDSHEER, D. VERMUSSCHE, J. BEDDEGENOODTS,
L. DE KEULENAER, G. BATS, Ph. DESOMBERE, G. HOF, G. SPAENHOVEN,
F. DEGEEST, V. SPILLIAERT, D. ROUX, H. WILMOTS, P. VAN CAUTER,
K. VERBEKE, R. VANDER STICHELE, L. VAN STEENBERGE, A. HUBERT,
I. BOETS, M. VAN STEENVOORT, R. PEIRCE, R. VAN CUTSEM, H. FRONVILLE,
Ph. PIRE, J. VANDERNOOT, CH. BOLLEN, P. DEPRAETERE, Ph. BARTHELEMY,
G. DELVAUX, H. OLIVIER.
De Raad dankt de heren J. CHRISTIAENS, W. EGGERICKX, G. HERREWIJN
en H. LAFOSSE die gezeteld hebben in de jury’s van het bekwaamheidsexamen en die vanaf dit jaar hun functies hebben neergelegd.

5.12. Evolutie van het aantal stagiairs gedurende 2003
Aantal stagiars bij het begin van het jaar

451

Ingang (+)

148

Hervatting van de stage (+)

8

Stopzetting en schorsing (–)

92

Geslaagd bekwaamheidsexamen (–)

55
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5.13. Dankbetuigingen
De Raad dankt alle personen die hun medewerking hebben verleend aan
de voorbereiding van de examens, aan de verbetering ervan en het geven
van de stageseminaries.
Zoals bepaald in artikel 15, § 3 van het K.B. van 13 oktober 1987,
worden de voorbereiding en de verbetering van de proeven toevertrouwd
aan professoren of docenten van het universitair onderwijs of van het hoger
onderwijs op universitair niveau.

V

5.13.1. Toelatingsexamen
– Algemene boekhouding:
de heren professoren J. ANTOINE en Ch. LEFEBVRE
– Balansanalyse:
de heren professoren M. RENOUPREZ en Ch. LEFEBVRE
– Analytische boekhouding:
mevrouw A. JORISSEN en de heer D. HELBOIS, professoren
– Vennootschapsrecht:
de heren professoren H. OLIVIER en F. HELLEMANS
– Fiscaal recht:
de heer professor P. MINNE
– Burgerlijk recht:
de heren professoren H. OLIVIER en F. HELLEMANS
– Handelsrecht:
de heren professoren H. OLIVIER en F. HELLEMANS
– Sociaal recht:
mevrouw V. PERTRY, professor
– Informatica:
de heren professoren L. GOLVERS en R. PAEMELEIRE
– Bedrijfseconomie, politieke economie en financiële economie:
de heren professoren Ch. VAN WYMEERSCH en L. KEULENEER
– Wiskunde en Statistiek:
de heren professoren D. JUSTENS en R. PAEMELEIRE
– Financieel beheer:
de heren professoren Ch. VAN WYMEERSCH en L. KEULENEER
– Externe controle:
mevrouw C. DENDAUW en de heer I. DE BEELDE, professoren
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– Consolidatie:
mevrouw M.-L. JACQUES en de heer K.M. VAN OOSTVELDT, professoren
– Interne controle:
mevrouw M.-L. JACQUES en de heer I. DE BEELDE, professoren
– Boekhoudrecht:
de heren professoren H. OLIVIER en K. VAN HULLE
– Deontologie:
mevrouw D. HERMANS en de heer M. DE SAMBLANX, professoren
5.13.2. Inleidingszitting voor de toegang tot de stage
De introductievoormiddag heeft tot doel de kandidaten, die geslaagd zijn
voor het toelatingsexamen, vertrouwd te maken met de structuren en met
de institutionele en deontologische aspecten van het revisoraat. Tevens
biedt deze voormiddag de gelegenheid voor een eerste contact tussen de
nieuwe stagiairs en de verantwoordelijken van het IBR.
Het is ten zeerste aanbevolen dat de stagiairs deze inleidingszitting
bijwonen.
Volgende personen hebben hun medewerking verleend aan de inleidingszitting van dinsdag 6 mei 2003:
– de heer G. HEPNER, bedrijfsrevisor, lid van de Stagecommissie;
– de heer P. VAN IMPE, bedrijfsrevisor, lid van de Stagecommissie;
– de heer O. COSTA, Adviseur IBR.
5.13.3. Seminarie “Uitdieping basiskennis”
De uitdiepingsseminaries over boekhoudrecht, boekhoudtechnieken, consolidatie, vennootschapsrecht en financiële analyse werden georganiseerd
in mei en juni 2003. Ze hebben tot doel de belangstellenden de mogelijkheid te bieden hun persoonlijk werk aan te vullen met besprekingen in
deze belangrijke vakgebieden met specialisten en tot een begeleide analyse
van praktijkgevallen over te gaan.
– Boekhoudrecht:
de heren J.-L. SERVAIS en P. VERSCHELDEN
– Boekhoudtechnieken:
mevrouw S. PODEVIJN en de heer J.-L. SERVAIS
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– Consolidatie:
de heren B. DUFOURNY en P. OPSOMER
– Vennootschapsrecht:
de heren H. OLIVIER en J.-Ph. BONTE
– Financiële analyse:
de heer D. SMETS
5.13.4. Seminarie “Controle”
Het seminarie “Controle” spitste zich toe op de drie volgende thema’s die
in de maand mei 2003 hebben plaatsgevonden:

V

– Externe controle:
de heren J.-L. SERVAIS en H. HERIJGERS
– Interne controle:
mevrouwen S. GOETHALS en Ch. WEYMEERSCH
– Externe controle van de geconsolideerde rekeningen:
de heren P.-H. BONNEFOY-CUDRAZ en L. MARTENS
5.13.5. Seminarie “Het beroep”
Het seminarie “Het beroep” handelt hoofdzakelijk over een meer diepgaande analyse van de bijzondere revisorale opdrachten, van de ondernemingsraad en het opmaken van het verslag. Dit seminarie behandelt ook
een reeks problemen die de stagiairs moeten toelaten hun kennis bij te
schaven in de domeinen die de bedrijfsrevisor rechtstreeks aanbelangen.
Dit seminarie dat plaats vond in mei en juni 2003 spitste zich toe op
de volgende onderwerpen:
– Het controleverslag:
de heren B. WETS en H. SALAETS
– De bijzondere opdrachten:
de heren M. TEFNIN en G. BATS
– De ondernemingsraden:
de heren H. FRISQUE, W. LEPOUR en L. VAN HOYWEGHEN
5.13.6. Seminarie “Special topics”
De stagiairs werden twee bijkomende studiedagen aangeboden:
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– een studiedag betreffende de plichtenleer (georganiseerd op maandag
2 juni 2003). Dit seminarie werd geleid door mevrouw D. HERMANS
en de heer M. DE SAMBLANX.
– een studiedag betreffende de International Accounting Standards (georganiseerd op vrijdag 6 juni 2003). Deze dag werd geleid in het Engels
door mevrouw G. VERHELST en de heer B. DE LEEUW.

5.14. Informatieavond over het bekwaamheidsexamen
Een informatieavond voor het bekwaamheidsexamen werd op 21 oktober
2003 ingericht.
De deelnemende stagiairs hadden een onderhoud met twee jonge revisoren, met name de heren L. LAPERAL en B. DERUYTTERE die hun ervaring
van het bekwaamheidsexamen hebben weergegeven.

5.15. Koninklijk besluit betreffende de stage IAB
De Stagecommissie heeft kennis genomen van het koninklijk besluit van
8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent.

5.16. Beslissingen van de Stagecommissie
5.16.1. Ingangsexamen – herneming van de stage
Een stagiair die geslaagd is voor het ingangsexamen, en die na vijf jaar
opschorting de stage wenst te hernemen, dient het ingangsexamen niet
opnieuw af te leggen, aangezien het geslaagde ingangsexamen levenslang
geldig is. De stage van minimum drie jaar blijft uiteraard van toepassing.
5.16.2. Slagen voor het ingangsexamen
Om voor het ingangsexamen te slagen moet de kandidaat een resultaat
behalen dat gelijk is aan of boven 50 % voor elk vak. Bovendien moet de
kandidaat een globaal eindresultaat van 60 % voor het ingangsexamen
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behalen. De vakken waarvoor een resultaat lager dan 50 % werd behaald
moeten in een volgende zittijd opnieuw worden afgelegd. De hogere punten blijven behouden en verworven. Indien de kandidaat het wenst, kan
hij elk vak dat hij nuttig acht opnieuw afleggen.
De Stagecommissie beraadslaagt over de behaalde punten.

V

De vrijstellingen van het ingangsexamen behaald op basis van een universitair diploma of van een gelijkwaardig diploma worden onherroepelijk
verleend. Dezelfde regel geldt voor de geslaagde vakken (60 % van de
punten) ter gelegenheid van een ingangsexamen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen het slagen voor een materie van het ingangsexamen
vastgelegd op 50 % en de toekenning van een definitieve vrijstelling vastgelegd op 60 % van de punten.
5.16.3. Duur van de stage
De stageovereenkomst mag geen bepalingen bevatten omtrent de beperking van de duur van de stage tot drie jaar, in de mate dat de duur van de
stage langer dan drie jaar kan zijn.
5.16.4. Gemeenschappelijke stage
Wanneer de Stagecommissie een stage onder de leiding van twee stagemeesters goedkeurt, stelt dit geen optionele maatregel. De twee stagemeesters moeten voor de opleiding van de stagiair zorgen volgens door hen
te bepalen modaliteiten in overeenstemming met de goedgekeurde overeenkomst door de Raad op voorstel van de Stagecommissie. De stagedagboeken moeten dan ook door beide stagemeesters worden getekend.
5.16.5. Stage in het buitenland (duur langer dan een derde van de
totale duur van de stage)
De Stagecommissie is van mening dat de stagiair die een stage in het buitenland uitoefent een opschorting van stage mag vragen voor de duur die
een derde van de totale duur van de stage overschrijdt. Bijgevolg zal de
stagiair niet meer onderworpen zijn aan de plichten van de stage.
In de mate dat de stagiair geen opschorting van zijn stage vraagt, zal
de stage verder lopen voor de duur die het derde van de totale duur toege128
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kend door de Stagecommissie overschrijdt; hij blijft verplicht om stagedagboeken in te vullen, hij mag examens afleggen, aan seminaries deelnemen, enz.
5.16.6. Verkorte stage
De aanvraag om van een verkorte stage te kunnen genieten kan worden
ingediend ofwel voor de aanvatting van de stage ofwel gedurende de stage.
De Stagecommissie verleent geen goedkeuring voor een verkorte stage
met retroactief effect.
De verkorte stage toegekend aan een stagiair met de hoedanigheid van
lid van het IAB sinds minder dan twee jaar en houder van een diploma van
universitair niveau zal in dezelfde omstandigheden plaatsvinden als die
voorzien voor de stagiairs in opleiding in het kader van artikel 2.1. van het
“overstapprocedureakkoord” van 30 maart 1998 met het IAB.
5.16.7. Verplichte tussenkomst van de stagemeester in de betaling
van de stageseminaries
De verplichte tussenkomst van de stagemeester in de betaling van de
stageseminaries, zoals voorzien in het model van stageovereenkomst en in
artikel 22, vijfde lid van het koninklijk besluit, betreft slechts de stageseminaries georganiseerd door het IBR.
5.16.8. Verandering van stagemeester
In geval van verandering van stagemeester naar aanleiding van het in
dienst treden bij een andere bedrijfsrevisor moet de stagiair een kopie van
zijn arbeidsovereenkomst of overeenkomst van zelfstandige afgesloten met
de nieuwe stagemeester overmaken aan de Stagecommissie.
5.16.9. Verlenging van de stage
De beslissingen van verlenging van de stage worden naar aanleiding van
de beraadslaging tot het ingangsexamen genomen.
De stagiair zal nochtans in de loop van de stage worden verwittigd van
het of de feiten die tot een eventuele verlenging van de stage kunnen leiden.
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5.16.10. Opschorting van de stage en rekening houden met de
effectieve stageduur
De stagiair waarvan de stage wordt opgeschort en die wenst dat het stagejaar (of een gedeelte ervan) vóór de periode van opschorting in aanmerking
zou worden genomen, moet een behoorlijk ingevuld stagedagboek indienen op het moment van de aanvraag tot opschorting van de stage of
binnen een redelijke termijn na goedkeuring van de opschorting door de
Stagecommissie. In die mate en indien het advies van de verslaggever gunstig is, zal het stagejaar (of een gedeelte ervan) in aanmerking kunnen
worden genomen bij de latere herneming van de stage.

V
5.16.11. Bekwaamheidsexamen – praktische studie
De kandidaat die een praktische studie heeft ingediend en die door een
geval van overmacht (ziekte, enz.) belet is het bekwaamheidsexamen af te
leggen, behoudt het resultaat van zijn praktische studie voor de volgende
zitting van de mondelinge proef van het bekwaamheidsexamen.
5.16.12. Profiel van de stagemeester
De Stagecommissie beoordeelt het profiel van de stagemeester op basis van
de jaarlijkse mededeling:
a. binnen de vier rubrieken van activiteiten ((a) permanente controleopdrachten, (b) andere controleopdrachten, (c) andere professionele werkzaamheden, (d) werkzaamheden voor andere bedrijfsrevisoren), worden
enkel de rubrieken a en b beschouwd als “revisorale opdrachten”;
b. binnen de zes rubrieken betreffende het personeel, beogen de vier eerste (revisoren met handtekeningsbevoegdheid, overige revisoren, stagiairs IBR, medewerkers deskundigen) beroepsbeoefenaars van de controle ten behoeve van wie 1.000 uren revisorale opdrachten per persoon, inclusief de kandidaat-stagiair, beschikbaar moeten zijn;
c. binnen de 1.000 uren per beroepsbeoefenaar waarvan sprake in punt b.
hierboven, moet een minimum van 500 uren per beroepsbeoefenaar
permanente revisorale opdrachten betreffen (activiteitsrubriek a);
d. de activiteit voorgesteld aan de kandidaat-stagiair moet voldoende
worden gediversifieerd;
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e. het feit dat een kantoor beantwoordt aan de voorwaarden verbonden
aan het uitoefenen van een hoofdactiviteit, zoals bepaald door de circulaire van de Raad van 8 november 2002 (IBR, Vademecum, 2002,
p. 478-482) impliceert niet noodzakelijk dat het kantoor aan de eisen
inzake de opleiding van een stagiair beantwoordt.
Deze nieuwe bepalingen zijn voor de eerste keer van toepassing voor de
stage die op 1 juli 2004 aanvat. Ze vervangen de bepalingen die nu van
toepassing zijn (IBR, Vademecum, 2002, p. 239, paragraaf D., eerste lid).

V

5.17. Tucht
5.17.1. Algemeen
In de loop van het jaar 2003 werden zeven stagiairs door de Stagecommissie, zetelend als Tuchtinstantie, opgeroepen.
Overeenkomstig artikel 32, § 1 van het K.B. van 13 oktober 1987,
hebben de stagemeesters de mogelijkheid gehad om gehoord te worden
door de Stagecommissie.
5.17.2. Niet ingediende stagedagboeken
De Stagecommissie heeft tuchtvorderingen ingesteld ten laste van stagiairs
die hun stagedagboek niet tijdig hadden ingediend en het niet nodig hebben geacht om op een adequate manier te reageren op de vragen van de
Commissie.
Volgende overtredingen werden vastgesteld:
1. Niet-indiening van het stagedagboek binnen de vastgestelde termijnen
hetgeen een overtreding is van de bepalingen van artikel 29 en artikel
30 van het K.B. van 13 oktober 1987 betreffende de verplichting om
een stagedagboek bij te houden en het te overhandigen aan de Stagecommissie.
2. Niet-naleving van artikel 3 van de stageovereenkomst dat het houden
van een stagedagboek verplicht. Het niet indienen van het stagedagboek verhindert dat de Stagecommissie dit dagboek kan controleren.
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3. Niet-naleving van de onderrichtingen van het Instituut inzake de termijn voor de indiening van het stagedagboek.
Tuchtsancties van schorsing van de stage (maar beperkt in tijd) werden
voor ernstige nalatigheid uitgesproken (vijf). Verder werden twee berispingen uitgesproken.
De tuchtsanctie van schorsing van de stage begint effectief te lopen na
het verstrijken van de beroeps- of verzetstermijnen.

V

5.17.3. Bijstand van een stagiair-bedrijfsrevisor tijdens een
tuchtprocedure door een bedrijfsrevisor die niet zijn
stagemeester is of door een advocaat
Naar aanleiding van een tuchtprocedure, waarvan een stagiair-bedrijfsrevisor het voorwerp uitmaakt, wordt de vraag gesteld of deze zich kan
laten bijstaan door een bedrijfsrevisor die niet zijn stagemeester is of door
een advocaat.
Artikel 20, § 3, vijfde lid in fine van de wet van 22 juli 1953 houdende
oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalt voor wat de
bedrijfsrevisor betreft: “Hij mag zich laten bijstaan door een advocaat of door
een lid van het Instituut.”.
De Juridische Commissie bevestigt dat voorvermeld artikel ook van
toepassing is op de stagiair, hierbij een onderscheid makend tussen enerzijds de tuchtprocedures in verband met de niet-naleving van de specifieke
stageverplichtingen die aan de stagiair worden opgelegd (A.) en anderzijds
tuchtprocedures omtrent situaties waarin de stagemeester tevens rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is (B.).
A. Artikel 32, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 13 oktober
1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren bepaalt
dat: “De Stagecommissie kan de stagiair die de regels inzake tucht en plichtenleer niet naleeft, tuchtstraffen opleggen, nadat zij vooraf de stagiair en de stagemeester heeft gehoord, minstens behoorlijk heeft opgeroepen.”. Indien de stagiair
met betrekking tot zijn specifieke stageverplichtingen wordt opgeroepen in een tuchtrechtelijke procedure, oordeelt de Juridische Commissie dat hij zich mag laten bijstaan door de stagemeester of overeenkom132
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stig voorvermeld artikel 20, § 3, vijfde lid in fine door een advocaat of
een lid van het Instituut.
Volgens de Juridische Commissie kan de stagemeester geen volmacht
geven aan een confrater van de revisorenvennootschap, waarvan hij deel
uitmaakt, om hem te vertegenwoordigen. De stagemeester heeft de
keuze om al dan niet te verschijnen. Indien hij verschijnt, dient hij in
persoon te verschijnen, aangezien de stagiair een intuitu personae relatie
heeft met zijn stagemeester, en niet met de revisorenvennootschap van
zijn stagemeester.
B. Indien de tuchtrechtelijke procedure situaties betreft waarin de stagemeester rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is, is de Juridische
Commissie van oordeel dat de stagemeester de stagiair niet kan bijstaan, aangezien er in hoofde van de stagemeester een belangenconflict
bestaat. Overeenkomstig voorvermeld artikel 20, § 3, vijfde lid in fine
mag de stagiair zich wel laten bijstaan door een advocaat of een lid van
het Instituut.
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VI
Hoofdstuk VI

COMMISSIE
KWALITEITSCONTROLE

6.1. Samenstelling
Voorzitter:
Leden:

de heer Raynald VERMOESEN
mevrouw Pascale TYTGAT, de heren Alain DE CLERCQ,
Bernard DE GRAND RY, Jan DE LUYCK, Piet DEMEESTER,
Marc LUYTEN, Eric MATHAY, Luc VAN COUTER en
Jan VANDERHOEGHT (sinds 12 september 2003)
Secretariaat: mevrouwen Veerle VAN DE WALLE en Anne VERMEIRE

6.2. Jaarlijks programma en organisatie van de controles
6.2.1.

De in voege zijnde normen

Op voorstel van de Commissie Kwaliteitscontrole (hierna genoemd de
Commissie) en na advies(1) van de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen, heeft de Raad van het Instituut op 8 november 2002 de
normen(2) inzake de kwaliteitscontrole goedgekeurd. Deze normen zijn van
toepassing met ingang van de kwaliteitscontroles 2003.
Op 4 maart 2003 heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen
een tweede advies(3) uitgebracht inzake de nieuwe normen. Dit advies legt
de nadruk op het verplicht karakter van de kwaliteitscontrole voor elke
bedrijfsrevisor, natuurlijke persoon, en op de noodzaak om de gedetailleerde controleleidraden aan herziening te onderwerpen door de Hoge
Raad voor de Economische Beroepen.
De Raad van het IBR heeft nota genomen van deze opmerkingen en
herinnert er daarbij aan dat de kwaliteitscontrole van revisorenkantoren,
waarin ten minste tien bedrijfsrevisoren werkzaam zijn met handtekeningsbevoegdheid, voortaan zal gepaard gaan met een grondige analyse
van het intern systeem van kwaliteitscontrole, zoals deze wordt georganiseerd binnen dat kantoor. Meer bepaald werd in 2003 een specifieke controleleidraad ontwikkeld met het oog op het waarborgen van de behoorlijke afwikkeling van het onderzoek van de interne kwaliteitscontrole

(1) Advies van de HREB van 17 mei 2002, beschikbaar op de website www.hreb.be.
(2) IBR, Vademecum, 2002, p. 437-444.
(3) Advies van de HREB van 4 maart 2003, beschikbaar op de website www.hreb.be.
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binnen deze kantoren. Deze leidraad werd opgesteld op basis van de ontwerp ISA-norm “International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1)”.
In de loop van 2003 werden twee revisorenkantoren onderworpen aan
deze nieuwe eerste fase in de controle (cf. infra, punt 6.2.2.A.). In het ene
geval werd het systeem van interne kwaliteitscontrole in het revisorenkantoor als toereikend beschouwd om de effectieve controle van de individuele
dossiers te kunnen beperken tot een steekproef van een aantal revisoren,
natuurlijke personen. In het andere geval werd het noodzakelijk geoordeeld om de controle uit te breiden tot alle revisoren, natuurlijke personen, gezien bepaalde aspecten van het interne kwaliteitssysteem nog in
opbouw waren in het betrokken kantoor.

VI

Tenslotte heeft de Raad van het IBR bevestigd dat hij zeer aandachtig
zal blijven aangaande de evolutie van de internationale normen inzake
kwaliteitscontrole en de noodzaak om de Belgische praktijk inzake kwaliteitsstandaarden op het allerhoogste niveau te behouden.
6.2.2.

Jaarlijks controleprogramma

De Commissie legt aan de Raad, vóór 31 maart van elk jaar, een lijst voor
met bedrijfsrevisoren die dienen onderworpen te worden aan een kwaliteitscontrole in het lopende jaar, en stelt daarnaast voor elke controle ook
een lijst voor van aangeduide revisoren (controleurs).
A. Lijst van de te controleren revisoren
De lijst van de te controleren revisoren wordt opgesteld bij de aanvang van
elk jaar door de Commissie op basis van een termijnplanning (cf. de maximale tussenperiode van vijf jaar) en van de beslissingen tot vervroegde
controle (cf. infra, punten 6.4. en 6.5.).
In de loop van 2003 heeft de Raad van het IBR de vraag onderzocht
naar de samenbundeling van de kwaliteitscontroles in revisorenkantoren
die samenwerkingsverbanden met elkaar onderhouden(1). Rekening houdend met de toenemende complexiteit van bepaalde structuren en de
noodzaak om een homogene objectiviteit na te streven in de jaarlijkse

(1) Dit samenwerkingsverband is terug te vinden in de jaarlijkse mededeling (tabel C).
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selectie, heeft de Raad van het IBR beslist om geen rekening te houden,
bij de samenstelling van de lijst van de te controleren bedrijfsrevisoren,
met bestaande samenwerkingsverbanden tussen kantoren, behalve met
exclusieve samenwerkingsverbanden.
B. Lijst van de aangeduide revisoren
De individueel te controleren revisoren die opgenomen zijn op de door de
Raad goedgekeurde lijst, dienen de keuze van hun aangeduide revisor, uit
een lijst van drie, kenbaar te maken aan het IBR. Voor revisorenkantoren
van grote omvang, wordt het aantal aangeduide revisoren waaruit kan
worden gekozen, verhoogd, zodat het aantal uit te voeren controles door
elke aangeduide revisor kan worden beperkt tot maximum zes.
De Commissie beschikt over een geactualiseerde lijst van 74 ervaren
kandidaat aangeduide revisoren die bij voorkeur tweetalig zijn en waarvan
er 45 inderdaad werden weerhouden om over te gaan tot kwaliteitscontroles in 2003. De Commissie ziet er op toe dat deze lijst actueel blijft, onder
andere door spontane kandidaturen aan te moedigen met het oog op het
aanvullen van haar reserve om aldus het behoorlijk verloop van de toekomstige controles te verzekeren.
6.2.3.

Vormingssessie

De Commissie nodigt elk jaar de aangeduide revisoren uit op een vormingssessie, waarvan de belangrijkste doelstelling is, uiteen te zetten, op
een gedetailleerde wijze, welke principes en procedures in acht dienen te
worden genomen bij het vervullen van de controles.
Ter gelegenheid van de vormingssessie van 13 juni 2003, heeft de
Commissie aan de deelnemers de geactualiseerde versie van de beide
bestaande controleleidraden overhandigd evenals de nieuwe “Leidraad voor
het nazicht van het interne kwaliteitssysteem” die de eerste fase uitmaakt
van de procedure inzake de kwaliteitscontrole van bedrijfsrevisorenkantoren die zijn samengesteld uit ten minste tien revisoren met handtekeningsbevoegdheid.
De Commissie streeft er tenslotte naar om een grotere eenvormigheid
inzake de inhoud van de eindverslagen van de aangeduide revisoren te
bekomen. Daarom heeft zij een modelverslag ter beschikking gesteld dat
IBR – JAARVERSLAG 2003
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toonaangevend is op het vlak van duidelijkheid en volledigheid in de zin
van de bestaande normen(1).
6.2.4.

VI

Vergoeding van de aangeduide revisoren

Teneinde te kunnen beantwoorden aan de toegenomen eisen gesteld aan de
controles, en teneinde te kunnen rekenen op de medewerking van de confraters die over voldoende verschillende bekwaamheden beschikken, heeft
de Raad, op voorstel van de Commissie, beslist de vergoeding van de aangeduide revisoren te verhogen met ingang van de kwaliteitscontroles die
in 2004 worden uitgevoerd. De vergoeding voor het uitvoeren van een
individuele controle wordt van 620 EUR gebracht op 1.000 EUR. Voor
wat betreft de afwikkeling van de eerste fase in de controle van revisorenkantoren die zijn samengesteld uit ten minste tien revisoren met handtekeningsbevoegdheid (onderzoek van het interne kwaliteitssysteem), werd
de vergoeding vastgesteld op 5.000 EUR voor de beide aangeduide revisoren samen.
6.2.5.

Mededeling aan de aangeduide revisoren

De Commissie is van oordeel dat de mededeling van bepaalde pertinente
informatie aan de aangeduide revisoren, voorafgaandelijk aan hun tussenkomst, erop is gericht om de doelmatigheid en de samenhang van de kwaliteitscontroles te bevorderen.
De diensten van het Instituut delen – voor zover beschikbaar – aan de
aangeduide revisoren een afschrift mee van de lijst van mandaten, zoals
deze werd medegedeeld door de te controleren revisor aan het Instituut,
alsook van het eindverslag van de aangeduide revisor opgesteld bij de
vorige kwaliteitscontrole en van de brief van de Voorzitter van het
Instituut waarmee die laatste kwaliteitscontrole werd afgesloten en, in
voorkomend geval, de redenen die ertoe hebben geleid om de betrokkene
aan een tussentijdse controle te onderwerpen (“vervroegde controle”).

(1) Normen met betrekking tot de kwaliteitscontrole, paragraaf 9.1.
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6.2.6.

Voorafgaand onderzoek van de verslagen door de diensten
van het Instituut (“screening”)

De diensten van het IBR gaan over tot een grondig onderzoek van de
eindverslagen, zoals deze werden overgemaakt door de aangeduide revisoren. Dit onderzoek gaat vooraf aan het onderzoek van de verslagen door de
Commissie.
Dit onderzoek is er hoofdzakelijk op gericht zekerheid te verwerven
aangaande:
– het naleven van de controleprocedure overeenkomstig de normen
(timing van de controle, nazicht van het verslag en de goedkeuring
ervan – of eventueel mededeling van opmerkingen – door de gecontroleerde revisor, enz.);
– de relevantie en de samenhang van de conclusies in het verslag zoals
die onmiddellijk dienen voort te vloeien uit de gedetailleerde werkzaamheden zoals weergegeven in de controleleidraad;
– de overeenstemming van het verslag met de normen en in het bijzonder wat betreft de volledigheid van de inhoud ervan;
– de prioritaire behandeling in de Commissie van gevoelige dossiers
waarvan de afloop mogelijks een ingewikkeld karakter krijgt.
Bij gebreke hieraan stuurt het Instituut aan de aangeduide confrater
het eindverslag terug, zodat deze tegemoet kan komen aan de opmerkingen die werden gemaakt naar aanleiding van het voorafgaand onderzoek.

6.3. Het onderzoek van de verslagen in de Commissie
6.3.1.

Aanduiding van een verslaggever

Na voorafgaand onderzoek door de diensten van het Instituut, worden de
eindverslagen op het niveau van de Commissie onderzocht, samen met de
werkpapieren van de aangeduide revisor en de ingevulde controleleidraden. Het gedetailleerde onderzoek wordt uitgevoerd door een verslaggever
die lid is van de Commissie en die, behalve over de lijst van de mandaten
van de gecontroleerde revisor en zijn meest recente jaarlijkse mededeling,
eveneens beschikt over het eindverslag van de laatste kwaliteitscontrole en
de brief van de Voorzitter waarmee deze werd beëindigd.
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6.3.2.

Debat in de Commissie

Nadat hij zijn onderzoek heeft beëindigd, legt de verslaggever zijn vaststellingen voor, waaromtrent dan een debat plaatsvindt in plenaire vergadering van de Commissie.

6.3.3.

Uitnodigingen

Overeenkomstig de bevoegdheidsdelegatie(1) van de Raad aan de Commissie Kwaliteitscontrole inzake de onderzoeksbevoegdheid, kan deze
beslissen om hetzij de gecontroleerde revisor uit te nodigen of eventueel
de aangeduide revisor, teneinde deze te horen.

VI

Enerzijds zijn deze gesprekken erop gericht om van de gecontroleerde
revisor te vernemen op welke wijze hij reageert op min of meer belangrijke onvolkomenheden in de organisatie van zijn werkzaamheden, vastgesteld door de aangeduide revisor, zonder dat deze evenwel enige reactie
hebben teweeg gebracht bij de gecontroleerde revisor, of nog, een onvoldoende duidelijke reactie. In dit verband stelt de Commissie vast dat
nogal wat confraters helaas nalaten om van hun recht op antwoord gebruik
te maken, niettegenstaande hen dat is toegekend door de normen(2). In dergelijk geval is het onderhoud met de confrater onontbeerlijk alvorens het
dossier definitief te kunnen afsluiten. Het dossier wordt nadien voor een
tweede onderzoek voorgelegd aan de Commissie op basis van een samenvatting die wordt verstrekt door de vertegenwoordigers van de Commissie
die het onderhoud met de confrater hadden.
Anderzijds wordt in de gesprekken met de aangeduide revisoren nagegaan of de vaststellingen, zoals zij werden gedaan naar aanleiding van de
controlewerkzaamheden, kunnen worden bevestigd ingeval, bijvoorbeeld,
de verwoording in het verslag mogelijks interpretatieproblemen oplevert
of wanneer er tegenstrijdigheden worden geïdentificeerd tussen de inhoud
van het eindverslag en deze van de controleleidraad en de werkdocumenten. In de toekomst verwacht de Commissie van de aangeduide revisoren
meer duidelijkheid in de verwoording van hun vaststellingen zoals opgenomen in hun eindverslag. De diensten van het Instituut zullen erover
(1) IBR, Jaarverslag, 2002, p. 326-329.
(2) Normen inzake de kwaliteitscontrole, paragraaf 9.5.b.
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waken dat de tegenstrijdigheden tussen de inhoud van het eindverslag en
deze van de controleleidraad worden geïndentificeerd naar aanleiding van
de voorafgaande “screening”.
Daarenboven kan de Commissie eveneens beslissen om een specifieke
brief te versturen teneinde bijkomende informatie te bekomen over een
aantal punten die worden gedefinieerd teneinde naderhand te kunnen
overgaan tot het afsluiten van de kwaliteitscontrole op basis van het door
de gecontroleerde revisor verstrekte antwoord.
6.3.4.

Bezoeken ter plaatse

In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie ertoe beslissen om een
bezoek aan het kantoor van de bedrijfsrevisor te organiseren. Dit wordt
over het algemeen uitgevoerd door twee leden van de Commissie en een
vertegenwoordiger van het Instituut. In de loop van 2003 werden er vier
plaatsbezoeken uitgevoerd aan gecontroleerde confraters.
6.3.5.

Besluit en mededeling aan de Raad van het Instituut

Na debat (desgevallend aangevuld met een uitnodiging, een antwoord op
een brief waarbij om bijkomende informatie werd verzocht of een bezoek
ter plaatse), worden de beslissingen met betrekking tot elke kwaliteitscontrole bij eenvoudige meerderheid genomen en medegedeeld door de
Voorzitter van de Commissie op de eerstvolgende vergadering van de Raad
van het Instituut.
De Raad neemt souverein de eindbeslissing aangaande het gevolg dat
dient voorbehouden te worden aan elk onderzocht dossier.

6.4. Mededeling van de conclusies van de
kwaliteitscontrole
Op basis van de voorstellen, gedaan door de Commissie Kwaliteitscontrole,
neemt de Raad een definitieve beslissing met betrekking tot het gevolg dat
moet worden verleend aan elke individuele controle. Deze beslissing wordt
dan formeel medegedeeld aan de gecontroleerde bedrijfsrevisor door middel
van een brief, uitgaande van de Voorzitter van het Instituut.
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In functie van de vaststellingen, kunnen de volgende situaties zich
voordoen:
– over het algemeen eindigt de kwaliteitscontrole met een brief van de
Voorzitter, waarin een aantal opmerkingen en aanbevelingen worden
opgenomen, zoals deze reeds werden vermeld door de aangeduide revisor, en die aldus worden bevestigd door de Raad;
– indien de Raad van oordeel is dat de draagwijdte van de opmerkingen
het rechtvaardigt, kan aan de confrater worden gevraagd om aan de
Raad de maatregelen mede te delen waartoe hij zich had verbonden
met het oog op het verhelpen aan de vastgestelde lacunes en onvolkomenheden (“feedback”);

VI

– wanneer overtredingen op de normen worden vastgesteld, kan de
Commissie aan de Raad voorstellen om een tussentijdse kwaliteitscontrole te organiseren (“vervroegde controle”), dit wil zeggen dat de
eerstvolgende controle naar voren wordt geschoven (zonder dat het verstrijken van de gebruikelijke vijf jaar wordt afgewacht). Het gaat dan
om een nieuwe volledige controle, overeenkomstig de toepasselijke
normen, die zich niet kan laten herleiden voor de aangeduide revisor
tot de eenvoudige bevestiging dat de gecontroleerde confrater inderdaad de nodige procedures heeft geïnstalleerd die ertoe moeten bijdragen te verhelpen aan de onvolkomenheden die eerder werden vastgesteld bij de vorige kwaliteitscontrole;
– wanneer belangrijke onvolkomenheden of gebreken worden vastgesteld
kan de Commissie eveneens – en dit nadat de confater werd gehoord –
een dossier voorbereiden met het oog op verwijzing naar de tuchtinstanties door de Raad van het Instituut;
– in bepaalde, (meer specifieke) gevallen, kan de Raad aan de Voorzitter
van het Instituut vragen om met de gecontroleerde confrater een
onderhoud te hebben aangaande zijn toekomstperspectieven binnen het
bedrijfsrevisoraat. De diensten van het IBR zullen naderhand de opvolging van de verbintenissen, zoals opgenomen door de betrokken
bedrijfsrevisor, nagaan.
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6.5. Resultaten
189 kwaliteitscontroles werden uitgevoerd door de aangeduide revisoren
in de loop van 2003.
De aandacht dient te worden gevestigd op het feit dat de cijfergegevens die hierna worden medegedeeld, betrekking kunnen hebben op dossiers van kwaliteitscontrole betreffende de voorafgaande jaren waarvoor de
Commissie in 2003 daadwerkelijk een beslissing heeft genomen.
De door de Commissie in 2003 behandelde kwaliteitscontroles, hebben
het Instituut ertoe gebracht een diepgaande opvolging te organiseren in
82 gevallen, met name:
Uitnodigingen voor de Commissie
– Gecontroleerde revisoren
– Aangeduide revisoren
Vraag om informatie (“feedback”) aan de gecontroleerde
confrater
Bezoeken ter plaatse
Totaal

VI
40
9
29
4
82

Verder werd besloten over te gaan tot een specifieke administratieve of
disciplinaire opvolging in 32 gevallen:
Beslissingen tot vervroegde controle (over het algemeen
in 2004, in enkele geïsoleerde gevallen in 2005)

17

Onderhoud tussen de Voorzitter van het Instituut
en de gecontroleerde revisor

6

Voorbereiding van doorverwijzingen naar tucht

9

Totaal
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32
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6.6. Voornaamste vastellingen bij de kwaliteitscontroles
De voornaamste door de kwaliteitscontroles aan het licht gebrachte gebreken die een specifieke opvolging vereisen, hebben betrekking op één of
meer van de volgende punten (cf. supra, punt 6.5.):

VI

– probleem van hoofdactiviteit in de zin van artikel 3 van de wet van 22
juli 1953;
– onvoldoende aangepast karakter van het algemeen controleprogramma
aan de bijzonderheden van de gecontroleerde onderneming;
– onbestaande of ontoereikende risico-analyse;
– ontoereikende of voor verbetering vatbare analyse van het interne controlesysteem van de onderneming;
– onvoldoende beroep op externe confirmatieprocedures;
– ontbreken van formalisme en van documentatie aangaande de ten uitvoer gelegde controleprocedures;
– niet-systematisch gebruik van een aangepaste referentiëring (“cross reference check”);
– ontbreken van het nagaan of bepaalde wettelijke verplichtingen werden nageleefd (bedrag van de uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten zoals die dienen te worden weergegeven in het jaarverslag, vermelding van de honoraria in het proces-verbaal van de algemene vergadering waarin de commissaris werd benoemd, enz.);
– het niet in acht nemen van de algemene controlenormen met betrekking tot het controleverslag (bijvoorbeeld, ontbreken van de uitdrukkelijke vermelding dat het verslag werd afgeleverd met of zonder voorbehoud);
– niet in acht nemen van de norm met betrekking tot de permanente
vorming;
– het ontbreken van de opvolging van de neerlegging van de jaarrekening bij de balanscentrale van de NBB.
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VII
Hoofdstuk VII

COMMISSIE VAN TOEZICHT

7.1. Samenstelling
Voorzitter:
Leden:

de heer H. FRONVILLE
mevrouwen C. BOLLEN en M. HOSTE, de heren P. COOX
(vanaf 29 augustus 2003), L. DE PUYSSELEYR, G. DESMET,
M. DE WOLF, V. DE WULF (vanaf 29 augustus 2003),
X. DOYEN, B. GABRIELS, D. SMETS, P. STEENACKERS,
R. VAN CUTSEM en H. WILMOTS
Secretariaat: mevrouw V. VAN DE WALLE en de heer L. POLFLIET
De Commissie van Toezicht is samengesteld uit ten minste vier raadsleden
en uit een niet nader bepaald aantal leden, die door de Raad worden aangeduid onder de bedrijfsrevisoren. De duur van het mandaat bedraagt drie
jaar en is hernieuwbaar.
De commissieleden moeten gedurende meer dan vijf jaar op de ledenlijst zijn ingeschreven. De Commissie telde per eind 2003 14 leden, waaronder vijf leden van de Raad van het IBR.

7.2. Context
In 2001 besliste de Raad tot de organische scheiding van de Commissie
van Toezicht en de Commissie Confraternele Controle, die vanaf dan
“Commissie Kwaliteitscontrole” wordt genoemd. Tot in 2001 werkten
beide Commissies immers als subcommissies van één enkele Commissie
van Toezicht. Gezien de veranderingen aan de kwaliteitscontrole zoals die
voortvloeien uit de Europese Aanbeveling(1), koos de Raad voor de opsplitsing van de Commissie van Toezicht in twee autonome commissies. Elk
van beide commissies kreeg binnen haar bevoegdheidsdomein vanwege de
Raad delegatie om de eigen toezichtsactiviteiten uit te oefenen.

(1) Aanbeveling van de Europese Commissie van 15 november 2000 inzake waarborging
van de kwaliteit van de wettelijke controle van de rekeningen in de Europese Unie:
minimumvereisten, PB. L. 091, 31 maart 2001, p. 91-97.
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7.3. Wettelijke grondslag
De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren moet toezien op de goede
uitvoering door de bedrijfsrevisoren van de aan hen toevertrouwde
opdrachten en moet overeenkomstig artikel 18ter, § 1 van de wet van
22 juli 1953 in het bijzonder toezien op:
–
–
–
–
–

de permanente vorming;
de bekwaamheid om een opdracht goed uit te voeren;
de onafhankelijkheid;
de objectiviteit;
de waardigheid.

In toepassing van artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 april
1989 tot vaststelling van het “huishoudelijk reglement”, moet de Commissie van Toezicht:

VII

– onderzoeken instellen teneinde de naleving van de voorschriften vervat
in de wet van 22 juli 1953 te waarborgen;
– nagaan in welke mate de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid in acht worden genomen bij de uitoefening van de
beroepsactiviteit.
Zoals aangegeven in supra, punt 7.2., is het interventiekader van de
Commissie van Toezicht gedefinieerd in de bevoegdheidsdelegatie die de
Raad op 8 november 2002 heeft vastgelegd(1).

7.4. Werkwijze van de Commissie van Toezicht
7.4.1.

Algemeen

De Commissie van Toezicht vergadert eenmaal per maand op het Instituut
voor een werkvergadering van één dag. Daarbij worden bepaalde individuele dossiers nader onderzocht. Verder zijn er één of twee vergaderingen
per jaar om strategische voorstellen aan de Raad te formuleren.

(1) Bevoegdheidsdelegatie van de Raad aan de Commissie van Toezicht d.d. 8 november
2002, IBR, Jaarverslag, 2002, Bijlage 6, p. 321-325 en Vademecum, 2002, p. 429-433.
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De Commissie van Toezicht brengt verslag uit bij de Raad over haar
werkzaamheden.
De dossiers worden voorbereid door één of meer commissieleden, aangeduid als verslaggever(s), die de analyse van het dossier op de plenaire
zitting van de Commissie toelichten.
Om redenen van vertrouwelijkheid blijven de aan de dossiers verbonden documentatie en stukken in principe in bewaring op het Instituut.
De Commissie heeft de meest uitgebreide onderzoeksbevoegdheden
met het oog op het vervullen van haar opdracht en de bedrijfsrevisor,
wiens dossier wordt onderzocht, zal desgevallend zijn dossier, inclusief zijn
nota’s en werkdocumenten ter beschikking dienen te stellen van de Commissie.
De Commissie kan zonodig de revisor horen. Dit onderhoud vindt
plaats in aanwezigheid van ten minste twee commissieleden en kan resulteren in een schriftelijk verslag dat de bedrijfsrevisor, in de mate van het
mogelijke, zal tegentekenen.
De Commissie kan, in het kader van haar werkzaamheden, gebruik
maken van alle informatie die door de bedrijfsrevisor, op basis van wettelijke en reglementaire verplichtingen, bij het Instituut moet worden ingediend.
Hierbij kan worden gedacht aan de jaarlijkse mededeling, de resultaten
van de kwaliteitscontrole, enz.
De Commissie legt om redenen van efficiëntie een reeks prioriteiten
vast die, na goedkeuring door de Raad, de aard en de volgorde van de
behandeling van de dossiers zullen bepalen.
De Commissie brengt maandelijks verslag uit bij de Raad over haar
werkzaamheden. De Commissie kan ook de Raad inlichten, indien zij kennis heeft van het feit dat een bedrijfsrevisor zich gedraagt op een wijze die
strijdig is met het bepaalde in artikel 18ter van de wet van 22 juli 1953,
zodat aan de bedrijfsrevisor de verplichting kan worden opgelegd om
binnen de door de Raad vastgestelde termijn, meestal één maand, een
einde te maken aan de omstreden toestand. De Raad machtigt in dergelijk
geval de Voorzitter om een injunctie te betekenen aan de betrokken
bedrijfsrevisor.
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In een aantal gevallen kan dit zelfs aanleiding geven tot verwijzing
naar de Tuchtcommissie.
7.4.2.

Cijfergegevens

In 2003 is de Commissie 12 keer samengeroepen. Er werden 268 dossiers
geopend voor onderzoek, rekening houdend met de systematische analyse
van commissarisverslagen van gefailleerde vennootschappen. Over het
gehele jaar werden 55 confraters uitgenodigd en gehoord door de Commissie.
Overzicht van het aantal geopende toezichtsdossiers waarbij wordt aangegeven welke de oorsprong ervan is.

2001

2002

2003

Externe bronnen

VII

Procureur-generaal

–

–

–

Hoge Raad voor de Economische Beroepen

–

–

–

Parket en Rechtbanken

1

3

6

34

26

23

–

8

1

Klachten en mededelingen (cliënten, revisoren)
Toezichthoudende organen/Beroepsinstituten
Subtotaal

35

37

30

Eigen bronnen van het Instituut
Commissie Kwaliteitscontrole

3

4

4

Aangifte gerechtelijke procedure door de bedrijfsrevisor (art. 18quinquies van de wet van 22 juli 1953)

1

3

8

Jaarlijkse mededeling van de revisoren

–

–

75

Interne informatie van het IBR

–

–

14

Subtotaal

4

7

101

Andere bronnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

3

4

12

Pers

2

10

6

73

107

104

4

14

15

Balanscentrale Nationale Bank
Diverse oorsprong
Subtotaal
Algemeen totaal

152

82

135
121

137
179

268
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7.4.3.

Hoofdactiviteit

De Commissie van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat door de
confraters wordt voldaan aan de kwalificatie van “hoofdactiviteit van de
bedrijfsrevisor”. Deze controle kadert in het vervullen van de verwachting
dat de bedrijfsrevisor een technisch hoogstaande en kwaliteitsvolle dienstverlening verstrekt.
Teneinde te waken over het feit of het voeren van de titel van bedrijfsrevisor in de praktijk wel overeenstemt met de beroepswerkzaamheid van
een confrater, kan een onvoldoende aantal revisorale opdrachten aanleiding
geven tot het aanleggen van een dossier op het niveau van de Commissie
van Toezicht. Op basis van de ontvangen jaarlijkse mededelingen voor het
jaar 2001 werden 75 confraters aangeschreven aangezien zij niet beantwoorden aan de normen vastgelegd in de Omzendbrief D.012/2002 van
4 december 2002. Deze dossiers zullen verder worden opgevolgd tijdens
het jaar 2004. Een nieuwe analyse zal gebeuren op basis van de jaarlijkse
mededeling over de jaren 2002 en 2003, zonder dat daarbij afstand wordt
gedaan van de mogelijkheid tot sneller ingrijpen.
Overeenkomstig bovenvermelde omzendbrief werden een aantal confraters aangeschreven door de Voorzitter van de Raad met het verzoek om
het Instituut in te lichten over de wijze waarop zij hun beroepsactiviteiten
zullen organiseren teneinde de richtlijnen van het IBR te respecteren.
7.4.4.

Faillissementen van vennootschappen waarin een
commissaris is aangesteld

Voor wat de in faling verklaarde ondernemingen betreft, maar ook voor de
ondernemingen in moeilijkheden en de gerechtelijke akkoorden, wordt
systematisch door de Commissie van Toezicht een analyse gemaakt van de
laatste door de commissaris afgeleverde controleverslagen.
Van de in 2003 door de Commissie geopende dossiers hebben er 104
betrekking op commissarismandaten in vennootschappen die in staat van
faillissement werden verklaard in het afgelopen kalenderjaar (of een
gerechtelijk akkoord bekwamen). De helft van deze dossiers kon na summier onderzoek reeds worden afgesloten. In de andere gevallen diende
diepgaander te worden onderzocht of de controlewerkzaamheden van de
commissaris adequaat waren.
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Verder werd onderzocht of de commissaris de problematiek van de continuïteit wel op een gepaste wijze had aangepakt en of hij zijn wettelijke
rol in dat verband naar behoren had vervuld. De toepassing van artikel
138 het Wetboek van vennootschappen werd systematisch nagegaan. Ook
werd onderzocht of het bestuursorgaan de waarderingsregels, van toepassing in de hypothese van continuïteit, juist had verantwoord en vooral,
welke de houding van de commissaris daaromtrent was (artikel 144, 4° en
artikel 96, 6° W. Venn.). In bepaalde gevallen werd de commissaris hetzij
om schriftelijke toelichting gevraagd hetzij door de Commissie gehoord.

7.4.5.

VII

Mandaten in commerciële vennootschappen en in deze
die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben
aangenomen

Door de Commissie van Toezicht wordt ook geëvalueerd of de activiteit
die door de bedrijfsrevisor wordt uitgevoerd in overeenstemming is met de
deontologie terzake. Zo wordt gewaakt over de eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die verbieden deel te nemen aan het
bestuur van handelsvennootschappen. Op voorstel van de Commissie van
Toezicht werd door de Raad van het Instituut aan 8 bedrijfsrevisoren, in
toepassing van artikel 18quater van de wet van 22 juli 1953, een injunctie
betekend die erop was gericht om binnen de maand een einde te zien stellen aan de ongeoorloofde uitoefening van het opgenomen bestuursmandaat. De Commissie werd door de Raad belast deze dossiers verder op te
volgen.

7.4.6.

Verwijzingen naar de tuchtinstanties

De Commissie van Toezicht kan aan de Raad voorstellen een beslissing van
verwijzing naar de Tuchtcommissie te nemen indien een bedrijfsrevisor
tekort is gekomen aan zijn beroepsverplichtingen, of aan de beginselen
van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid.
In 26 dossiers heeft de Commissie aan de Raad voorgesteld om de
bedrijfsrevisor naar de tuchtinstanties door te verwijzen. In totaal werden
er 24 dossiers door de Raad voor doorverwijzing weerhouden. In de twee
niet weerhouden gevallen werd beslist de confrater alsnog een ultieme ter154
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mijn van acht dagen toe te kennen om zich te schikken naar het bestaande
wettelijk kader.

7.4.7.

Gerechtelijke en administratieve procedures

De Commissie van Toezicht houdt een permanente lijst bij van de gerechtelijke procedures en van de vorderingen tegen bedrijfsrevisoren, medegedeeld door deze laatsten in toepassing van artikel 18quinquies van de wet
van 22 juli 1953 en van artikel 34 van het koninklijk besluit van 20 april
1989.
Artikel 18quinquies stelt: “Elke bedrijfsrevisor tegen wie een gerechtelijke
tucht- of administratieve procedure werd ingeleid die betrekking heeft op zijn taak
als bedrijfsrevisor, moet de Raad van het Instituut hierover inlichten.
De Raad van het Instituut kan worden geraadpleegd door de betrokken gerechtelijke, tucht- of administratieve overheid.”.
In de maand juni 2003 werd een rondschrijven aan alle bedrijfsrevisoren gestuurd waarin zij werden herinnerd aan het dwingend karakter
van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Artikel 34
van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren stelt dat de
nodige informatie “binnen de maand na de inleiding ...” moet worden verstrekt door de betrokken bedrijfsrevisor.
Acht bedrijfsrevisoren hebben in de loop van 2003 aan het Instituut
gemeld dat zij werden betrokken in een gerechtelijke procedure.
De Commissie vraagt de betrokken bedrijfsrevisoren om haar op de
hoogte te houden van de evolutie die deze procedures kennen, zonder dat
daarbij afstand wordt gedaan van de mogelijkheid om de bedrijfsrevisoren
onmiddellijk door te verwijzen naar de tuchtinstanties.

7.4.8.

Wettelijke verplichtingen van de revisorenvennootschappen

In het afgelopen jaar werd door de Commissie van Toezicht een systematisch onderzoek uitgevoerd op de naleving van de wettelijke voorschriften
door de revisorenvennootschappen. Zo werd bijvoorbeeld onderzocht of de
jaarrekeningen in de twee afgelopen jaren wel tijdig werden neergelegd,
IBR – JAARVERSLAG 2003

155

VII

en of de jaarrekening werd goedgekeurd binnen de zes maanden die volgden op de afsluiting van het boekjaar.
Er werd vastgesteld dat over het algemeen de beide wettelijke verplichtingen correct werden nageleefd, maar dat enkele vennootschappen,
hun wettelijke verplichtingen niet, of laattijdig, naleefden.
In 2004 zal dit onderzoek worden verdergezet en bijzondere aandacht
zal worden besteed aan jaarrekeningen van revisorenvennootschappen die
verliezen of een negatief eigen vermogen vertonen.
7.4.9.

Samenwerking met de Commissie Kwaliteitscontrole

Er werd een formeel overlegcomité(1) opgericht tussen de Commissies
Kwaliteitscontrole en Toezicht. Daarin zetelen de voorzitters van beide
Commissies en meerdere commissieleden en personeelsleden van het
Instituut.
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Het comité komt regelmatig samen teneinde de activiteiten van de
beide Commissies op elkaar af te stemmen vanuit het oogpunt van efficiëntie en teneinde een praktisch verantwoorde oplossing voor gemeenschappelijke dossiers te bieden.

7.5. Opvolging van de besluiten van de werkzaamheden
van de Commissie van Toezicht
De Commissie brengt maandelijks verslag uit bij de Raad over de evolutie
van haar werkzaamheden.
Na afloop van de werkzaamheden rond bepaalde dossiers kan de Commissie:
– het dossier definitief klasseren indien er geen belangrijke opmerkingen
in opgenomen zijn; zo werden 98 dossiers, geopend in 2003, nog in
datzelfde jaar zonder verder gevolg afgesloten;

(1) Bevoegdheidsdelegatie van de Raad aan de Commissie van Toezicht d.d. 8 november
2002, IBR, Jaarverslag, 2002, Bijlage 6, p. 324, en Vademecum, 2002, p. 433.
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– aan de Voorzitter van het Instituut voorstellen om een brief met aanbevelingen aan een confrater te richten, rekening houdend met de opmerkingen of de vastgestelde tekortkomingen waarna het dossier wordt
afgesloten;
– indien de tekortkomingen voldoende ernstig worden bevonden, het
dossier overmaken aan de Raad die over de eventuele verwijzing naar
de Tuchtcommissie kan beslissen. In 2003 gebeurde dat in 26 gevallen.
In specifieke gevallen kan de Raad beslissen een injunctie te betekenen
aan de betrokken revisor. In 8 gevallen is de Raad daartoe overgegaan
in 2003.

VII
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VIII
Hoofdstuk VIII

CONTROLENORMEN

8.1. Commissie Controlenormen
Voorzitter:
Leden:

de heer H. VAN PASSEL
mevrouw L. HAUSTERMANS, de heren J. BRANSON,
F. CALUWAERTS, F. FANK, P. FIVEZ, V. KOOPMAN,
P. PAUWELS, J. VANDERNOOT en M. VAN DOREN
Extern lid: de heer H. OLIVIER
Secretariaat: de heren B. DE KLERCK en D. SCHOCKAERT
8.1.1.

Het ISA-project

A. In herinnering brengen van de context
De Raad van het IBR heeft in oktober 2002 de Mission Statement van de
Commissie Controlenormen goedgekeurd, en heeft de tekst overgemaakt
aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB)(1).
De Raad van het IBR heeft de ontwerpstandaarden, gebaseerd op een
vertaling van de internationale auditstandaarden (International Standards on
Auditing, ISAs), in oktober 2003 medegedeeld aan zijn leden(2). Deze
mededeling was niet bedoeld als een consultatieprocedure, doch was eerder
bedoeld als nuttige en noodzakelijke informatie naar de leden toe.
De Raad van het IBR heeft gewenst nog geen beslissing te nemen
inzake:
– de datum van inwerkingtreding;
– de hoedanigheid “aanbeveling” dan wel “norm” van de teksten;
– de eventuele wijziging van het normatieve kader (het al dan niet
behouden van de aanbevelingen in hun huidige vorm);
– het toepassingsgebied van de ontwerpteksten opgesteld op basis van de
ISAs (grote entiteiten, kleine entiteiten).
In dit stadium heeft de Raad beslist om in de beide landstalen het
begrip “standaarden” (standards) te gebruiken in plaats van de gebruikelijke begrippen “normen” of “aanbevelingen”, omdat nog geen beslissing
(1) Het advies van de HREB inzake voormelde Mission Statement dateert van 16 januari
2003. Dit document werd opgenomen op de website www.hreb.be.
(2) Cf. IBR, Mededeling van de Voorzitter aan de leden, International Standards on
Auditing (ISAs) d.d. 24 oktober 2003, 505 p.
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werd genomen over de precieze draagwijdte van de ISA-teksten. In het
licht van artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953 en van artikel 2 van het
koninklijk besluit van 10 januari 1994, zal de Raad zich uitspreken over
het normatieve karakter van de nieuwe teksten.
De Raad heeft kennis genomen van het standpunt van de FEE, dat stelt
dat “An audit is an audit” (1). Dit standpunt is ingegeven door de wens om
het niveau van “zekerheid” (assurance) voor de audit van de financiële staten uniform te maken zowel voor een grote als voor een kleine entiteit.
De Raad heeft kennis genomen van het voorstel van de Europese Commissie(2) om de ISAs op te leggen vanaf 2005.
B. Algemeen
Overeenkomstig de Mission Statement van de Commissie Controlenormen
d.d. 4 oktober 2002 dienden de ISAs te worden geïntegreerd in de nieuwe
ontwerpstandaarden van het IBR, met de volgende drieledige structuur:

VIII

– een eerste deel dat de letterlijke vertaling van de ISA bevat;
– een tweede deel dat de wettelijke en reglementaire bepalingen in de
Belgische context bevat inzake het onderwerp dat door de betrokken
ISA wordt behandeld;
– een derde deel dat een aantal praktische aspecten en uitvoeringsmodaliteiten bevat. Dit derde deel maakt geen deel uit van de standaard
zelf.
Deze modulaire aanpak zal toelaten het Belgische normenstelsel steeds
aan te passen aan evoluties in de ISAs of in de Belgische specifieke regelgeving, en wordt aanbevolen door de Europese Commissie.
Deze modulaire aanpak wordt “ISA+” genoemd. Eenzelfde aanpak
wordt ingevoerd door andere landen in Europa, en is aanbevolen door de
Europese Commissie.

(1) Cf. FEE letter to EC, Principles to be included in the Eighth Directive, 4 december 2003, p. 8.
Dit document werd opgenomen op de website www.fee.be/secretariat/Positionpaper.htm.
(2) Mededeling van 21 mei 2003 van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, Versterking van de wettelijke accountantscontrole in de EU, PB. C. 236,
2 oktober 2003, p. 4.
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C. Deel 1 van de ontwerpstandaarden
Deel 1 vormt het centrale gedeelte van de ontwerpstandaarden.
Op initiatief van het IBR, en in overleg met de Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes (CNCC, Frankrijk), de Canadian Institute of
Chartered Accountants (CICA, Canada), werd de vertaling van key-terms tot
stand gebracht, rekening houdend met de internationale context. Het is de
bedoeling om op internationaal vlak slechts één vertaling (naar het Frans)
van de ISAs tot stand te brengen, die zal worden ingevoerd door het IBR,
de CNCC en de CICA.
Tevens werden besprekingen gevoerd met het Koninklijk NIVRA in
Nederland om zoveel als mogelijk overeenstemming in de terminologie te
verkrijgen in de Nederlandse taal. Vermits het NIVRA de ISAs heeft vertaald vanuit een nationaal perspectief, was geen consensus mogelijk over
alle key-terms.
De lijst van key-terms werd goedgekeurd op de vergadering van 22 april
2003 die plaats vond op het IBR onder het voorzitterschap van de heer
James SYLPH, Technical Director van de IAASB. Deze lijst werd tevens door
de Commissie Controlenormen aanvaard in haar vergadering van 26 april
2003. James SYLPH heeft verduidelijkt dat enkel een vertaling vanuit een
internationaal perspectief als “faithful translation of ISAs” door de IAASB
zal worden erkend.
Het IBR heeft haar medewerking verleend aan de opstelling van een
ontwerpnota vanwege de IAASB inzake het opzetten van een vertaalproces
van internationale auditstandaarden, alsook inzake de erkenning door de
IAASB van “ISA-getrouwe vertalingen”.
D. Deel 2 van de ontwerpstandaarden
Deel 2 van de ontwerpstandaarden wordt omschreven als:
“Het onderhavige gedeelte van de standaard geeft een overzicht van de bijkomende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de revisorale opdrachten,
zonder afbreuk te doen aan de andere verplichtingen die in bepaalde gevallen
moeten worden nageleefd door de bedrijfsrevisor ingevolge zijn hoedanigheid.”.
Deel 2 herneemt niet noodzakelijk alle wettelijke en reglementaire verplichtingen op exhaustieve wijze. Het gaat – in principe, door eenvoudige
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verwijzing – om een overzicht van de belangrijke Belgische bepalingen die
nauw aansluiten bij het voorwerp van de betreffende ISA, dit teneinde herhalingen te vermijden.
Deel 2 van elke standaard verwijst naar de Algemene controlenormen,
zodat in deel 3 niet bijkomend daarnaar dient te worden verwezen.
Immers, deel 2 maakt integraal deel uit van de standaard, wat niet het
geval is voor deel 3.
E. Deel 3 van de ontwerpstandaarden
Deel 3 van de ontwerpstandaarden wordt omschreven als:
“De bijkomende inlichtingen opgenomen in deel 3 hebben tot doel de verplichtingen vervat in de delen 1 en 2 te verduidelijken of uitdrukkelijk te formuleren.
Zij zijn niet noodzakelijk van toepassing op alle situaties en zijn zeker niet
exhaustief. Deze inlichtingen maken in geen enkel geval bijkomende verplichtingen uit, noch wijzigen zij de draagwijdte van de bepalingen opgenomen in de
delen 1 en 2.”.
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In tegenstelling tot de delen 1 en 2, maakt deel 3 geen deel uit van de
ontwerpstandaard.
Dit deel omvat de praktische aspecten en uitvoeringsmodaliteiten. De
revisor dient zich immers in eerste instantie te richten naar de ISA zelf.
Deel 3 is niet van bindende aard(1).
Bepaalde ontwerpstandaarden bevatten geen deel 3. Dit is b.v. het
geval bij de ontwerpstandaard inzake reële waarde (fair value) (ISA-545).
De inhoud van deel 3 dient te worden beperkt, overeenkomstig het
advies van de Hoge Raad, dat stelt dat deel 3 de ISA niet mag vervangen.
Het Forum 2000 heeft het mogelijk gemaakt af te leiden dat de Belgische reglementering voorrang had boven de ISAs(2). Ingevolge deze
hypothese werd een voetnoot ingevoegd, zodat in het desbetreffende
randnummer van deel 1 de nodige verwijzing werd aangebracht naar de
(1) Dit komt tegemoet aan het advies van de HREB, dat stelt dat de bedrijfsrevisoren
niet deel 3 doch deel 1 van de ontwerpstandaarden als essentieel dienen te beschouwen (cf. Advies HREB d.d. 16 januari 2003 inzake de Mission Statement van de
Commissie Controlenormen van het IBR, p. 5).
(2) Cf. IBR, Opinies en beschouwingen, nr. 11/2001, p. 34.
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delen 2 en/of 3 van de teksten. Zo is, ondermeer, het voorbeeld van controleverslag opgenomen in ISA-700 niet zonder meer transponeerbaar in
de Belgische context.
In 2003 heeft de Commissie Controlenormen zich in het bijzonder toegelegd op de vertaling van de ISAs. De delen 2 en 3 zullen worden herzien
door de Commissie begin 2004.
F. Draagwijdte van de documenten die momenteel beschikbaar zijn
Van zodra de ontwerpstandaarden (delen 1, 2 en 3), gebaseerd op de
“ISA+” benadering, beschikbaar waren (oktober 2003), heeft de Raad
beslist om deze mede te delen aan de leden.
De Raad is van mening dat deze vertaling van de ISAs in de twee landstalen (deel 1: letterlijke vertaling van de ISA), vergezeld van gepaste commentaren (delen 2 en 3) nuttig blijkt te zijn voor de leden die reeds de
ISAs toepassen (in toepassing van paragraaf 3.3.1. van de Algemene controlenormen), of die hiervoor interesse vertonen.
De Raad zal de beslissingen van de Europese Raad en het Europees
Parlement bestuderen inzake het al dan niet verplicht invoeren van de
ISAs(1).
8.1.2.

Bemerkingen op de exposure drafts van de IAASB

De Commissie Controlenormen heeft in 2003 voor de volgende exposure
drafts (ED) van de IAASB zowel aan de IAASB als aan de FEE haar commentaar bezorgd:
– Ontwerp-ISA “Review of Interim Financial Information Performed by the
Auditor of the Entity”;
– Herwerking van ISA-240 “The auditor’s Responsibility to Consider Fraud
in an Audit of Financial Statements”;
– Herwerking van ISA-300 “Planning the Audit”;
– IAPS-1014 “Reporting on Compliance with IFRS”.

(1) Cf. Mededeling van 21 mei 2003 van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement, Versterking van de wettelijke accountantscontrole in de EU, PB. C. 236,
2 oktober 2003, p. 2-13.

IBR – JAARVERSLAG 2003

165

VIII

De commentaren kunnen worden geraadpleegd op de website van de
IFAC(1).
8.1.3.

Antwoord op het advies van de Hoge Raad inzake ISA-260

De Raad van het IBR heeft aan de Hoge Raad een antwoord geformuleerd
op het advies van de HREB d.d. 20 januari 2003(2) inzake de aanbeveling
van het IBR “Het communiceren van auditpunten met personen belast
met het deugdelijk bestuur” (ISA-260).
De Raad heeft de bemerkingen van het advies van de Hoge Raad in
voornoemde aanbeveling verwerkt, meerbepaald inzake het overdragen van
bevoegdheden door de raad van bestuur aan het directiecomité (cf. art.
524bis en art. 524ter W. Venn.), inzake bepaalde praktische aspecten en
uitvoeringsmodaliteiten opgenomen in deel 3 van de aanbeveling, alsook
inzake de precieze draagwijdte van dit deel 3. De bemerkingen die verband houden met de onafhankelijkheid van de commissaris werden niet
verwerkt in voornoemde aanbeveling, gelet op de zorg tot consistentie en
overzichtelijkheid van het normenstelsel van het IBR.

VIII
8.1.4.

Wijzigingen van de Algemene controlenormen

Na een procedure van consultatie van de leden, heeft de Raad de bemerkingen van de Hoge Raad, zoals verwoord in zijn advies d.d. 24 januari
2003(3) inzake de voorstellen tot aanpassing van de Algemene controlenormen van het IBR, in overweging genomen.
In een studie (2000) die de titel draagt “The auditor’s Report in Europe” (4),
heeft de FEE de overeenstemming bestudeerd van de controlenormen van
de lidstaten van de EU met ISA-700. Met betrekking tot België, heeft het
onderzoek van de FEE in het bijzonder uitgewezen dat de Belgische normen voor het controleverslag niet volledig in overeenstemming waren met
ISA-700 in de mate dat zij beantwoordden:

(1) Cf. www.ifac.org.
(2) Cf. www.hreb.be. Dit document heeft als datum 17 januari 2003 op de website van
de HREB.
(3) Cf. www.hreb.be. Dit document heeft als datum 23 januari 2003 op de website van
de HREB.
(4) Cf. www.fee.be/publications.
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– noch aan randnummer 2 van ISA-700:
“De auditor dient de conclusies getrokken uit het bekomen auditbewijs dat bekomen is als basis voor het uidrukken van zijn opinie over de financiële staten na
te zien en te beoordelen.” (vrije vertaling);
– noch aan randnummer 6 van ISA-700:
“Het auditorsverslag dient een gepaste titel te hebben. Het kan gepast zijn om de
term “onafhankelijke auditor” in de titel van het auditorsverslag op te nemen,
om het te onderscheiden van eventuele verslagen opgesteld door anderen, zoals
door kaderleden van de entiteit, het orgaan bevoegd voor het opstellen van de
financiële staten, of verslagen van andere auditors die niet dienen te voldoen
aan dezelfde deontologische vereisten als de onafhankelijke auditor.” (vrije vertaling).
Bovendien voorziet ISA-700 in paragraaf 30:
“In bepaalde situaties, kan in een auditorsverslag een toelichtende paragraaf
worden opgenomen om een punt te benadrukken dat betrekking heeft op de financiële staten en waarvan in de toelichting bij de financiële staten een meer uitgebreide uiteenzetting is opgenomen. De toevoeging van een dergelijke toelichtende
paragraaf doet geen afbreuk aan de auditopinie. (...)” (vrije vertaling).
Dit impliceert, overeenkomstig ISA-700, dat een toelichtende paragraaf evengoed kan worden opgenomen in een commissarisverslag dat een
goedkeurende opinie resp. een opinie met voorbehoud uitdrukt, op voorwaarde dat het voorwerp van de toelichtende paragraaf niet het voorwerp
uitmaakt van een voorbehoud in het commissarisverslag. Aangezien de
Algemene controlenormen enkel hadden voorzien in de mogelijke toevoeging van een toelichtende paragraaf in het geval van een controleverslag
zonder voorbehoud, was het gepast om deze normen te vervolledigen door
de integratie van de mogelijkheid om te voorzien in een toelichtende paragraaf in een controleverslag met voorbehoud.
Met de bedoeling overeenstemming tot stand te brengen tussen de
twee gehelen van regelgeving (ISA-700 en de Algemene controlenormen),
heeft de Raad de volgende aanpassingen in de Algemene controlenormen
aangebracht:
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– Aanpassing van paragraaf 3.1.2.:
“3.1.2. Het controleverslag is noodzakelijkerwijze een geschreven verslag. In de
titel worden de hoedanigheid van de commissaris en de hoedanigheid van de
voornaamste bestemmeling van het verslag vermeld.”.
– Aanvulling bij paragraaf 3.3.1.:
“De revisor dient de conclusies te onderzoeken en te evalueren die voortvloeien uit
het bewijskrachtig materiaal verkregen in het kader van zijn opdracht als commissaris gericht op het afgeven van zijn verklaring over de financiële staten.”.
– Introductie van een nieuwe paragraaf 3.8.:
“3.8. De formulering van een voorbehoud sluit geen toelichtende paragraaf (zie
paragrafen 3.6. tot en met 3.6.3.) uit met betrekking tot een ander onderwerp
dan datgene dat het voorwerp van het voorbehoud uitmaakt. De daarbij
horende titel van het eerste deel van het verslag luidt als volgt “verklaring over
de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf” ”.

VIII

Deze nieuwe versie van de Algemene controlenormen is in werking
getreden op 1 januari 2004. De gecoördineerde tekst is opgenomen als bijlage 3 bij onderhavig jaarverslag.
8.1.5.

Koninklijk besluit van 4 december 2003 (IAS/IFRS)

Afwijkingen ten aanzien van de bepalingen van het Belgische jaarrekeningrecht zijn op heden slechts mogelijk middels de toelating voorzien in
art. 14 van de Boekhoudwet, zoals verwoord als volgt:
“De Minister van Economische Zaken kan in bijzondere gevallen, na een met
redenen omkleed advies van de in artikel 13 vermelde Commissie, toestaan dat
wordt afgeweken van de regels vastgesteld op grond van artikel 4, zesde lid, van
artikel 9, § 2, en de artikelen 10 en 11. Deze bevoegdheid wordt op dezelfde
wijze door de Minister van Middenstand uitgeoefend ten aanzien van de vennootschappen en andere ondernemingen die als klein kunnen worden beschouwd
in de zin van het Wetboek van vennootschappen. De Commissie wordt in kennis
gesteld van het besluit van de Minister.”.
Het koninklijk besluit van 4 december 2003(1) voorziet in bepalingen
die de toepassing mogelijk maken van IAS/IFRS voor de geconsolideerde
(1) Cf. B.S. 9 januari 2004.
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jaarrekening van beursgenoteerde vennootschappen naar Belgisch recht.
In afwijking van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 houdende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, kunnen deze vennootschappen hun geconsolideerde jaarrekening opstellen door alle normen
vastgesteld door de IASB toe te passen die, op balansdatum, zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.
De Raad van het IBR is van mening dat de verplichting voor de commissaris, zoals voorzien in het besluit, om in zijn verslag de administratieve organisatie van de geauditeerde vennootschap inzake IAS/IFRS te
attesteren, zou dienen te worden herzien om met name een voorafgaande
verklaring van het bestuursorgaan hierover te voorzien, die vervolgens het
voorwerp zou kunnen uitmaken van een specifieke attestatie.

8.2. Toepassing van de US GAAP en van de US GAAS
op Belgische vennootschappen
8.2.1.

Inleiding

VIII

De Raad van het IBR heeft de volgende vragen bestudeerd:
1. Kunnen de US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) en US
GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) regels worden toegepast
op een Belgische vennootschap?
2. Kunnen US GAAS worden aanzien als een aanvulling op de Algemene
controlenormen van het IBR?
3. Ingeval US GAAP en US GAAS ressorteren onder het bepaalde in artikel 16, derde lid van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van
de ondernemingen (hierna “Boekhoudwet”) en/of als een aanvulling op
de controlenormen van het IBR kunnen worden beschouwd, door
welke instantie gebeurt een eventuele toetsing of controle?
De toepassing van andere regels dan de Belgische regels inzake financiële verslaggeving voor het opstellen van de Belgische jaarrekening, vereist de toelating zoals voorzien in artikel 14 van de Boekhoudwet.
Enkel het bestuursorgaan is bevoegd om de jaarrekening op te stellen
conform de toepasselijke wettelijke bepalingen (b.v. de Belgische regelIBR – JAARVERSLAG 2003
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geving, de US GAAP in de Verenigde Staten, de International Financial
Reporting Standards (IAS/IFRS), enz.).
Het komt de commissaris toe om, op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden, een opinie uit te drukken over de jaarrekening, hierbij
rekening houdend met de regels inzake financiële verslaggeving die door
het bestuursorgaan werden weerhouden.
8.2.2.

Toepassing van controlenormen

Het commissarisverslag over de Belgische jaarrekeningen (statutair en
geconsolideerd), dient te stipuleren dat:
“de controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren;
(...) de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening
houdende met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met
betrekking tot de jaarrekening.”

VIII

In bepaalde gevallen verwijst het commissarisverslag naar de US
GAAS, omwille van het feit dat de aandelen van de Belgische vennootschap worden genoteerd op de NASDAQ in New York en/of op een andere
beurs waar het opstellen van de jaarrekening volgens US GAAP vereist is.
De commissaris dient rekening te houden met de richtlijnen van de controle-autoriteiten inzake de jaarrekening en de externe controle daarvan.
Naar de mening van de Raad, bestaat er geen contradictie tussen het
Belgische commissarisverslag en het verslag opgesteld volgens US GAAS.
De commissaris dient immers in de beide verslagen rekening te houden
met het geheel van regelgeving inzake financiële verslaggeving dat toepasselijk is voor het opstellen en het certificeren van de jaarrekening,
opgelegd of toegestaan door de desbetreffende controle-autoriteiten. Dit
wordt in het bijzonder bevestigd in de International Auditing Practice Statement (IAPS) nr. 14 van de International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) inzake “Reporting on Compliance with International Financial
Reporting Standards”.
Randnummer 1 van voornoemde IAPS-14 is als volgt:
“ISA-200, “Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements” states that the objective of an audit of financial statements is to
170

IBR – JAARVERSLAG 2003

enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are
prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial
reporting framework. ISA-700, “The Auditor’s Report on Financial Statements” establishes standards and provides guidance on the form and content of
the auditor’s report. In particular, paragraph 17 of that ISA requires that the
auditor’s report clearly indicates the financial reporting framework used to prepare the financial statements. The purpose of this International Auditing
Practice Statement (IAPS) is to provide additional guidance when the auditor
expresses an opinion on financial statements prepared:
a) in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs);
b) in accordance with both IFRSs and relevant national standards or practices; or
c) in accordance with relevant national standards or practices, but which disclose in the notes to the financial statements the extent of compliance with
IFRSs.”.
Randnummer 5 van IAPS-14 voorziet dat:
“For financial statements to have been prepared in accordance with more than
one financial reporting framework, they must comply with each of the indicated
frameworks individually.”.
Het commissarisverslag dat opgesteld is conform US GAAS, dient een
duidelijke verwijzing naar deze normen te bevatten.
De Algemene controlenormen en de aanbevelingen van het IBR dienen
te worden toegepast door de commissaris, teneinde een uitspraak te kunnen doen over de Belgische jaarrekeningen. In dit verband vermeldt paragraaf 1.1.1. van de Algemene controlenormen:
“(...) De revisor moet zich een deskundig oordeel vormen en zich uitspreken over
de waarachtigheid van de financiële staten opgesteld door de gecontroleerde
onderneming. Hiertoe zal de revisor alle controlemiddelen aanwenden die hij
nodig acht om zijn opdracht tot een goed einde te brengen en alle nodige gegevens
verzamelen ter staving van zijn oordeel. (...)”.
Bovendien vermeldt paragraaf 3.3.1. van de Algemene controlenormen:
“De revisor definieert de omvang van zijn controlewerkzaamheden en verwijst
daarbij naar de Algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
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In uitzonderlijke gevallen, die verantwoord zijn door de context waarin zijn
verslag hoofdzakelijk zal gebruikt worden, kan hij eveneens verwijzen naar
andere controlenormen, voorzover deze niet strijdig zijn met onderhavige normen.
Zo zal de revisor enkel kunnen verwijzen naar de normen van het International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) van de IFAC, wanneer
de financiële staten zijn opgesteld overeenkomstig de normen van het International Accounting Standards Board (IASB). Deze uitzondering is niet van
toepassing op het verslag van de commissaris over de jaarrekening.”.
Het eventueel toepassen van andere dan de IBR normen, dient duidelijk te worden vermeld in het controleverslag. De commissaris is de persoon die bevoegd is om deze beslissing te nemen en draagt hierover de verantwoordelijkheid (cf. met name supra IAPS-14).
8.2.3.

VIII

Toepassing van waarderingsregels

Het opstellen van de jaarrekening behoort tot de uitsluitende bevoegdheid
van het bestuursorgaan. Bijgevolg is dit orgaan verantwoordelijk voor de
weerhouden waarderingsregels. De opdracht van de commissaris bestaat
erin om na te gaan of de gehanteerde waarderingsregels overeenstemmen
met de regelgeving inzake financiële verslaggeving, en of het eigen vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap een
getrouw beeld van de werkelijkheid weerspiegelen.
Het Belgische jaarrekeningrecht omvat een geheel van regelgeving
inzake financiële verslaggeving, waarmee de Belgische vennootschappen
rekening dienen te houden bij het vastleggen van hun waarderingsregels.
In dit verband kan onder meer worden verwezen naar het artikel 28, § 1,
van het K.B. van 30 januari 2001 dat voorziet:
“Elke vennootschap bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van
dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de
waardering van de inventaris (...), en, onder meer, voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s
en kosten evenals voor de herwaarderingen (...)”.
8.2.4.

Besluit

Op basis van het voorgaande is de Raad van het IBR van mening dat de
gestelde vragen als volgt kunnen worden beantwoord:
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1. Een Belgische vennootschap kan jaarrekeningen opstellen conform
zowel het Belgische als het Amerikaanse geheel van regelgeving inzake
financiële verslaggeving. Het behoort tot de uitsluitende bevoegdheid
van het bestuursorgaan om waarderingsregels vast te leggen die aangepast zijn aan de activiteiten van de vennootschap. De commissaris
dient de correcte toepassing van de waarderingsregels na te gaan en te
beoordelen.
2. De Belgische normen en aanbevelingen van het IBR zijn van toepassing op de controle van de Belgische jaarrekening, en de Amerikaanse
controlenormen zijn van toepassing op de controle van de Amerikaanse
jaarrekening. Bijgevolg zijn de US GAAS geen aanvulling op de Algemene controlenormen van het IBR.
3. De controle-autoriteiten (b.v. Securities and Exchange Commission (SEC)
in de Verenigde Staten, CBF, CDV, enz.) kunnen, binnen de hun toegekende bevoegdheden, specifieke vragen stellen aan de verantwoordelijken van de vennootschap over de jaarrekening en over de weerhouden waarderingsregels.

VIII

8.3. Commissie Bijzondere Opdrachten
Voorzitter:
Leden IBR:
Leden IAB:

de heer A. KILESSE
mevrouw I. SAEYS, de heren Ph. BARTHELEMY, R. JOOS,
J.-L. LIENART en T. VAN LOOCKE
mevrouw M. CLAES, de heren G. DELVAUX, J.-G. DIDIER,
C. JANSSENS, J. VAN WEMMEL en M. VERSCHELDEN

Secretariaat:
Voor het IBR: mevrouw V. VAN DE WALLE en de heer E. VANDERSTAPPEN
Voor het IAB: de heren E. STEGHERS en R. VAN BOVEN
8.3.1.

Algemeen

Deze gemengde Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten heeft als doelstelling na te denken over de noodzaak om al dan niet normen te publiceren inzake opdrachten die aan de leden van beide instituten tezelfdertijd
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worden toevertrouwd in het Wetboek van vennootschappen of in andere
wetgevingen.
8.3.2.

Stock option plan

Tijdens het jaar 2003 heeft de Commissie haar werkzaamheden voortgezet
met het oog op de uitwerking van normen inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor of accountant (hierna de beroepsbeoefenaar) bij de uitvoering van een kapitaalparticipatieplan op grond van de wet van 22 mei
2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst
van de vennootschappen (B.S. 9 juni 2001).
Meer in het bijzonder heeft de Commissie het toepassingsgebied van de
ontwerpnormen uitgebreid tot de opdracht bij de invoering van een stock
option plan overeenkomstig de wet van 26 maart 1999 betreffende het
Belgisch actieplan voor werkgelegenheid (B.S. 1 april 1999 zoals gewijzigd
door de Programmawet van 24 december 2002, B.S. 31 december 2002).

VIII

De tussenkomst van de beroepsbeoefenaar is enkel vereist indien het
participatieplan betrekking heeft op de toekenning aan de werknemers
van aandelen (kapitaalparticipatie) of indien het stock option plan betrekking heeft op een optie op aandelen of winstbewijzen die niet ter beurze
zijn genoteerd of niet op de beurs worden verhandeld. De opdracht van de
beroepsbeoefenaar bestaat erin een advies te verlenen over de werkelijke
waarde van het aandeel of winstbewijs zoals deze werd bepaald door het
bestuursorgaan van de betrokken vennootschap. Het behoort niet tot de
opdracht van de beroepsbeoefenaar een advies te verlenen over de uitgiftewaarde van het aandeel of winstbewijs.
8.3.3.

Squeeze out

De Commissie heeft aan de Raden van beide instituten de vraag voorgelegd of het al dan niet noodzakelijk is om de opdracht inzake squeeze out te
behandelen.
Er kan in herinnering worden gebracht dat in het geval van een uitkoopbod of een squeeze out, een onafhankelijk expert dient tussen te komen
als het gaat om een zogenaamde publieke vennootschap (artikel 47, 2° van
het koninklijk besluit van 8 november 1989) of een beroepsbeoefenaar
(bedrijfsrevisor of accountant) als het gaat om een besloten vennootschap
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(artikel 213, 1° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 in uitvoering van artikel 513, § 3 W. Venn.).
Bij een privé-squeeze out in een vennootschap dient de beroepsbeoefenaar
de rechtvaardiging van de prijs na te gaan alsook te vermelden of de prijs
de belangen van de aandeelhouders veilig stelt. De finaliteit van de
opdracht van de beroepsbeoefenaar is anders dan bij een kapitaalparticipatie- of stock option plan: deze bestaat in de bescherming van de minderheidsaandeelhouder(s), terwijl bij een kapitaalparticipatie- of stock option
plan de opdracht de werknemer beschermt.
Voor wat de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van een
squeeze out betreft, verwijst de Commissie Bijzondere Opdrachten dan ook
naar de werkzaamheden van de commissie Squeeze out, verricht in het kader
van het Forum 2003.
8.3.4.

“Beperking en opheffing van het voorkeurrecht” en
“Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde”

Binnen de Commissie Bijzondere Opdrachten zijn verder nog een aantal
subcommissies actief die elk een specifieke materie ten behoeve van de
plenaire Commissie voorbereiden.
Zo zijn de Subcommissies “beperking en opheffing van voorkeurrecht”
enerzijds en “uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde” anderzijds in de
loop van 2003 begonnen met de redactie van ontwerpnormen omtrent
deze onderwerpen.
Aangezien de wettekst die de draagwijdte van de werkzaamheden van
de beroepsbeoefenaar omschrijft, verschillend is in beide landstalen – de
Nederlandse tekst bepaalt in de artikelen 582 en 596 W. Venn. “verklaren
dat de financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn”, terwijl de Franse tekst
van voorvermelde artikelen preciseert “déclarer que les informations financières
et comptables sont fidèles” – hebben beide instituten in hun Memorandum
aan de Regering(1) de aandacht gevestigd op de noodzaak om de Nederlandse en de Franse versie op elkaar af te stemmen. Tot zolang de tekst van
voorvermelde artikelen in beide landstalen niet gelijkluidend is, hebben
de Subcommissies hun werkzaamheden opgeschort.
(1) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 9, punt 2.4.
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8.3.5.

“Fusies en splitsingen”

De Subcommissie “fusies en splitsingen” heeft zich gebogen over het aanpassen van de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen op het vlak van de partiële splitsing.
In de loop van 2004 zal deze nota beschikbaar zijn. Op een later ogenblik
zal deze nota in voorvermelde normen worden geïntegreerd.
8.3.6.

Erkenning van aannemers

Wat tenslotte het dossier van de erkenning van de aannemers betreft (zie
in dit verband IBR, Jaarverslag, 2000, p. 230), betreurt de Commissie de
moeilijkheden om contacten te leggen met de Commissie voor erkenning
van aannemers.

VIII
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IX
Hoofdstuk IX

ORGANISATIE VAN
HET BEROEP

9.1. Revisorenvennootschappen
9.1.1.

Inschrijving van een revisorenvennootschap die overgegaan
is tot regularisering

Aan de Raad werd de vraag voorgelegd of, ingeval tot de inschrijving op
de ledenlijst wordt verzocht door een vennootschap die voordien het voorwerp heeft uitgemaakt van een aantal problemen of onregelmatigheden
(negatief eigen vermogen, laattijdige neerlegging van de jaarrekening,
enz.) en die inmiddels zijn geregulariseerd, er kan worden overgaan tot
inschrijving op de ledenlijst.
De Raad oordeelt te kunnen overgaan tot de inschrijving op de ledenlijst van een vennootschap als aan alle voorwaarden (cf. de wet van 22 juli
1953 en het koninklijk besluit van 15 mei 1985) is voldaan op de datum
van de aanvraag tot inschrijving.
9.1.2.

Onrechtmatig gebruik van de titel van bedrijfsrevisor door
een niet-ingeschreven vennootschap

In 2003 heeft de Raad meermaals moeten vaststellen dat een aantal
bedrijfsrevisoren zijn overgegaan tot de oprichting van een revisorenvennootschap, doch laattijdig of zelfs helemaal niet een aanvraag bij de Raad
met het oog op de inschrijving van de vennootschap op de ledenlijst hebben ingediend.
In de meeste van de gevallen heeft de Raad moeten vaststellen dat het
geheel van de voorwaarden voor inschrijving niet waren vervuld (cf. supra,
punt 9.1.1.) en is de inschrijving geweigerd.
Aan de betrokken revisoren werd bovendien het verbod opgelegd om
de vennootschap te laten optreden in om het even welke professionele relatie met derden.
De Raad heeft beslist om de dossiers aan de Commissie van Toezicht
over te maken voor verdere dringende analyse inzake een eventueel
onrechtmatig gebruik van de titel van bedrijfsrevisor door de vennootschap, dat strafrechtelijk wordt gesanctioneerd.
De Raad heeft in een aantal gevallen de aandacht gevestigd op de verplichting voor de bedrijfsrevisoren om de aanvraag tot inschrijving van
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een vennootschap, opgericht voor de uitoefening van het beroep van
bedrijfsrevisor, onmiddellijk aan het Instituut te richten en uiterlijk drie
maanden na het verlijden van de oprichtingsakte (cf. IBR, Jaarverslag,
2002, p. 56).
Tenslotte brengt de Raad in herinnering dat de niet-inschrijving van
een revisorenvennootschap op de ledenlijst een inbreuk vormt op de bepalingen van het artikel 33 van de wet van 22 juli 1953 en van de artikelen
15 en 16 van het koninklijk besluit van 15 mei 1985 (cf. Vademecum, 2002,
p. 314).
9.1.3.

Uitstel van inschrijving wegens onvolledig dossier

In 2003 heeft de Raad in een aantal gevallen moeten vaststellen dat de
aanvraag tot inschrijving van een revisorenvennootschap vergezeld is van
een dossier, dat niet voldoet aan de vereisten van het koninklijk besluit
van 15 mei 1985 (cf. Vademecum, 2002, p. 314). De onvolledigheid had
meestal betrekking op de afwezigheid van informatie omtrent:
– een beschrijving van de organisatie en de werking van de vennootschap;
– de samenwerking met andere vennootschappen of verenigingen.

IX
De Raad heeft in dergelijke gevallen beslist om de inschrijving uit te
stellen tot wanneer het dossier werd vervolledigd.
Hoewel niet formeel vereist voor de goedkeuring van de inschrijving
door de Raad, ontbreekt in bepaalde gevallen ook de volgende informatie:
– het attest inzake de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid;
– de aanduiding van een plaatsvervangende zaakvoerder;
– het unieke ondernemingsnummer.
De Raad brengt de betrokken leden de noodzaak in herinnering om bij
de aanvraag tot inschrijving van een revisorenvennootschap een volledig
dossier te willen overmaken, teneinde de inschrijvingsprocedure niet te
laten aanslepen.
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9.1.4.

Benaming van revisorenvennootschappen

A. In te schrijven éénpersoonsvennootschappen
Aan de Raad werd een dossier voorgelegd met het oog op de inschrijving
op de ledenlijst van een éénpersoonsvennootschap met als toevoeging in de
benaming “& Co Bedrijfsrevisoren”.
De Raad brengt in herinnering dat de benaming van een éénpersoonsvennootschap dient te beantwoorden aan de realiteit. De toevoeging
“bedrijfsrevisoren” terwijl het gaat om een vennootschap met één bedrijfsrevisor leidt volgens de Raad tot verwarring (cf. IBR, Jaarverslag, 2002,
p. 55) en is dan ook niet geschikt voor éénpersoonsvennootschappen.
De Raad oordeelt dat voorvermelde stellingname eveneens van toepassing is op de benaming “& Cie, société de réviseurs d’entreprises”.
B. Plaatsnamen
De Raad brengt in herinnering dat artikel 33, § 2 van de wet van 22 juli
1953 en artikel 14, eerste lid, 6° van het koninklijk besluit van 15 mei
1985 bepalen dat elke revisorenvennootschap moet worden aangeduid
door een firmanaam. Die firmanaam dient uitsluitend te bestaan:

IX
– uit de naam van één of meer zaakvoerders, bestuurders of vennoten die,
per definitie, over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of over een in
het buitenland als gelijkwaardig erkende hoedanigheid moeten
beschikken, of nog;
– uit de naam van één of meer oud-vennoten die over de hoedanigheid
van bedrijfsrevisor of over een in het buitenland als gelijkwaardig
erkende hoedanigheid hebben beschikt.
Er dient te worden vermeden dat er in de benaming van de vennootschap andere vermeldingen voorkomen dan de naam van één of meer vennoten en de titel van hun beroep. De Raad neemt een vennootschap
immers in de ledenlijst op omwille van haar hoedanigheid als bedrijfsrevisor; enige andere benaming zou tot verwarring leiden.
In deze gedachtengang heeft de Raad het woord “België” of “Belgique”
niet aanvaard in de maatschappelijke benaming.
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C. Acroniemen
De Raad heeft diverse revisorenvennootschappen op de ledenlijst ingeschreven die in hun maatschappelijke benaming het acroniem van de naam
van één of meerdere vennoten die in België over de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor beschikken, hebben opgenomen (cf. Vademecum, 2002,
p. 312).
9.1.5.

Doorhaling van een éénpersoonsvennootschap wegens
tijdelijke weglating op de ledenlijst van de enige vennoot

De Raad is overgegaan tot de doorhaling op de ledenlijst van een éénpersoonsvennootschap rekening houdend met het feit dat de enige vennoot en
zaakvoerder van deze vennootschap, de tijdelijke weglating van de ledenlijst van de bedrijfsrevisoren, overeenkomstig artikel 5, § 5 van het huishoudelijk reglement, had bekomen.
Aangezien de vennootschap niet meer beschikt over een vennoot of
zaakvoerder, ingeschreven op de IBR-ledenlijst, die de vennootschap kan
vertegenwoordigen, heeft de Raad verzocht om over te gaan tot een doelswijziging of vereffening van de vennootschap.

IX

9.2. Interprofessionele relaties
9.2.1.

Werkzaamheden van de Commissie Interprofessionele
Relaties

Voorzitter:
de heer P. ANCIAUX
Leden:
de heren L. DE PUYSSELEYR, G. HEPNER en L. JOOS
Secretariaat: mevrouw V. VAN DE WALLE, de heren C. D’HONDT en
E. VANDERSTAPPEN
De Raad heeft de Commissie Interprofessionele Relaties verzocht om de
diverse categorieën van beroepshalve samenwerkingsverbanden op Belgisch niveau te actualiseren, op een zo precies mogelijke wijze de draagwijdte van de term “beroepshalve samenwerkingsverband” te omschrijven
en een praktische werkmethode te ontwikkelen om de vereiste informatie
te verzamelen, door te lichten en op te volgen.
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In het licht van de nieuwe ontwikkelingen inzake onafhankelijkheid
en rekening houdend met de verstrenging van de standpunten op het
vlak van de hoofdactiviteit van de bedrijfsrevisor (cf. de omzendbrief van
8 november 2002, Vademecum, 2002, p. 478), blijft de analyse van de interprofessionele relaties een bijzonder aandachtspunt voor de Raad.
Het is nuttig in herinnering te brengen dat de wet van 22 juli 1953
voorschrijft dat, telkens wanneer een bedrijfsrevisor beroepshalve een vereniging of vennootschap aangaat met een niet-bedrijfsrevisor, hij de voorafgaande en steeds herroepbare toestemming van de Raad van het Instituut
dient te krijgen (artikel 8, § 4).
De werkzaamheden van de Commissie werden tijdens het afgelopen
jaar voornamelijk gewijd aan het uitwerken van een nieuw formulier aan
de hand waarvan de bedrijfsrevisoren de samenwerkingsverbanden aan het
Instituut moeten mededelen, alsook aan het opstellen van een verklarende
nota terzake ten behoeve van de confraters.
De analyse van de inlichtingen over de beroepsmatige samenwerkingsverbanden die momenteel door de bedrijfsrevisoren via het formulier van
de jaarlijkse mededeling (tabel C) aan het Instituut worden overgemaakt,
heeft immers aan het licht gebracht dat deze informatie in vele gevallen
onvolledig en ontoereikend is.
De Commissie heeft ervoor geopteerd om de definitie van het nieuwe
artikel 183quinquies van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (zoals ingevoegd door
het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die
de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen, B.S.
19 mei 2003), als basis te nemen voor het definiëren van het begrip
“beroepshalve samenwerkingsverband”, ook al is deze nieuwe regelgeving
in principe enkel van toepassing op de commissaris.
In de loop van 2004 zal de Commissie bij de Raad over haar werkzaamheden verslag uitbrengen.

9.2.2.

Beroepsmatige samenwerking met advocaten

Op 22 januari 2003 heeft de Orde van Vlaamse Balies een reglement
inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten aangenomen dat
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het verbod van samenwerking tussen de advocaten en bijvoorbeeld
bedrijfsrevisoren beoogde. Op 25 september 2003 vernietigde het Hof van
Cassatie de artikelen 2 en 3 van dat reglement van de Orde van Vlaamse
Balies inzake de beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten op
grond van de mededingingsregels. Het Hof stelde dat daardoor de mogelijke samenwerking op een veel te verregaande (absolute) wijze door de
beroepsorde werd beperkt. Deze Orde dient met name binnen haar wettelijke opdracht te opereren (artikel 495 Gerechtelijk Wetboek). Het Hof
stelde dat, door een algemeen verbod op te leggen, de Orde haar bevoegdheid overschreden had en verder gereglementeerd had dan nodig was om
het beroep op de voor haar meest doeltreffende wijze uit te oefenen en
daardoor de economische vrijheid onevenredig ingeperkt.

9.3. Dubbel lidmaatschap IBR-BIBF

IX

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op 1 maart 2002 een
advies gegeven omtrent het dubbel lidmaatschap bij de economische
beroepen. De Raad van het IBR heeft dit advies onderzocht en heeft in
2003, in het licht van dit advies, zijn vroegere stellingname bevestigd,
waarin de Raad van het IBR zijn leden heeft aangeraden om niet tevens
ingeschreven te zijn op de lijst van de erkende boekhouders-fiscalisten(1).
In samenspraak met het BIBF is de Raad van het IBR van mening dat het
gelijktijdig voeren van de titel van bedrijfsrevisor en erkend boekhouder is
toegestaan.
De Raad brengt deze stellingname in herinnering die beoogt te vermijden dat een bedrijfsrevisor ook de titel van fiscalist zou dragen, dit in uitvoering van het advies van de HREB van 1 maart 2002. Het voeren van de
titel van erkend boekhouder vormt op zich geen probleem, doch wel het
voeren van de titel van fiscalist.

(1) Cf. IBR, Jaarverslag, 2002, p. 48-49.
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9.4. Beheer van de verzekeringsdossiers
In de loop van het jaar vond op het IBR een vergadering van de gemengde
Commissie voor het Beheer van Schadegevallen plaats.
De Commissie is samengesteld als volgt:
Voorzitter:
de heer H. FRONVILLE
Leden:
de heren G. ARCELIN, G. BATS en H. VAN IMPE
Secretariaat: de heren D. SZAFRAN en E. VANDERSTAPPEN
Sinds de inwerkingtreding van de collectieve polis op 1 september 1996
werden er 22 Nederlandstalige en 22 Franstalige dossiers geopend. In de
loop van het jaar waren er van de Franstalige dossiers acht en van de
Nederlandstalige dossiers negen afgesloten. In meer dan de helft van de
schadegevallen bedroeg het uitbetaalde bedrag minder dan 5.000 EUR.
De leden van de gemengde Commissie kwamen tot een akkoord inzake
de ondertekening van een aangepaste kaderpolis voor de verzekering van
de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, met name het optrekken met
50 % van de verleende waarborg zonder verhoging van de verzekeringspremie en de mogelijkheid van een bijkomende dekking voor het mandaat
van commissaris inzake opschorting.
Voor het bekomen van informatie inzake de collectieve polis kan iedere
confrater het Extranet raadplegen onder de hoofding “Documentatie”, en
daarna “Collectieve verzekeringen IBR”.

9.5. Ledenlijst
9.5.1.

Overlijdens

In de loop van het jaar heeft de Raad het overlijden vernomen van de hiernavolgende leden: DILLEY Laurent (A01712), FINET François (A01417) en
OPHOFF Marc J. (A00443).
In naam van het revisorenkorps heeft de Raad aan hun families zijn
oprechte deelneming betuigd.
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9.5.2.

Ontslagnemingen

Overeenkomstig artikel 5, § 4 van het huishoudelijk reglement van het
IBR aanvaardde de Raad in 2003 het ontslag dat hem werd aangeboden
door de hiernavolgende leden: CELEN Marc (A01225), DANTHINE Joëlle
(A01725), DEKONING Julien (A00920), GODEFROID Francis (A00568),
HUMPHREYS J. David (A00720), HUYBRECHTS Willy (A00683),
JORIS Stefaan (A01601), LAMPROYE Willy (A00761), LIEBERT Hilde
(A01271), LISON Jozef (A00997), MACKAY Alastair (A00719),
RAMIJSEN Jean (A00780), RISKE Eduard (A00444), SCAILQUIN Nathalie
(A01918), SMET Marc (A00589), SMEYERS August (A01013), STOKS Arno
(A00621), VAN DEN HOUTEN Hilde (A01575), VAN DE VELDE Sonja
(A00961), VAN HOYE Guy (A00837), VAN OOSTVELDT Karel M.
(A00450), VAN SANDE Petra (A01804), VAN WOENSEL Daniel (A00595),
VERHAEGEN Raymond (A00625) en VERMEIREN Dirk (A01654).

9.5.3.

IX

Intrekking van hoedanigheid van lid

De Raad heeft de hoedanigheid van lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ingetrokken van de hierna volgende confrater, vaststellend dat
deze geen kantoor houdt in België waar zijn beroepsactiviteit effectief
wordt uitgeoefend zoals vereist door het koninklijk besluit van 14 februari
1989 en dit overeenkomstig artikel 4quater van de wet van 22 juli 1953:
FACHE Benoît (A01776).

9.5.4.

Tijdelijke weglatingen uit de ledenlijst

Overeenkomstig artikel 5, § 5 van het huishoudelijk reglement van het
IBR, willigde de Raad het verzoek in tot tijdelijke weglating uit de ledenlijst van de hiernavolgende leden voor de duur van ten minste één jaar en
niet langer dan vijf jaar: AUGUSTEIJNS Patrick (A01847), BLOMME Hilde
(A01589), BOOMANS Alain (A01211), CHARLIER Damien (A01820),
COLARD-ALLONSIUS Viviane (A00627), DEKEYSER Yann (A01745),
FRANSOLET Robert-Henri (A00500), GOHY-BOON Gaëtan (A01895),
GONNISSEN Lutgarde (A01440), HENDRIX Stefan (A01456),
JANSSENS Scarlet (A01902), NEEFS Rita (A01828), PEETERS Joan
(A00764), PLAS Patricia (A01546), SWINNEN Nico (A01856),
VAN DER BORGHT Mark (A01595) en VANDERVORST Guido (A01762).
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9.5.5.

Schrapping uit de ledenlijst van de natuurlijke personen

In uitvoering van definitief geworden uitspraken van de tuchtinstanties
ging de Raad – overeenkomstig artikel 20, derde lid van de wet van
22 juli 1953 en artikel 5, § 5 van het huishoudelijk reglement – over tot
schrapping van twee leden uit de ledenlijst. Het betreft: DIEU Pierre
(A00969) en WAUTERS Daniel (A01108).
9.5.6.

Inschrijvingen op de ledenlijst van de natuurlijke personen

In de loop van het voorbije jaar ging de Raad – overeenkomstig artikel 4
van de wet van 22 juli 1953 en artikel 2, § 1 van het huishoudelijk reglement – over tot inschrijving van 47 nieuwe leden op voorlegging van het
uittreksel van het proces-verbaal van hun eedaflegging. Het betreffen:
ALAERTS Andy (A01980), BAEYENS Tiny (A01984), BEKKERS Ann (A01949),
BOSSUYT Wim (A01958), BREHMEN Joël (A01987), CAPPOEN Kurt
(A01969), DAEMS Katleen (A01990), DE BACKER Karen (A01991),
DE DECKER Kristina (A01986), DE PAEPE Christophe (A01966),
DE BRABANDER Kathleen (A01975), DE HARLEZ DE DEULIN Philippe
(A01959), DE RAEDEMAEKER Jurgen (A01957), DERUYTTERE Bernard
(A01981), DE VIAENE Hilde (A01951), DE VREESE Olivier (A01960),
DE WINTER Leny (A01982), ENGELEN Didier (A01962), GYSENS Tom
(A01952), HAUSTERMANS Liesbet (A01948), HERMANS Sigrid
(A01967), HOUTTEMAN Franky (A01964), LAMBIN Marc (A01992),
LAPERAL Anastasio (A01968), LEHAR Christel (A01972), LEYNS Peter
(A01970), MAEREVOET Peter (A01983), MERTENS Lieve (A01988),
MEYVAERT Steven (A01965), MOL Viviane (A01973), MONSIEUR Murielle
(A01946), PAZEN Steven (A01950), RAEMDONCK Frederik (A01955),
RAVIJTS Johan (A01956), REYNTJENS Dominique (A01963), RYMEN Rosy
(A01989), SAEY Catherine (A01954), SATIN Olivier (A01947),
SEGERS Danny (A01974), VAN DALE Vicky (A01953), VAN LEEMPUT Gert
(A01976), VAN STAAIJ Patouche (A01977), VERMEERSCH Ellen (A01971),
VLAMINCKX Dirk (A01978), VOSCH Ingrid (A01985), VYLS Koen
(A01961) en WUYTS Daniel (A01979).
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Ingeschreven natuurlijke personen op 31.12.2002 op 31.12.2003
TOTAAL

972

973

eedaflegging in het Nederlands

631

639

eedaflegging in het Frans

341

334

9.5.7.

Inschrijvingen op de ledenlijst van de rechtspersonen

Overeenkomstig artikel 4bis van de wet van 22 juli 1953 en artikel 2, § 2
van het huishoudelijk reglement kende de Raad in het afgelopen jaar de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor toe aan en ging over tot inschrijving op
de ledenlijst van de hiernavolgende 34 rechtspersonen:

IX

B00505 –
B00506 –
B00507 –
B00508 –
B00509 –
B00510 –
B00511 –
B00512 –
B00513 –
B00514 –
B00515 –
B00516 –
B00517 –
B00518 –
B00519 –
B00520 –
B00521 –
B00522 –
B00523 –
B00524 –
B00525 –
B00526 –
B00527 –
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Burg. B.V.B.A. DOMINIQUE ROUX;
Burg. B.V.B.A. LUC VAN COPPENOLLE, Bedrijfsrevisor;
Burg. B.V.B.A. Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor;
Burg. B.V.B.A. JURGEN KESSELAERS;
Burg. B.V.B.A. Burg. B.V.B.A. Peter Weyers;
Burg. B.V.B.A. THUYSBAERT & C° BEDRIJFSREVISOR;
S.C.P.R.L. Daniel KROES;
S.C.P.R.L. Régis VAN CAILLIE – Réviseur d’Entreprises;
Burg. B.V.B.A. BLOMMAERT & C° Bedrijfsrevisor;
Burg. B.V.B.A. DE NUL & C°, BEDRIJFSREVISOR;
Burg. B.V.B.A. LOITS & C°;
S.C.P.R.L. Thibaut CHARLES de la BROUSSE;
Burg. B.V.B.A. PHILIP MAEYAERT;
Burg. B.V.B.A. D.A. VAES & C° BEDRIJFSREVISOR;
Burg. B.V.B.A. PARMENTIER GUY;
Burg. B.V.B.A. VANDELANOTTE-LOOTS BEDRIJFSREVISOREN;
S.C.P.R.L. PIERRE WARZEE, REVISEUR D’ENTREPRISES;
Burg. B.V.B.A. ELSWINDE DE DEYNE;
Burg. B.V.B.A. VYVEY & C° – BEDRIJFSREVISOR;
Burg. B.V.B.A. MARC TORFS;
S.C.P.R.L. Philippe Longerstaey, Réviseur d’entreprisesbedrijfsrevisor;
S.C.P.R.L. MICHEL BRION AND CO;
S.C.P.R.L. DAVID VERDIN;
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B00528 –
B00529 –
B00530 –
B00531 –
B00532 –
B00533 –
B00534 –
B00535 –
B00536 –
B00537 –
B00538 –

Burg. B.V.B.A. G.L. BEDRIJFSREVISOR;
Burg. B.V.B.A. G. VAN HEMELRYCK & C° Bedrijfsrevisor;
Burg. B.V.B.A. CHRISTOPHE DE PAEPE;
S.C.P.R.L. NOELLE LUCAS & C°;
S.C.P.R.L. TOUBEAU Thierry & C°, Reviseur d’Entreprises;
Burg. B.V.B.A. H. HERIJGERS & C°;
Burg. B.V.B.A. Guy Franken, Bedrijfsrevisor;
Burg. B.V.B.A. BERNARD DE MEULEMEESTER;
Burg. B.V.B.A. SIGRID HERMANS BEDRIJFSREVISOR;
S.C.P.R.L. Michel DENAYER;
Burg. B.V.B.A. Steven PAZEN.

Ingeschreven revisorenvennootschappen op 31.12.2002
TOTAAL
Rechtsvorm: VOF
BVBA
CV

9.5.8.

op 31.12.2003

404

424

0

0

360

381

44

43

Doorhaling op de ledenlijst van de rechtspersonen

Hiernavolgende rechtspersonen werden door de Raad in 2003 doorgehaald
op de ledenlijst:
B00008 – Burg. C.V. RISKE & C°;
B00123 – S.C.P.R.L. THISSEN, KOHNEN & C°, BetriebsrevisorenReviseurs d’entreprises;
B00134 – S.C.P.R.L. LISON & PARTNERS;
B00156 – Burg. B.V.B.A. MICHAEL BOONE & C°, Bedrijfsrevisoren;
B00171 – Burg. B.V.B.A. WILLEM KAEKEBEKE & C° – Bedrijfsrevisoren;
B00180 – Burg. B.V.B.A. D’HAENS, DE BACKER & C°, Bedrijfsrevisoren;
B00268 – S.C.P.R.L. HUMPHREYS & C°;
B00269 – Burg. B.V.B.A. H. JOOSSENS & C°;
B00299 – Burg. B.V.B.A. J. DEKONING BEDRIJFSREVISOR-REVISEUR D’ENTREPRISES;
B00325 – Burg. B.V.B.A. LAMPROYE & C°;
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B00368 –
B00390 –
B00406 –
B00478 –
9.5.9.

S.C.P.R.L. ROUVROY & Cie;
Burg. B.V.B.A. A.V.W. Bedrijfsrevisoren;
S.C.P.R.L. François FINET, Reviseur d’Entreprises;
Burg. B.V.B.A. Stefan HENDRIX.

Lijst van de erebedrijfsrevisoren

De Raad heeft – overeenkomstig artikel 7, tweede lid van de wet van 22
juli 1953 en artikel 8 van het huishoudelijk reglement – aan tien leden
die hun ontslag aanboden als lid van het Instituut, de titel van erebedrijfsrevisor toegekend in 2003.
Het betreffen: DEKONING Julien (A00920), GODEFROID Francis
(A00568), HUMPHREYS J. David (A00720), LAMPROYE Willy (A00761),
RISKE Eduard (A00444), SMET Marc (A00589), VAN HOYE Guy (A00837),
VAN OOSTVELDT Karel M. (A00450), VAN WOENSEL Daniel (A00595) en
VERHAEGEN Raymond (A00625).

9.6. Statistieken inzake de activiteit van de leden
IX

9.6.1.

Inleiding

De bedrijfsrevisor moet elk jaar aan het Instituut een reeks inlichtingen
overmaken met betrekking tot de structuur en de activiteiten van zijn
kantoor. De activiteit dient daarbij te worden opgesplitst al naargelang zij
betrekking heeft op de permanente controleopdrachten (opdrachten als
commissaris en daarmee gelijkgestelde opdrachten), op de andere controleopdrachten, op de andere professionele werkzaamheden (verenigbare
opdrachten) en op de werkzaamheden voor andere bedrijfsrevisoren.
Die jaarlijkse enquête wordt gehouden in toepassing van artikel 18ter
van de wet van 22 juli 1953, gewijzigd door de wet van 21 februari 1985.
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement en inzonderheid artikel 32, moet elke revisor die het beroep uitoefent in een vennootschap de
informatie jaarlijks mededelen via de vennootschap waarbinnen hij werkzaam is.
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De informatie dient betrekking te hebben op een volledig boekjaar en
moet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het afsluiten
van het desbetreffende boekjaar, aan het Instituut worden medegedeeld.
Wanneer de revisor geen vennoot is in een vennootschap ingeschreven
op de ledenlijst van het Instituut, moet de verklaring betrekking hebben
op het voorbije kalenderjaar, en dient deze uiterlijk op 30 juni van het
daaropvolgende jaar op het Instituut toe te komen.
9.6.2.

Structuur van de kantoren

In de hierna volgende grafiek wordt een overzicht gegeven van de totale
tewerkstelling binnen de revisorenkantoren, alsook het aandeel van de 20
grootste kantoren, in vergelijking met de totale tewerkstelling binnen het
geheel van de revisorenkantoren.
Daarbij kan worden vastgesteld dat in 2001 het totaal aantal bedrijfsrevisoren, althans op basis van de ingediende jaarlijkse mededelingen over 2001,
1.003 bedraagt. Het totaal aantal stagiairs bedraagt 277.
TEWERKSTELLING IN DE REVISORENKANTOREN IN 2001
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9.6.3.

Activiteit van de kantoren

Aan de hand van de jaarlijkse mededeling kan ook een opsplitsing worden
gemaakt naar de aard van de opdrachten. De werkzaamheden voor andere
bedrijfsrevisoren worden hier buiten beschouwing gelaten. Deze verdeling
wordt in volgende grafiek voorgesteld.
VERDELING NAARGELANG ACTIVITEITEN
permanente controleopdrachten (opdrachten als
commissaris en daarmee
gelijkgestelde opdrachten)

17%
14%
69%

andere controleopdrachten
andere professionele
werkzaamheden
(verenigbare opdrachten)

9.7. Tijdelijke weglating uit de ledenlijst
IX
Artikel 5, § 5 van het huishoudelijk reglement geeft de leden, natuurlijke
personen, die het beroep tijdelijk wensen te verlaten de mogelijkheid om
de Raad te verzoeken tijdelijk te worden weggelaten uit de ledenlijst.
In het Jaarverslag 2001 (p. 62-63) heeft de Raad duidelijk hiernavolgend principe in herinnering gebracht: “Het is een gunstregeling die de
Raad kan toestaan aan een lid dat ontegensprekelijk op het ogenblik van
zijn verzoek niet in overtreding is met de wetgevende en reglementaire
bepalingen die voor alle bedrijfsrevisoren die op de ledenlijst zijn ingeschreven, gelden.”.
Artikel 7bis van de wet van 22 juli 1953 stelt duidelijk:
“Het is een bedrijfsrevisor niet toegelaten:
1° zich behoudens bij een andere bedrijfsrevisor als werknemer te verbinden door
een arbeidsovereenkomst; van de hoedanigheid van werknemer bij een andere
bedrijfsrevisor maakt de ledenlijst melding;
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2° 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 met uitsluiting van de professionele en
interprofessionele vennootschappen, tenzij de taak hem werd opgedragen door een
rechtbank;
3° in ondergeschikt verband een betrekking uit te oefenen bezoldigd door de
Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten of door een openbare dienst die afhangt van
deze publiekrechtelijke rechtspersonen;
4° een werkzaamheid uit te oefenen die onverenigbaar is met de waardigheid of
de onafhankelijkheid van zijn taak.
Het eerste lid, 1° en 3°, is niet van toepassing op een taak in het onderwijs.”.
De Raad onderstreept dat hij onmogelijk kan ingaan op een verzoek
tot tijdelijke weglating uit de ledenlijst, wanneer de verzoeker op het
ogenblik van zijn verzoek de verbodsbepaling vervat in artikel 7bis van de
wet van 22 juli 1953 overtreedt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een
confrater reeds onder een arbeidsovereenkomst werkt met een nietbedrijfsrevisor op het ogenblik dat hij zijn verzoek indient tot tijdelijke
weglating.
Voorts heeft de Raad in het Jaarverslag 2001 (p. 62-63) de verklaringen opgesomd, die in het verzoek tot tijdelijke weglating uit de ledenlijst
dienen te worden opgenomen(1).

(1) Zie ook IBR, Vademecum, 2002, p. 415-417.
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X
Hoofdstuk X

ORGANIEKE ACTIVITEITEN

10.1. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de leden werd, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het
huishoudelijk reglement, gehouden op vrijdag 25 april 2003 te Brussel.
Ze werd bijgewoond door 142 leden natuurlijke personen en 61 leden
rechtspersonen. Tevens werden 63 leden natuurlijke personen en 6 leden
rechtspersonen vertegenwoordigd bij volmacht.
De vergadering hield een minuut stilte ter nagedachtenis van de confraters en erebedrijfsrevisoren die sinds de vorige algemene vergadering
overleden zijn en bracht hulde aan de confraters die 25 of 30 jaar ingeschreven zijn op de ledenlijst van het Instituut. Aan de leden die in het
afgelopen jaar de stage beëindigden werd het certificaat van eindestage
overhandigd.
De Secretaris-generaal van het Instituut, de heer David SZAFRAN, gaf
een overzicht van het Jaarverslag 2002.
Vervolgens werden de rekeningen per 31 december 2002 door de
Secretaris-Penningmeester, de heer Pierre P. BERGER, toegelicht.
Het verslag van de Raad en de jaarrekening werden door de Voorzitter
ter bespreking voorgelegd. De algemene vergadering keurde vervolgens de
jaarrekening goed, verleende de Raad kwijting voor zijn beheer en de
commissarissen voor hun opdracht.
Vervolgens stelde de Secretaris-Penningmeester de ontwerpbegroting
2003 voor.
Bij de bespreking stelde een lid de vraag of het Instituut niet beter
kantoorlokalen had aangekocht eerder dan die te huren. De Voorzitter antwoordde hierop dat de Raad had beslist om geen gebouw aan te kopen om
zich flexibeler te kunnen opstellen wanneer dit nodig zou blijken in functie van een toekomstige evolutie, zonder afbreuk te doen aan het feit dat
de Raad dit opnieuw kan onderzoeken.
Na de bespreking werd de begroting door de algemene vergadering
goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 11 van het huishoudelijk reglement
werd aldus de vaste bijdrage van de leden natuurlijke personen vastgelegd
op 500 EUR met daaraan toegevoegd een “forfaitaire vormingsbijdrage”
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van 250 EUR en de vaste bijdrage van de leden rechtspersonen op
750 EUR, terwijl de veranderlijke bijdrage wordt vastgelegd op 0,85 %
van de aan de BTW onderworpen omzet.
Vervolgens ging de algemene vergadering over tot de verkiezingen.
Overeenkomstig artikel 17 van het huishoudelijk reglement (het aantal
voorgedragen kandidaten is gelijk aan het aantal te begeven mandaten)
verklaarde de Voorzitter tot verkozen:
– als effectief lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van
Beroep: de heer Luc DISCRY;
– als commissarissen: de heren Jan DE BOM VAN DRIESSCHE en
Fernand MAILLARD.
De Voorzitter, de heer Ludo SWOLFS, gaf vervolgens het woord aan de
Ondervoorzitter van het IBR, de heer André KILESSE, die in zijn uiteenzetting vooral de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor belichtte.
Tot slot schetste de Voorzitter in zijn toespraak de voornaamste ontwikkelingen in 2002 binnen het beroep en analyseerde hij in het bijzonder
de impact van de nieuwe regels inzake onafhankelijkheid van de commissaris.
De volledige tekst van de notulen van de algemene vergadering werd
opgenomen in de Periodieke Berichten, nr. 4/2003 (p. 2-8).

X

10.2. Raad en Uitvoerend Comité
De Raad heeft in het jaar 2003 elf gewone vergaderingen en twee buitengewone vergaderingen gehouden.
Het Uitvoerend Comité heeft in het afgelopen jaar negentien maal vergaderd.
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Hoofdstuk XI

INSTITUTIONELE
ACTIVITEITEN

11.1. Hoge Raad voor de Economische Beroepen
11.1.1. Verslag over de activiteiten
Tijdens de jaarlijkse vergadering van het IBR met de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen (HREB) die op 24 juni 2003 heeft plaatsgevonden,
hebben de vertegenwoordigers van het IBR verslag uitgebracht over de
activiteiten van het IBR in 2002, in het bijzonder inzake de evolutie van
het aantal revisoren, het toezicht, de kwaliteitscontrole, de publicaties, de
permanente vorming en de ontwikkelingen op reglementair vlak. De
Voorzitter van de Hoge Raad heeft de volgende suggesties geformuleerd:
– vergadering van de HREB met het Interinstitutencomité om de toepassing van de wet van 22 april 1999 te beoordelen, op initiatief van
de HREB;
– vraag om advies door het Interinstitutencomité, eerder dan door de
individuele instituten, in de mate dat de punten zich hiertoe lenen;
– herinnering aan het voorstel van de HREB om werkgroepen op te richten door de HREB en door de instituten met betrekking tot (a) de
deontologische regels, (b) het witwassen van kapitalen en (c) de IAS, op
initiatief van de HREB.
Bovendien heeft een Lid van de HREB de kwaliteit onderlijnd van de
publicaties van het IBR. Dit Lid heeft zich trouwens uitgesproken ten
gunste van overleg met het IBR inzake de punten over onafhankelijkheid,
het wettelijke kader over milieu- en sociale zaken (sociale balans) alsook
inzake het actualiseren van het K.B. van 27 november 1973 betreffende
de ondernemingsraden na raadpleging van de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven.
De Secretaris-generaal van het IBR heeft aan de HREB de punten medegedeeld die opgenomen zijn in het Memorandum gericht aan de Formateur
van de Regering. Meerbepaald werd onder het punt inzake het extern toezicht op het beroep van revisor(1) opgenomen dat de drie betrokken instituten zouden dienen vertegenwoordigd te zijn met raadgevende stem.
Tot slot werden de punten behandeld die verband houden met de
ondernemingsloketten en met het budget van de HREB.
(1) IBR, Memorandum aan de Regering, p. 11, punt 4.2.
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11.1.2. Adviezen van de HREB aan het IBR
Het IBR heeft kennis genomen van de volgende adviezen gericht aan het
IBR, medegedeeld in 2003 door de HREB:
– Advies van 16 januari 2003(1) omtrent de Mission Statement van de
Commissie Controlenormen van het IBR van 4 oktober 2002 inzake de
aanpassing van de normen en aanbevelingen van het IBR aan de internationale auditstandaarden (ISA);
– Advies van 20 januari 2003(2) omtrent de aanbeveling van de Raad van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren “Het communiceren van auditpunten met personen belast met het deugdelijk bestuur” (ISA-260);
– Advies van 24 januari 2003(3) omtrent het ontwerp van aanpassing van
de Algemene controlenormen overgemaakt door de Raad van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren;
– Advies van 4 maart 2003 omtrent de normen van het IBR inzake kwaliteitscontrole in het licht van de Mission Statement van de Raad van het
IBR van 8 november 2002;
– Advies van 20 maart 2003 omtrent de aanpassingen “van zuiver formele aard” van de controlenormen en -aanbevelingen van het IBR die
voortvloeien uit de coördinatie van het vennootschapsrecht en het
boekhoudrecht;
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– Advies van 15 mei 2003 omtrent de aanpassingen “van zuiver formele
aard” van de gemeenschappelijke controlenormen en -aanbevelingen
van het IBR en het IAB die voortvloeien uit de coördinatie van het
vennootschapsrecht en het boekhoudrecht.

(1) Cf. www.hreb.be.
(2) Cf. www.hreb.be. De papieren
2003. Hetzelfde document op
2003.
(3) Cf. www.hreb.be. De papieren
2003. Hetzelfde document op
2003.
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versie van dit document draagt als datum 20 januari
de website van de HREB heeft als datum 17 januari
versie van dit document draagt als datum 24 januari
de website van de HREB heeft als datum 23 januari
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11.2. Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid
van de commissaris
11.2.1. Algemeen
Artikel 133, tiende lid, van het Wetboek van vennootschappen, zoals
gewijzigd door de wet corporate governance van 2 augustus 2002, voorziet in
de oprichting van een Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid
van de commissaris.
Het Comité is bekleed met rechtspersoonlijkheid en heeft zijn zetel te
Brussel:
North Gate III, zesde verdieping, Albert II-laan 16, 1000 Brussel.
Tel.: 02 206 49 79; fax: 02 206 57 53
De wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de samenstelling en
de werking van het Comité zijn in werking getreden op de dag van de
publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van 4 april
2003 dat het Comité opricht, namelijk op 19 mei 2003. De andere bepalingen, in het bijzonder de bevoegdheden van advies en indiening van een
tuchtdossier door het Comité, zijn op 1 september 2003 in werking getreden.
Het IBR heeft een voorstellingsnota van het Comité aan haar leden
opgestuurd. Deze nota is beschikbaar op de website van het IBR.
11.2.2. Samenstelling
Het Comité is samengesteld uit negen leden die niet behoren tot het
beroep van bedrijfsrevisor en worden benoemd door de Koning op voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Justitie voor een
hernieuwbare periode van vijf jaar.
De negen leden van het Comite zijn:
De heer Jean-Pierre MAES, Voorzitter,
De heer Paul VAN GEYT, Ondervoorzitter,
De heer Rudy DE LEEUW,
De heer Marc DESCHEEMAECKER,
Mevrouw Martine DUREZ,
IBR – JAARVERSLAG 2003
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De heer Patrick PELTZER,
De heer Yvan STEMPNIERWSKY,
De heer Piet VAN BAEVEGHEM,
Mevrouw Séverine WATERBLEY.
Het koninklijk besluit van 4 april 2003 dat het Comité opricht voorziet erin dat de Hoge Raad voor de Economische Beroepen evenals het
Instituut der Bedrijfsrevisoren elk een effectief en plaatsvervangend deskundige aanduiden, die uitgenodigd zijn om deel te nemen aan de vergaderingen, maar niet mogen deelnemen aan de beslissingen.
Het IBR heeft de Voorzitter van het IBR, de heer Ludo SWOLFS, als
effectief deskundige aangeduid en de Ondervoorzitter van het IBR, de
heer André KILESSE, als plaatsvervangend deskundige, met een mandaat
dat afloopt op 1 mei 2004.
Zowel de leden van het Comité als de deskundigen zijn onderworpen
aan het beroepgeheim.
11.2.3. Bevoegdheden
A. Adviesbevoegdheid
Het Comité is bevoegd om, op verzoek van de commissaris, een voorafgaandelijk advies te verstrekken over de verenigbaarheid van een prestatie
met zijn onafhankelijke taakuitoefening.

XI

In geval van een vraag om advies kan de Voorzitter van het Comité van
de commissaris binnen de drie werkdagen alle informatie vragen ter vervollediging van het dossier.
Het Comité zal een advies verstrekken binnen de vijftien werkdagen
die volgen op de toezending van een volledig dossier.
B. Toestemmingsbevoegdheid
Het Comité is eveneens bevoegd om toestemming te verlenen in het kader
van de regel inzake de beperking van de non-auditvergoedingen (“one to
one”-regel zoals voorzien in artikel 133, vijfde tot zevende lid van het
Wetboek van vennootschappen).
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C. Beslissingsbevoegdheid inzake de indiening van een tuchtdossier
Het Comité kan eveneens een dossier indienen bij de Tuchtcommissie wat
de onafhankelijke uitoefening van de functie van commissaris betreft. In
dat opzicht kan het elke nuttige informatie van het IBR vragen. De Voorzitter van het IBR of zijn vertegenwoordiger dienen de gevraagde inlichtingen binnen de vijf werkdagen over te maken.
Bij de uitoefening van deze opdracht, kan het Comité inlichtingen vragen met betrekking tot het beroep in zijn geheel, die hem door de Voorzitter van het IBR of zijn vertegenwoordiger binnen de maand dienen te
worden overgemaakt.
11.2.4. Financiering
Het Comité wordt gedeeltelijk gefinancierd door bijdragen van het IBR
en gedeeltelijk door bijdragen van ondernemingen die gehouden zijn
tot het opmaken en neerleggen van hun jaarrekening en van hun geconsolideerde jaarrekening (0,50 EUR per neergelegde jaarrekening vanaf
1 januari 2004).
Voor het eerste werkjaar wordt het aandeel van het door het IBR te
storten bedrag bepaald op 60.000 EUR. Voor het eerste jaar zal het IBR
eveneens een gedeelte van het bedrag dat door de ondernemingen moet
worden gestort, hetzij 60.000 EUR voorschieten en zal in het tweede jaar
dit bedrag teruggestort krijgen.
Voor de andere jaren, zal de begroting van het Comité worden vastgesteld op basis van de berekening van de kosten van het vorig jaar, met een
maximum van 300.000 EUR.
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11.3. Interinstitutencomité
Delegatie van het IBR: de heren L. SWOLFS, Voorzitter, A. KILESSE,
Ondervoorzitter en D. SZAFRAN, Secretaris-generaal
Delegatie van het IAB: de heren J. DE LEENHEER, Voorzitter, G. STEVENS,
Ondervoorzitter en E. STEGHERS, Directeur-generaal
Delegatie van het BIBF: de heren M.J. PAQUET, Voorzitter, J. PATTYN,
Ondervoorzitter en G. LENAERTS, Directeur-generaal
In uitvoering van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, vergaderde het Interinstitutencomité viermaal in
2003, op 24 maart, 23 juni, 22 september en 8 december, onder het voorzitterschap van de heer Ludo SWOLFS, Voorzitter van het IBR, met de
ondersteuning van de Secretaris-generaal van het IBR.
In 2003 behandelde het Interinstitutencomité onder andere de volgende onderwerpen:

XI

– het voorstel om het deontologisch akkoord IBR-IAB van 1997 te actualiseren, met eerbiediging van de specificiteiten van ieder beroep, teneinde rekening te houden met de nieuwe regels inzake onafhankelijkheid van de commissaris, alsmede met het oog op de uitbreiding van
het akkoord IBR-IAB tot het BIBF;
– de publicatie op 30 april 2003 van de gedragsregels inzake publiciteit;
– de opdracht met betrekking tot het Interventiefonds “oud papier”;
– de ondernemingsloketten;
– het voorontwerp van wet van de Vice-Eerste Minister en Minister van
Tewerkstelling van de vorige Regering met betrekking tot het statuut
van zelfstandigen;
– de opvolging van het beroep tegen het reglement van de Orde van
Vlaamse Balies met betrekking tot de interprofessionele samenwerking
tussen advocaten en niet-advocaten;
– de opvolging van de procedures inzake tuchtrechtelijke klachten;
– de vermelding in het inschrijvingsdossier voor de IBR-stage, van een
stage die gelijktijdig wordt verricht bij een ander instituut.

206

IBR – JAARVERSLAG 2003

11.4. Gemeenschappelijke Raadsvergadering IBR en IAB
In het kader van de toenadering tussen het Instituut der Bedrijfsrevisoren
en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten hebben de
Raden van beide instituten hun tweede gemeenschappelijke vergadering
georganiseerd op 2 juni 2003.
Op deze vergadering stelde de heer Johan DE LEENHEER, Voorzitter van
het IAB, uitgebreid het ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van
erkende dienstverlenende intellectuele beroepen – het wetsvoorstel
STEVERLYNCK (Parl. St. Senaat 2001-02, nr. 1289/1) – voor. Dit voorstel,
overgezonden door de Senaat naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
houdt een beperkte procedure in die een aantal specifieke beroepsgroepen,
zoals bijvoorbeeld de interieurarchitecten, de landschapsarchitecten, de
stedenbouwkundigen, enz., moet toelaten, binnen het kader van een zelfde
kaderwet een titelbescherming te bekomen. Hij wees hierbij ook op de
eventuele gevaren die dit wetgevend initiatief zou kunnen inhouden voor
de specificiteiten van de economische beroepen.
De heer Ludo SWOLFS, Voorzitter van het IBR, ging verder in op de
stand van zaken met betrekking tot de wetgeving inzake corporate governance en uitvoeringsbesluiten op deze wet ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissaris.
De heer Jos VAN WEMMEL lichtte, als Voorzitter van de Stagecommissie van het IAB, de tekst van het koninklijk besluit van 8 april 2003
betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen
van accountant en belastingconsulent toe.
Zoals dit ook in 2002 het geval was, verliep deze gemeenschappelijke
raadsvergadering van beide instituten in een constructieve sfeer.
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XII
Hoofdstuk XII

INTERNATIONALE
RELATIES

12.1. Europese Commissie
12.1.1. Committee on Auditing
Het Comité van de Europese Commissie dat belast is met de wettelijke
controle van de rekeningen (Committee on Auditing) kwam in 2003 driemaal
bijeen. Dit Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regering van de lidstaten enerzijds en vertegenwoordigers van het beroep
anderzijds. Het IBR en de HREB maken deel uit van de Belgische delegatie die wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Minister
van Economie.
Tijdens de vergaderingen besteedde het Committee on Auditing aandacht
aan de volgende aspecten:
– de toepassing van de Europese Aanbeveling van 16 mei 2002 inzake de
onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de rekeningen;
– de wet Sarbanes-Oxley en de registratie van Europese auditkantoren bij
de PCAOB in de Verenigde Staten;
– de modernisering van de boekhoudkundige richtlijnen;
– de versterking van de wettelijke controle van de rekeningen in de
Europese Unie en de Mededeling van de Europese Commissie van
21 mei 2003 dienaangaande;
– de kwaliteitscontrole;
– het extern toezicht op het beroep (public oversight);
– IASB, IAASB en ISAs;
– de modernisering van de Achtste Europese Richtlijn inzake de toelating van personen, belast met de wettelijke controle van boekhoudbescheiden.
Het IBR blijft actief bijdragen tot deze werkzaamheden, die een
belangrijke impact hebben op het beroep in België.
Voor de leden die meer inlichtingen wensen omtrent de werkzaamheden van het Committee on Auditing, wordt er verwezen naar de website
van het DG Interne Markt van de Europese Commissie onder de rubriek
“Financial Reporting and Company Law – Auditing – Committee on Auditing” (1).

(1) www.europa.eu.int.
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12.1.2. Mededeling van de Europese Commissie van 21 mei 2003
inzake de versterking van de wettelijke accountantscontrole
in de Europese Unie
In haar Mededeling van 21 mei 2003 stelt de Europese Commissie tien
prioriteiten voorop, gericht op de verbetering en de harmonisatie van de
wettelijke controle van de jaarrekeningen in de Europese Unie.
Het actieplan van de Commissie kondigt voorstellen van nieuwe
gemeenschapsreglementeringen aan, die op radicale wijze aanpassingen
aan de huidige wetgeving zullen aanbrengen, en die het toepassingsgebied
daarvan zullen uitbreiden.
Onder de prioriteiten worden op korte termijn aangekondigd:
– de modernisering van de Achtste Richtlijn vennootschapsrecht;
– de versterking van het regelgevend kader van de EU;
– de versterking van het extern toezicht op het beroep van wettelijke
controleur; en
– de verplichte toepassing van de internationale auditstandaarden (ISAs)
voor de wettelijke controle van de jaarrekeningen in de volledige EU.
Op middellange termijn definieert het actieplan de volgende prioriteiten:

XII

– de verbetering van de tuchtregelingen;
– de verbetering van de transparantie van auditkantoren en hun netwerken;
– het deugdelijk bestuur, met de versterking van de auditcomités en de
interne controle;
– de versterking van de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur
en de deontologische regels;
– de verdieping van de interne markt voor controlediensten; en
– het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de wettelijke controleur.
Deze wens tot harmonisatie ligt derhalve in de lijn van de harmonisatie
op boekhoudkundig vlak op basis van de International Accounting Standards/
International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), die vanaf 2005 van
toepassing zijn op de geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen
die in Europa beursgenoteerd zijn.
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12.2. International Federation of Accountants (IFAC)
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de International Federation of
Accountants is het versterken van de communicatie van financiële informatie op wereldvlak, alsook het herstellen van het vertrouwen van het
publiek in deze communicatie.
Hiertoe heeft de IFAC een aantal initiatieven genomen, waaronder het
oprichten van een onafhankelijke werkgroep, de Task Force on Rebuilding
Public Confidence in Financial Reporting (hierna Task Force genoemd).
De Task Force is samengesteld uit leden afkomstig uit de volgende zes
landen: Australië, Canada, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. Drie van deze leden hebben ervaring in het accountantsberoep, waarvan één in het auditberoep. De andere leden hebben ervaring
in de banksector, in internationale economie, in rechten of in de academische wereld. De Task Force, met als voorzitter de heer John CROW, voormalig Gouverneur van de Bank van Canada, heeft een analyse gemaakt van
het verlies aan vertrouwen in de jaarrekening van vennootschappen van
openbaar belang, en heeft een serie van maatregelen voorgesteld.
De aanbevelingen van de Task Force werden opgenomen in een verslag
van 6 augustus 2003 met als titel “Rebuilding Public Confidence in Financial
Reporting: An International Perspective” (1).
Het Ethics Committee van de IFAC heeft een ontwerp van aanpassing
voorbereid van een deel van de Code of Ethics van de IFAC. De heer JeanFrançois CATS, Past Voorzitter van het IBR en lid van de Raad en van het
Ethics Committee van de IFAC, heeft de voorsprong benadrukt die België
heeft ten overstaan van andere landen op het vlak van Ethics(2). Het Ethics
Comittee van de IFAC heeft de delen A en C van de Code of Ethics herschreven, in overeenstemming met de principle-based approach die reeds werd
aangenomen bij het invoeren van deel B inzake de onafhankelijkheid. Deel
A handelt over het geheel van de deontologische principes die van toepassing zijn op alle accountants en revisoren, wat ook hun opdracht moge
zijn, terwijl deel C handelt over de deontologische principes die van toepassing zijn op de interne accountants.
(1) Cf. www.ifac.org.
(2) Cf. IBR, Periodieke Berichten, nr. 3/2003, p. 2-5.
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De algemene vergadering van de IFAC (de Council) heeft plaatsgevonden op 13 en 14 november 2003 in Singapour. In deze algemene vergadering werden de voorstellen goedgekeurd inzake de hervorming van
de IFAC, meerbepaald inzake het extern toezicht (public oversight). De
Raad van het IBR heeft een mandaat verleend aan de Past Voorzitter,
de heer J.-F. CATS, om het IBR te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de IFAC, alsook om de voorstellen inzake de hervorming van
de IFAC goed te keuren.

12.3. Fédération des Experts Comptables Européens (FEE)
Het Instituut was in 2003 actief in de 14 werkgroepen (Working Parties)
van de FEE waarin hij is vertegenwoordigd. Tevens dient te worden aangestipt dat een lid van het IBR zetelt in de Raad van de FEE.
Het Jaarverslag 2003 van de FEE zal beschikbaar zijn op de website
van de FEE(1). Hieronder vindt u een tabel met de diverse werkgroepen
waaraan het Instituut deelneemt met vermelding van de naam van de vertegenwoordigers die erin zetelen.
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De FEE Accounting Working Party heeft in 2003 deelgenomen aan de
projecten van de IASB (wijziging van IAS-32 en IAS-39, Accounting for
Share-Based Payment (ED2), Business Combinations (ED3), Disposal of noncurrent assets and Presentation of discontinued operations (ED4), Insurance
contracts (ED5)), alsook aan de projecten van IFRIC (Emission rights (IFRIC
D1), Changes in Decommisioning, Restoration and similar Liabilities (IFRIC
D2)). Deze werkgroep heeft tevens zijn bemerkingen overgemaakt aan de
Europese Commissie in verband met de implementatie van IFRS-1 Firsttime adoption of IFRS en aan het Committee of European Securities Regulators
(CESR) in verband met het consultatiedocument Draft recommendation for
additional guidance regarding the transition to IFRS.
De FEE Auditing Working Party heeft van nabij de internationale ontwikkelingen opgevolgd inzake de ISAs, en heeft ook bijgedragen aan de
integratie van de ISAs in Europa, ondermeer via de organisatie van twee
vergaderingen van de European Auditing Standard Setters. Hierbij heeft deze
(1) Cf. www.fee.be, rubriek News Letters and Reports.
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WERKGROEPEN
FEE Council
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(2003-2006)
(2003-2006)
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(2002-2005)
FEE Direct Tax
M. DE WOLF
(2003-2006)
werkgroep bemerkingen geformuleerd op Exposure Drafts (ED) van de
IAASB, meerbepaald op de ED inzake kwaliteitscontrole (ISA-220), planning (ISA-300), fraude (ISA-240) en het internationaal auditorsverslag
(ISA-700). Een aparte Auditing Subgroup on IAASB Exposure Drafts werd
hiertoe opgericht.
De FEE Banks Working Party heeft een verdere analyse uitgevoerd van
de wijzigingen in de Interpretation Guidance Questions & Answers opgemaakt
door de IASB inzake IAS-32 en IAS-39, in samenwerking met de leden
van de FEE Accounting Working Party en de FEE Insurance Working Party.
Verder werd er nauw samengewerkt met het Basel Committee aangaande het
New Basel Capital Accord en de Europese Commissie voor wat betreft uitvoering van dit nieuwe Basel akkoord in Europa.
De FEE Company Law Working Party heeft de voorstellen van de Europese Commissie bestudeerd inzake de modernisering van het Europees
vennootschapsrecht, meerbepaald met betrekking tot de principes inzake
corporate governance en de eventuele vervanging van de huidige regels inzake
vermogensbehoud door een toetsing van de solvabiliteit. De Raad van het
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IBR drukt haar bezorgheid uit over de impact die het vervangen van de
vereiste van het minimumkapitaal door een toetsing van de solvabiliteit
zou kunnen hebben op de bijzondere opdrachten van de bedrijfsrevisoren,
zoals de opdrachten inzake inbreng in natura en inzake omzetting van een
vennootschap.
De FEE Corporate Governance Subgroup van de FEE Capital Markets
Advisory Group heeft de Discussion Paper on the Financial Reporting and
Auditing Aspects of Corporate Governance op 20 augustus 2003 opgesteld(1).
De Mededelingen van de Europese Commissie van 21 mei 2003 inzake de
strategie van de Europese Commissie op auditvlak enerzijds, en inzake het
vennootschapsrecht en corporate governance anderzijds werden besproken
door deze subgroep. Eveneens werden twee brieven door de FEE aan de
Europese Commissie gericht in het kader van de modernisering van de
Achtste Richtlijn(2).
De FEE Ethics Working Party heeft hoofdzakelijk het ontwerp van wijziging bestudeerd inzake de IFAC Revised Code of Ethics for Professional
Accountants. Bovendien heeft deze werkgroep de inwerkingtreding opgevolgd van de Europese Aanbeveling d.d. 16 mei 2002 betreffende de
onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de rekeningen in de
Europese Unie. Tot slot werden de ontwikkelingen bestudeerd in het
kader van de wet Sarbanes-Oxley, van de PCAOB en van de regelgeving van
de Securities and Exchange Commission inzake de onafhankelijkheid.

XII

De werkzaamheden van de FEE Insurance Working Party hebben voornamelijk betrekking gehad op de analyse van de ontwerpnorm van de IASB
inzake de verzekeringscontracten (Phase 1 – ED5 Insurance contracts). De
laatste twee werkvergaderingen werden gewijd aan het opstellen van een
samenvattende nota, gericht aan de IASB, die de belangrijkste commentaren van de commissie bevat met betrekking tot de ontwerpnorm. In principe zou de norm met betrekking tot de verzekeringscontracten (phase 1)
in definitieve vorm dienen te worden goedgekeurd in maart 2004.
De FEE Liberalisation-Qualification Working Party heeft de kwalificatie
van de aandeelhouder resp. bestuurder van een Belgische en Europese revisorenvennootschap bestudeerd (in casu de kwalificatie van niet-beroeps(1) Cf. www.fee.be/secretariat/PDFs/Newsletter/Jun2003.Web.pdf.
(2) Cf. www.fee.be/secretariat/Positionpaper.htm.
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beoefenaar). Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de FEE Liberalisation-Qualification Working Party werd het afgelopen jaar de FEE Education Subgroup opgericht. De taak van deze subgroep bestaat er in om beslissingen van de Raad van de FEE op het vlak van vorming voor te bereiden.
Deze subgroep heeft zich nagenoeg uitsluitend gericht op het formuleren
van voorstellen, in de vorm van amendementen op de Achtste Europese
Richtlijn, meerbepaald inzake de vormingsvereisten voor personen die toegang zoeken tot het beroep van auditor.
In januari 2003 heeft het Public Sector Committee van de IFAC de Cash
Basis IPSAS(1) ingevoerd. De leden van de FEE Public Sector Committee hebben de toepasbaarheid van deze standaarden in de diverse landen bediscussieerd en becommentarieerd. De overige onderwerpen die door deze werkgroep zijn behandeld omvatten accrual accounting en budgettering bij de
overheden, de jaarlijkse rapportering door de leiding van organisaties uit
de publieke sector, en de specifieke controlerisico’s verbonden aan E-governement.
De werkzaamheden van de FEE SME Working Party omvatten het verlenen van advies inzake de aanwijzingen van de Europese Commissie over
aspecten van belang voor KMO’s, inzake het publiceren van brochures
over thema’s die betrekking hebben op KMO’s, en inzake het coördineren
van de werkzaamheden van de nationale instituten met betrekking tot
deze aspecten. De aspecten inzake IAS die van belang zijn voor KMO’s
werden bestudeerd in de schoot van de SME/SMP Subgroup on IAS for
SMEs.
De FEE Direct Tax Working Party heeft zich in essentie toegewijd aan de
opvolging van de Mededeling van de Europese Commissie d.d. 23 oktober
2001: “Naar een interne markt zonder belastingbelemmeringen – Een strategie voor het verschaffen van een geconsolideerde heffingsgrondslag aan
ondernemingen voor de vennootschapsbelasting op hun activiteiten in de
gehele Europese Unie” (COM(2001)582). In dit opzicht werden in het bijzonder de eventuele relaties tussen de belastbare basis en de IAS bestudeerd.

(1) Cf. www.ifac.org/PublicSector.
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12.4. Fédération Internationale des Experts-comptables
Francophones (FIDEF)
De organen van de FIDEF hebben in de loop van het voorbije jaar de volgende punten behandeld: evolutie van de toetredingen, actieprogramma
2004 (prioriteit voor de oprichting van structuren binnen het continent
Afrika), rekeningen en begrotingen (behoud van het huidige niveau van
bijdragen), de vervanging van de algemeen afgevaardigde (de Fransman de
heer Georges LAXENAIRE volgt de Fransman de heer Raphaël GUALINO op),
verkiezingen (meerbepaald de hernieuwing van de heer P. LURKIN in de
hoedanigheid van “censor”), enz.
De FIDEF heeft haar intentie bevestigd om een vergadering van het
bestuursorgaan te houden in Brussel, normaliter in juli 2004.
In 2003 heeft de FIDEF de nieuwe uitgaven van de Franse vertaling
van de ISA-standaarden alsook van de “Guide Pratique IAS/IFRS” gepubliceerd(1).
Het IBR wordt bij de FIDEF vertegenwoordigd door de heer
Michel DE WOLF. Hij werd tot bestuurder verkozen op de algemene vergadering van oktober 2002 in Montpellier.
De Raad van het IBR verheugt zich over de beslissing van het IAB om
toe te treden tot de FIDEF.
De leden die meer informatie wensen te bekomen over de werkzaamheden van de FIDEF kunnen de website van de FIDEF raadplegen op het
adres www.fidef.org.

XII

(8) Cf. www.fidef.org/publications.php. Het boek inzake de ISAs omvat de vertaalde
standaarden per eind 1998. De standaarden die sindsdien door de IAASB werden
gepubliceerd, zijn vervat in twee bijgewerkte uitgaven van 2000 et 2001.
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12.5. Belgisch-Nederlandse gespreksgroep
Afvaardiging van het IBR: de heren D. SMETS (delegatievoorzitter),
R. ADRIAENSSENS, L.H. JOOS, F. VAN RIE en E. VAN MEENSEL
Aan de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep nemen delegaties van het
NIVRA, de NOvAA, het IBR en het IAB deel.
In vergaderingen van de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep worden
op informele basis gegevens uitgewisseld over het beroep in beide landen.
De gespreksgroep vergaderde, zoals gebruikelijk, tweemaal in het voorbije jaar. De eerste vergadering vond plaats in België op 20 maart 2003 en
de tweede vergadering in Nederland op 30 oktober 2003.
In deze twee vergaderingen kwamen onder meer ter sprake de evaluatie
van de accountantswet in Nederland, evoluties in de fraudemelding in
Nederland, het standpunt van het IAB inzake de uitoefening door de
accountant van een bestuurdersmandaat, het nieuwe stagereglement van
het IAB, het Forum van het revisoraat en de regelgeving inzake de onafhankelijkheid en het toezicht op het beroep in België en in Nederland.
Het Wetsvoorstel Toezicht Accountantsorganisaties, dat in Nederland
ter tafel ligt, werd eveneens uitvoerig toegelicht.
Dit wetsvoorstel voorziet in een onafhankelijk publiek toezicht door de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de accountantskantoren die wettelijke controles verrichten. Voor de uitvoering van deze wettelijke controle moet daartoe een kantoorvergunning door de toezichtshouder zijn
toegekend, waaraan persoonsgebonden eisen worden gesteld. In principe
kan eenieder een vergunning vragen om te worden toegelaten tot het
domein van de wettelijke controles. De erkenning zou derhalve niet in
handen zijn van de beroepsbeoefenaars zelf. De exclusiviteit van het
NIVRA en de NOvAA zou daarmee dus vervallen wanneer het wetsontwerp doorgang vindt.
De NOvAA oordeelt dat mogelijk een ongewenst schisma binnen de
accountantswereld zal ontstaan, wegens het onderscheid tussen de accountantskantoren mét en deze zonder controlevergunning. Men vermoedt dat
slechts een beperkt aantal kantoren controlebevoegdheid zal krijgen. De
NOvAA is wel van mening dat, wegens de recente boekhoudfraudes, extra
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toezicht op de accountants bij beursgenoteerde ondernemingen niet alleen
een goede zaak is maar zelfs noodzakelijk is. Het huidige wetsvoorstel is
naar het oordeel van de NOvAA niet het gepaste antwoord op deze
bekommernis.
Het NIVRA meent dat een onafhankelijk toezicht op de beroepsuitoefening een belangrijke stap vormt in het herstel van het vertrouwen in de
financiële markten, doch dat het wetsvoorstel spijtig genoeg verder gaat
dan het regelen van een onafhankelijk extern toezicht. Het NIVRA is van
mening dat het toezicht volledig op onafhankelijke leest geschoeid moet
zijn. Het is dan ook voornemens haar huidige toezichtstaken af te stoten
en onder te brengen in een onafhankelijke stichting. Deze stichting zou
samen met de AFM het toezicht moeten uitoefenen op de gehele beroepsuitoefening.

12.6. Frans-Belgische gespreksgroep
De Raad heeft besloten een Frans-Belgische gespreksgroep, die tweemaal
per jaar zou moeten vergaderen, op te richten teneinde de evolutie van de
beroepen te onderzoeken zowel op het niveau van het IBR als van de Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. De IBR-afvaardiging binnen
deze informele Frans-Belgische gespreksgroep zal bestaan uit de heren
A. KILESSE, M. DE WOLF, B. DE GRAND RY en G. HEPNER.

12.7. Transparency International
XII

12.7.1. Algemeen
Transparency International (TI) is een NGO naar Duits recht die in 1993
werd opgericht ter bestrijding van de corruptie bij internationale transacties. Deze NGO geniet de financiële steun van grote internationale organisaties, publieke ontwikkelingsinstanties, diverse maatschappelijke stichtingen, beroepsverenigingen en bedrijven. Tevens wordt ze erkend door de
IFAC.
De werkzaamheden worden geleid of overgenomen door 80 nationale
afdelingen.
220

IBR – JAARVERSLAG 2003

Het adres van de vertegenwoordiging in België is: Transparency International-Brussels, Vergotesquare 39, 1030 Brussel, tel.: 02 735 65 58; fax:
02 732 90 26.
Transparency International-Brussels wordt voorgezeten door Baron
Jean GODEAUX, eregouverneur van de Nationale Bank van België. De
Voorzitter van het IBR, de heer Ludo SWOLFS, maakt deel uit van de nationale raad van bestuur en het Instituut geeft een financiële bijdrage aan TIBrussels. TI-Brussels krijgt adviezen van een Raadgevend Comité bestaande
uit een tiental leden (bedrijfsleiders, magistraten, advocaten, enz.).
De drie hoofdlijnen van de activiteiten van TI zijn: de publieke opinie
sensibiliseren voor de kwalijke gevolgen van de corruptie; actie ondernemen bij de internationale en nationale overheden met het oog op het op
punt stellen van internationale instrumenten, wetgevende en reglementaire maatregelen en specifieke actiemiddelen voor een doeltreffende strijd
tegen de corruptie; met het oog hierop haar technische bijstand verlenen,
in het bijzonder in de opkomende landen.
12.7.2. Activiteiten van Transparency International-Brussels in 2003
TI-Brussels is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de Belgische
overheden evenals met deze van de Europese Unie. Men vindt hierna een
overzicht van haar voornaamste activiteiten in het jaar 2003.
A. Conventie over de Toekomst van Europa
TI-B heeft twee teksten voorgelegd aan de Conventie over de Toekomst
van Europa, die betrekking hebben op de gerechtelijke samenwerking op
strafrechtelijk vlak.

XII

B. Corruption Perception Index 2003
TI heeft, zoals elk jaar sinds 1995, haar index betreffende de vaststelling
van corruptiepraktijken gepubliceerd. Het is interessant te noteren dat
België zijn score op stelselmatige wijze heeft verbeterd, zijnde van 5,4 in
1998 tot 7,6 in 2003 (op een maximum van 10).
C. Business Principles for Countering Corruption
TI heeft, in samenwerking met ondernemingen, universiteiten, vakbonden
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en andere NGO’s, het initiatief genomen om een reeks principes op te
stellen ten behoeve van de ondernemingen in hun strijd tegen de corruptie. De “business principles” werden besproken op een bijzondere vergadering van het Raadgevend Comité van TI-Brussels in maart 2003, geleid
door Jermyn BROOKS, uitvoerend directeur van TI, met een belangrijke
deelname van bedrijfsrevisoren.
D. Uitbreiding van de Europese Unie
In de loop van de laatste jaren heeft TI, dank zij haar netwerk van nationale afdelingen in de landen die zich kandidaat hebben gesteld voor de
toetreding tot de EU, aan de Europese Commissie nuttige bijdragen kunnen leveren voor haar jaarverslag met betrekking tot de voorbereiding van
de betrokken landen. In 2003, laatste jaar vóór de uitbreiding voorzien
voor mei 2004, heeft TI opnieuw de Commissie geholpen bij het schetsen
van de stand van zaken aangaande de strijd tegen de corruptie.
E. Waarborgen voor exportkredieten
TI heeft sinds 1999, op het niveau van de EU en vervolgens van de OESO,
een initiatief genomen met het oog op de voorkoming en, in voorkomend
geval, de bestraffing van de corruptie in het kader van de systemen van
waarborgen voor exportkredieten. Vervolgens, hebben de lidstaten van de
OESO, op basis van de “Action Statement” van de OESO van december
2000, zich ertoe verbonden een aantal anti-corruptie clausules in te voeren
in de waarborgcontracten. In 2003 werd in het kader van de OESO een
experiment georganiseerd bestaande uit een opvolging en een uitwisseling
van de “beste praktijken”. TI was de enige NGO die heeft kunnen deelnemen aan deze werkzaamheden van regeringsdeskundigen.

XII

F. Transparantie in de openbare aanbestedingen
Onder de nieuwe thema’s op de dagorde van de multilaterale handelsonderhandelingen van de Wereld Handelsorganisatie (WTO), heeft TI
actief gestreden voor het voeren van onderhandelingen m.b.t. een multilateraal kaderakkoord van “Transparency in Government Procurement”, gelet
op het feit dat de openbare aanbestedingen bijzonder zijn blootgesteld aan
risico’s van corruptie.
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12.8. Gemengde Commissie Internationale Relaties
12.8.1. Samenstelling
De samenstelling van deze gemengde Commissie Internationale Relaties,
zoals goedgekeurd door de respectieve Raden van de twee instituten, ziet
er als volgt uit:
Voorzitter:
Leden IBR:

de heer J.-F. CATS
mevrouw R. VAN MAELE, de heren G. BOMBAERTS,
E. CLINCK, B. DE GRAND RY, M. DE WOLF, P. FIVEZ,
R. PEIRCE, J. TISON, P. VAN CAUTER, L. VAN COUTER,
P. VAN IMPE, H. VAN PASSEL, F. VERHAEGEN en
K.M. VAN OOSTVELDT (technisch adviseur)
Leden IAB:
mevrouwen I. DE LEENHEER, J. LERMINIAUX en
D. VAN ZEGBROECK, de heren Y. BERNAERTS, J. COLSON,
J.-M. COUGNON, R. DE WILDE, G. DUPONT, L. GOUBERT,
Cl. JANSSENS, F. MEAN, H. SMITT, G. STEVENS,
R. VAN ASBROECK, M. VANDER AUWERA,
J. VAN HAEVERBEKE, E. VAN RIJSWIJCK en E. VERCAMMEN
Externe leden:
de heren J.-L. DUPLAT en H. OLIVIER
Secretariaat IBR: mevrouw S. VAN BELLINGHEN, de heren D. SZAFRAN en
O. COSTA
Secretariaat IAB: de heren E. STEGHERS, R. LASSAUX en R. VAN BOVEN
12.8.2. Doelstellingen
De gemengde Commissie (IBR-IAB) Internationale Relaties heeft als
belangrijkste doel:
– verslag uit te brengen over de besprekingen in de werkgroepen van
Europese en internationale instanties;
– de opvolging te verdelen en te verzekeren van de internationale vraagstukken en deze specifiek te sorteren onder de betrokken commissies
en werkgroepen van het Instituut.
12.8.3. Activiteiten
De gemengde Commissie Internationale Relaties heeft twee keer vergaderd in de loop van het voorbije jaar.
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De werkzaamheden betroffen voornamelijk de evoluties inzake onafhankelijkheid op Europees niveau, de ontwerpen in uitvoering binnen de
FEE, de auditnormen, de modernisering van de Achtste Richtlijn, de
IFAC (deontologie, hervorming van de IFAC) en de FIDEF.
De leden hebben eveneens de voorziene punten op de agenda van het
Committee on Auditing, van de Raad van de FEE en van de IFAC geanalyseerd.
12.8.4. Werkingsmodaliteiten
Er werd overeengekomen om de frequentie van de bijeenkomsten van de
internationale Commissie vast te leggen op twee vergaderingen per jaar,
elke eerste woensdag van de maanden maart en oktober.
Ter gelegenheid van deze vergaderingen wordt elk lid van de Commissie uitgenodigd om de werkzaamheden voor te stellen die werden verricht bij de internationale instantie waarin hij zetelt alsook een inventaris
te geven van de activiteiten en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.
Elk lid wordt uitgenodigd om aan zijn instituut van oorsprong, na elke
vergadering bijgewoond op internationaal vlak, een samenvatting van de
vergadering op te sturen zodat de gekregen informatie door de instituten
gekend is.

12.9. Public Company Accounting Oversight Board
XII

Voorzitter:
Leden IBR:

de heer R. VERMOESEN
mevrouwen M.A. VAN DER MARCK en R. VERHEYEN, de heren
L. ACKE, G. CLAES, J. DEBAENE, A. DE LAMINNE DE BEX,
P. FIVEZ, J. FULTON, P. SIMONS, D. SMETS en L. VLECK
Externe leden: de heren P. VAN GEYT (Federale Overheidsdienst Economie)
en C. VAN DER ELST (wetenschappelijk adviseur bij de Hoge
Raad voor de Economische Beroepen)
Secretariaat: mevrouwen S. VAN BELLINGHEN en A. VERMEIRE, de heer
D. SZAFRAN
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Als gevolg van de financiële schandalen, die in de Verenigde Staten in
2002 voor nogal wat opschudding hebben gezorgd, heeft het Amerikaanse
Congres in juli 2002 de wet Sarbanes-Oxley goedgekeurd. De bedoeling
was het vertrouwen van de beleggers in de financiële markten te herstellen, o.m. door strengere toezichts- en onafhankelijkheidsregels voor de
auditors.
De uitvoering van de Amerikaanse wet Sarbanes-Oxley voorziet aldus
dat auditors zich dienen te laten registreren bij de PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) indien zij wensen op te treden voor de
audit van Amerikaanse beursgenoteerde vennootschappen (of een belangrijke bijdrage tot die audit leveren via de dochtervennootschappen).
Deze registratie treft potentieel Belgische bedrijfsrevisoren en creëert
wetsconflicten (o.m. in verband met het beroepsgeheim, het arbeidsrecht
en de bescherming van het privéleven).
De Europese Commissie verdedigt het principe van wederzijdse erkenning door de Amerikaanse toezichthouder van de Europese benadering
inzake toezicht op de commissaris. Rekening houdend met de vragen
gericht aan bepaalde Belgische revisoren om zich te laten registreren bij de
PCAOB, heeft de Raad in juli een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken kantoren die hieraan willen deelnemen
om de vereiste analyses te maken en de nodige juridische adviezen op
gecentraliseerde wijze voor het Belgische beroep te vragen.
De werkgroep PCAOB is driemaal bijeengekomen in 2003.
Hij heeft een advocatenkantoor gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de verplichtingen die gepaard gaan met de registratie van Belgische
bedrijfsrevisoren bij de PCAOB kunnen leiden tot conflicten met Belgische wetten en reglementeringen die de bedrijfsrevisor moet naleven.
Deze benaderingswijze wordt aangemoedigd door de Europese Commissie die het verkieslijk heeft geacht dat er slechts één juridische raadpleging (“legal opinion”) zou worden verricht per lidstaat.
Het advocatenkantoor heeft het juridisch advies met betrekking tot de
wettelijke verhinderingen (“legal impediment review”) gefinaliseerd. Uit dit
advies blijkt onder andere dat de overdracht van werkdocumenten van de
revisor een schending van het beroepsgeheim inhoudt, zelfs als deze overdracht tot stand zou komen met de instemming van de cliënt.
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Het uitvaardigen van een formele juridische opinie met betrekking tot
deze verhinderingen (“legal opinion”) werd evenwel uitgesteld als gevolg
van de mededeling van 28 oktober 2003 van de PCAOB. Uit deze mededeling blijkt inderdaad dat de PCAOB, mits de eerbiediging van bepaalde
voorwaarden, het principe van een wederzijdse erkenning zou kunnen aanvaarden van de nationale autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de
auditors, met inbegrip van de kwaliteitscontrole. In afwachting van de
afhandeling van de lopende onderhandelingen tussen de PCAOB en de
Europese Commissie werd de registratie van de niet Amerikaanse revisorenvennootschappen bij de PCAOB, die aanvankelijk voorzien was in april
2004, uitgesteld tot ten laatste juli 2004.
De werkzaamheden van de werkgroep PCAOB zullen in 2004 worden
voortgezet.

XII
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XIII
Hoofdstuk XIII
VORMING

13.1. Samenstelling van de Commissie Vorming
Voorzitter:
Leden:

de heer P. VAN IMPE
de heren M. DE RIDDER, D. SMETS, R. VAN ASBROECK,
D. VAN CUTSEM en E. VAN DEN BRANDEN
Secretariaat: de heren C. BALESTRA en J.-L. DE HASQUE

13.2. Programma 2003
In 2003 heeft het Instituut een volledig programma vorming opgesteld
voor de bedrijfsrevisoren en hun professionele medewerkers. Het programma kan worden ingedeeld in drie grote categorieën:
– door de organisatie van seminaries wordt een updating en uitdieping
nagestreefd van specifieke topics binnen de vakgebieden controle en
het beroep, recht en fiscaliteit, accountancy en informatica;
– verder zijn er de vormingscycli, die een modulaire uiteenzetting bieden
van bepaalde onderwerpen. Op deze wijze wordt het de deelnemers
mogelijk gemaakt een gedetailleerde kijk te krijgen op de behandelde
materie;
– tenslotte wordt een programma van casestudy’s aangeboden via de
praktijkseminaries. Deze intensieve vingeroefeningen zijn in principe
bestemd voor laatstejaarsstagiairs en jonge revisoren. In de praktijk
blijkt dat er ook een sterke interesse is voor deze wijze van vorming
vanuit de groep van meer ervaren revisoren.
Bovendien heeft het Instituut, naast het Forum van het revisoraat, op
25 november 2003 een studiedag georganiseerd, in samenwerking met de
consulaire rechters en de rechters van de rechtbanken van koophandel met
als thema: “Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren: welke samenwerking?”(1). Volgende punten werden ter sprake gebracht:
–
–
–
–
–
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boekhoudkundige informatie en handelsonderzoek;
alarmbelprocedure;
voorlopig bewindvoerder;
commissaris inzake opschorting;
vereffenaar.

(1) Voor een verslag van deze studiedag, zie IBR, Periodieke Berichten, nr. 2/2004.
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In 2003 werden in totaal 91 seminaries (één studiedag inbegrepen)
georganiseerd (ten opzichte van 87 in 2002) voor ongeveer 3.828 deelnemers (ten opzichte van ongeveer 3.440 in 2002).
1998

1999

2000

2001

2002

2003

102

105

80

70

87

91

Aantal seminaries
Aantal deelnemers

3.220 2.750 3.162 2.376 3.440 3.828

Gemiddelde deelname

32

26

40

34

40

42

Men kan duidelijk merken dat sinds de invoering van de forfaitaire
vormingsbijdrage (in 2002) het aantal deelnemers gestadig toeneemt.

13.3. Evaluatie van het programma 2003
De studie van de evaluatieformulieren van de vorming en de resultaten
ervan zijn hieronder samengevat. Deze resultaten werden opgemaakt op
basis van 1.102 evaluatieformulieren. Om de Commissie Vorming nog een
beter werkinstrument te geven, wordt er aan de deelnemers gevraagd om
dit formulier op het einde van elk seminarie in te vullen.
De diverse waardemeters zijn:
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A Globale evaluatie van het seminarie

77 %

B Didactische benadering

80 %

C Documentatie

77 %

D Organisatie en infrastructuur

79 %

13.4. Kostenbijdrage in geval van afwezigheid
De Commissie Vorming heeft zich tijdens het jaar 2003 moeten buigen
over de afwezigheden op de seminaries. Om alle misverstanden in de toekomst te vermijden wenst de Commissie te herhalen dat de revisoren zich
moeten houden aan de praktische modaliteiten opgenomen in de brochure
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vorming 2003, p. 25-26. Indien dit niet het geval is, zal de revisor of de
stagiair een bedrag van 100 EUR moeten storten per halve dag afwezigheid behoudens overmacht waarvan het bewijs aan het Instituut zal moeten worden geleverd.
Ter herinnering wordt vermeld dat de Raad van 8 november 2002
heeft besloten dat de interpretatie van overmacht door de Commissie
Vorming op een strenge wijze dient te gebeuren. De Commissie heeft
beslist dat dit enkel kan door voorlegging van een medisch attest van de
deelnemer.
Daarbij komt nog dat, ingeval de afwezige zich laat vervangen, hij dat
moet doen door een persoon die bedrijfsrevisor of stagiair is op de datum
van het seminarie. Anders zal de vervangende persoon als derde worden
aanzien en zal ook in die hoedanigheid zijn inschrijving moeten betalen.

13.5. Programma 2004
De Commissie Vorming vergaderde vijf maal in 2003, om onder meer het
programma van de Permanente Vorming 2004 samen te stellen.
De invoering van de IAS/IFRS-normen kreeg tijdens de voorbije vier
jaar reeds ruimschoots aandacht. De inspanningen op dit vlak zullen worden bestendigd door de organisatie in 2004, zoals in 2003, van vorming
betreffende IAS op drie niveaus:
– een inleidende cyclus IAS;
– een thematische benadering van de IAS; en
– specialisatieseminaries IAS.
De klemtoon zal dit jaar worden gelegd op audit van jaarrekeningen
uitgedrukt in IAS, gezien hun voorziene toepassing in 2005.
Sinds het belang van ISAs steeds toeneemt, werd het aanbod van seminaries daaromtrent in 2004 verruimd. Naast het al bestaande inleidende
seminarie, wordt een thematische aanpak in acht nieuwe modules gepland.
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13.6. Opleidingscheques
Sinds dit jaar, na een audit van een onafhankelijke expert, wordt het IBR
als vormingsinstantie erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het Instituut mag vanaf nu opleidingscheques aanvaarden als betalingsinstrument voor vormingen voor derden en medewerkers van revisoren (gezien dat de vorming gratis is voor bedrijfsrevisoren en stagiairs).
Wat niet mag is de opleidingscheque gebruiken als betaalmiddel voor
afwezigheidskosten.

13.7. Dankwoord
Graag wil de Raad hierbij zijn hartelijke dank betuigen aan de diverse
sprekers die door hun inzet deze seminaries op een hoog kwalitatief niveau
hebben gebracht.

XIII
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XIV
Hoofdstuk XIV

DIENSTVERLENING AAN
DE LEDEN VAN HET IBR

14.1. Publicaties
In de loop van 2003 werden volgende publicaties gerealiseerd en naar de
leden verstuurd.
14.1.1. 50 jaar revisoraat
Dit boek is opgedragen aan de bedrijfsrevisoren, het personeel en de directie van het Instituut, die zich gedurende een halve eeuw hebben ingezet
voor de ontwikkeling van het beroep.
De redactiewerkzaamheden vonden plaats onder de leiding van de confraters Michel DE WOLF en Herman VAN IMPE. Het boek werd voorgesteld
op 16 oktober 2003 bij de afsluiting van de academische zitting. Een dertigtal personen hebben bijgedragen tot de realisatie ervan.
Dit boek is enerzijds een herdenkingswerk doch anderzijds wordt ook
getracht een blik te werpen op de actuele situatie en vooruit te kijken in
de toekomst. Een historisch gedeelte behandelt de oorsprong en de ontwikkelingen van het Instituut. Er werd eveneens een analyse van het logo
gemaakt. Twee rondetafelgesprekken werden ingericht om de uitdagingen, successen en moeilijkheden van het beroep te belichten.
Een statistische studie uitgevoerd door de Universiteiten van Gent en
Namen geeft een kritische kijk op de werking van het beroep door middel
van een kwalitatieve analyse van controleverslagen.
Het werk wordt afgesloten met een beknopt fotoalbum van verschillende voor het Instituut gedenkwaardige gebeurtenissen en markante persoonlijkheden.
14.1.2. De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor: burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten
Op 13 maart 2002 werd een studiedag georganiseerd door de Rechtsfaculteit en de Faculteit Economie van de K.U.Leuven, Campus Kortrijk,
en met name de Professoren Bernard TILLEMAN en Ann GAEREMYNCK. Op
basis van de handelingen van deze studiedag, die werden herwerkt en bijgewerkt, leek het opportuun de drie aspecten op grond waarvan de aanIBR – JAARVERSLAG 2003
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sprakelijkheid van de bedrijfsrevisor kan worden beoordeeld, te behandelen in één boek.
Deze studie is een verzamelwerk met de volgende bijdragen:
– “De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris”, door
N. THIRION en C. BALESTRA;
– “Enkele perspectieven op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
bedrijfsrevisor”, door L. DUPONT en S. VAN DYCK;
– “De bedrijfsrevisor en het tuchtrecht”, door B. TILLEMAN.
14.1.3. Waardering van een onderneming
De werkgroep, samengesteld uit J.-M. BOES, B. CLAEYS, M. GRIGNARD,
T. LEJUSTE, L. OSTYN, onder voorzitterschap van L. DE PUYSSELEYR, heeft
zich gebogen over de problematiek van de tussenkomst van de bedrijfsrevisor in geval van waardering van ondernemingen. De gevolgde methode
bestond erin de materie te benaderen volgens het technische, juridische en
economische aspect.
Deze brochure herneemt de werkzaamheden van de werkgroep met
betrekking tot de economische benadering van de waardering van ondernemingen.
14.1.4. De voorbereidende handelingen van het Forum 2003
Wij verwijzen de lezer naar supra, punt 1.2.1.
14.1.5. Memorandum aan de Regering
Het Instituut heeft in mei 2003 aan de Formateur van de Regering een
Memorandum overgemaakt, met de aandachtspunten die de leden van de
Raad van het IBR hebben gedefinieerd in het kader van de besprekingen
over het regeringsakkoord (cf. supra, punt 1.3.). Dit document werd eveneens naar de leden verstuurd en is beschikbaar op onze website.

XIV
14.1.6. Vademecum van de bedrijfsrevisor 2002
Begin 2003 werd het Vademecum 2002 naar alle leden verstuurd.
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In vergelijking met de vorige uitgave werden niet enkel de bestaande
teksten herwerkt, maar werd de structuur eveneens aangepast en bestaat
voortaan uit zeven delen:
–
–
–
–
–
–
–

Deel 1: Wettelijke en reglementaire bepalingen
Deel 2: Organisatie van het beroep
Deel 3: Organisatie en bevoegdheden van het IBR
Deel 4: Deontologie
Deel 5: Opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen
Deel 6: Bijzondere wetgevingen en reglementeringen
Deel 7: Normen en aanbevelingen

Zoals dit reeds het geval was voor de vorige editie (2001), werden verschillende elektronische dragers voorzien zoals een cd-rom, evenals een
deel van het Extranet van de website van het Instituut.
De tweetalige cd-rom van het Vademecum bevat bovendien de laatste
volledige en bijgewerkte versie van het Wetboek van vennootschappen
met een historiek van de artikelen.
Alle teksten van het Vademecum zijn beschikbaar in beide landstalen
op het Extranet voorbehouden aan de bedrijfsrevisoren, in het deel “Documentatie”, onderdeel “Vademecum”, en dit in “word” formaat.

14.1.7. De vertaling van de ISAs naar het Nederlands en het Frans
De Commissie Controlenormen heeft in oktober 2003 een omvangrijk
project afgewerkt, zijnde de realisatie van een op elkaar afgestemde vertaling naar het Nederlands en het Frans van de International Standards on
Auditing (cf. supra, punt 8.1.1.). Elk lid heeft een exemplaar ontvangen. De
“word” bestanden werden in de twee talen op het Extranet geplaatst.

14.1.8. De brochure bestemd voor de KMO: “Hoe stel ik financiële
vooruitzichten voor mijn KMO op?”
Teneinde een betere kennis te waarborgen met betrekking tot de diensten
die een bedrijfsrevisor kan bieden in de KMO-sector, is er een nieuwe
reeks populair-wetenschappelijke brochures in voorbereiding. De eerste
IBR – JAARVERSLAG 2003
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brochure werd afgewerkt en werd verstuurd naar alle leden van het Instituut. Deze reeks zal op grote schaal worden verspreid.
14.1.9. De brochure “De boekhoudkundige revolutie IAS/IFRS:
een verandering voor de ondernemingsraden?”
Onder impuls van de vorige Minister van Economie, de heer Charles PICQUE,
werd begin 2003 een sensibiliserings- en informatiecampagne gevoerd
met betrekking tot de toepassing van het boekhoudkundige referentiekader IAS/IFRS, bestaande uit de realisatie van een brochure en de organisatie van vormingssessies specifiek voor de leden van de ondernemingsraden.
Het is in samenwerking met de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, het BIBF, het IAB en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
dat het Instituut heeft deelgenomen aan de realisatie van de brochure en
de vormingssessies.
14.1.10. De folder bestemd voor de KMO: “Wat kunnen de
IAS/IFRS-Normen betekenen voor de KMO’s?”
In het kader van een betere informatie naar de KMO-sector, heeft de Commissie KMO een populair-wetenschappelijke folder opgesteld bestemd
voor de managers van KMO. Deze folder geeft een beknopt overzicht van
de verschillen tussen het Belgische referentiekader van boekhoudnormen
en de IAS/IFRS-normen. Er wordt eveneens de aandacht gevestigd op de
mogelijke gevolgen bij de overgang naar het nieuwe referentiekader wanneer dit zal worden toegepast op de KMO. De bedrijfsrevisor zal de KMO
kunnen adviseren en bijstaan in het kader van hun eventuele overgang
naar het internationale referentiekader waarbij hij het mogelijke effect van
deze wijziging op de onderneming uitvoerig kan toelichten.
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14.1.11. De Periodieke Berichten van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren
In 2003 ontvingen de leden zeven nummers van de Periodieke Berichten,
waaronder een speciaal nummer gewijd aan het 50-jarige bestaan van het
Instituut (cf. supra, punt 1.2.1.).
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Het speciaal nummer rond het 50-jarige bestaan werd gerealiseerd
door een redactiecomité “ad hoc” bestaande uit: Ludo SWOLFS, Voorzitter;
David SZAFRAN, Secretaris-generaal; Henri OLIVIER, Secretaris-generaal
van de FEE; Christophe D’HONDT, Adjunct-Adviseur Administratie;
Eric VAN MEENSEL, Directeur Administratie; Marleen HOSTE, Lid van de
Commissie van Toezicht; Hugues FRONVILLE, Voorzitter Commissie van
Toezicht; Raynald VERMOESEN, Voorzitter Commissie Kwaliteitscontrole;
Daniel VAN CUTSEM, Lid van de Stagecommissie; Hugo VAN PASSEL,
Voorzitter Commissie Controlenormen; Paul Alain FORIERS, Lid van de
Juridische Commissie; Patrick VAN IMPE, Voorzitter Commissie Vorming.
Deze speciale editie kende een groot succes zowel bij de leden als bij personen extern aan het beroep.
De afleveringen van de Periodieke Berichten na de speciale editie kregen een nieuwe kaft, evenals een nieuwe lay-out.
Elk nummer van de Periodieke Berichten in 2003 heeft, zoals aangekondigd, een praktisch aspect van de toepassing van de IAS/IFRS behandeld (cf. Jaarverslag, 2002, p. 263).
De Raad wenst zijn dank te betuigen aan de leden van het Comité
die het speciale nummer van de Periodieke Berichten, gewijd aan het
50-jarige bestaan van het Instituut, hebben gerealiseerd, voor hun medewerking en de kwaliteit van hun teksten. De Raad dankt eveneens de permanente leden van het Redactiecomité voor de kwaliteit van de artikels van
de Periodieke Berichten. Het permanent Redactiecomité is als volgt samengesteld: de heer Pierre ANCIAUX, Voorzitter, mevrouw Marleen HOSTE
en mevrouw Josiane VAN INGELGOM, bedrijfsrevisoren, professor
Véronique WEETS (UA), de heer Thomas CARLIER en de heren
Claudio BALESTRA, Christophe D’HONDT, David SZAFRAN en
Eric VAN MEENSEL.
14.1.12. Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren:
welke samenwerking?
Naar aanleiding van de studiedag van 25 november 2003, een gezamenlijk
initiatief van de Unie der Rechters van Rechtbanken van Koophandel, de
Unie der Consulaire Rechters van België en het Instituut der Bedrijfsrevisoren, werd een naslagwerk gepubliceerd die de aangehaalde thema’s
van die studiedag behandelt.
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De bijdragen betreffende de aangehaalde thema’s zijn de volgende:
– het beroep van de bedrijfsrevisor,
door Ludo SWOLFS, Voorzitter van het IBR;
– le Tribunal de commerce: une brève présentation,
door Philippe EVRARD, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
van Liège;
– ondernemingen in moeilijkheden: boekhoudkundig-financiële informatie en handelsonderzoek,
door Guido DE CROOCK, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
van Dendermonde en Herman J. VAN IMPE, bedrijfsrevisor;
– entreprises en difficulté: la procédure d’alerte,
door Anne SPIRITUS-DASSESSE, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, en Michel DE WOLF bedrijfsrevisor, Consulaire
rechter bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel;
– aspects pratiques de l’exercice d’un mandat d’administrateur provisoire par un
réviseur d’entreprises,
door Jean-François CATS en Vincent DE WULF, bedrijfsrevisoren;
– de voorlopige bewindvoering,
door Toon LYSENS, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van
Tongeren;
– le magistrat, le réviseur et le concordat,
door Renée RUBINSTEIN, Ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, en Hugues FRONVILLE, bedrijfrevisor;
– de tussenkomst van de bedrijfrevisor bij de vereffening van vennootschappen,
door Pierre P. BERGER, bedrijfrevisor;

XIV

– l’intervention des Tribunaux de commerce dans la liquidation des sociétés,
door Philippe LEBEAU, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
van Charleroi.
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14.2. De gemeenschappelijke website van het IBR en
het IAB
De gezamenlijke website www.accountancy.be van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, bestaat uit drie delen, namelijk een gemeenschappelijk deel
en één deel voor elk van de twee instituten.
Aan deze website is, sinds 2002, een Extranet of privaat gedeelte
gekoppeld, dat enkel toegankelijk is voor de leden en voor de stagiairs van
de instituten.
Het publieke gedeelte van de website heeft in de eerste plaats tot doel
het ruime publiek te laten kennis maken met het beroep. Het Extranet
vormt voor de beroepsbeoefenaars een meer uitgebreide bron van informatie.
Elke dienst van het Instituut staat in voor het beheer en de bijwerking
van de onderwerpen opgenomen op de website of op het Extranet van het
IBR die hen specifiek aanbelangen, teneinde de snelle verspreiding van de
informatie te vergemakkelijken.
Via de “Korte berichtgeving” worden de leden op de hoogte gebracht
van de nationale en internationale actualiteit die betrekking heeft op het
beroep, waarbij dikwijls extra informatie wordt toegevoegd op het Extranet. Verder beschikt het Extranet over een uitgebreide rubriek “Documentatie” met daarin studies, normen, aanbevelingen, collectieve verzekeringen, Vademecum, Wetboek van vennootschappen, mededelingen aan de
leden, enz.
Het aantal bezoekers op de homepage van het IBR over de periode januari
2003 tot en met december 2003 bedraagt gemiddeld 24.470 bezoekers per
maand.

14.3. Bibliotheek
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Naast het dagelijkse en traditionele beheer van de verzamelingen van
werken en abonnementen, worden in de bibliotheek eveneens verschillende documentaire databanken beheerd en bijgewerkt.
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Deze documentaire databanken worden gevoed door:
– enerzijds het zogenaamde “waken over de informatie” (betrekking hebbend op een selectie van elektronische wetgevende en institutionele
bronnen en van de pers, zowel op nationaal als op internationaal
niveau); en
– anderzijds het onderzoek van tijdschriften.
Alle behandelde informatie is geordend in databanken beschikbaar via
opzoekingssoftware en dit uitsluitend in de bibliotheek. De raadpleging
van deze hulpmiddelen wordt bij voorrang voorbehouden aan de leden en
de stagiairs.
Dit jaar werd een informatiefolder met betrekking tot de bibliotheek
uitgebracht waarin de verschillende aangeboden diensten worden uiteengezet.
De dienst “documentatie” heeft in 2003, 92 externe bezoekers ontvangen en 163 aanvragen behandeld en beantwoord. De verzamelingen bevatten ongeveer 3.000 werken waarvan 140 dit jaar werden gekocht of gratis
verkregen. De interne databank van artikels over rechtsleer omvat ongeveer 1.400 bronvermeldingen waarvan 400 dit jaar werden geïndexeerd.

14.4. Helpdesk
14.4.1. Principes
De oprichting van een helpdesk heeft tot doel de bedrijfsrevisoren daadwerkelijk steun te geven wanneer zij, in het kader van hun beroepsactiviteiten, worden geconfronteerd met problemen van juridische en technische aard, waarvoor zij elders geen advies kunnen vinden.
De helpdesk tracht om de antwoorden zo spoedig mogelijk te verstrekken, doch sommige problemen kunnen wat meer tijd vergen alvorens het
meest geschikte antwoord kan worden gegeven.
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Ook vragen van niet-bedrijfsrevisoren worden behandeld, doch evenwel
voor zover ze algemeen zijn en betrekking hebben op de werking van het
bedrijfsrevisoraat. Als principe is vooropgesteld dat de helpdesk niet ingaat
op allerhande boekhoudtechnische vragen van niet-bedrijfsrevisoren.
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Er dient te worden benadrukt dat vragen steeds schriftelijk moeten
worden geformuleerd aan de helpdesk, per brief, per fax of via e-mail
(helpdesk@ibr-ire.be). De vraagstellers worden verzocht hun vraag zo
nauwkeurig mogelijk te omschrijven en tegelijk reeds hun eigen visie te
geven met betrekking tot het gestelde probleem.
Uiteraard kunnen officiële en formele richtlijnen of adviezen slechts
worden gegeven door de Raad van het IBR, meestal na raadpleging van
één der permanente commissies (o.a. Juridische Commissie, Commissie
Controlenormen, enz.). De antwoorden van de helpdesk hebben derhalve
niet dezelfde waarde als een advies van de Raad en dienen dus voorzichtig
te worden gehanteerd, temeer daar de helpdesk niet noodzakelijk over alle
randinformatie beschikt die noodzakelijk is om een volledige visie te hebben op het gestelde probleem.
14.4.2. Activiteiten in 2003
In 2003 heeft de in de schoot van het Instituut der Bedrijfsrevisoren opgerichte helpdesk haar derde jaargang aangevat.
De Raad stelt met genoegen vast dat reeds heel wat confraters een
beroep hebben gedaan op deze dienstverlening. In de loop van 2003 zijn
er een 300-tal vragen aan de helpdesk overgemaakt. In de meeste gevallen
kon een antwoord worden verstrekt binnen de twee weken.
De gestelde vragen zijn zeer divers. Toch kunnen de vragen hoofdzakelijk in de volgende categorieën worden ingedeeld: mandaat van de commissaris, inbreng in natura, ontbinding, deontologie van de bedrijfsrevisor
en onafhankelijkheid van de commissaris.
In de loop van 2003 werd een bundeling uitgewerkt met de gestelde
vragen en antwoorden omtrent het commissarismandaat. Een brochure zal
in 2004 worden gepubliceerd in de reeks Studies IBR. De studie is ingedeeld in vier delen: de benoeming van de commissaris, de beëindiging van
het mandaat van de commissaris, de bezoldiging van de commissaris en
tenslotte de praktijkgevallen met betrekking tot het controleverslag.
Aangezien de vragen kort en direct worden geformuleerd, is ervoor
geopteerd deze praktisch, zonder veel academische overwegingen te beantwoorden. De inventarisering van de gepubliceerde vragen in de brochure
werd bijgehouden tot 30 juni 2003.
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De vragen en antwoorden werden gestructureerd door de heren
Michel VANDER LINDEN, erebedrijfsrevisor, en Erwin VANDERSTAPPEN, juridisch adviseur bij het IBR en verantwoordelijk voor de coördinatie van
de activiteiten van de helpdesk. Hun teksten werden nagelezen door een
leescomité bestaande uit mevrouw Veerle VAN DE WALLE en de heren
Pierre P. BERGER, Bruno DE KLERCK, Michel DE WOLF, Paul PAUWELS en
Jean Pierre VINCKE.
Zoals reeds aangekondigd in het Jaarverslag 2002 (p. 91) is het daarnaast de bedoeling in de nabije toekomst een selectie van de werkzaamheden van de helpdesk in verband met de vragen en antwoorden, die een
brede interesse kunnen opwekken, op geregelde tijdstippen onder de
hoofding Frequently Asked Questions (FAQ) van het Extranet te plaatsen.
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XV
Hoofdstuk XV
TUCHT

15.1. Samenstelling van de Tuchtcommissie en de
Commissie van Beroep
15.1.1. Afwezigheid van bepaalde tuchtorganen
De mandaten van de magistraten van de Franstalige kamer van de Tuchtcommissie, van de Franstalige kamer van de Commissie van Beroep en van
de Nederlandstalige kamer van de Commissie van Beroep zijn verstreken
op 15 juli 2003.
Deze leden-magistraten werden immers bij koninklijk besluit van
11 juli 1997 (B.S. 1 oktober 1997) voor een duur van zes jaar benoemd;
voornoemd besluit is in werking getreden op 15 juli 1997.
De heer Eric DURSIN, rechter in de Rechtbank van Koophandel te
Kortrijk, zet zijn mandaat als Voorzitter van de Nederlandstalige kamer
van de Tuchtcommissie evenwel verder aangezien hij benoemd is sinds
1 juli 2002.
In de loop van 2003 heeft het Instituut de bevoegde Ministers aangezocht om de procedure tot benoeming van de betrokken magistraten tijdig
op te starten zodat de continuïteit van de tuchthandhaving kon worden
gegarandeerd. Dit punt is ook aangekaart in het Memorandum aan de
Regering(1).
Bij het afsluiten van onderhavig jaarverslag, is nog steeds geen enkele
benoeming gebeurd, niettegenstaande de talloze herinneringen en pogingen die het IBR heeft ondernomen bij de bevoegde Ministers om deze aangelegenheid te regelen. Het Instituut betreurt deze situatie ten zeerste.
15.1.2. De leden-bedrijfsrevisoren
Wat de leden-bedrijfsrevisoren van de Franstalige kamer van de Tuchtcommissie betreft, heeft de Raad beslist om de mandaten van mevrouw
D. JACOBS en de heer J.P. VINCKE als effectieve leden te vernieuwen. De
heer J.-M. JOIRIS is aangeduid als plaastvervangend lid in opvolging van
de heer J. DELFORGE.

XV
(1) IBR, Memorandum aan de Regering, 2003, p. 11, punt 4.1.1.
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De Raad is eveneens overgegaan tot de hernieuwing van de mandaten
van de heer A. CLYBOUW en de heer P. PAUWELS als effectieve leden van de
Nederlandstalige kamer van de Tuchtcommissie.
De heer F. CALUWAERTS is aangeduid als plaatsvervangend lid in opvolging van de heer E. RISKE. Het mandaat van de heer L. DE KEULENAER als
plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige kamer van de Tuchtcommissie is hernieuwd.
Wat de leden-bedrijfsrevisoren van de Commissie van beroep betreft,
heeft de algemene vergadering van april 2003 beslist om de heer L. DISCRY
aan te stellen als effectief lid van de Nederlandstalige kamer; hij volgt de
heer D. VAN WOENSEL op. Alle andere leden-bedrijfsrevisoren van de
Nederlandstalige en Franstalige kamer van de Commissie van beroep,
zowel de effectieve als de plaatsvervangende leden, blijven in functie; hun
mandaten verstrijken tussen 2005 en 2008.

15.2. Studies
Het IBR heeft in de reeks Studies IBR, Recht 2003, een publicatie uitgegeven inzake de burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. Professor B. TILLEMAN heeft hierin
een bijdrage geleverd omtrent het tuchtrecht van de bedrijfsrevisor. Het
gaat om een analyse van de tuchtrechtelijke procedure en van de beslissingen van de tuchtinstanties sinds 1985.

15.3. Statistieken inzake tucht
15.3.1. Uitspraken in 2003
De uitspraken van de tuchtinstanties voor 2003 (hetzij in eerste aanleg
hetzij in beroep) kunnen als volgt schematisch worden voorgesteld (cijfers
tot 31 december 2003):

XV
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Tuchtsancties tegen revisoren(1)

Aantal uitspraken Totaal
in 2003
N
F

Waarschuwing

2

2

4

Berisping

5

3

8

Schorsing(2)

9

4

13

Schrapping

0

10

10

Verbod om een nieuwe opdracht als commissaris
in een bepaalde vennootschap te aanvaarden

1

0

1

Ongegrond of ingetrokken

0

2

2

Opschorting van uitspraak

0

1

1

Subtotaal

17

22

39

Hangend of in afwachting van zitting (bij
gebrek aan benoeming van nieuwe magistraten)

11

5

16

Totaal

28

27

55

15.3.2. Nieuwe dossiers
In de loop van 2003 heeft de Raad beslist om 26 nieuwe dossiers aan de
tuchtinstanties over te maken.
Vijftien dossiers (waarvan 5 Franstalige en 10 Nederlandstalige) hebben betrekking op deontologische en/of technische inbreuken: 9 dossiers
betreffen tekortkomingen inzake normatieve én deontologische voorschriften (3 Franstalige en 6 Nederlandstalige) en 6 dossiers (2 Franstalige en
4 Nederlandstalige) betreffen louter deontologische tekortkomingen.
Elf dossiers (waarvan 1 Franstalig en 10 Nederlandstalige) hebben betrekking op administratieve tekortkomingen, zoals de niet-betaling van de
bijdragen of het niet-indienen van de jaarlijkse mededelingen.
(1) Indien in eenzelfde dossier zowel de bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon als de rechtspersoon gedagvaard zijn en de uitgesproken sanctie dezelfde is, werd de sanctie slechts
éénmaal geteld.
(2) Waaronder: 3 schorsingen voor een duur van 8 dagen (1 F en 2 N)
2 schorsingen voor een duur van 15 dagen (N)
6 schorsingen voor een duur van 1 maand (2 F en 4 N)
1 schorsing voor een duur van 2 maanden (N)
1 schorsing voor een duur van 1 jaar (F)
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15.3.3. Statistieken – algemeen overzicht
Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal tuchtdossiers dat de
Raad van het Instituut aan de tuchtorganen tussen 1990 en 2003 heeft
overgemaakt.
Jaartal
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Totaal

Aantal ingediende dossiers
20
13
16
15
13
11
8
16
9
6
2
20
37
26
212 (1)

De hierna volgende statistieken inzake tucht hebben betrekking op de
beslissingen van de tuchtinstanties van het IBR in de periode tussen
1 januari 1991 tot 31 december 2003 (2).
In de loop van deze periode zijn 197 dossiers in eerste aanleg behandeld. Twee dossiers zijn op initiatief van het Parket ingediend en één op
initiatief van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
Tegen 59 van deze 197 beslissingen is beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep (waarvan 49 door de bedrijfsrevisor, 2 door de stagiair,

XV

(1) Van deze 212 dossiers hebben 197 dossiers aanleiding gegeven tot een tuchtrechtelijke beslissing tussen 1 januari 1991 en 31 december 2003.
(2) In deze statistieken zijn de verwijzingen naar de Franstalige tuchtinstanties waartoe
door de Raad is beslist na 15 juli 2003 niet opgenomen; bij gebrek aan benoeming
door de Koning van nieuwe magistraten, kon immers nog geen zitting voor de behandeling van de dossiers worden vastgesteld.
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7 door de Raad en 1 door de Procureur-generaal), hetgeen een percentage
van 30 % vertegenwoordigt.
Er zijn 5 voorzieningen in Cassatie ingediend tegen de 59 beslissingen
van de Commissie van Beroep (3 voorzieningen zijn verworpen, 1 voorziening heeft aanleiding gegeven tot de verbreking van de aangevochten
beslissing en momenteel is nog 1 dossier hangend voor het Hof van
Cassatie).
Verder kan nog worden vastgesteld dat:
– sinds de oprichting van het IBR tot 21 februari 1985 slechts 59 dossiers
door de tuchtinstanties zijn behandeld;
– van 21 februari 1985 (datum van de wet tot hervorming van het
bedrijfsrevisoraat die de tuchtprocedure voor de bedrijfsrevisoren heeft
gewijzigd) tot 31 december 1990, 34 dossiers door de tuchtinstanties zijn
behandeld;
– in de periode van 1 januari 1991 tot 31 december 2003, 197 dossiers door
de tuchtinstanties zijn behandeld.
Hierna is een overzicht opgenomen van de soorten inbreuken die door
de tuchtinstanties zijn vastgesteld alsook van de soorten sancties die in
eerste aanleg en in beroep(1) zijn uitgesproken.
TYPE INBREUKEN
N

F

Totaal

Administratieve

51

37

88

Deontologische

37

22

59

Technische

17

9

26

Administratieve en deontologische

2

9

11

Deontologische en technische

7

6

13

114

83

197

(2)

(3)

(4)

TOTAAL

(1) Indien in eenzelfde dossier zowel de bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon als de rechtspersoon gedagvaard zijn en de uitgesproken sanctie dezelfde is, werd de sanctie slechts
éénmaal geteld.
(2) Bijdrage, jaarlijkse mededeling, verklaring op erewoord, enz.
(3) Beroepsgeheim, onafhankelijkheid, gebrek aan contactname, beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid (K.B. van 10 januari 1994), enz.
(4) Naleving van de normen.
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TYPE SANCTIES IN EERSTE AANLEG
N

F

Totaal

Waarschuwing

21

17

38

Berisping

20

9

29

Schorsing

48

14

62

Verbod om een opdracht te aanvaarden/
verder te zetten

3

2

5

Schrapping

9

19

28

10

18

28

Opschorting van uitspraak

0

1

1

Zaak in afwachting van zitting

0

2

2

Zaak in voortzetting of in beraad

3

1

4

114

83

197

F

Totaal

Ongegrond/intrekking

TOTAAL

TYPE SANCTIES IN BEROEP
N
Waarschuwing

4

0

4

Berisping

3

5

8

Schorsing

17

11

28

Verbod om een opdracht te aanvaarden/
verder te zetten

1

1

2

Schrapping

2

2

4

Ongegrond/intrekking

4

5

9

Zaak in afwachting van zitting

0

1

1

Zaak in voortzetting

3

0

3

34

25

59

TOTAAL

XV
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Hierna volgt een overzicht met een vergelijking van de tuchtuitspraken in beroep tegenover de uitspraken in eerste aanleg.
COMMISSIE VAN BEROEP VS. TUCHTCOMMISSIE
N
Bevestiging

F

Totaal

13

8

21

2

2

4

15

14

29

Zaak in afwachting van zitting of
in voortzetting

3

1

4

Intrekking

1

0

1

TOTAAL

34

25

59

Strafverzwaring
Strafvermindering

15.4. Dossiers behandeld in 2003
15.4.1. Zittingen in 2003
In 2003 heeft de Nederlandstalige kamer van de Tuchtcommissie negen
keer gezeteld, met name op 15 januari 2003, 12 maart 2003, 19 maart
2003, 16 april 2003, 13 mei 2003, 14 juli 2003, 26 september 2003,
18 november 2003 en 9 december 2003.
De Franstalige kamer van de Tuchtcommissie heeft negen keer gezeteld, met name op 16 januari 2003, 1 april 2003, 5 juni 2003, 1 juli
2003, 7 juli 2003, 14 juli 2003, 18 september 2003, 11 december 2003
en 18 december 2003.
De Nederlandstalige kamer van de Commissie van Beroep heeft drie
keer gezeteld, met name op 23 oktober 2003, 3 december 2003 en 10 december 2003.
De Franstalige kamer van de Commissie van beroep heeft drie keer
gezeteld, met name op 19 mei 2003, 1 juli 2003 en 25 november 2003.

XV
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15.4.2. Uittreksels van beslissingen
 0154/2000/N en 154bis/2000/N – Tuchtcommissie
beroep aangetekend
Onafhankelijkheid – abnormaal lage erelonen – verbod van een link
tussen de honoraria voor het mandaat en de honoraria voor andere
diensten
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2000 (p. 186), heeft
de Tuchtcommissie tegen de betrokken bedrijfsrevisor (“X”), alsook tegen
de revisorenvennootschap (“XYZ”) het verbod uitgesproken om gedurende
een periode van drie jaar een nieuwe commissarisopdracht in de vennootschap (A) te aanvaarden.
De argumenten luiden als volgt:
“4. In het verslag d.d. 5 mei 2000 van de Raad wordt uiteengezet dat een
onderzoek werd ingesteld door de Commissie van Toezicht op de Beroepsuitoefening naar aanleiding van een beperkte bevraging voor het benoemen van een
commissaris-revisor voor (A).
Een aantal revisorenkantoren werden aangeschreven met het oog op het indienen
van hun kandidatuur tegen 20 september 1996.
Er werd op 20 september 1996 een uitvoerig gemotiveerde offerte ingediend door
[XYZ]. Deze offerte werd ondertekend door de heren (...). De door [XYZ] voor
deze controleopdracht gevraagde jaarlijkse vergoeding bedroeg 400.000 BEF en
het aantal uren dat aan de opdracht zou besteed worden 400. De heer [X]
werd voorgesteld als verantwoordelijke vennoot.
Naast [XYZ] dienden ook de kantoren (...) een offerte in.
Het door deze andere inschrijvers vooropgestelde aantal uren schommelde tussen
511 en 950 en de jaarlijkse vergoeding tussen 1.250.000 en 3.250.000 BEF.
(A) stelde tijdens de zitting van 7 oktober 1996 “de heer [X] van [XYZ],
lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren”, voor een periode van drie jaar
vanaf de datum van de beslissing, aan als commissaris-revisor van (A) tegen
een jaarlijkse vergoeding van 400.000 BEF. De aanstelling werd meegedeeld
aan de heer [X]“p/a [XYZ] Bedrijfsrevisoren” met brief d.d. 17 oktober
1996 van (A).

XV

5. In zijn verslag aan de Tuchtcommissie stelt de Raad dat een onderzoek werd
verricht van de diverse ingediende offertes en dat aldus werd vastgesteld dat de
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globale jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden van commissaris-revisor
van (A), voorgesteld door [XYZ], ongeveer 20 % bedroeg van het gemiddelde
van alle ingediende offertes, hetgeen abnormaal laag was.
(...)
10.Volgens de Raad hebben [X] en [XYZ] artikel 23 van het K.B. van 10
januari 1994 miskend. Deze bepaling schrijft voor dat het bedrag van het ereloon van de bedrijfsrevisor moet worden bepaald in functie van de complexiteit
van de opdracht, de aard, de reikwijdte en de omvang van de prestaties die, in
naleving van de normen van het Instituut, vereist zijn.
Dit impliceert volgens de Raad dat een bedrijfsrevisor geen opdracht mag aanvaarden aan financiële voorwaarden die de goede uitoefening ervan in het
gedrang zouden kunnen brengen. Daarom moet het honorariumbedrag hoog
genoeg zijn om de volle kost van de controle te dekken. Het moet een eerlijke vergoeding uitmaken die hem toelaat kwaliteitsvol werk te leveren, zodanig dat
zijn onafhankelijkheid en zijn integriteit gewaarborgd worden. De oproep tot
concurrentie, die inherent is aan de offerte-aanvraag, ontslaat de bedrijfsrevisor
volgens de Raad niet van de strikte naleving van deze verplichting.
De Raad is van oordeel dat, gelet op de complexiteit en de omvang van de
opdracht van commissaris-revisor van (A) en de hierbij na te leven controlenormen, een globale jaarlijkse vergoeding voor die opdracht van 400.000 BEF per
jaar kennelijk en manifest te laag is.
De Raad stelt vast dat deze lage jaarlijkse vergoeding bewerkstelligd werd
enerzijds door een zeer laag uurtarief van 1.000 BEF en anderzijds door de
vermelding in de offerte van een laag aantal uren (400) nodig om de opdracht
uit te voeren.
Volgens de Raad hebben de heer [X] en [XYZ] het voorschrift van artikel 23
van het K.B. van 10 januari 1994 niet nageleefd, de eerste door namens
[XYZ] een offerte op te stellen en in te dienen waarbij een dergelijke lage jaarlijkse vergoeding werd voorzien, teneinde de opdracht van commissaris-revisor in
(A) absoluut te verwerven, de tweede door een dergelijke offerte in te dienen.
11.Een tweede inbreuk bestaat volgens de Raad in de miskenning van de verplichting vervat in artikel 18ter § 1, 4° van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, mede gelet op de voorschriften vervat in de artikelen 11 en 26 van het K.B. van 10 januari 1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren.
IBR – JAARVERSLAG 2003
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Artikel 18ter, § 1, 4° van de wet van 22 juli 1953 bepaalt dat het Instituut
overeenkomstig zijn doel toeziet op de goede uitvoering door zijn leden van de
hun toevertrouwde opdrachten, in het bijzonder dat ze geen opdrachten aanvaarden onder voorwaarden die een objectieve uitvoering daarvan in het gedrang
zouden kunnen brengen.
Artikel 11 van het K.B. van 10 januari 1994 bepaalt dat, behoudens de vergoeding die werd vastgesteld overeenkomstig de wet, de bedrijfsrevisor geen
andere vergoeding, noch voordeel, mag ontvangen, die een rechtstreekse of
onrechtstreekse vergoeding voor de revisorale opdracht zou inhouden, of die ertoe
zou strekken hem een welwillende houding te doen aannemen.
Artikel 26 van hetzelfde K.B. bepaalt dat het de bedrijfsrevisor verboden is om
rechtstreeks of onrechtstreeks meerdere al dan niet verbonden diensten, waaronder
een revisorale opdracht, aan te bieden. De vergoeding voor een revisorale
opdracht mag in geen enkel opzicht afhankelijk zijn van andere diensten die
door de bedrijfsrevisor, of door een persoon met wie een beroepsmatig samenwerkingsverband bestaat, worden verstrekt in dezelfde onderneming of in een verbonden onderneming.
Volgens de Raad volgt uit de samenlezing van die twee voorschriften dat de
bedrijfsrevisor de vergoeding voor een revisorale opdracht correct volgens de regels
moet vaststellen en niet een lager bedrag mag voorstellen of overeenkomen met de
intentie of de hoop andere voordelen te ontvangen of te behouden ofwel voor hemzelf ofwel voor personen met wie hij een beroepsmatig samenwerkingsverband
heeft, bij voorbeeld het voordeel van het leveren van andere diensten voor de
cliënt.
De Raad verwijst in dit verband naar haar aanbevelingen, waarin zij gesteld
heeft dat het moeilijk verzoenbaar zou zijn met de plichtenleer een opdracht te
aanvaarden tegen voorwaarden die klaarblijkelijk ontoereikend zijn om zich
zodoende in de vennootschap te introduceren en kort daarna werkzaamheden uit
te voeren die afzonderlijk zouden bezoldigd worden.

XV

Volgens de Raad zou het aanvaarden van een opdracht tegen een lage bezoldiging met de intentie andere voordelen te verkrijgen, de objectieve uitvoering ervan
in het gedrang kunnen brengen en een inbreuk uitmaken op de verplichting, vervat in artikel 18ter, § 1, 4° van de wet van 22 juli 1953, omdat de bedrijfsrevisor dan afhankelijk wordt van de welwillendheid van zijn cliënt om al dan
niet andere voordelen toe te kennen.
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De Raad stelt dat de heer [X] tijdens zijn onderhoud van 21 maart 1997 met
de Commissie van Toezicht meegedeeld heeft dat voor de opdracht van commissaris-revisor van (A) een zeer lage vergoeding werd voorzien “om later een geprivilegieerde gesprekspartner te zijn voor eventuele mogelijke prijsoffertes”.
De Raad leidt daaruit af dat [XYZ], die handelde door bedrijfsrevisor [X],
aldus de intentie had een lage vergoeding voor de opdracht overeen te komen met
het oog op het bekomen van eventuele andere voordelen, namelijk opdrachten
vanwege (A). De andere opdrachten zouden dan de lage vergoeding voor de
opdracht van commissaris-revisor compenseren.
(...)
12. Een derde inbreuk bestaat volgens de Raad in de miskenning van de artikelen 8, 11, 12 § 3, en 14 van het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de
plichten van de bedrijfsrevisoren.
Overeenkomstig artikel 8 van het K.B. van 10 januari 1994 mag de bedrijfsrevisor slechts een revisorale opdracht uitvoeren en een verslag of een oordeel
geven, in zoverre zijn onpartijdigheid wordt gewaarborgd door zijn eigen rechtschapen en objectieve houding, alsook door de houding van de medewerkers en
deskundigen waarop hij een beroep doet.
Het artikel 11 van hetzelfde K.B. werd hoger reeds aangehaald (zie vorig
randnummer).
Artikel 12 § 3 van het K.B. van 10 januari 1994 verbiedt de bedrijfsrevisor
in een onderneming waar hij een revisorale opdracht uitvoert, of in een daarmee
verbonden onderneming, een andere taak, mandaat of opdracht dan de revisorale
opdracht te aanvaarden, die zal worden vervuld tijdens de duur van zijn mandaat of erna, en die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van zijn
opdracht in het gedrang te brengen.
Artikel 14 van hetzelfde K.B. bepaalt dat, indien personen met wie een beroepsmatig samenwerkingsverband bestaat, diensten verrichten voor de gecontroleerde
vennootschap, de bedrijfsrevisor zal nagaan of de aard en de omvang van die
diensten zijn eigen onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen.
Het is de stelling van de Raad dat het beroep van bedrijfsrevisor als onafhankelijk moet worden ervaren door al wie geroepen is om inzage te nemen van een
verslag of van een verklaring van een bedrijfsrevisor of daar gebruik van te
maken. Als de concrete omstandigheden waarin een bedrijfsrevisor zijn revisoIBR – JAARVERSLAG 2003
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rale opdracht uitvoert van die aard is dat bij derden twijfels kunnen rijzen over
zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, moet de bedrijfsrevisor zijn tussenkomst weigeren of ervoor zorgen dat die concrete omstandigheden gewijzigd worden.
(...)
Daaruit en uit de vaststelling dat de heer [X] verklaard heeft dat de jaarlijkse vergoeding voor de functie van commissaris-revisor van (A) zeer laag
werd gesteld “om later een geprivilegieerde gesprekspartner te zijn voor eventuele
mogelijke prijsoffertes” leidt de Raad af dat het de bedoeling was van [XYZ]
om ook tijdens de uitoefening van de functie van commissaris-revisor van (A)
voor zichzelf of voor personen waarmee zij een beroepsmatig verband heeft bijkomende opdrachten van (A) te bekomen.
Deze concrete omstandigheden zijn volgens de Raad van die aard dat zij ernstige twijfels teweegbrengen omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
waarmee [XYZ] en de heer [X] de functie van commissaris-revisor van (A)
vervullen. Minstens werd een schijn van afhankelijkheid geschapen.
(...)
Tenslotte stelt de Raad dat de heer [X] en [XYZ] gelet op de hoger aangehaalde concrete omstandigheden dienden te weten dat zij de opdracht van commissaris-revisor van (A) niet in volle onafhankelijkheid konden uitoefenen.
Door deze opdracht niettemin uit te voeren en na te laten te onderzoeken of de
aard en de omvang van de andere opdrachten de onafhankelijkheid vereist voor
de uitvoering van die functie niet in het gedrang brachten, hebben zij volgens de
Raad de artikelen 12 § 3 en 14 van het K.B. van 10 januari 1994 geschonden.
(...)
Ten gronde
De bedrijfsrevisor, die als commissaris-revisor van (A) werd benoemd
41. De tuchtvordering betreft beweerde inbreuken, gepleegd door de bedrijfsrevisor die als commissaris-revisor van (A) werd benoemd met ingang van 7 oktober
1996. [XYZ] houdt voor dat het de heer [X] persoonlijk is die met deze
opdracht werd belast. (...)

XV

42. De Tuchtcommissie stelt evenwel vast dat uit alle gegevens van het dossier
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blijkt dat het niet de heer [X] in persoonlijke naam is, maar [XYZ], voor wie
als vertegenwoordiger in de zin van het toenmalige artikel 33 § 2 van de wet
van 22 juli 1953 de heer [X] werd aangeduid, die met de opdracht werd
belast. Dit blijkt onder meer uit de volgende stukken van het dossier:
– (A) heeft in het kader van de beperkte offerteaanvraag die werd uitgeschreven, niet de heer [X], maar [XYZ] aangeschreven (...);
– de offerte (...) was gesteld op briefpapier van [XYZ] en werd ondertekend
door de heren [X] én [Y];
– in bijlage 3 bij de offerte werd een overzicht gegeven van het “[XYZ]
Client Service Team” dat zou instaan voor de uitvoering van de opdracht.
Blijkens de bijgevoegde curricula waren de personen die, samen met de heer [X],
deel uitmaakten van dit team, alle verbonden aan of in dienst van [XYZ];
– het voorgelegde ontvangstbewijs (...) maakt melding van het feit dat de heer
(...), Directeur-generaal van (A), 3 exemplaren heeft ontvangen van “de heer
[X], firma [XYZ]”. Wanneer de offerte in persoonlijke naam zou zijn gebeurd, was de verwijzing naar [XYZ] overbodig;
– in de overwegingen van de (...) beslissing van (...) wordt een opsomming
gegeven van de revisorenkantoren die werden aangeschreven. [XYZ] maakte
daar deel van uit, de heer [X] niet;
– volgens dezelfde (...) beslissing werd “[X] van [XYZ]” als commissarisrevisor benoemd. De vermelding “van [XYZ]” was overbodig, indien de heer
[X] persoonlijk was benoemd. Overigens kon de heer [X] in persoonlijke naam
niet in aanmerking komen voor benoeming, aangezien aan hem geen offerteaanvraag was gedaan en hij geen offerte had ingediend;
– de aangehaalde offerte werd in een brief (...) aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren overgemaakt door [XYZ]. (...);
– het controleverslag van de commissaris-revisor, (...) met betrekking tot de
jaarrekening afgesloten op 31 december 1997, is ondertekend door “[XYZ]”
“Commissaris-revisor, vertegenwoordigd door [X], Bedrijfsrevisor, Lid van het
College van Commissarissen” (...).
– de facturatie voor de controleopdracht gebeurde door [XYZ] en niet door de
heer [X]. Dit blijkt uit de brief (...), waarin een opsomming wordt gegeven
van de facturatie vanuit [XYZ] aan (A) “buiten de normale vaste vergoeding
van Commissaris-Revisor”.
Uit het voorgaande blijkt ondubbelzinnig dat het [XYZ] is die als commissaris-revisor van (A) werd aangesteld. (...)
43. Op basis van de hoger aangehaalde transparantieregel, vervat in het toenIBR – JAARVERSLAG 2003
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malige artikel 33 § 2 van de wet van 22 juli 1953, thans artikel 132, eerste
lid W. Venn., is de heer [X], als vertegenwoordiger van [XYZ], belast met de
opdracht in naam en voor rekening van deze laatste, met [XYZ] tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de eventuele inbreuken gepleegd in het kader of naar
aanleiding van de uitoefening van deze controleopdracht.
Inbreuk op artikel 23 van het K.B. van 10 januari 1994
44. [XYZ] en [X] betwisten dat de door hen op 400.000 BEF per jaar vastgestelde vergoeding voor het uitoefenen van de controleopdracht van (A) niet
bepaald werd in functie van de complexiteit van de opdracht, de aard, de reikwijdte en de omvang van de prestaties die, in naleving van de normen van het
Instituut, vereist zijn. Volgens hen werd geen inbreuk gepleegd op artikel 23
van het K.B. van 10 januari 1994.
(...)
46. De Tuchtcommissie stelt vast dat het voorschrift van artikel 23 van het
K.B. van 10 januari 1994 geen tarifering inhoudt van de prestaties van de
bedrijfsrevisoren, terwijl het hen evenmin oplegt een bepaalde minimumvergoeding te vragen voor de uitoefening van hun controle- of andere opdrachten. Door
de wet wordt aan het Instituut onder meer de opdracht gegeven toezicht uit te
oefenen op de behoorlijke uitvoering van aan haar leden toevertrouwde opdrachten (art. 2 van de wet van 22 juli 1953). Deze behoorlijke uitvoering vereist
dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd die wordt bepaald, gelet op de
aard, de reikwijdte en de omvang van de prestaties die, in naleving van de normen van het Instituut, vereist zijn.
Door artikel 23 van het K.B. van 10 januari 1994 wordt geen tarief opgelegd, noch een minimumvergoeding bepaald. Het voorschrift strekt er enkel toe te
verbieden dat een opdracht aanvaard wordt aan financiële voorwaarden die de
goede uitoefening ervan in het gedrang zouden kunnen brengen (zie Vademecum
Plichtenleer & Controlenormen, 2001, p. 418). Deze bepaling brengt de vrije
mededinging tussen de bedrijfsrevisoren geenszins in het gedrang. Zij is noodzakelijk om de behoorlijke uitoefening van de maatschappelijke opdracht die de
bedrijfsrevisor heeft te waarborgen en als zodanig niet strijdig met het mededingingsrecht (cfr. H.v.J., 19 februari 2002, T.B.H., 2002, 403).
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47. De Tuchtcommissie stelt vast dat [XYZ] in 1996 een offerte heeft gedaan
voor het uitvoeren van de controle opdracht voor (A) voor een globale ver260
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goeding van 400.000 BEF, zijnde 400 uren prestaties aan een uurtarief van
1.000 BEF per uur. Acht andere bedrijfsrevisorenkantoren dienden ook een
offerte in. De laagste prijs van deze concurrenten van [XYZ] bedroeg
1.250.000 BEF, vermeerderd met 400.000 BEF voor het eerste jaar, de hoogste 3.250.000 BEF. Gemiddeld vroegen deze concurrenten – abstractie gemaakt
van de eenmalige verhoging gedurende het eerste jaar, die één van hen wenste te
bekomen – 2.023.625 BEF per jaar. Het aantal uren dat deze andere kantoren meenden nodig te hebben voor de uitvoering van de controleopdracht schommelde tussen 511 en 950, met een gemiddelde van 659,25, waarbij twee kantoren bijkomende uren in rekening brachten voor het eerste jaar van de opdracht.
Het uurtarief dat de concurrenten van [XYZ] in hun offerte vermeldden
schommelde tussen 2.295 en 3.000 BEF, met een gemiddelde van 2750 BEF.
De vaststelling dat [XYZ] een vergoeding vroeg die minder dan 20 % bedroeg
van het gemiddelde van de overige inschrijvers, dat haar uurtarief 36 %
bedroeg van het gemiddelde van haar concurrenten en dat zij de opdracht zou
uitvoeren in 60 % van de tijd die de anderen daarvoor gemiddeld meenden
nodig te hebben, bewijst op zich niet dat het bedrag van de vergoeding niet
bepaald werd in functie van de complexiteit van de opdracht en van de aard, de
reikwijdte en de omvang van de prestaties die vereist waren. In het kader van
een vrije mededinging stond het elke inschrijver vrij om aan een zo concurrentieel
mogelijke prijs een offerte in te dienen.
De afwijking, niet enkel met het gemiddelde, maar ook met de concurrent die als
tweede goedkoopste uit de bus kwam, was wel in die mate significant, dat dit
ernstige vragen doet rijzen over de vraag of het mogelijk was om tegen deze vergoeding de controleopdracht op een behoorlijke wijze uit te voeren.
48. In hun verweerschrift nemen de heer [X] en [XYZ] een tabel op, waarin
zij de prijs, het aantal uren en het uurtarief weergeven dat werd voorgesteld bij
de offertes die in 1999 werden overgemaakt aan (A) voor dezelfde controleopdracht.
Daaruit blijkt dat [XYZ] een globale prijs van 450.000 BEF per jaar
vroeg, op basis van 360 uren prestaties aan 1.250 BEF per uur. De gemiddelde prijs die door 11 concurrenten werd gevraagd, beliep 1.042.835 BEF.
Het gemiddelde aantal te presteren uren was 405 en het gemiddelde uurtarief
2470 BEF. De verschillen waren kleiner, in die zin dat de vergoeding van
[XYZ] 43 % van het gemiddelde bedroeg, het aantal te presteren uren 89 %
en het uurtarief 50,6 %. De verschillen bleven ook dan nog opmerkelijk, alhoeIBR – JAARVERSLAG 2003
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wel in 1999 één kantoor een offerte deed om de opdracht nog goedkoper uit te
voeren, namelijk voor 384.000 BEF.
Wat er ook van zij, de tuchtvordering tegen [XYZ] en de heer [X] heeft
betrekking op een beweerde inbreuk op artikel 23 van het K.B. van 10 januari
1994 naar aanleiding van de offerte die voor deze controleopdracht werd uitgebracht in 1996, zodat deze gegevens niet relevant zijn voor de beoordeling van
deze zaak.
49. Bij de beoordeling van de vraag of [XYZ] en de heer [X] een inbreuk hebben begaan op artikel 23 van het K.B. van 10 januari 1994 is de vraag
welke de motieven waren voor het maken van een offerte aan een in vergelijking
met de andere inschrijvers zeer lage prijs, niet aan de orde. Evenmin van belang
is het te weten of de opdracht daadwerkelijk op behoorlijke wijze werd uitgevoerd. Er zijn overigens geen gegevens voorhanden waaruit blijkt dat dit niet
het geval zou zijn geweest. In het kader van de vraag of artikel 23 werd
geschonden, gaat het er enkel om te weten of de gevraagde vergoeding verantwoord was, gelet op de te leveren prestaties.
Aan de hand van de stukken, zowel deze voorgelegd door de Raad als door de
heer [X] en [XYZ], blijkt dat dit niet het geval was.
Uit het door de heer [X] en [XYZ] voorgelegde overzicht van de prestaties over
1997, blijkt dat voor de audit van (A) 490 uren werden gepresteerd en dat
deze prestaties “interne uurlasten” vertegenwoordigden voor een bedrag van
2.070.000 BEF, exclusief B.T.W. (...). Dit betekent dat, wanneer alle in het
kader van de controleopdracht gepresteerde uren, zouden gefactureerd zijn aan
het voor elk van de personen van [XYZ] die eraan meewerkten geldende uurtarief, 2.070.000 BEF had dienen aangerekend te worden aan (A). Daarvan
werd volgens dit overzicht, conform de offerte, slechts 400.000 BEF gefactureerd, zijnde 19 %. Dit percentage stemt ongeveer overeen met de verhouding
tussen de offerteprijs van [XYZ] voor de controleopdracht en het gemiddelde
van de offerte van haar concurrenten.
Volgens het overzicht van de facturatie dat de heer [X] en [XYZ] als stuk 29
voorleggen, heeft laatstgenoemde voor de audit van de rekeningen over 1997,
boven het overeengekomen bedrag van 400.000 BEF, nog een bijkomende som
van 412.250 BEF gefactureerd.

XV
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tarief niet voorhanden, doch blijkens hetzelfde overzicht, rekende [XYZ] daarvoor nog 390.000 BEF extra aan, boven de overeengekomen 400.000 BEF.
50. Uit de voorliggende gegevens blijkt dat het aantal uren dat voor de audit
van de rekeningen volgens de offerte in rekening werd gebracht, aanzienlijk
lager lag dan het gemiddelde van de concurrenten, doch dit volstaat op zich niet
om te besluiten dat het vaststaat dat de vooropgestelde tijdsbesteding onvoldoende
was om de opdracht behoorlijk uit te voeren. Er kan immers rekening gehouden
worden met het feit dat [XYZ], gelet op eerdere opdrachten en projecten, die zij
voor (A) had uitgevoerd, reeds over informatie beschikte in verband met de
structuur en werking van deze cliënt, (...).
Dat de controleopdracht kennelijk niet op behoorlijke wijze kon uitgevoerd worden met aanrekening van de vooropgestelde som van 400.000 BEF, was voornamelijk het gevolg van het feit dat deze vergoeding werd bepaald op basis van
een uurtarief dat, in tegenstelling tot wat de heer [X] en [XYZ] voorhouden,
manifest beneden de kostprijs was.
[XYZ] en de heer [X] houden voor dat de kostprijs 917 BEF per uur beliep.
Zij beroepen zich daarvoor op een intern verslag van de vennoten van [XYZ]
over het boekjaar afgesloten op 30 juni 1996. Daaruit blijkt dat de kostprijs
per uur, op basis van de “beschikbare” uren, 917 BEF per uur bedraagt voor de
medewerkers. Uit hetzelfde document blijkt evenwel dat de gemiddelde kostprijs
van de effectief gepresteerde of factureerbare uren gevoelig hoger ligt.
In de tweede tabel in dit stuk 45 is sprake van:
– het totaal uren, zijnde het totaal aan de medewerkers uitbetaalde uren;
– beschikbare uren, dit zijn uren die beschikbaar zijn voor prestaties, met inbegrip van niet doorgerekende uren;
– bezettingsgraad, dit is de verhouding in procent tussen de effectief aan de
cliënte doorgerekende uren en hetzij de totale uren, hetzij de beschikbare
uren.
Op basis van de cijfers vermeld in deze tabel stelt men vast dat het effectief aantal doorgerekende uren in 1996 ongeveer 329.000 bedroeg, namelijk:
– totaal aantal uren (513.778) x bezettingsgraad van het totaal aantal
uren (64,04 %) = 329.023
– beschikbare uren (423.803) x bezettingsgraad van de beschikbare uren
(77,63 %) = 328.998
Rekening houdend met het totaal bedrag der directe kosten van de medewerkers
IBR – JAARVERSLAG 2003
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en de vennoten van [XYZ], zoals vermeld in de eerste tabel van stuk 45, was
de gemiddelde kostprijs:
– per aan de medewerker uitbetaald uur: 470.907.000 BEF/513.778 uren
= 917 BEF per uur
– per beschikbaar uur: 470.907.000/423.803 uren = 1.111 BEF per uur
– per doorgerekend uur: 470.907.000 BEF/329.000 uren = 1.431 BEF
per uur.
De directe kostprijs van een medewerker van [XYZ] per aan de cliënt gefactureerd uur, beliep in 1996 dus 1.431 BEF.
Daarbij is nog geen rekening gehouden met de indirecte kosten en de winstmarge
voor de bepaling van het facturatieuurtarief per uur. Uit het overzicht van de
prestatie in 1997, dat door [XYZ] zelf werd meegedeeld en dat als bijlage bij
stuk 23 van de Raad wordt overgelegd, blijkt dat 490 uren voor de audit
gepresteerd werden en dat dit overeenstemde met een normale facturatie van
2.070.000 BEF. Daaruit blijkt dat het gemiddelde facturatieuurtarief voor
deze prestaties 4.226 BEF bedroeg.
Wanneer men aanneemt dat de directe kostprijs voor 1997 vergelijkbaar was
met deze in 1996, dan vertegenwoordigt de directe kostprijs (1.431 BEF)
daarin ongeveer 1/3.
Uit de eigen stukken van de heer [X] en [XYZ] blijkt aldus dat de offerte
voor de controleopdracht van (A) werd gedaan aan een uurtarief dat slechts
70 % bedroeg van de directe kostprijs van de medewerkers per gefactureerd uur,
laat staan dat daarmee het aandeel in de indirecte kosten kon gedekt worden of
dat er nog een winstmarge op zou genomen zijn.
51. De Tuchtcommissie stelt aldus vast dat volgens [XYZ] zelf 400 uren
diende besteed te worden aan de controleopdracht voor (A). In 1997 bleek dit in
werkelijkheid 490 uren te zijn en na drie jaar de opdracht te hebben uitgevoerd, was zij van oordeel daarvoor nog 360 uren per jaar nodig te hebben.

XV

Het aangerekende tarief van 1.000 BEF per uur bedroeg minder dan één vierde
van het gemiddelde normale uurtarief waaraan de personen die in het kader
van de controleopdracht prestaties leverden, voor [XYZ] werkten. De overeengekomen vergoeding van 400.000 BEF per jaar vertegenwoordigde slechts 19 %
van het factureerbaar bedrag van de werkelijk voor deze audit geleverde prestaties. Op basis van dit uurtarief werd slechts 70 % van de directe kostprijs
gedekt.
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Deze gegevens tonen aan dat de vergoeding die [XYZ] vroeg voor de controleopdracht van (A) kennelijk ontoereikend was om de opdracht behoorlijk uit te
voeren. Zij kon deze opdracht slechts op een voor haar bedrijfseconomisch verantwoorde wijze uitvoeren indien zij er beduidend minder uren aan presteerde dan
was vooropgesteld en dat, gelet op de complexiteit van de controleopdracht, noodzakelijk was.
De discrepantie is dermate groot, dat [XYZ] en de heer [X], niet onwetend
konden zijn van het feit dat het vastgestelde bedrag ontoereikend was, ongeacht
het feit of er – ondanks het feit dat zij voorhielden (A) reeds te kennen en de
risico’s goed te kunnen inschatten – onvoorziene bijkomende prestaties dienden
geleverd te worden. Niettemin hebben zij aangeboden om de opdracht tegen deze
vergoeding uit te voeren.
Dergelijke handelswijze is ten zeerste laakbaar en getuigt van een gebrek aan
respect ten aanzien van zowel de cliënt als van de confraters. Tegenover de cliënt
werd een vergoeding voorgesteld die voor hem aantrekkelijk is, maar voor de
bedrijfsrevisor verlieslatend, tenzij de opdracht niet behoorlijk wordt uitgevoerd
of tenzij het verlies voor deze opdracht gecompenseerd wordt door een (te) hoge
vergoeding aan te rekenen voor andere opdrachten aan dezelfde of aan andere
cliënten. De andere bedrijfsrevisoren, die wel een correcte vergoeding bedingen,
kregen geen eerlijke kans op mee te dingen voor de opdracht.
De Tuchtcommissie besluit dat de vergoeding die bepaald werd met het oog op het
uitvoeren van de controleopdracht van (A) niet in functie was van de complexiteit van de opdracht, de aard, de reikwijdte en de omvang van de prestaties
die, in naleving van de normen van het Instituut, vereist zijn. [XYZ] en de
heer [X] hebben dan ook een ernstige inbreuk gemaakt op artikel 23 van het
K.B. van 10 januari 1994, zodat de eerste tenlastelegging bewezen is.
Miskenning van artikel 18 ter § 1, 4° van de wet van 22 juli 1953, mede
gelet op de artikelen 11 en 26 van het K.B. van 10 januari 1994
52. De Raad stelt dat de heer [X] als bedrijfsrevisor, bij het opstellen en indienen van de offerte namens de C.V. [XYZ] Bedrijfsrevisoren, en de C.V.
[XYZ] Bedrijfsrevisoren, door het indienen van de offerte op haar naam, de
plicht vervat in artikel 18 ter § 1, 4° van de wet van 22 juli 1953 hebben
miskend, dit mede gelet op de bepalingen vervat in de artikelen 11 en 26 van
het K.B. van 10 januari 1994.
Blijkens dit deel van de vordering van de Raad wordt er wordt aldus een tuchtIBR – JAARVERSLAG 2003
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sanctie gevorderd op grond van artikel 18 ter § 1, 4° van de wet van 22 juli
1953.
Daarin wordt bepaald dat het Instituut overeenkomstig zijn doel toeziet op de
goede uitvoering door zijn leden van de hun toevertrouwde opdrachten, in het
bijzonder dat ze geen opdrachten aanvaarden onder voorwaarden die een objectieve uitvoering daarvan in het gedrang zouden kunnen brengen.
(...)
Miskenning van de artikelen 8, 11, 12 § 3 en 14 van het K.B. van 10 januari
1994
53. Overeenkomstig artikel 8 van het K.B. van 10 januari 1994 mag de
bedrijfsrevisor slechts een revisorale opdracht uitvoeren en een verslag of een oordeel geven, in zoverre zijn onpartijdigheid wordt gewaarborgd door zijn eigen
rechtschapen en objectieve houding, alsook door de houding van de medewerkers
en deskundigen waarop hij een beroep doet.
Uit de loutere vaststelling dat [XYZ], naast zijn controleopdracht nog andere
opdrachten uitvoerde, zowel vooraleer als nadat zij als commissaris-revisor van
(A) werd aangesteld, kan niet besloten worden dat hij niet langer over de vereiste onpartijdigheid beschikt om zijn controleopdracht uit te voeren. De heer
[X] en [XYZ] wijzen er terecht op dat het Instituut zelf de bedrijfsrevisor
heeft gepromoot als iemand die, naast de audit van de jaarrekening, zich kan
“ontpoppen als een adviseur en begeleider in het zoeken naar oplossingen voor
specifieke problemen, die zich binnen de onderneming kunnen voordoen op het
vlak van haar administratieve en boekhoudkundige organisatie, waarderingsproblemen, enzovoort. Aangezien bij een controlefunctie ook het belastingrecht
aan bod komt, kan het voor de onderneming belangrijk zijn in deze materies het
advies van de bedrijfsrevisor in te winnen” (tekst op de website van het Instituut
– stuk 38 van de heer [X] en [XYZ]). In de mate dat het Instituut, dat
weliswaar benadrukt dat een en ander dient te gebeuren “met inachtneming van
de principes van de onafhankelijkheid”, uitdrukkelijk toestaat en zelfs aanbeveelt dat de revisor naast zijn controleopdracht ook andere opdrachten uitvoert, kan zij het feit dat deze opdrachten gecombineerd werden niet als zodanig
als een inbreuk op de onpartijdigheid van de revisor beschouwen.
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Er mag overigens niet uit het oog verloren worden dat de feiten, die het voorwerp
uitmaken van deze tuchtvordering dateren van lang vóór de wet van 2 augustus
2002 inzake corporate governance.
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Uit het feit dat de heren [Y] en [X] de hoger aangehaalde verklaring zou
afgelegd hebben, kan evenmin besloten worden dat [XYZ] in de uitoefening
van haar revisorale opdracht niet onpartijdig zou zijn geweest.
Daartegenover stelt dat Tuchtcommissie vast dat minstens de schijn werd gewekt
dat [XYZ] niet onpartijdig was in de uitoefening van haar controleopdracht
door daarvoor een vergoeding aan te rekenen die volstrekt onvoldoende is om de
opdracht behoorlijk uit te voeren. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van
de bedrijfsrevisor wordt onder meer gewaarborgd door een vergoeding te bedingen
die voldoende is om de opdracht op behoorlijke wijze uit te oefenen. Door een
opdracht te aanvaarden tegen een vergoeding die kennelijk onvoldoende is, neemt
de revisor een houding aan waardoor bij derden minstens de schijn wordt gewekt
dat hij zijn opdracht niet in alle ernst en onpartijdig zal uitvoeren, dan wel
dat hij zich in een afhankelijke en dus niet langer onpartijdige positie plaatst
tegenover zijn opdrachtgever, waarbij de indruk ontstaat dat de ontoereikende
vergoeding voor de controleopdracht zal gecompenseerd worden door andere, wel
lucratieve opdrachten.
De Tuchtcommissie acht dan ook een inbreuk op artikel 8 van het K.B. van
10 januari 1994 bewezen. De vaststelling dat niet is aangetoond dat [XYZ]
daadwerkelijk tekortgeschoten is in de uitvoering van haar controleopdracht,
doet geen afbreuk aan het bestaan van een inbreuk op dit artikel, omdat het niet
volstaat dat de bedrijfsrevisor onpartijdig is, doch dat bovendien vereist is dat
deze partijdigheid wordt gewaarborgd, hetgeen niet het geval is wanneer hij
voor zijn opdracht een kennelijk onvoldoende vergoeding bedingt.
54. Artikel 11 van het K.B. van 10 januari 1994 bepaalt dat, behoudens de
vergoeding die werd vastgesteld overeenkomstig de wet, de bedrijfsrevisor geen
andere vergoeding, noch voordeel, mag ontvangen, die een rechtstreekse of
onrechtstreekse vergoeding voor de revisorale opdracht zou inhouden, of die ertoe
zou strekken hem een welwillende houding te doen aannemen.
Volgens de Raad blijkt de schending van deze bepaling uit de verklaring van de
heren [Y] en [X] tijdens het onderhoud van 21 maart 1997 met de Commissie
van Toezicht dat voor de opdracht van commissaris-revisor van (A) een zeer
lage vergoeding werd voorzien “om later een geprivilegieerde gesprekspartner te
zijn voor eventuele mogelijke prijsoffertes”. In hun verweerschrift betwisten
[XYZ] en de heer [X] voor het eerst dat dit werd gezegd.
Zonder zich uit te spreken over deze betwisting en over de bewijswaarde van de
niet tegengesproken brief van 21 april 1997, is de Tuchtcommissie van oordeel
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dat, zelfs indien bewezen is dat de heren [Y] en [X] een dergelijke verklaring
hebben afgelegd, daaruit niet wettelijk kan afgeleid worden dat het bewezen is
dat [XYZ] een andere vergoeding ontvangen heeft die een rechtstreekse vergoeding inhoudt voor haar revisorale opdracht of die ertoe zou strekken haar een
welwillende houding te doen aannemen.
Uit het overzicht van de facturatie door [XYZ] Bedrijfsrevisoren en andere
[XYZ] vennootschappen, dat [XYZ] en de heer [X] als stuk 29 voorleggen,
en dat door de Raad niet werd weerlegd, blijkt dat [XYZ] Bedrijfsrevisoren
reeds in 1994, 1995 en 1996 respectievelijk 3.300.000, 4.560.000 en
5.720.000 BEF factureerde aan (A).
Vanaf 1997 werd aan dezelfde cliënt ook gefactureerd door vennootschappen
verbonden met [XYZ] Bedrijfsrevisoren. De totale facturatie van alle [XYZ]
vennootschappen bedroeg voor dat jaar 11.522.194 BEF. Daarvan werd
7.493.544 BEF gefactureerd door [XYZ] Consultants. In 1998 bedroeg de
totale facturatie van de [XYZ] vennootschappen aan (A) 4.545.790 BEF. In
1999 was dit 6.630.120 BEF en in 2000 nog 3.191.536 BEF.
55. Opdat een schending van artikel 11 van het K.B. van 10 januari 1994
zou bewezen zijn, dient de Raad aan te tonen dat de vergoedingen die aan
[XYZ] bedrijfsrevisoren door (A) werden toegekend voor andere opdrachten dan
de controleopdracht, of sommige daarvan, geheel of gedeeltelijk een rechtstreekse of
onrechtstreekse vergoeding inhielden voor de revisorale opdracht, of ertoe strekten
de bedrijfsrevisor in het kader van de uitvoering van zijn opdracht een welwillende houding te doen aannemen. Indien het juist is dat [XYZ] tegen een lage
prijs aanbood om later een geprivilegieerd gesprekspartner te zijn voor eventueel
mogelijke prijsoffertes, dan betekent dit nog niet dat [XYZ] daadwerkelijk een
voordeel heeft gehad bij de toewijzing van andere opdrachten. Uit de voorliggende stukken blijkt dit alvast niet. En zelfs indien dit het geval zou zijn
geweest, dan is daarmee nog niet bewezen dat de toewijzing van andere opdrachten aan [XYZ] een onrechtstreekse vergoeding inhielden van de revisorale
opdracht of dat deze opdrachten aan [XYZ] bedrijfsrevisoren werden toegekend
opdat zij welwillend zou zijn ten aanzien van (A) bij de uitgevoerde controles.
Iemand kan slechts tuchtrechtelijk veroordeeld worden, wanneer de feiten die de
inbreuk maken vaststaan. Twijfel speelt in het voordeel van de aangeklaagde
persoon (Bergen, 18 juni 1999, J.T., 1999, 515).
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De Tuchtcommissie acht dan ook de tenlastelegging, in zover zij steunt op artikel 11 van het K.B. van 10 januari 1994, niet bewezen.
56. De Tuchtcommissie is van oordeel dat evenmin vaststaat dat [XYZ] voor
(A) of een daarmee verbonden onderneming, andere taken dan de revisorale
opdracht heeft aanvaard tijdens de uitvoering van haar mandaat, die van aard
zouden zijn geweest om de onafhankelijke uitoefening van haar opdracht in het
gedrang te brengen. Het is de kennelijk te lage prijs die [XYZ] heeft vastgesteld voor de controleopdracht die afhankelijkheid en een schijn van partijdigheid doet ontstaan, niet het feit dat zij andere opdrachten heeft aanvaard. De
inbreuk op artikel 12 § 3 van het K.B. van 10 januari 1994 is bijgevolg niet
bewezen.
57. Tenslotte roept de Raad een schending in van artikel 14 van hetzelfde
K.B., waarin wordt bepaald dat, indien personen met wie een beroepsmatig
samenwerkingsverband bestaat, diensten verrichten voor de gecontroleerde vennootschap, de bedrijfsrevisor dient na te gaan of de aard en de omvang van die
diensten zijn eigen onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen.
Uit het overzicht van de facturatie, dat door de heer [X] en [XYZ] wordt
overgelegd, blijkt dat door twee met [XYZ] verbonden vennootschappen in
1997 voor aanzienlijke bedragen werd gefactureerd aan (A). De omvang van
deze diensten is bekend, over de aard ervan wordt door de Raad evenwel niets
gepreciseerd, laat staan dat zou worden aangetoond dat deze diensten van die
aard zijn dat zij de onafhankelijkheid van [XYZ] in het gedrang brengen.
De Tuchtcommissie besluit dan ook dat geen inbreuk op artikel 14 van het K.B.
van 10 januari 1994 bewezen is.
Besluit
58. De Tuchtcommissie stelt vast dat [XYZ] en de heer [X], door inbreuken
op de artikelen 8 en 23 van het K.B. van 10 januari 1994 tekort gekomen
zijn aan de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die ten
grondslag liggen aan het beroep van bedrijfsrevisor (artikel 19bis, 2° van de
wet van 22 juli 1953) en handelingen hebben gesteld die in strijd zijn met de
onafhankelijkheid die de vrije beroepen kenmerkt (artikel 3 van het K.B. van
10 januari 1994).
De sanctie
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Aard van de sanctie en strafmaat
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59. Door de vergoeding voor de controleopdracht te bepalen op een bedrag dat
kennelijk ontoereikend was om [XYZ] toe te laten deze opdracht uit te voeren
rekening gehouden met de complexiteit ervan en met naleving van alle controlenormen van het Instituut, tenzij mits deze prestaties te leveren zonder dat zelfs
de directe kostprijs van de medewerkers die er voor instonden was gedekt, is
[XYZ] op ernstige wijze tekortgeschoten aan haar deontologische plichten.
In de uitvoering van de wettelijke controleopdracht oefent de bedrijfsrevisor een
belangrijke maatschappelijke taak uit. Het bepalen van een toereikende vergoeding is een noodzakelijke vereiste voor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
van de bedrijfsrevisor in de uitoefening van zijn controleopdracht. Door voor een
controleopdracht een vergoeding te bedingen die kennelijk ontoereikend was, heeft
[XYZ] deze onpartijdigheid en onafhankelijkheid in het gedrang gebracht en
het vertrouwen dat in de bedrijfsrevisor wordt gesteld ernstig beschaamd.
Bij het bepalen van de tuchtsanctie moet enerzijds rekening gehouden worden
met de ernst van de inbreuken en anderzijds met de lange termijn die verstreken
is sedert de feiten, waarop de tuchtvervolging betrekking heeft. Uit de eerste
overweging volgt dat een effectieve sanctie dient opgelegd te worden. Het tweede
element leidt ertoe dat geen sanctie kan toegepast worden die tot gevolg hebben
dat, met onmiddellijke ingang, de uitoefening door de bedrijfsrevisor van zijn
beroepsactiviteiten in het algemeen of de voortzetting van welbepaalde opdrachten tijdelijk of definitief onmogelijk wordt gemaakt.
Rekening gehouden daarmee en gelet op de aard van de inbreuk, bestaat de adequate sanctie er in dat aan de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 20 § 1, c)
van de wet van 22 juli 1953, verbod wordt opgelegd om, gedurende een periode
van drie jaar een nieuwe opdracht als commissaris-revisor van (A) te aanvaarden.
Personen aan wie de sanctie wordt opgelegd
60. [XYZ] werpt ten onrechte op dat de tenlasteleggingen haar niet kunnen
toegerekend worden, minstens dat haar onmogelijk tuchtstraffen kunnen worden
opgelegd.

XV

Zoals hoger werd gesteld is het [XYZ] die een offerte heeft opgesteld om de controleopdracht van (A) te bekomen en die deze opdracht heeft uitgevoerd. De
bewezen geachte inbreuken werden gepleegd door [XYZ], vertegenwoordigd door
de heer [X]. Zowel [XYZ] als de heer [X] werden voor deze inbreuken vervolgd en aan beiden dient een tuchtsanctie te worden opgelegd.
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Het opleggen van een tuchtsanctie aan [XYZ] doet geenszins afbreuk aan het
principe dat de tuchtstraf persoonlijk en individueel is. Het is immers [XYZ]
die, als bedrijfsrevisor, de inbreuk heeft gepleegd. Bovendien zou de stelling van
[XYZ] leiden tot een feitelijke immuniteit van de bedrijfsrevisorenvennootschappen voor tuchtsancties en tot gevolg hebben dat zij zich zouden kunnen onttrekken aan de regels van de deontologie. Dit kan niet verantwoord worden en
daarvoor bestaat geen wettelijke grondslag. In tegenstelling tot wat [XYZ]
voorhoudt, kan uit het toenmalige artikel 33 § 2 van de wet van 22 juli 1953
(thans artikel 132 W. Venn.) overigens niet worden besloten dat geen tuchtsanctie kan worden opgelegd aan een bedrijfsrevisor die de vorm heeft van een
burgerlijke vennootschap.
Daarin is wel bepaald dat de vertegenwoordiger van die vennootschap burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk is alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen en dat de
burgerlijke vennootschap die hij vertegenwoordigt hoofdelijk aansprakelijk is.
Dit impliceert in het voorliggend geval dat de heer [X], naast [XYZ], eveneens tuchtrechtelijk aansprakelijk is en tot de tuchtsanctie wordt veroordeeld.”.
Zowel de bedrijfsrevisor als de revisorenvennootschap hebben beroep
aangetekend. Er is nog geen uitspraak van de Commissie van beroep.
 0155/2000/N en 0155bis/2000/N – Tuchtcommissie
Onafhankelijkheid – inbreuk op de normen
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2000 (p. 187), heeft
de Tuchtcommissie nog geen uitspraak gedaan.
 0156/2001/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid – valsheid
in geschriften
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2001 (p. 199-200),
heeft de Tuchtcommissie de betrokken bedrijfsrevisor een schorsing van
een maand opgelegd:
“4. Aan de Tuchtcommissie dringt zich derhalve de vaststelling op dat de heer
[X] zich, in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit als
bedrijfsrevisor, schuldig gemaakt heeft aan feiten die vanuit strafrechtelijk oogIBR – JAARVERSLAG 2003

271

XV

punt valsheid in geschriften uitmaken. Deze feiten zijn ook vanuit het strikt
professioneel standpunt, als fouten te beschouwen.
De Tuchtcommissie dient immers de gedragingen van een beroepsbeoefenaar in
verband met de uitoefening van zijn beroep te toetsen aan de regels van de eer en
waardigheid van zijn beroep en van de deontologie, die strekken tot bescherming
van het beroep en van degenen die de medewerking van de beoefenaars ervan
behoeven (Cass. 19 november 1993, Arr. Cass. 1993, p. 968).
Door zich in het kader van de uitvoering van een controleopdracht schuldig te
hebben gemaakt aan handelingen die een valsheid in geschriften uitmaken, heeft
de heer [X], ook al werd hij daarvoor strafrechtelijk niet veroordeeld omdat de
strafvordering verjaard was, het maatschappelijk vertrouwen dat in een
bedrijfsrevisor gesteld wordt, ernstig geschonden en de waardigheid, de rechtschapenheid en de kiesheid die ten grondslag liggen aan het beroep in het
gedrang gebracht.
De Tuchtcommissie stelt dan ook vast dat de heer [X] gehandeld heeft in strijd
met artikel 19bis, 2° van de wet van 22 juli 1953 en met artikel 3 van het
K.B. van 10 januari 1994 en dat de tenlastelegging bewezen is.
5. Bij het bepalen van de sanctie wordt enerzijds rekening gehouden met de
ernst van de tekortkoming en anderzijds met de volgende elementen:
– de heer [X], die sedert meer dan 32 jaar als bedrijfsrevisor is ingeschreven
bij het Instituut, werd nooit eerder tuchtrechtelijk vervolgd;
– de feiten, waarvan werd geoordeeld dat zij valsheid in geschriften uitmaken, hebben de heer [X] geen enkel voordeel opgeleverd;
– de als vals bestempelde jaarrekeningen en de controleverslagen die daaromtrent door de heer [X] werden opgesteld, hebben klaarblijkelijk nooit aanleiding gegeven tot opmerkingen vanwege de Controledienst voor de
Verzekeringen;
– de heer [X] werd reeds zwaar gesanctioneerd door de ruchtbaarheid die aan
de zaak werd gegeven en wordt dit nog steeds door de langdurige strafrechtelijke procedure.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
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 0158/2001/F – Commission d’appel – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid – nalaten
te informeren over het bestaan van een strafprocedure – valsheid in
geschriften
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2002 (p. 134-136),
heeft de Commissie van beroep de schorsing van één maand, zoals uitgesproken door de Tuchtcommissie, herleid tot een schorsing van acht dagen.
De redenering is als volgt:
“Attendu qu’il est reproché à Monsieur [X] sur base du rapport du Conseil de
l’Institut dressé le 9 mars 2001, d’avoir:
Premier manquement
En violation des articles 18quinquies de la loi du 22 jullet 1953 et de l’article
34 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le Règlement d’ordre intérieur
de l’Institut, omis d’informer dans le délai requis le Conseil, de ce qu’il était
l’objet d’une procédure judiciaire portant sur l’exercice de ses fonctions et du
résultat de cette procédure;
Second manquement
En violation des dispositions des articles 19bis de la loi précitée du 22 juillet
1953 et 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, manqué à ses obligations
professionnelles et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font
la base de la profession, en commettant un faux en écritures;
Attendu que Monsieur [X] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont
reprochés et notamment d’avoir antidaté un rapport relatif à un quasi-apport;
Que les antécédents de la cause ont été exactement énoncés par la Commission de
discipline;
Quant au premier manquement
Attendu que Monsieur [X] soutient qu’il avait le droit au silence lequel, issu
de la notion de procès équitable et corollaire des droits de la défense et de la
présomption d’innocence, comprend le droit de ne pas s’auto-incriminer;
Qu’il en déduit que l’obligation de coopérer à une instruction disciplinaire
pouvait lui porter atteinte et le priver de son droit de déterminer librement la
manière dont il entendait se défendre;
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Qu’il en conclut que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, dont la primauté est acquise, fait obstacle à ce que les articles
18quinquies de la loi du 22 juillet 1953 et 34 de l’arrêté royal du 20 avril
1989 puissent fonder une sanction disciplinaire;
Attendu que les dispositions légales et réglementaires, dont l’application est contestée par Monsieur [X], doivent permettre à l’Institut d’accomplir sa mission
de surveillance prévue par l’article 2 de la loi;
Attendu que suivant l’avis de Monsieur l’Avocat général (...), qui précède
l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 avril 2001 (Pasicrisie 2001, 724) il
est primordial en matière disciplinaire que le réviseur d’entreprises intéressé soit
obligé dans une certaine mesure de coopérer à l’instruction dont il fait l’objet,
non seulement en raison de la relation de confiance spéciale existant à l’égard
des autorités disciplinaires, mais aussi en raison du fait que ces autorités ne disposent pas des moyens de coercition utilisés en matière répressive;
Qu’il demeure de règle de ne pas admettre un comportement répréhensible pour
cacher une faute ou négliger une obligation légale;
Que, par l’arrêt qui s’ensuivit, la Cour de Cassation a considéré que les autorités disciplinaires qui, dans le cadre d’une instruction disciplinaire, demandent
à une personne de communiquer des documents que celle-ci est légalement obligée
d’établir, ne violent ni les droits de la défense, ni l’article 6.1 de la Convention
de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu’il s’en déduit que les dispositions des articles 18quinquies de la loi
du 22 juillet 1953 et 34 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 qui obligeaient
Monsieur [X] à informer dans tel délai le Conseil de l’Institut de ce qu’il était
l’objet d’une procédure judiciaire portant sur l’exercice de ses fonctions, ne violent
ni les droits de la défense ni l’article 6 de la Convention européenne précitée;
Quant au second manquement
Attendu qu’il est constant que Monsieur [X] a commis entre le 1er juin 1993
et le 30 septembre 1993 un faux en écritures dans l’exercice de sa profession,
prévention qu’il a reconnue et qui a donné lieu à l’ordonnance précitée de la
Chambre du conseil du tribunal de Première instance (...);
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Que ce fait constitue sans conteste un manquement à ses obligations professionnelles et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de
la profession de réviseur d’entreprises;
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Attendu que la circonstance que dix années se sont écoulées depuis la perpétration du faux ne fait pas obstacle à l’application actuelle d’une sanction disciplinaire;
Que si l’article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
consacre le principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable, ce principe repose sur divers fondements et notamment
sur la nécessité d’épargner à un inculpé de trop longues incertitudes sur son sort
et le danger d’un dépérissement des preuves et d’atteinte aux droits de la défense;
Que le caractère raisonnable de ce délai s’apprécie en fonction des éléments
concrets propres à chaque cause;
Attendu qu’en l’occurrence les risques susdits sont inexistants, l’aveu réitéré de
Monsieur [X] et la déclaration d’établissement de la prévention de faux par la
Chambre du conseil constituent des preuves irréfutables dont il n’y a pas lieu de
craindre le dépérissement;
Qu’en ce qui concerne la nécessité d’épargner à Monsieur [X] une trop longue
incertitude sur son sort, faut-il rappeler comme dit ci-dessus, que c’est lui-même
qui a celé à l’égard de l’Institut les poursuites dont il était l’objet, empêchant
ainsi le Conseil dudit Institut d’examiner l’opportunité d’une action disciplinaire laquelle est indépendante de l’action pénale;
Que la longueur de l’instruction pénale ne trouve son origine que dans l’implication d’autres personnes, prévenues d’autres infractions et renvoyées devant le
tribunal correctionnel, et de la complexité de la cause (v. ordonnance précitée et
lettre du Procureur du Roi (...);
Qu’enfin, dès qu’il fût informé par le Procureur général près la Cour d’appel de
(...) par lettre du 28 juin 2000, de l’existence d’un dossier du chef de faux en
écritures ouvert à charge de Monsieur [X], l’Institut entreprit aussitôt (v. lettre
du 30 juin 2000) les formalités préalables à l’examen de l’ouverture d’une
action disciplinaire et interpella Monsieur [X] dès le 20 septembre 2000;
Que l’instruction disciplinaire se poursuivit jusqu’à la décision du Conseil de
l’Institut du 9 mars 2001 de renvoyer Monsieur [X] devant la Commission de
discipline où fut invité à comparaître par lettre recommandée du 7 octobre 2002
pour l’audience du 14 novembre 2002;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède qu’il n’y a pas eu en l’espèce de dépassement du délai raisonnable;
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Attendu que c’est par de judicieux motifs, qu’il y a lieu d’adopter, que la Commission de discipline a considéré que le fait de commettre un faux en écritures
dans l’exécution d’une mission révisorale, comme le fit Monsieur [X] qui antidata un rapport de quasi-apport d’actions d’une société à une autre, effectué par
l’actionnaire principal en vue de solder son compte courant débiteur dans les livres de cette dernière, est professionnellement inacceptable;
Qu’en agissant de la sorte Monsieur [X] s’est rendu coupable de manquement
aux obligations professionnelles et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession;
Que toutefois en raison de ses bons antécédents et de l’absence de tout autre reproche dans l’exercice de sa profession, Monsieur [X] ne devra encourir qu’une
peine de suspension d’une durée de huit jours.”.
Er is geen voorziening in cassatie tegen deze beslissing ingediend.

 0159/2001/F – Commission de discipline – verzet aangetekend
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2001 (p. 201-202),
heeft de Tuchtcommissie de betrokken bedrijfsrevisor bij verstek veroordeeld tot een schrapping.
De bedrijfsrevisor heeft tegen deze beslissing verzet aangetekend.
Het dossier is, bij gebrek aan benoeming van magistraten in de tuchtinstanties via koninklijk besluit, nog niet kunnen behandeld worden.

 0170/2001/F – Commission d’appel – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid – gebrek
aan medewerking – laattijdige neerlegging van de rekeningen van
een revisorenvennootschap
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2002 (p. 136-137),
heeft de Commissie van beroep de schorsing van één maand, zoals uitgesproken door de Tuchtcommissie, herleid tot een berisping:
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“La décision entreprise reproche à M. [X] des manquements aux dispositions de
l’article 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, aux termes duquel:
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“Le réviseur d’entreprises doit éviter tout acte ou toute attitude qui serait contraire soit à la dignité, soit à la probité ou à la délicatesse, soit aux justes égards
qu’il doit à ses confrères, soit à l’indépendance qui caractérise l’exercice des
professions libérales”, et plus précisément:
– d’avoir omis de répondre à la demande d’information, réitérée par lettre
recommandée, qui lui a été adressée par le Président de l’Institut à la suite
de la plainte de Me. M., liquidateur de l’A.S.B.L.;
– d’avoir déposé avec retard les comptes annuels relatifs à 1999 de la société
de réviseurs [Y], dont il est le gérant.
Premier grief
Position de M. [X]
Il soutient qu’il est inexact qu’il n’ait donné “aucune suite quelconque” aux
deux lettres du Président de l’Institut des 28 mai 2001 et 25 juillet 2001.
Discussion
L’origine de la procédure disciplinaire se trouve dans la lettre du 7 février 2001
de Me B., demandant l’intervention de l’Institut parce que, écrivait-elle, elle ne
parvenait pas à obtenir, malgré plusieurs courriers, “les éléments comptables
détenus par la S.A. [X]”, qui, selon elle, “était en charge de la comptabilité au
moment de la mise en liquidation”.
Monsieur [Z], associé de Monsieur [X] dans la société civile ayant emprunté la
forme de SPRL [X], – et non la S.A. comme l’écrivait Me M. – expose dans
son mémoire envoyé en annexe à sa lettre du 9 novembre 2002 à la Commission
de Discipline, que c’est exclusivement lui, et non Monsieur [X], qui traitait au
sein de leur bureau le dossier de la (...) dont il avait reçu personnellement une
mission de contrôle des comptes, sans jamais avoir eu la charge de la comptabilité proprement dite, ce qui n’est d’ailleurs pas de la compétence d’un réviseur
d’entreprises.
Monsieur [X] précise, quant à lui, qu’en raison de l’organisation interne du
bureau qu’il partage avec son associé, la première lettre du 28 mai 2001 lui
adressée par le Président de l’Institut, concernant un dossier dont il ne s’était
jamais occupé, a été remise directement à Monsieur [Z] par le secrétariat, en
manière telle que lui-même n’en a pas eu connaissance; que s’il a par contre eu
connaissance du rappel recommandé du 25 juillet 2001, il l’a remis à son associé pour qu’il y soit répondu.
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Ces explications sont confirmées par M. [Z] qui reconnaît avoir reçu les envois
de l’Institut et ne pas y avoir donné suite, en tout cas par écrit.
Rien, ni dans le dossier, ni dans les explications fournies à l’audience, ne permet
de mettre ces affirmations, qui n’apparaissent pas déraisonnables, en doute,
même si elles sont tardives vis-à-vis de l’Institut.
Il y a lieu de relever par ailleurs que l’Institut a adressé à M. [X] le 27 mai
2001, non pas une, mais deux lettres: la seconde est relative au second grief,
et M. [X] y a répondu dès le 5 juin suivant en s’excusant de ne pouvoir
donner d’autre explication à ce retard que la surcharge de travail “en raison
d’audit des bilans annuels de nos clients pour satisfaire aux obligations
fiscales”; l’existence de cette réponse non seulement corrobore les explications
données ci-dessus, mais témoigne de ce que M. [X] n’était pas indifférent aux
demandes d’information de l’Institut.
Toutefois, l’absence de réaction personnelle de M. [X] vis-à-vis de l’Institut,
absence qui a pu faire croire à ce dernier que l’appelant se désintéressait de la
demande formulée, constitue bien un manque de déférence, et le grief est donc
fondé, même si, à l’estime de la Commission d’Appel, il n’a pas l’ampleur que
lui voit la Commission de Discipline.
Deuxième grief
Ce fait n’est pas contesté par M. [X], qui confirme le contenu de sa lettre du
5 juin 2001 au Président de l’Institut, en invoquant à titre de circonstance
atténuante la surcharge de travail; il est donc établi.
Conclusion
Compte tenu, d’une part, de ce que M. [X], réviseur depuis 1983, n’a jamais
fait l’objet d’une action disciplinaire, de ce que l’absence de réponse au Président
de l’Institut doit être située dans le contexte décrit ci-dessus, de ce que c’est spontanément, même si c’est avec un retard de quatre mois, que les comptes annuels
ont été déposés, et de la volonté manifeste de M. [X] d’améliorer l’organisation
du cabinet afin d’éviter que de tels manquements puissent se reproduire, la
Commission d’Appel estime que la réprimande constitue une peine adéquate.”.
Er is geen voorziening in cassatie tegen deze beslissing ingesteld.
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 0174/2002/F – Commission de discipline – definitieve beslissing
Misbruik van de titel door een niet-ingeschreven vennootschap –
misbruik van vertrouwen – gebrek aan medewerking
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2002 (p. 139-140),
heeft de Tuchtcommissie een uitspraak gedaan omtrent het verzet van
de betrokken bedrijfsrevisor. Zij heeft de sanctie van de schrapping
bevestigd.
“Discussion
1. L’exercice de la profession dans une société non agréée faisant illégalement
usage du titre de “reviseurs d’entreprises”
Attendu que tant dans sa lettre du 14 février 2003 qu’au cours de son audition par la Commission de Discipline, M. [X] a confirmé exercer effectivement
sa profession par le biais de la s.c.p.r.l. [Y] & C° Reviseurs d’Entreprises, qui
n’est pas inscrite au tableau des sociétés membres de l’I.R.E.;
Qu’interrogé sur ses intentions futures au sujet de cette situation, M. [X] a
répondu qu’il attendait le résultat de la présente procédure disciplinaire pour
introduire une demande d’agréation de cette société auprès de l’Institut;
Attendu que sur ce point l’opposition n’est pas fondée, puisqu’elle confirme au
contraire la réalité des manquements retenus à charge de M. [X] par la décision entreprise;
2. a) Emission de factures pour des prestations postérieures à la fin de sa mission de liquidateur de la s.a [A]
Attendu que selon M. [X], sa démission en tant que liquidateur de la s.a. [A]
n’a jamais été entérinée, de sorte que sa mission et ses prestations de liquidateur
se sont poursuivies, ce qui justifie les factures émises après le 15 décembre 1999;
Attendu que faute de données précises et probantes quant à la date à laquelle la
mission de liquidateur de M. [X] a effectivement pris fin, il y a lieu d’admettre son explication, de sorte que sur ce point, son opposition est fondée;
b) Prélèvements injustifiés dans la caisse de la s.a. [A]
Attendu en revanche que cette explication n’est pas de nature à justifier les nombreux prélèvements que M. [X] a effectués au cours de l’année 2000 sur les
comptes bancaires de la société [A], pour un montant total de 95.510 BEF, soit
65.986 BEF de plus que la somme de ses factures;
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Qu’à l’intervention de son avocat, Me. (...), ladite société s’est plainte de ces
prélèvements auprès de M. [X], qui n’a émis aucune contestation à ce sujet,
mais a au contraire effectué, apparemment en décembre 2000, un versement de
50.000 BEF, à valoir sur les sommes irrégulièrement prélevées, versement effectué au départ du compte d’une autre société, la s.a. [B], dont question au
point 3 ci-dessous;
Qu’au cours de son audition, M. [X] n’a émis aucune déclaration, sauf à
reconnaître les difficultés financières auxquelles il est confronté et qui l’ont
contraint à solliciter des délais de paiement à l’administration de la TVA;
Attendu par conséquent, qu’à concurrence de 65.986 BEF au moins, les prélèvements effectués par M. [X] sur les comptes de la société en vertu de ses pouvoirs
de liquidateur de celle-ci, sont constitutifs d’abus de confiance au sens de l’article 491 du Code pénal;
Que sur ce point l’opposition n’est donc pas fondée;
3. La confusion par M. [X] des avoirs de la s.a. [B] avec les siens
Attendu que tant dans sa lettre du 14 février 2003 qu’au cours de son audition par la Commission de Discipline, M. [X] a contesté qu’il y aurait dans
son chef confusion entre les actifs de la s.p.r.l. [Y] & C° et ceux de la s.a. [B]
et a affirmé qu’aucune transaction entre ces sociétés n’a eu un caractère frauduleux;
Qu’il a précisé qu’il n’est pas administrateur de la s.a. [B], dont l’administrateur est son frère;
Que pour le surplus, il n’a toutefois fourni aucune explication quant à l’ordre
qu’il a donné de virer, au départ du compte de la s.a. [B] auprès de la CCB,
un montant de 50.000 BEF au profit de la s.a. [A], en déduction de sa dette
personnelle envers cette dernière;
Attendu qu’en l’absence d’autres éléments, ceux dont dispose la Commission de
Discipline ne permettent pas de présumer qu’en effectuant le virement susdit, M
[X] aurait, maquant à la bonne foi, confondu les actifs de la s.a. [B] avec les
siens propres;
Que sur ce point l’opposition est donc également fondée;
4. Le manque de déférence et de collaboration à l’égard des organes de l’Institut
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Attendu que M. [X], faisant état de son audition par la Commission de sur280
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veillance le 20 avril 2001 et de sa lettre à celle-ci du 23 avril, conteste le manquement qui lui est reproché;
Attendu cependant qu’il a fallu trois invitations successives à se présenter
devant ladite Commission pour que M. [X] se présente finalement devant elle,
sans lui fournir pour autant les précisions qu’elle aurait souhaité obtenir de lui;
Que sur ce point, l’opposition n’est donc pas fondée;
Appréciation
Attendu que l’opposition est fondée en ce qui concerne les faits énoncés aux points
2.a et 3 ci-dessus, mais ne l’est pas en ce qui concerne ceux énoncés aux points 1,
2.b et 4;
Qu’à eux seuls, ces derniers justifient, par leur gravité, la peine de la radiation
qui a été infligée à M. [X] par la décision par défaut du 16 janvier 2003.”.
Er is tegen deze beslissing geen beroep aangetekend.
 0175/2001/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid – gebrek
aan medewerking
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2001 (p. 208-209),
heeft de Tuchtcommissie een uitspraak gedaan.
De Raad verweet de betrokken bedrijfsrevisor een inbreuk op de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan de grondslag
liggen van het beroep, omwille van het feit dat hij niet of laattijdig reageerde op de herhaalde verzoeken om informatie vanwege het IBR.
De Tuchtcommissie heeft de betrokken bedrijfsrevisor een schorsing
van vijftien dagen opgelegd.
De argumenten luiden als volgt:
“Door sommige informatie pas na herhaalde aanmaningen en andere helemaal
niet mede te delen aan het Instituut, handelde de heer [X] in strijd met de
waardigheid van het beroep en met het respect dat een bedrijfsrevisor aan zijn
confraters verschuldigd is (artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari
1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren). Bovendien heeft hij
daardoor het Instituut belemmerd in zijn opdracht om op efficiënte wijze toeIBR – JAARVERSLAG 2003
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zicht uit te oefenen op de uitvoering van zijn opdracht in een vennootschap, die
in staat van faillissement werd verklaard.
5. De Tuchtcommissie stelt vast dat de heer [X] gehandeld heeft in strijd met
artikel 19bis, 2° van de wet van 22 juli 1953 en dat de tenlasteleggingen
bewezen zijn.
6. Bij het bepalen van de sanctie wordt enerzijds rekening gehouden met de
ernst van de tekortkoming en anderzijds met het feit dat de heer [X] te kennen
heeft gegeven dat hij beseft een fout te hebben gemaakt en zich daarvoor heeft
verontschuldigd.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
 0176/2002/F – Commission de discipline – definitieve beslissing
Niet-betaling van bijdragen – gebrek aan medewerking
De betrokken revisor wordt ten laste gelegd de verschuldigde bijdragen
niet te hebben betaald en onvoldoende respect te hebben betoond voor de
organen van het beroep.
De Tuchtcommissie heeft een berisping uitgesproken, rekening houdend met de volgende omstandigheden:
“Attendu que d’une pièce versée au dossier disciplinaire, il ressort que l’intégralité des sommes visées dans le rapport du Conseil, a été payée à l’Institut le 3
mai 2002;
Que l’infraction reprochée a donc actuellement pris fin;
Attendu que M. [X], tout en reconnaissant sa négligence et celle de la société
dont il est le gérant, fait valoir à titre de circonstances atténuantes une longue
maladie et une perte de clientèle.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
 0189/2002/F – Commission de discipline – definitieve beslissing
Niet-betaling van bijdragen

XV

De Raad verwijt aan de betrokken bedrijfsrevisor de niet-betaling van de
verschuldigde bijdragen en het systematisch nalaten te antwoorden op de
herhaalde verzoeken van het Instituut terzake.
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De Tuchtcommissie heeft op verzet de schrapping bevestigd:
“Attendu que tant dans sa lettre du 25 novembre 2002 qu’au cours de son
audition par la Commission de Discipline, M. [X] a reconnu être encore
redevable envers l’Institut d’un solde au titre de cotisations relatives à l’année
2001, dont il n’a payé qu’une partie;
Que connaissant actuellement des difficultés financières, il ne peut préciser le
moment où le solde restant dû serait payé;
Qu’il plaide toutefois qu’il ne voit pas en quoi cette situation pourrait nuire à
l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises;
Qu’il estime par conséquent que la sanction de la radiation ne serait pas justifiée;
Attendu cependant que l’article 6 de la loi du 22 juillet 1953 impose aux
membres de l’I.R.E. le paiement d’une cotisation annuelle, dont le montant est
fixé par l’assemblée générale, dans les limites et selon les modalités fixées par le
règlement d’ordre intérieur de l’Institut;
Que sauf dans les conditions énoncées à l’article 7, avant-dernier alinéa, de
l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de
l’I.R.E. – conditions qui ne sont pas réalisées dans le chef de M. [X] – aucune
disposition légale ou réglementaire ne dispense, ou ne permet au Conseil de
l’Institut de dispenser, un membre du paiement de tout ou partie de la cotisation
annuelle;
Qu’ainsi, contrairement à ce que plaide M. [X], le paiement intégral de la
cotisation due à l’Institut est, en vertu de la loi, essentiel à l’exercice de la
profession;
Qu’il s’agit là non seulement d’une application du principe général de non discrimination entre les membres de l’Institut, mais aussi de la garantie du principe d’indépendance, fondamental pour l’exercice de la profession du reviseur
d’entreprises, l’indépendance de ce dernier étant susceptible d’être fragilisée, voire
mise en péril, par son impécuniosité éventuelle, dont le non paiement de la cotisation constitue un indice;
Attendu que le paiement intégral de la cotisation due à l’Institut étant exigé
par la loi elle-même, la Commission de Discipline méconnaîtrait celle-ci en
infligeant au reviseur qui manque à son obligation sur ce point, une peine qui
lui permettrait de poursuivre ou de reprendre à terme l’exercice de la profession;
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Que la radiation infligée à M. [X] par la décision du 16 janvier 2003 est
donc justifiée;
Que l’opposition formée par M. [X] contre cette décision n’est par conséquent pas
fondée.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0191/2002/F – Commission de discipline – Commission d’appel
definitieve beslissing
Niet-betaling van bijdragen
De Raad verwijt aan de betrokken bedrijfsrevisor het systematisch nalaten
te antwoorden op de verzoeken van het Instituut in verband met de bijdragen.
De Tuchtcommissie had bij verstek een schrapping uitgesproken tegen
de revisor en zijn revisorenvennootschap.
Op verzet heeft de Tuchtcommissie de uitspraak uitgesteld en wel om
volgende redenen:
“Attendu que par lettres des 28 février 2003 et 5 mars 2003, le Président de
l’I.R.E. a informé la Commission de Discipline que le Conseil de l’Institut a
accepté, respectivement le 10 janvier 2003 avec effet au 31 décembre 2002, et le
28 février 2003 avec effet immédiat, la démission de la SCPRL [Y] et celle de
M. [X], étant les deux intéressés dans la présente procédure disciplinaire;
Attendu que ces derniers ont donc perdu la qualité de membre de l’Institut,
respectivement le 31 décembre 2002 et le 28 février 2003 (article 5, § 4,
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre
intérieur de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises), et que cette situation est
inchangée à ce jour;
Que celle-ci a pour conséquence qu’actuellement, les deux intéressés ne font plus
partie du “corps de spécialistes” qui constitue l’assiette de la mission d’intérêt
général dont est investi l’I.R.E. par l’article 2 de la loi du 22 juillet 1953
créant un Institut des reviseurs d’entreprises, mission consistant notamment à
veiller à la capacité fonctionnelle des membres de ce corps;
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Que l’action disciplinaire est l’un des moyens mis à la disposition de l’Institut
pour exécuter ladite mission;
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Attendu qu’à l’égard de M. [X] et de la SCPRL [Y], cette mission a pris fin
respectivement le 28 février 2003 et le 31 décembre 2002, et ne redeviendrait
effective qu’au jour où ces intéressés (ou l’un d’eux), seraient à nouveau inscrits
au tableau par application de l’article 6 de l’arrêté royal du 20 avril 1989
susvisé;
Que corollairement, à l’heure actuelle, ces deux intéressés ne sont plus soumis à
la déontologie spécifique des reviseurs d’entreprises, ni par conséquent aux règles
disciplinaires qui leur sont applicables;
Que l’article 19bis de la loi susdite du 22 juillet 1953, qui est d’interprétation restrictive, stipule d’ailleurs que des peines disciplinaires peuvent être infligées “aux reviseurs”, ce qui implique que ces peines ne pourraient être infligées
aux personnes, physiques ou morales, qui ne sont pas ou plus reviseurs d’entreprises, comme c’est le cas des deux intéressés dans la présente procédure;
Que la circonstance que celle-ci en soit au stade de l’opposition est sans incidence, dès lors que l’issue de ce recours, dont l’effet ne sortirait qu’à partir
d’aujourd’hui et pour l’avenir, n’en aurait aucun puisque, dans l’état actuel des
choses, l’I.R.E. n’a plus de mission en ce qui concerne les intéressés et que ceux-ci
ne sont plus affectés par la décision qui serait rendue;
Attendu que dans ces circonstances, mais vu la réversibilité de la situation des
intéressés, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente opposition aussi longtemps que cet état de choses subsiste.”.
De Raad van het Instituut heeft beroep aangetekend.
De Commissie van beroep heeft als volgt geoordeeld:
“Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que:
1. par décision du 11 septembre 2002 la Commission de Discipline, statuant
par défaut, infligea la peine de la radiation à M. [X] et à la SCPRL [Y],
décision qui fut notifiée à ceux-ci le 12 septembre 2002 (date récépissé postal);
2. sous la date du 8 octobre 2002, M. [X] et la SCPRL [Y) formèrent opposition à la décision précitée (acte d’opposition reçu le 11 octobre 2002);
3. ensuite de leur opposition, M. [X] et la SCPRL [Y] comparurent à
l’audience du 16 janvier 2003 de la Commission de Discipline laquelle, les
débats ayant été clos, tint la cause en délibéré, la décision devant être rendue
“dans les deux mois” (voir procès-verbal d’audience du 16 janvier 2003);
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4. que durant ce délibéré, la Commission de Discipline eut connaissance de la
survenance des faits suivants:
– par lettre du 28 février 2003, le Président de l’Institut informa la Présidente de la Commission de Discipline que le Conseil de l’Institut avait, lors de
sa séance du 10 janvier 2003 – soit antérieurement à l’audience du 16 janvier
2003 de la Commission de Discipline – accepté la démission de la SCPRL [Y]
en tant que membre de l’Institut à la date du 31 décembre 2002;
– par lettre du 28 février 2003 adressée à l’Institut, M. [X] forma une
demande de démission à soumettre au Conseil de l’Institut lequel, lors de sa
séance tenue à la même date, accepta ladite démission de membre de l’Institut
avec effet à la date du 28 février 2003, ce dont la Présidente de la Commission
de Discipline fut informée par lettre du 5 mars 2003;
5. le 1er avril 2003 la Commission de Discipline rendit la décision actuellement querellée, sursoyant à statuer sur l’opposition formée par M. [X] et par la
SCPRL [Y] contre la décision prononcée le 11 septembre 2002;
Attendu que, comme l’a souligné avec pertinence la Commission de Discipline à
propos de la discipline professionnelle que ladite Commission exerce sur les réviseurs d’entreprises (voir article 19 de la loi subséquente), l’article 19bis de la
loi du 22 juillet 1953, telle que modifiée par la loi du 21 février 1985,
énonce: “Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux réviseurs”;
Qu’il s’en déduit que ces peines ne peuvent être infligées qu’à des personnes,
physiques ou morales, ayant la qualité de réviseur d’entreprises, qualité qui
subsiste dans le chef du membre démissionnaire jusqu’au jour où le conseil lui
notifie que sa démission est acceptée (article 5 § 4 de l’arrêté royal du 20 avril
1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut).”.
De Commissie van beroep beslist dus als volgt:
“I. sur la recevabilité de l’opposition:
Attendu que lorsque M. [X] et la SCPRL [Y] formèrent le 8 octobre 2002
opposition à la décision de la Commission de Discipline du 11 septembre 2002,
qui leur fut notifiée le 12 septembre 2002, ils avaient toujours l’un et l’autre
la qualité de réviseur d’entreprises;
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Que l’opposition de ces derniers, formée dans le délai de 30 jours fixé par l’article 20bis de la loi, était dès lors recevable;
286

IBR – JAARVERSLAG 2003

II. sur la compétence de la Commission de Discipline:
a) à l’égard de la SCPRL [Y]
Attendu que lorsque la SCPRL [Y] comparut à l’audience du 16 janvier
2003 de la Commission de Discipline, représentée par son organe, M. [X], elle
n’avait plus la qualité de réviseur d’entreprises, sa démission en tant que membre de l’Institut ayant été acceptée le 10 janvier 2003 avec effet au 31 décembre
2002 et n’étant pas dénié que cette acceptation a été notifiée à l’intéressée;
Qu’il s’ensuit que la Commission de Discipline n’avait plus compétence pour
statuer sur l’opposition formée par ladite société contre la décision de la Commission de Discipline du 11 septembre 2002 (voir articles 19 et 19bis de la loi du
22 juillet 1953);
b) à l’égard de M. [X]
Attendu qu’en revanche lors de sa comparution en nom personnel à l’audience
susdite du 16 janvier 2003, M. [X] était toujours réviseur d’entreprises; qu’à
son égard la Commission de Discipline avait toujours compétence pour connaître
du fond de l’opposition, sauf à ordonner une réouverture des débats, ce qui ne fut
pas le cas, conformément aux dispositions de l’article 774 du Code judiciaire
pour survenance d’un fait nouveau et capital, en l’occurence la perte de la qualité de réviseur d’entreprises durant le délibéré;
Attendu qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Commission de céans est en
mesure de constater que M. [X], ensuite de sa démission de membre de l’Institut
du 28 février 2003, démission acceptée avec effet à cette date et dont il n’est pas
dénié que cette acceptation a été notifiée, ne relève plus des commissions disciplinaires et que l’opposition qu’il a formée contre la décision de la Commission de
Discipline du 11 septembre 2002 est actuellement sans objet.”.
De Commissie van beroep heeft bijgevolg kennis genomen van het
ontslag als bedrijfsrevisor en heeft ten aanzien van bedrijfsrevisor [X] en
zijn revisorenvennootschap burg. BVBA [Y] geen straf uitgesproken aangezien zij niet meer ingeschreven waren op de lijst van de bedrijfsrevisoren
sinds de aanvaarding van het ontslag door de Raad.
Er is geen voorziening in cassatie ingediend.
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 0199/2002/F – Commission de discipline – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
De Raad verwijt aan de betrokken bedrijfsrevisor zijn jaarlijkse mededeling niet aan het Instituut te hebben overgemaakt. Het niet-uitvoeren van
dergelijke verplichting is een inbreuk op de principes van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid die aan de grondslag liggen van het beroep.
De Tuchtcommissie heeft bij verstek een schrapping uitgesproken.
Op verzet heeft de Tuchtcommissie de sanctie tegen de bedrijfsrevisor
herleid tot een waarschuwing:
“Attendu que tant dans sa lettre du 25 novembre 2002 qu’au cours de son
audition par la Commission de Discipline, M. [X] a fait valoir que les informations sur les activités de son cabinet pour l’année 2000 qui eussent dû être
transmises à l’Institut pour le 30 juin 2001, l’ont été par télécopie du 2 janvier
2003, soit avec un retard de dix-huit mois et après trois rappels émanant de
l’Institut;
Que le manquement reproché a donc existé mais a pris fin à cette dernière date;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu réduire à
l’avertissement la peine à infliger à ce dernier.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0203/2002/F – Commission de discipline – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
De betrokken bedrijfsrevisor heeft nagelaten de jaarlijkse mededeling aan
het Instituut over te maken. De Tuchtcommissie heeft de bedrijfsrevisor en
zijn revisorenvennootschap een berisping opgelegd omwille van het feit:
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“que l’infraction reprochée a (...) actuellement pris fin.
Attendu que (X), tout en reconnaissant sa négligence et celle de la société dont il
est gérant, fait valoir à titre de circonstances atténuantes une longue maladie et
une perte de clientèle.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
288

IBR – JAARVERSLAG 2003

 0211/2002/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid – nalaten
van een aangeduide revisor van het uitvoeren van een kwaliteitscontrole
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2002 (p. 146), heeft
de Tuchtcommissie een uitspraak gedaan.
De Raad verwijt de betrokken bedrijfsrevior niet te zijn overgegaan tot
het uitvoeren van een kwaliteitscontrole, waartoe hij zich als aangeduide
revisor had verbonden.
De Tuchtcommissie heeft een schorsing van een maand als sanctie uitgesproken:
“1. Met een brief van 4 november 1996 stelde de heer [X] zich bij het Instituut
der Bedrijfsrevisoren kandidaat om aangesteld te worden als “aangeduide revisor” met het oog op het doorvoeren van kwaliteitscontroles bij confraters.
In juni 1998 werd de heer [X] aangeduid om de confraternele controle uit te
voeren bij het kantoor B.V.B.A. [Y] te (...).
In een brief d.d. 18 november 1998 liet de Voorzitter van het Instituut aan de
heer [X] weten dat hij de verslagen van de confraternele controle die ten laatste
op 31 oktober 1998 op het Instituut dienden te worden ingeleverd, nog niet had
ontvangen.
Op 31 mei 1999 werd de heer [X], samen met zijn confrater (...), aangeduid
om de confraternele controle uit te voeren bij het kantoor (...) te (...).
Met een schrijven van 2 november 2000 liet de Voorzitter van het Instituut aan
de heer [X] weten dat de verslagen in verband met de controle bij de BVBA
[Y] nog steeds niet waren meegedeeld. Er werd hem gevraagd ze over te maken
vóór 30 november 2000.
Uit een brief van 16 oktober 2001 van het Instituut bleek dat deze verslagen
op dat ogenblik nog altijd niet waren meegedeeld.
Op 16 januari 2002 volgde een aangetekende ingebrekestelling, zowel in verband met de verslagen betreffende het kantoor [Y], als in verband met deze voor
(...). Aangezien daarop geen reactie kwam, werd de heer [X] met aangetekende
brief van 15 februari 2002 uitgenodigd om op 25 februari 2002 gehoord te
worden voor de Commissie Kwaliteitscontrole.
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Volgens een brief d.d. 28 februari 2002 van het Instituut had de heer [X] zich
naar aanleiding van dit onderhoud verbonden om de verslagen over te maken
aan het revisorenkantoor (...) tegen 15 maart 2002 en om ze vóór 31 maart
2002 getekend aan het Instituut toe te sturen. Uit een schrijven van 9 april
2002 blijkt evenwel dat deze verslagen nog steeds niet waren overgemaakt.
2. Als verweer riep de heer [X] in dat de confraternele controle weliswaar was
doorgevoerd, doch dat hij de controleverslagen niet had kunnen opmaken wegens
teveel werk en andere omstandigheden.
De Tuchtcommissie stelt vast dat de heer [X] zelf zijn kandidatuur heeft gesteld en de opdrachten inzake confraternele controle heeft aanvaard. Hij diende
rekening te houden met de bijkomende werklast die daardoor veroorzaakt wordt.
Wanneer hij om een of andere reden de opdracht toch niet kon uitvoeren of voltooien, diende hij het Instituut daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Door nagelaten te hebben de verslagen, die in het kader van deze confraternele
controle dienden opgesteld te worden, aan de betrokken bedrijfsrevisor en aan het
Instituut mede te delen, heeft de heer [X] gehandeld in strijd met de waardigheid van het beroep en met het respect dat een bedrijfsrevisor aan zijn confraters
verschuldigd is (artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren). Bovendien heeft hij daardoor
het Instituut belemmerd in de uitoefening van het toezicht dat het krachtens zijn
wettelijke opdracht heeft in verband met de uitvoering door zijn leden van de
hun toevertrouwde opdrachten (artikel 18ter van de wet van 22 juli 1953
houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren).
De houding van de heer [X] is des te meer laakbaar aangezien hij zelfs niet
heeft geantwoord op de herhaalde briefwisseling van het Instituut, waarvan
sommige aangetekend was verstuurd. Bovendien hield hij zich niet aan de
afspraak die gemaakt was naar aanleiding van het onderhoud dat hij op
25 februari 2002 had met de Commissie Kwaliteitscontrole. Het blijkt dat hij
tot op de dag van de zitting van de Tuchtcommissie de betreffende verslagen nog
steeds niet had neergelegd.
3. De Tuchtcommissie stelt vast dat de heer [X] gehandeld heeft in strijd met
artikel 19bis, 2° van de wet van 22 juli 1953 en dat de tenlasteleggingen
bewezen zijn.
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4. Bij het bepalen van de sanctie wordt enerzijds rekening gehouden met de
ernst van de tekortkoming en anderzijds met het feit dat de heer [X] nooit eer290
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der tuchtrechtelijk vervolgd werd en met de vaststelling dat het Instituut door
zijn stilzitten de indruk wekte dat het niet al te veel belang hechtte aan een tijdige afhandeling van de confraternele controle. De Tuchtcommissie stelt namelijk vast dat, na een eerste verzoek tot mededeling van de verslagen in november
1998, het Instituut pas 2 jaar later, namelijk in november 2000, opnieuw
informeerde naar de stand van zaken. Toen daarop geen reactie kwam, verstreek
er nogmaals elf maanden vooraleer verder navraag werd gedaan omtrent de
betreffende verslagen.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0213/2002/F – Commission d’appel – voorziening in cassatie
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
deelname aan het bestuur van een handelsvennootschap –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
In het tuchtdossier, zoals toegelicht in het Jaarverslag 2002 (p. 146-147),
heeft de Commissie van beroep de schrapping, zoals uitgesproken door de
Tuchtcommissie, vervangen door een schorsing van één jaar op basis van
de volgende redenering:
“Sur le premier manquement: participation à la gestion d’une société commerciale
Attendu que Monsieur [X] soutient qu’en sa qualité de réviseur d’entreprises, il
ne jouait aucun rôle au sein de la société commerciale S.A. [A], dont il était
“président d’honneur” et que les investissements importants qu’il y a consacrés
l’ont été à titre privé;
Attendu que s’il ne peut se déduire de la seule circonstance qu’un actionnaire
majoritaire au sein de la société précitée, Monsieur [X] participait à la gestion
de ladite société, il ressort notamment des pièces du dossier:
– que lors d’une convention de cession d’actions du 15 octobre 1999, Monsieur
[X] s’est porté cessionnaire de 322 actions de la S.A. [A] pour le prix de
3.125.000 francs, “au nom d’un groupe de supporters”; qu’il est apparu à ce
dernier titre à l’assemblée générale extraordinaire qui s’ensuivit le 22 octobre
1999, ce qui donna lieu ensuite à l’ouverture d’une situation litigieuse, certains
prétendant que Monsieur [X] se refusait de redistribuer les actions à ceux qu’il
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avait représentés (v. correspondances échangées avec Me (...) et le procès-verbal de
l’assemblée générale du 19 mai 2000 tenue à l’endroit désigné par Monsieur
[X] lorsqu’il provoqua cette assemblée en invoquant sa détention de plus de
20 % des actions de la société (v. pièce 2.6);
– que dans la lettre qu’il adressa le 29 juin 2000 (pièce 2.27) au président
du tribunal de commerce de (...) dans le cadre du litige l’opposant aux “supporters” précités, Monsieur [X], en raison d’une mission antérieure en tant que
commissaire-réviseur, déclara se “permettre de croire que je suis un des seuls à
pouvoir superviser, efficacement, un club de football, tant au point de vue
comptabilité, droit et gestion de sociétés” et admit avoir “pris personnellement
l’engagement d’honorer toutes les dettes contractées par le club (sauf fraudes qui
m’auraient été cachées bien entendu)”, tout en contestant “exercer quelque
direction de fait sur le club”, mais espérant “par (s)a présence et le réseau de
relations qu’(il) posséd(ait) contribuer à favoriser l’image et la réputation du
club”;
– qu’à l’élaboration le (...) de la Convention sur la sécurité lors des matches
de football de la saison (...) avec les autorités communales, de police et
d’assistance (pièce 2.48), le club de [A] fut “représenté par Monsieur [X],
président”, étant précisé au point 0.5 de ladite convention que “Dès qu’il en a
connaissance, l’organisateur, Monsieur [X], signalera à chaque cosignataire
toute intention ou décision de changement de date, ainsi que tout élément susceptible de modifier le degré de dangerosité d’un match”;
– que la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de
football (pièce 2.49) précise aux articles 2 à 7 les obligations de l’organisateur,
qualité reconnue à Monsieur [X] par la convention précitée du (...), avec obligation notamment de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour
prévenir les atteintes aux personnes et aux biens;
– que la pièce 2.46 du dossier (...) révèle que le président du comité responsable envers la Fédération, du club (...) est Monsieur [X], titulaire depuis le (...)
de la carte de couleur bleue délivrée au “ Dirigeant responsable” (pièce 2.4);
– que de nombreux articles de presse (pièces 2.50 et suivantes) laissent apparaître que Monsieur [X] se présentait comme “président” actif du club;
qu’ainsi:
– la presse du (...) rapporte qu’un sieur (...), également membre du comité
responsable (pièce 2.46), reproche à Monsieur [X] “de vouloir diriger le
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club seul et de ne déléguer ses parts qu’à quelques personnes de ses amis” ce à
quoi Monsieur [X] aurait répondu qu’il détenait 71 % des parts et qu’il
souhaitait travailler dans un esprit d’unité;
– celle du (...), à propos de l’école des jeunes, cite Monsieur [X] comme
président du club, qui aurait affirmé à l’interview qu’il recevait énormément de plaintes de parents et que la direction se devait d’intervenir en
raison de la vocation sociale du club;
– le (...) dans un article signé (...) sous le titre “(...)”; il est rapporté que
“Après avoir assuré le maintien, [X] entame la suite de son plan pour
réaliser, un jour, son rêve de D 1” et l’article de préciser: “[X] ne compte
pas déroger au plan en trois phases qu’il s’était fixé lors de son arrivée aux
commandes du club”;
– le (...) publie un article intitulé “le chimiste connaît la solution” où il
est dit que le Club de [A] “a, au moins, la satisfaction de pouvoir repartir
avec [X] qui veut lui rendre une image sympathique et le faire progresser
sans brûler les étapes. [X] a perdu pas mal de temps et d’énergie dans
de vaines querelles mais a renforcé sa position en nommant de nouveaux
administrateurs favorables à sa cause”;
– dans un article du (...) intitulé (...), Monsieur [X] est cité à l’interview comme “président” et “patron” du club; qu’il en sera de même dans
d’autres articles de presse;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que Monsieur [X] apparaît avoir
assuré la gestion de la S.A. [A] et qu’il n’a pas respecté, contrairement à ce
qu’il prétendait en sa lettre du 22 mai 2002 adressée à la Commission de surveillance de l’Institut, “la barrière qui devait séparer les administrateurs actifs
d’un Président d’honneur”, qualité dont il s’est revêtu;
Attendu que c’est dès lors à bon droit que la Commission de discipline a dit que
l’infraction ainsi reprochée à Monsieur [X] était établie et qu’elle constituait
un manquement aux obligations légales et réglementaires visées par le Conseil de
l’Institut dans son rapport du 6 septembre 2002;
Attendu qu’actuellement Monsieur [X] a démissionné de sa fonction, qu’il
qualifie à tort de “président d’honneur” sans pouvoir de gestion, et a cédé 200
de ses actions de la société [A] à son fils (...), devenu administrateur délégué de
ladite société;
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Que, depuis l’injonction à lui faite par le Conseil de l’Institut le 18 juillet
2002, “de cesser dans le mois toute activité de gestion à quelque titre que ce soit,
dans la S.A. [A]”, même si son statut peut être ambigu, ne serait-ce que par les
liens de parenté avec son cessionnaire, force est de constater qu’aucun acte concret
de gestion ne peut être actuellement imputé à Monsieur [X]; qu’on ne peut considérer qu’il persiste dans le manquement susdit d’autant que les fonctions de président de conseil d’administration de la société sont assumées depuis le début de
l’année 2002 par Monsieur (...) (v. attestation du 15 mai 2003).
Sur le deuxième manquement: ommission de communication de la déclaration
annuelle pour l’année 2000.
Attendu que Monsieur [X] ne dénie pas ce manquement, la déclaration requise
n’ayant été reçue à l’Institut que le 23 octobre 2002, soit avec un retard de près
de quatre mois;
Sur le troisième manquement: atteinte au devoir de réserve
Attendu que le premier numéro de la revue “(...)” (...), éditée au nom du
(...) (pièce 2.43) débute par le “Mot du président” signé par Monsieur [X]
“président d’honneur” et contient des propos, indignes d’un réviseur d’entreprises,
qui constituent une atteinte aux principes de dignité et de délicatesse auxquels
est soumis tout réviseur;
Attendu que s’il est vrai que la qualité de réviseur d’entreprises de Monsieur
[X] n’apparaît pas comme telle dans le texte incriminé, ce dernier mentionne
qu’il a “fait le droit et le pratique tous les jours, ainsi que les matières économiques et comptables”; que, lors de l’action en référé portée devant le président du
tribunal de commerce de (...) (v. supra) Monsieur [X] apparait comme réviseur
d’entreprises (v. ordonnance), action dont ce dernier fait référence dans le texte;
Que celui-ci, publié comme dit ci-dessus sous le nom de [X], accuse nommément
“certains prétendus supporters d’être d’une méchanceté et d’une imbécillité profondes”, traitant certains de “fossoyeurs”, Monsieur [X] se disant en outre
“consterné par la hauteur de la saleté et de la traîtrise d’une partie de la race
‘humaine’” et d’invoquer également “la mesquinerie, la mauvaise foi et l’hypocrisie de certains”;
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Que le texte publié provoqua la réaction d’une des personnes visées (v. lettre Dr
(...) du 12 octobre 2001) qui sollicitait des excuses estimant “les termes déplacés, et particulièrement injurieux” et considérant que “l’insulte a des limites que
l’honnête homme ne peut accepter de voir franchir” (pièce 2.44);
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(...)
Attendu qu’il s’ensuit que ce manquement au devoir de réserve est établi,
Monsieur [X] soutenant vainement qu’il ne fut pas l’auteur des textes dont la
rédaction aurait été assurée par des tiers, alors qu’il n’a adressé aucun démenti
ni par la voie de la presse sportive, ni aux personnes concernées par la publication et dont certaines ont manifesté leur désapprobation; que l’attestation délivrée le 14 mai 2003 par Monsieur (...), qui invoque le bénévolat pour justifier
des excès, outre qu’elle est ambiguë, est dépourvue de pertinence;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que tous les manquements reprochés à
Monsieur [X] demeurent établis et que ce dernier, par son comportement, a failli
à ses obligations professionnelles et aux principes de dignité, de probité et de
délicatesse qui font la base de la profession (article 19bis de la loi);
Qu’à cet égard si la décision de la Commission de discipline doit être confirmée,
la sanction à infliger à l’auteur des faits peut être ramenée à la suspension temporaire, tenu compte des bons antécédents de Monsieur [X] et de la cessation
apparente de ses fonctions actives au sein de la S.A. [A]; qu’ainsi la sanction à
infliger pour l’ensemble des manquements précités peut être celle de la suspension
pour un terme d’une année.”.
De betrokken bedrijfsrevisor heeft een voorziening in cassatie ingediend.

 0214/2002/N – Commissie van Beroep – definitieve beslissing
Laattijdig indienen van het stagedagboek
De Stagecommissie heeft een stagiair-bedrijfsrevisor een verlenging van
zijn stage van zes maanden opgelegd, alsook een opschorting van zijn
stage gedurende drie maanden omwille van de laattijdige indiening van
zijn stagedagboek. De stagiair-bedrijfsrevisor heeft beroep aangetekend bij
de Commissie van beroep.
De Commissie van beroep heeft de verlenging van de stage met zes
maanden bevestigd maar heeft de opschorting van de stage voor een duur
van drie maanden teruggebracht tot een berisping:

XV
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“Over de verlenging van de stage:
Overwegende dat art. 9 van het K.B. van 13 oktober 1987, betreffende de stage
van de kandidaat-bedrijfsrevisoren, aan de Stagecommissie een aantal bevoegdheden verleent, waaronder het voorstellen aan de Raad van het I.B.R. van de
uitreiking van de eindestagegetuigschriften (1e), het toezicht op het volbrengen
van de stage (2e), het onderzoeken van de stagedagboeken (5e), de organisatie
van het toelatings- en bekwaamheidsexamen (8e);
dat dit artikel 9 aan de Stagecommissie ook de bevoegdheid verleent, onder 9e:
de stagiairs, die niet zijn geslaagd in het bekwaamheidsexamen, bijkomende
taken op te leggen ter vervolmaking van hun praktijkopleiding en, onder 10e: te
beslissen over de verkorting, over de schorsing en ook over de verlenging van de
stageduur;
dat deze beslissing over de verkorting, schorsing of verlenging van de stage
slechts kan worden genomen “in de gevallen bepaald in dit besluit”(1),
dat, steeds volgens art. 9, 10e, “behoudens andersluidende bepaling ... tegen die
beslissingen beroep (kan) worden ingesteld bij de Raad”;

XV

(1) Omtrent de “gevallen bepaald in dit besluit” waarin tot een verlenging kan worden beslist,
moet vooreerst worden verwezen naar het verslag aan de Koning (Cf. Vademecum van
de Bedrijfsrevisor, Plichtenleer & Controlenormen, I.B.R., 2001, p.45), waarin, met
een impliciete verwijzing naar art. 16 W. 22 juli 1953, onder de hoofding “duur van
de stage”, wordt vermeld: “De wet bepaalt dat de stageduur in principe drie jaar bedraagt.
Met bepaalde waarborgen, die in het reglement zijn opgenomen, kan de duur van de stage worden verlengd, wanneer de opleiding van de stagiair onvoldoende wordt geacht en voornamelijk
wanneer hij niet slaagt voor het bekwaamheidsexamen.”
Art. 3, tweede lid van het K.B. van 13 oktober 1987 bepaalt: “Wanneer de stagecommissie de opleiding van de stagiair onvoldoende acht, kan zij de duur van de stage ten hoogste driemaal met maximum een jaar verlengen.”
Volgens art. 36, tweede lid van hetzelfde K.B. worden de stagiairs reeds in de loop
van de laatste zes maanden van de stage – en bijgevolg voor het beëindigen ervan –
tot het bekwaamheidsexamen toegelaten.
Er moet ook worden verwezen naar het reeds geciteerde art. 9 van het besproken
K.B.en de daarin aan de Stagecommissie verleende bevoegdheden, waaronder deze sub
9e, en naar het art. 39 ervan dat aan de jury van het bekwaamheidsexamen toelaat een
aanbeveling te doen aan de Stagecommissie “om de kandidaat bijkomende werkzaamheden
op te leggen”.
In art. 27 van het K.B. van 13 oktober 1987 wordt bepaald dat de stage eindigt,
onder meer door de aflevering van het getuigschrift van eindestage (zie hier ook het
art. 9, 1e), aflevering die blijkbaar geschiedt na het slagen in het bekwaamheidsexamen (Cf. Plichtenleer & Controlenormen, op. cit., p. 181, nr. 7.8).
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Overwegende dat art. 32 K.B. 13 oktober 1987 aan de Stagecommissie ook de
bevoegdheid verleent tuchtstraffen op te leggen aan een stagiair “die de regels
inzake tucht en plichtenleer niet naleeft”;
Overwegende dat in het “Jaarverslag 1999” van het I.B.R. enkele beslissingen
van de Stagecommissie ter kennis werden gebracht, meer bepaald, p. 216 nr.
10.6, omtrent het in voege treden van een nieuwe stagedagboek en onder nr.
10.7:
“10.7. Laattijdige indienen van een stagedagboek
De stagiair die zijn stagedagboek niet op de door de Stagecommissie gestelde
datum heeft ingediend, loopt een stageverlenging op voor een duur van zes
maand. Hetzelfde geldt voor een stageboek dat wel tijdig werd ingestuurd maar
niet in orde is en na regularisatie na de gestelde datum zou binnenkomen.
Deze administratieve sanctie bedraagt meer dan een verlenging van zes maand
wanneer het stagedagboek meer dan zes maand te laat wordt ingediend.
In dit geval is de duur van de verlenging gelijk aan de duur van de vertraging
in de afgifte van het stagedagboek. Ingeval van herhaling van de nalatigheid,
kan een tuchtrechtelijke sanctie worden uitgesproken.”
Overwegende dat in het “Jaarverslag 2000”, p. 216-217, werd gemeld, met
verwijzing naar pagina 216 van het “Jaarverslag 1999” dat 73 stagiairs
hun stagedagboek laattijdig – dit is na 15 augustus 2000 – hadden ingediend
en een stageverlenging van 6 maanden kregen;
dat voor de periode van 1 juli 2000 tot 30 juni 2001 werd medegedeeld dat
het stagedagboek uiterlijk op 16 augustus 2001 moest worden ingediend;
Overwegende dat de Stagecommissie in haar beslissing van 12 september 2001
aan [X] een verlenging oplegde van de stage gedurende zes maanden met verwijzing naar de pag. 216-217 van het “Jaarverslag 2000”;
Overwegende dat deze “administratieve sanctie” (Cf. “Jaarverslag 1999”,
p. 216, geciteerd), in de mate dat het gaat om de verlenging zoals bedoeld in
art. 9, 10°, K.B. 13 oktober 1987, slechts vatbaar is voor een hoger beroep bij
de Raad van het I.B.R. en niet bij de Commissie van Beroep;
dat tegen deze sanctie, in de mate dat het zou gaan om een tuchtstraf zoals
bedoeld in art. 32 K.B. 13 oktober 1987, slechts tijdig een hoger beroep bij de
Commissie van Beroep kon worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen
(art. 21, § 2, W. 22 juli 1953), te rekenen vanaf de kennisgeving:
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297

XV

Overwegende dat het hoger beroep d.d. 7 februari 2002 tegen de op 14 september
2001 ter kennis gebrachte beslissing van 12 september 2001, ingesteld voor de
Commissie van Beroep, bijgevolg niet ontvankelijk is, zowel met toepassing van
art. 9, 10e K.B. 13 oktober 1987 als volgens de regels van art. 21 W. 22 juli
1953;
Over de tuchtstraf d.d. 11 januari 2002:
Overwegende dat het hoger beroep van 7 februari 2002, in de mate dat het
gericht is tegen de beslissing van 11 januari 2002, tijdig en regelmatig werd
ingesteld; dat het ontvankelijk is en toelaatbaar;
Overwegende dat de tuchtvordering, die op 5 oktober 2001 door de Stagecommissie werd ingesteld tegen [X] en die aanleiding zal geven tot de tuchtstraf
d.d. 11 januari 2002 – in tegenstelling tot de administratieve sanctie van
12 september 2001 die steunde op de vaststelling dat het stagedagboek niet ten
laatste op donderdag 16 augustus 2001 op de zetel van het I.B.R. was ingediend – haar oorzaak vond in het feit dat:
“In de aangetekende brief van 12 september 2001 werd ... gevraagd om het stagedagboek vóór 30 september 2001 in te dienen.
Sindsdien heeft de stagiair op geen enkele manier gereageerd op deze brief.
Bovendien heeft hij zijn stagedagboek nog steeds niet ingediend.”
dat de beslissing van 11 januari 2002 bijgevolg steunt op het niet respecteren
van een termijn die verstreek eind september 2001, terwijl de beslissing van
12 september 2001 steunde op het niet in acht nemen van een half augustus
2001 verstreken termijn;
dat er terzake dan ook geen sprake kan zijn van een schending van het principe
“non bis in idem”;

XV

Overwegende dat de appellante aan de behandeling ter zitting van Stagecommissie d.d. 7 december 2001 een aantal verwijten richt die een schending
zouden uitmaken van sommige regels van het Gerechtelijk Wetboek, van de rechten van de verdediging en meer algemeen van het E.V.R.M. – in het bijzonder
art. 6 – verwijten die als volgt kunnen worden geresumeerd:
– de behandeling gebeurde met gesloten deuren;
– slechts vijf van de zeven leden van de Stagecommissie waren aanwezig (Cf.
het verzoekschrift in hoger beroep, pagina 3, nr. 8 – pagina 4, sub 12
wordt bij materiële vergissing vermeld dat slechts vier van de zes leden aanwezig waren);
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–
–
–
–

de stagemeester werd afzonderlijk gehoord;
de appellante had voorafgaandelijk geen kennis van het dossier;
de Stagecommissie treedt op zowel als vervolgende overheid dan als rechter;
de Stagecommissie bestaat uitsluitend uit bedrijfsrevisoren;

Overwegende dat eerst en vooral moet worden vastgesteld dat de Stagecommissie
geldig kan beraadslagen wanneer ten minste vijf leden aanwezig zijn (art. 7
K.B. 13 oktober 1987);
Overwegende dat artikel 6, lid 1, E.V.R.M. niet vereist dat het tuchtrechtscollege – te dezen de Stagecommissie – dat onder het toezicht staat van hogere
rechtsprekende organen, zelf aan de voorschriften voldoet van dit artikel;
dat het voldoende is dat het rechtsprekend orgaan met volle rechtsmacht, hier de
Commissie van Beroep, dat bevoegd is om de beslissingen van dat tuchtrechtscollege in rechte en in feite te toetsen, die vereisten vervult(1);
Overwegende dat de huidige zaak voor de Commissie van Beroep werd behandeld met open deuren;
dat alle betrokkenen – de stagiaire, de stagemeester en de voorzitter van de
Stagecommissie – werden aanhoord in mekaars aanwezigheid;
dat de appellante, samen met haar raadsman, vóór de zitting van 2 juli 2002
ruim de gelegenheid heeft gehad om het dossier in te zien;
dat de Commissie van Beroep geen vervolgende partij is en regelmatig was
samengesteld;
Overwegende dat bijgevolg werd voldaan aan alle regels van gerechtelijk recht
en van het E.V.R.M.;
Overwegende dat blijkt uit de voorgelegde stukken en uit de hierboven geciteerde
jaarverslagen van het I.B.R. van 1999 en 2000 dat de stagiairs regelmatig op
de hoogte werden gesteld van de datum waarop hun stagedagboek moest worden
afgeven op het Instituut;
dat de appellante zich hieraan niet heeft gehouden, wat haar een verlenging

(1) Cass. 12 maart 1998, onvolledig gepubliceerd in Bull., 1998, nr. 139, p. 323. Zie ook
de mercuriale die op 1 september 2000 werd uitgesproken door procureur-generaal
J. du Jardin, “Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettigheid door
het Hof van Cassatie”, R.W. 2000-01, p. 785-810, in het bijzonder p. 794-799.
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opleverde van haar stage, die haar bij schrijven van 12 september 2001 ter
kennis werd gebracht;
dat haar tezelfdertijd werd gevraagd haar stagedagboek alsnog in te dienen
voor 28 september 2001;
Overwegende dat zij aan dit laatste verzoek geen gevolg gaf;
dat zij aldus een houding heeft aangenomen die in strijd is met de waardigheid,
de rechtschapenheid en de kiesheid en vooral met het respect dat zij aan haar
confraters, leden van het I.B.R. en in het bijzonder aan de Stagecommissie verschuldigd is (art. 3 K.B. 10 januari 1994 en art. 19bis W. 22 juli
1953,ingevoegd bij de Wet van 21 februari 1985);
dat het foutief karakter van deze houding, die dagtekent van september 2001,
niet wordt weggenomen doordat de appellante op 5 juni 2001 moeder zou zijn
geworden van een dochtertje;
dat de vordering, zoals zij voorkomt in de beslissing van de Stagecommissie d.d.
5 oktober 2001, bijgevolg gegrond is;
Overwegende dat aan de appellante met toepassing van art. 32 K.B. 13 oktober
1987 junxto art. 20 W. 22 juli 1953 – en ingevolge het door haar ingestelde
rechtsmiddel dat geen hogere straf toelaat dan haar in eerste aanleg werd opgelegd – een waarschuwing kan worden opgelegd, een berisping of een schorsing
van haar stage gedurende ten hoogste drie maanden;
Overwegende dat de Commissie van Beroep bij het bepalen van de straf en de
strafmaat, enerzijds rekening houdt met de door de appellante in haar verzoekschrift in hoger beroep ingeroepen verzachtende omstandigheden;
dat anderzijds de redelijkheid en de effectiviteit van de tuchtprocedure vereisen
dat aan deze jonge stagiair-bedrijfsrevisor duidelijk wordt gemaakt dat de
functie van bedrijfsrevisor een hoge mate vereist aan discipline en aan onafhankelijkheid, ook tegenover zijn eigen persoonlijkheid;
dat deze discipline en onafhankelijkheid niet toelaten dat, omwille van gebeurtenissen in het privé-leven die geen overmacht uitmaken, de verplichtingen van
het beroep in het gedrang komen;
Overwegende dat in deze omstandigheden een berisping zich opdringt.”.
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Er is geen voorziening in cassatie ingesteld.
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 0215/2002/F Niet-betaling van de bijdragen – gebrek aan
medewerking
De Raad verwijt de betrokken bedrijfsrevisor zijn bijdragen niet te hebben
betaald en systematisch nagelaten te hebben te antwoorden op de herhaalde verzoeken van het Instituut terzake.
De Raad heeft het ontslag van de betrokken bedrijfsrevisor aanvaard,
waardoor de tuchtprocedure zonder voorwerp is geworden.

 0216/2002/F – Commission de discipline – definitieve beslissing
Niet-betaling van de bijdragen – gebrek aan medewerking
Een bedrijfsrevisor laat systematisch na te antwoorden op de herhaalde
verzoeken van het Instituut in verband met de verschuldigde bijdragen.
De Tuchtcommissie heeft de betrokken bedrijfsrevisor geschrapt:
“Attendu que l’article 6 de la loi du 22 juillet 1953 impose aux membres
de l’I.R.E. le paiement d’une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par
l’assemblée générale, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement
d’ordre intérieur de l’Institut;
Que sauf dans les conditions énoncées à l’article 7, avant-dernier alinéa, de
l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de
l’I.R.E. — conditions qui ne sont pas réalisées dans le chef de M. [X] —
aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense, ou ne permet au Conseil
de l’Institut de dispenser, un membre du paiement de tout ou partie de la cotisation annuelle;
Qu’ainsi, contrairement à ce que plaide M. [X], le paiement intégral de la cotisation due à l’Institut est, en vertu de la loi, essentiel à l’exercice de la profession;
Qu’il s’agit là non seulement d’une application du principe général de non
discrimination entre les membres de l’Institut, mais aussi de la garantie du
principe d’indépendance, fondamental pour l’exercice de la profession du reviseur
d’entreprises, l’indépendance de ce dernier étant susceptible d’être fragilisée, voire
mise en péril, par son impécuniosité éventuelle, dont le non paiement de la cotisation constitue un indice (cfr. article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un
Institut des reviseurs d’entreprises);
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Attendu que le paiement intégral de la cotisation due à l’Institut étant exigé
par la loi elle-même, la Commission de Discipline méconnaîtrait celle-ci en
infligeant au reviseur qui manque à son obligation sur ce point, une peine qui
lui permettrait de poursuivre ou de reprendre à terme l’exercice de la profession;
Que la peine à infliger à M. [X] ne peut donc être que celle de la radiation;
Que cette peine englobe celles que justifieraient les autres manquements visés dans
le rapport du Conseil.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0217/2003/F – Commission de discipline
Algemene controlenormen
De Raad verwijt de betrokken revisor een verslag zonder voorbehoud te
hebben opgemaakt met betrekking tot de jaarrekening van een vennootschap die kort daarna failliet gaat. Hij wordt diverse inbreuken op de algemene controlenormen ten laste gelegd.
Er is nog geen beslissing.

 0218/2003/F – Commission de discipline – beroep aangetekend
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
algemene controlenormen – onafhankelijkheid
De betrokken bedrijfsrevisor wordt verweten te zijn tekortgekomen aan
zijn professionele verplichtingen, alsook aan de principes van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid omwille van het feit:
– dat hij werkmethodes toepast die niet performant en doelmatig zijn,
hetgeen een ernstige inbreuk op de technische en professionele voorschriften inhoudt, met name de niet-naleving van paragrafen 1.1. en
1.2 alsook hoofdstuk 2 van de algemene controlenormen;
– dat hij de verplichting om zich onafhankelijk op te stellen bij de uitoefening van zijn commissarismandaat bij twee vennootschappen zou
geschonden hebben.

XV

De Tuchtcommissie heeft een schrapping uitgesproken:
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“1. La méconnaissance des §§ 1.1. et 1.2 et du chapitre 2 des Normes générales
de révision
Attendu que se basant sur l’examen, effectué en 2002, de deux dossiers de
travail de M. [X] en qualité de commissaire, dans le cadre d’une enquête
initiée par la Commission de surveillance de l’Institut, le Conseil relève dans
son rapport à la Commission de Discipline, les lacunes suivantes:
a. dans le dossier [A] SA:
– pas de programme de contrôle écrit,
– pour les différentes rubriques de l’actif et du passif: pas d’explication sur la
méthode de travail suivie, pas de preuve de contrôle, aucune conclusion des
contrôles effectués,
– pas de confirmation de solde clients et fournisseurs; pas de lettres d’avocats;
pas de preuve de contrôle alternatif clients/fournisseurs,
– pas de preuve de contrôle interne,
– pas de contrôle physique ni en valeur du stock (qui constitue 33 % du
bilan),
– pas de preuve du contrôle achat/vente,
– cut-off néant – pas de preuve,
– pas de contrôle sur les participations;
b. dans le dossier [B] SA:
– pas de programme de contrôle ni de plan de travail écrit,
– pas de preuve du contrôle interne,
– M. [X] assiste aux conseils d’administration et est au courant du fonctionnement de l’entreprise et probablement des zones à risques,
– comptes clients et fournisseurs: pas de circularisation ni de contrôle alternatif, pas de lettres aux avocats, pas de lettres aux banques,
– pas de preuve écrite du contrôle physique ni en valeur du stock (18 M sur
total bilan 72 M),
– aucune conclusion des contrôles,
– comptes de résultats: pas de preuve de contrôle à l’exception d’une copie des
comptes du secrétariat social;
Attendu qu’au cours de son audition par la Commission de Discipline, M.
[X], sans s’exprimer de manière détaillée au sujet des lacunes énoncées ci-dessus,
s’est référé essentiellement au rapport établi le 18 août 2000 par le Confrère
(...) suite aux visites qu’il a faites au cabinet de M. [X] dans le cadre du
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contrôle confraternel, rapport qui, tenant compte de la petite taille du cabinet,
conclut à un “satisfecit”, assorti de quatre recommandations;
Que M. [X] maintient par conséquent que sa méthode de travail, et donc ses
travaux de contrôle, sont appropriés à la taille de son cabinet;
Attendu cependant que les lacunes relevées ci-dessus l’ont été sur base des dossiers
de 2001 que M. [X] a constitués pour le contrôle des comptes annuels de ces
deux sociétés relatifs à l’exercice 2000, l’un de ces deux dossiers [A] étant le
plus important du cabinet de l’intéressé;
Que ces deux dossiers (pièce 2.2.b. du dossier disciplinaire) consistent chacun en
une liasse de documents, notamment comptables, provenant de l’entreprise concernée, mais ne comportent quasi aucune note ou annotation de la main de M. [X]
ou de l’un de ses collaborateurs, alors que de telles notes et annotations forment
la trace d’un travail effectif de contrôle, tel que l’implique la mission de commissaire;
Que les lacunes dénoncées par le Conseil de l’Institut dans son rapport à la
Commission de Discipline sont donc vérifiées et ne sont pas justifiées ni justifiables par la taille du cabinet de M. [X] ni par la celle des entreprises concernées;
Attendu en effet, qu’en tant que réviseur d’entreprises, M. [X] est “obligé de
consigner (...) par écrit les travaux de contrôle effectués (...) de façon à garder
de manière fidèle la trace de l’exécution de sa mission. Ces documents de travail
doivent être conservés dix ans” (article 2.2. des Normes générales de révision,
édictées en application de l’article 18bis de la loi du 22 juillet 1953);
Que cette règle est explicitée par la Recommandation relative aux documents de
travail du reviseur d’entreprises du 5 janvier 1987 (Vademecum I.R.E. 2002,
p. 1035 et suiv.), qui précise notamment:
– “Le dossier de travail illustrera clairement la réalisation concrète du
programme de travail” et doit répondre à un certain nombre d’exigences qualitatives telles que “le caractère systématique, la clarté et le caractère complet”,
chaque document devant “être un moyen pour atteindre un objectif précis et ne
pas constituer une fin en soi” (point 3.2.);
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– “Tout dossier comprendra au moins (...) des notes relatives aux constatations
faites et à la manière dont les problèmes spécifiques qui se sont manifestés en
cours de contrôle ont été résolus” (point 3.3.);
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– “Le dossier relatif au contrôle des comptes annuels devrait comprendre (...) les
annotations relatives aux montants vérifiés des comptes annuels” (point 3.4.);
Attendu que dès lors que les dossiers examinés révèlent l’absence quasi totale de
documents de travail tels que visés au point 2.2. des Normes générales de révision, le grief exposé au point 1 du rapport du Conseil de l’Institut est établi;
Que M. [X] a donc méconnu l’article 2 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994
relatif aux obligations des reviseurs d’entreprises, qui lui impose de se conformer
notamment aux normes de révision usuelles de l’Institut;
Que de plus, dès lors qu’aux termes de l’article 2.2. et des alinéas 2.2.2.,
2.2.3. et 2.2.4. des Normes générales de révision, les documents de travail
constituent la preuve du travail effectivement accompli, l’absence ou l’indigence
de ces documents vaut présomption de l’absence ou de l’insuffisance du travail
effectué par M. [X] au regard de celui qu’impliquent les missions de commissaire qui lui étaient attribuées;
Qu’en l’absence de tout élément discordant sur ce point, M. [X] est par conséquent présumé avoir certifié les comptes des deux sociétés visées sans les avoir contrôlés comme la loi et les règles de la profession lui imposaient de le faire;
2. La méconnaissance de l’obligation d’indépendance du commissaire
a. La participation aux conseils d’administration des deux sociétés concernées
Attendu qu’au cours de son audition par la Commission de Discipline, M.
[X], contestant par ailleurs avoir joué le rôle de “secrétaire” lors des réunions
des conseils d’administration auxquelles il a assisté, a soutenu que sa présence à
ces réunions s’inscrivait dans le cadre limité de sa mission de commissaire des
sociétés concernées;
Attendu cependant que cette version des choses est contredite par les pièces 2.2.b.
du dossier disciplinaire, qui révèlent que:
– au cours de l’année 2000, M. [X] a assisté aux réunions du conseil
d’administration de la SA [A], qui se confond avec celui de la SA [B], des
10 et 20 janvier, 7 et 16 février, 14 et 27 mars, 4 avril, 1er et 15 septembre,
6 octobre, 2 et 27 novembre et 18 décembre, et au cours de l’année 2001, à celles
des 29 janvier,1er mars, 6 avril et 2 mai;
– à chacune de ces réunions correspond un compte-rendu écrit de sa main, qui,
dans un certain nombre de cas a été transcrit sur ordinateur, ce qui indique que
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M. [X] y tenait la plume et y assumait donc bien la fonction de secrétaire;
– ces comptes-rendus révèlent que les points à l’ordre du jour de ces réunions
concernaient toutes questions quelconques, notamment celles relatives à la gestion
de l’entreprise (telles que stratégie commerciale, marketing, recrutement de
personnel, etc.), et que M. [X] participait à ces réunions du début à la fin, de
sorte que, contrairement à ses dires, sa présence n’était pas limitée à des questions
liées à sa mission de commissaire;
– ses prestations au sein du conseil d’administration ont d’ailleurs été rémunérées par des jetons de présence et n’entraient donc pas dans le cadre de sa mission
de commissaire, rémunérée par le montant fixe établi par l’assemblée générale des
sociétés concernées, comme le prévoit l’article 134 du Code des sociétés;
Que le grief adressé à ce sujet par le Conseil de l’Institut à M. [X] dans son
rapport du 28 février 2003, est par conséquent établi;
Que les prestations de M. [X] au sein du conseil d’administration des deux
sociétés concernées constituent effectivement une infraction caractérisée à l’article
8, § 1, de la loi du 22 juillet 1953 et à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du
10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises;
b. L’insuffisance des prestations d’audit
Attendu que dans son rapport du 28 février 2003 (p. 3/5, point 2.5.), le
Conseil expose les éléments, puisés dans les documents remis par M. [X] au
cours du contrôle de qualité dont il a fait l’objet, desquels le Conseil déduit que
les prestations d’audit de M. [X] pour la SA [A] se limitent à 24 heures, soit
un nombre d’heures et donc un travail insuffisant au regard du chiffre d’affaires de cette entreprise (300 millions BEF);
Attendu qu’au cours de son audition par la Commission de Discipline, M.
[X], alléguant des dysfonctionnements de son système informatique, a mis en
doute la fiabilité de ses propres documents sur ce point;
Que s’étant toutefois abstenu de préciser les dysfonctionnements allégués ainsi que
le nombre d’heures qu’il aurait effectivement consacrées à ses prestations d’audit
proprement dites, sa contestation ne peut être tenue pour sérieuse;
Attendu par conséquent que le manquement qui lui est reproché est établi;
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Qu’il est d’ailleurs en cohérence avec celui exposé ci-dessus au point 1
(méconnaissance des Normes générales de révision);
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c. La certification des comptes – sans réserve – de la SA [A] alors qu’un
montant de BEF 20 millions à titre d’amendes fiscales n’a pas été provisionné
Attendu que la Commission de surveillance expose dans son rapport du 19 avril
2002 (pièce 2.l), avoir relevé dans les comptes annuels aux 31.12.99 et
2000 de la susdite société un poste “autres charges d’exploitation” important
(1999: BEF 3,5 millions; 2000: BEF 6,5 millions), concernant en réalité des
acomptes payés à valoir sur des amendes TVA arrêtées transactionnellement en
1999 à un total d’environ BEF 20 millions;
Que selon ce rapport, M. [X] a déclaré que ce montant n’était pas provisionné
dans le bilan au 31.12.99 du fait de l’étalement dans le temps du paiement, et
ce afin d’éviter une réaction des banques au détriment du client;
Attendu qu’au cours de son audition par la Commission de Discipline, M. [X]
a plaidé que, contrairement à ce qui est relaté dans le rapport du 19 avril
2002 de la Commission de surveillance au sujet de son objectif d’éviter une
réaction des banques au détriment de son client, la certification qui lui est
reprochée serait le résultat d’une erreur, erreur dont les conséquences seraient
à relativiser, le rapport de gestion faisant état de la transaction avec l’administration de la TVA;
Attendu que par cette argumentation, M. [X] reconnaît que les comptes annuels
de la SA (A) n’eussent pu être certifiés comme ils l’ont été, mais attribue la certification qui lui est ici reprochée à une erreur, impliquant ainsi l’absence de
caractère intentionnel dans son chef;
Que M. [X] s’abstient cependant de s’expliquer de quelque manière que ce soit
sur les circonstances qui auraient eu pour effet de l’induire en erreur, et ce en
dépit de la mention relative à l’accord transactionnel avec la TVA dans le rapport de gestion, cette mention étant de nature à attirer son attention;
Qu’en revanche, l’évidence des effets négatifs que le provisionnement de cette dette
dans les comptes annuels auraient pu avoir sur les relations commerciales de
l’entreprise, achève de priver de crédibilité la thèse de M. [X] selon laquelle ce
serait par erreur, et donc non intentionnellement, qu’il a certifié les comptes
annuels en leur état comme il l’a fait;
Que de toute manière, une telle erreur serait inadmissible dans le chef du réviseur d’entreprises, commissaire de la société en cause;
Qu’en effet, compte tenu du caractère indubitablement significatif de la dette
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TVA de cette société, en raison notamment de son importance au regard de son
bénéfice annuel, lequel s’est élevé en 2000 à quelque 5 millions BEF, de la
distribution d’un dividende alors que l’exercice se serait clôturé par une perte si
la lourde transaction TVA avait été prise en charge comme elle aurait dû l’être,
les comptes annuels de celle-ci ne donnent pas “une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière ainsi que du résultat de la société” s’ils ne contiennent
pas la dette résultant de ladite transaction (articles 24 et 33 de l’arrêté royal
du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés);
Que pourtant, l’article 144, alinéa 1er, 3° du Code des sociétés impose aux commissaires d’indiquer spécialement dans leur rapport si, à leur avis, les comptes
annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats de la société;
Attendu d’autre part, que le rapport de gestion n’est pas de nature à affecter la
certification de tels comptes par le commissaire et ne peut d’aucune manière servir
de substitut à une information relative à une dette effective et certaine qui eût
dû être comptabilisée en tant que telle et donc figurer comme telle dans les comptes annuels;
Qu’en l’espèce d’ailleurs, l’information contenue dans le rapport de gestion
auquel M. [X] se réfère, est incomplète, voire tronquée, puisqu’il n’y est pas fait
mention du montant total de la transaction ni de la somme restant à payer;
Attendu par conséquent que le fait ici visé est également établi et qu’il constitue
un autre manquement grave et caractérisé de M. [X] aux dispositions légales et
réglementaires visées par le Conseil de l’I.R.E. dans son rapport du 28 février
2003;
Appréciation
Attendu qu’en synthèse, il ressort des considérations exposées ci-dessus que
M. [X] abuse de sa qualité de réviseur d’entreprises pour certifier des comptes
annuels, non seulement sans les avoir contrôlés comme le lui imposent la loi et
les dispositions normatives applicables en vertu de la loi, mais en outre, et
sciemment, alors qu’ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine de la
société auxquels ils se rapportent;
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Qu’une telle manière de faire est la négation même de la raison d’être de la profession de réviseur d’entreprises, instituée et organisée notamment dans le but,
d’intérêt général, de fournir aux tiers une garantie sur la qualité de l’information financière portée par les entreprises à la connaissance du public;
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Qu’il s’agit là donc de manquements professionnels particulièrement graves,
d’ailleurs susceptibles d’être sanctionnés pénalement (article 171, § 2, du Code
des sociétés; article 16, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité);
Attendu d’autre part, que l’indépendance du réviseur d’entreprises dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, constitue l’une des exigences essentielles de
la profession, directement liée à sa raison d’être;
Que la méconnaissance par M. [X] de son obligation à cet égard, notamment
par sa participation, au sein du conseil d’administration, à la gestion des entreprises dont il est censé contrôler les comptes, est donc inacceptable;
Attendu que M. [X] a ainsi manqué, de manière grave, caractérisée et répétitive, voire habituelle, à ses obligations professionnelles dans l’exercice de ses missions de reviseur d’entreprises, ainsi qu’aux principe de dignité, de probité et de
délicatesse qui font la base de la profession (article 19bis, 1° et 2° de la loi du
22 juillet 1953 créant un Institut des reviseurs d’entreprises), ce qui justifie
qu’une peine disciplinaire lui soit infligée;
Que force est ainsi de constater que, fondamentalement, le comportement professionnel de M. [X] s’est dégradé depuis août 2000, époque du rapport établi par
le confrère (...) dans le cadre d’un contrôle confraternel ou de qualité, pour
aboutir à conférer un caractère abusif à l’usage qu’il fait du titre et de la qualité de reviseur d’entreprises;
Attendu d’autre part, que persistant à nier ou à refuser d’admettre l’évidence de
ses manquements aux règles et obligations de la profession, M. [X], par sa
propension à présenter les choses sous une forme altérée ou maquillée, n’offre
aucune perspective dans le sens d’une prise de conscience de l’absolue nécessité
qu’il y a pour lui, comme pour tout réviseur d’entreprises, de les respecter ni, par
conséquent, d’une intention de se conformer à cette nécessité à l’avenir;
Que dès lors qu’il y a lieu de craindre qu’il ne persiste, fût-ce à terme, dans
l’abus qu’il fait actuellement du titre et de la qualité de réviseur d’entreprises,
la peine à lui infliger ne pourrait être que celle de la radiation.”.
De bedrijfsrevisor heeft beroep aangetekend. De zaak kon nog niet
worden behandeld wegens het uitblijven van de benoeming van magistraten via koninklijk besluit.
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 0219/2003/N – Tuchtcommissie –definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
De Raad verwijt twee bedrijfsrevisoren, alsook de revisorenvennootschap
waarvan ze deel uitmaken, te hebben nagelaten hun jaarlijkse mededeling
aan het Instituut over te maken, niettegenstaande de herhaalde herinneringen vanwege het IBR terzake.
De Tuchtcommissie heeft een waarschuwing opgelegd aan de twee
bedrijfsrevisoren en aan hun revisorenvennootschap.
De redenering van de Tuchtcommissie is als volgt:
“Uit de voorliggende stukken blijkt dat de B.V.B.A. [Y] herhaaldelijk is
aangeschreven met het oog op het overmaken van de jaarlijkse mededeling over
2001. Dit gebeurde bij brieven van 20 december 2002 en 10 februari 2003 en
bij aangetekende brief van 14 maart 2003. Met dit laatste schrijven werd zij
formeel in gebreke gesteld om “uiterlijk voor 31 maart 2003” de gevraagde
informatie mede te delen.
Bij brief gedateerd 28 maart 2003, doch die het Instituut pas verklaard ontvangen te hebben op 8 april 2003, werd het formulier met betrekking tot de
jaarlijkse mededeling in verband met de werkzaamheden over de periode van
1 juli 2000 tot 30 juni 2001 overgemaakt.
Het ten laste gelegde feit wordt als zodanig niet betwist. In hun schriftelijk verweer van 8 juli 2003 van de B.V.B.A. [Y], die ondertekend is door de heer
[X], zetten de betrokkenen uiteen dat het niet de bedoeling was deze verplichting niet na te komen en worden verontschuldigingen aangeboden wegens het niet
tijdig vervullen ervan. Tegelijk werd het formulier met betrekking tot de jaarlijkse mededelingen in verband met de werkzaamheden over de periode van
1 juli 2001 tot 30 juni 2002 overgemaakt.

XV

De vaststelling dat één van de beide zaakvoerders, volgens verklaring van de
heer [X] sedert 1 januari 2003 wegens ziekte onbeschikbaar is, maakte geen
overmacht uit in hoofde van de B.V.B.A. [Y]. De betreffende jaarlijkse mededelingen dienden trouwens reeds aan het Instituut overgemaakt te zijn, respectievelijk tegen uiterlijk 31 december 2001 en 31 december 2002 (artikel 32 van
het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk
reglement).
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De feiten zijn bewezen ten laste van de drie betrokkenen. Bij het bepalen van de
tuchtsanctie wordt rekening gehouden met het feit dat de betreffende jaarlijkse
mededelingen inmiddels werden overgemaakt en met de vaststelling dat de
betrokkenen nog niet eerder het voorwerp hebben uitgemaakt van een tuchtvervolging.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0220/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
De betrokken bedrijfsrevisor heeft zijn jaarlijkse mededeling niet aan het
Instituut overgemaakt. Deze houding is strijdig met het respect dat hij
verschuldigd is aan de organen van het beroep alsook met de principes van
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid.
De Tuchtcommissie heeft de bedrijfsrevisor en zijn revisorenvennootschap een berisping opgelegd:
“Bespreking
Uit de voorliggende stukken blijkt dat de burgerlijke B.V.B.A. [Y] herhaaldelijk is aangeschreven met het oog op het overmaken van de jaarlijkse mededeling
van haar werkzaamheden over 2001. Dit gebeurde bij brieven van 20 december
2002 en 10 februari 2003 en bij aangetekende brief van 14 maart 2003.
Met dit laatste schrijven werd zij formeel in gebreke gesteld om “uiterlijk voor
31 maart 2003” de gevraagde informatie mede te delen. Deze aangetekende
zending is ongeopend teruggekeerd met de vermelding “niet afgehaald”.
De B.V.B.A. [Y] en de heer [X] betwisten het hen ten laste gelegde feit niet,
doch roepen als verzachtende omstandigheid een plotse toename in van de werkdruk, ingevolge het feit dat de heer [X] aangesteld werd als adjunct-curator
van het faillissement van Sabena en een begin maart 2002 gestarte samenwerking met een andere bedrijfsrevisor niet vlot verliep. Deze feiten maken geen
overmacht uit in hoofde van de B.V.B.A. [Y]. De jaarlijkse mededeling over
2002, die de betrokkenen met een brief van 22 september 2003 overmaakten
aan het Instituut, ter attentie van de voorzitter van de Tuchtcommissie, heeft
betrekking op “het boekjaar van 12 maanden dat afsluit op 31 december
2002”. De jaarlijkse mededeling over 2001 betrof dus een boekjaar dat afsloot
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op 31 december 2001. Op grond van artikel 32, derde lid van het koninklijk
besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van
het IBR diende deze jaarlijkse mededeling reeds op 30 juni 2002 aan het
Instituut overgemaakt te worden. Het feit dat dit pas meer dan een jaar later
gebeurde, nadat een vervolging voor de Tuchtcommissie was ingesteld, kan niet
verklaard worden door de werkdruk, doch getuigt van een gebrek aan respect ten
aanzien van de confraters en van het Instituut, dat een wettelijke opdracht heeft
om toezicht uit te oefenen op de beroepsuitoefening
Het ten laste gelegde feit is bewezen en maakt in hoofde van de vennootschap en
haar zaakvoerder een inbreuk uit de op de wettelijke, reglementaire en deontologische verplichtingen aangehaald in het verslag van de Raad.
Bij het bepalen van de tuchtsanctie wordt rekening gehouden met de vaststelling
dat de jaarlijkse mededeling over 2001 uiteindelijk werd overgemaakt, na de
oproeping voor de Tuchtcommissie, en met de vaststelling dat de betrokkenen nog
niet eerder het voorwerp hebben uitgemaakt van een tuchtvervolging.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0221/2003/N – Tuchtcommissie – beroep aangetekend
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
De betrokken bedrijfsrevisor wordt verweten geen jaarlijkse mededeling
aan het Instituut te hebben overgemaakt.
De Tuchtcommissie legt aan de bedrijfsrevisor en zijn revisorenvennootschap een schorsing van acht dagen op:
“Bespreking
Uit de voorliggende stukken blijkt dat de B.V.B.A. [Y] herhaaldelijk is aangeschreven met het oog op het overmaken van de jaarlijkse mededeling over
2001. Dit gebeurde bij brieven van 20 december 2002 en 10 februari 2003 en
bij aangetekende brief van 14 maart 2003. Met dit laatste schrijven werd zij
formeel in gebreke gesteld om “uiterlijk voor 31 maart 2003” de gevraagde
informatie mede te delen. Deze aangetekende zending is ongeopend teruggekeerd
met de vermelding “niet afgehaald”.

XV

Het ten laste gelegde feit is bewezen en maakt in hoofde van de vennootschap en
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haar zaakvoerder een inbreuk uit de op de wettelijke, reglementaire en deontologische verplichtingen aangehaald in het verslag van de Raad.
Bij het bepalen van de tuchtsanctie wordt rekening gehouden enerzijds met de
vaststelling dat de jaarlijkse mededeling over 2001 nog steeds niet is overgemaakt en anderzijds met de vaststelling dat de betrokkenen nog niet eerder het
voorwerp hebben uitgemaakt van een tuchtvervolging.”.
Zowel de bedrijfsrevisor als de revisorenvennootschap hebben beroep
aangetekend. Er is nog geen uitspraak.

 0222/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
De betrokken bedrijfsrevisor wordt verweten geen jaarlijkse mededeling
aan het Instituut te hebben overgemaakt.
De Tuchtcommissie legt aan de bedrijfsrevisor een schorsing van acht
dagen op:
“Uit de voorliggende stukken blijkt dat heer [X] herhaaldelijk is aangeschreven met het oog op het overmaken van de jaarlijkse mededeling over 2001. Dit
gebeurde bij brieven van 20 december 2002 en 10 februari 2003 en bij aangetekende brief van 14 maart 2003. Met dit laatste schrijven werd hij formeel in
gebreke gesteld om “uiterlijk voor 31 maart 2003” de gevraagde informatie
mede te delen.
Ter zitting van 14 juli 2003 om 11 uur verklaart de heer [X] dat hij de
jaarlijkse mededeling over 2001 zal overhandigen tegen 15 uur. De zaak
wordt in voortzetting gesteld op 14 juli 2003 om 15 uur.
De heer [X] verschijnt opnieuw en overhandigt de jaarlijkse mededelingen over
2001 en 2002 aan de Tuchtcommissie.
Het ten laste gelegde feit is bewezen en maakt een inbreuk uit de op de wettelijke, reglementaire en deontologische verplichtingen aangehaald in het verslag
van de Raad.
Bij het bepalen van de tuchtsanctie wordt rekening gehouden met de vaststelling
dat de heer [X] eerder reeds veroordeeld werd door de tuchtcommissie wegens het
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systematisch nalaten te antwoorden op het herhaald verzoek vanwege het IBR
om zich in regel te stellen inzake de bijdrageplicht en de jaarlijkse mededeling.
Als verzachtende omstandigheid wordt het feit in aanmerking genomen dat hij
ter zitting alsnog de jaarlijkse mededeling over 2001 heeft overhandigd.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
 0223/2003/F – Commission de discipline – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-indiening van de jaarlijkse mededeling
De inbreuken die aan de betrokken revisor worden ten laste gelegd, zijn
dezelfde als deze in de dossiers met nummer 0199/2002/F, 0203/2002/F,
0219/2003/N, 0220/2003/N, 0221/2003/N (jaarlijkse mededeling).
De Tuchtcommissie legt aan de bedrijfsrevisor een waarschuwing op:
“Attendu que le document manquant a été remis à l’Institut qui l’a estampillé
pour réception le 8 mai 2003, soit avec dix mois de retard;
Que l’infraction reprochée a donc actuellement pris fin;
Appréciation
Attendu que le manquement reproché est établi et qu’il constitue une infraction
aux dispositions légales et réglementaires visées par le Conseil de l’Institut dans
son rapport du 4 avril 2003 à la Commission de Discipline, mais qu’il a pris
fin dans le courant de la présente procédure disciplinaire;
Que compte tenu de ceci ainsi que de l’ensemble des circonstances de la présente
cause, il y a lieu d’infliger à Madame [X] une peine disciplinaire qui peut,
par modération, être réduite en l’espèce à celle de l’avertissement.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
 0224/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-betaling van de bijdragen

XV

De betrokken bedrijfsrevisor heeft nagelaten zijn bijdragen aan het Instituut te betalen.
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Inmiddels is de betaling geregulariseerd en de Tuchtcommissie heeft
dan ook een berisping uitgesproken.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0225/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-betaling van de bijdragen
De feiten die de betrokken revisor worden ten laste gelegd, zijn identiek
aan deze in het voornoemd dossier 0224/2003/N. De bedrijfsrevisor heeft
reeds het voorwerp uitgemaakt van twee andere gelijkaardige tuchtdossiers; de Tuchtcommissie legt hem dan ook een schorsing van één
maand op.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0226/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid – gebrek
aan medewerking
De betrokken bedrijfsrevisor heeft als commisaris van een vennootschap
een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd over de jaarrekening van de
vennootschap, terwijl het college van interne commissarissen van deze vennootschap het verslag over de jaarrekening niet heeft aanvaard.
De verwijzing naar de tuchtinstantie is gebaseerd op het feit dat de
bedrijfsrevisor geen gevolg heeft gegeven aan de vragen om informatie
hieromtrent vanwege het Instituut. Dit gebrek aan respect houdt een
inbreuk in op de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid
die aan de grondslag liggen van het beroep van bedrijfsrevisor.
De Tuchtcommissie heeft een waarschuwing uitgesproken:
“Bespreking
1. Uit de voorliggende stukken blijkt dat het heer [Z] in april 2000 bij het
Instituut een klacht formuleerde, waarin de verantwoordelijkheid van de heer
[X] ter discussie werd gesteld in het kader van de uitoefening van zijn manIBR – JAARVERSLAG 2003
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daat van commissaris bij de N.V.[A]. Blijkens een brief van 13 april 2000
van de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren aan de heer [W] werd
het dossier overgemaakt aan de Commissie van Toezicht. Op 29 april 2000 formuleerde de heer [Z] een bijkomende klacht.
Met een brief van 21 juni 2000 werd aan de heer [X] gevraagd de jaarrekening van de [A] mede te delen, evenals een kopie van zijn correspondentie in
verband met de aangehaalde problematiek, zijn verslagen bij de meest recente
jaarrekeningen en een evaluatie van de belangrijkheid van de bedragen waarover het ging. Bij brief van 21 november 2000 werd de heer [X] door de
Commissie van Toezicht uitgenodigd voor een onderhoud op het Instituut op
24 november 2000. Er werd hem gevraagd bijkomende schriftelijke toelichting
mede te delen aan de hand van zijn werkdossiers met betrekking tot documenten
die bij schrijven van 24 augustus 2000 aan het Instituut waren overgemaakt.
In een brief van 20 februari 2001 formuleerde het Instituut een aantal bemerkingen bij de verslagen die de heer [X] bij de beoordeling van de jaarrekening
1999 van de [A] had gemaakt. Hij werd verzocht zijn commentaar bij deze
bemerkingen mede te delen.
De voorzitter van het Instituut stelde in een brief van 19 maart 2002 vast dat
de heer [A] niet geantwoord had op de brief van 20 februari 2001.
Op 17 juli 2002 richtte de voorzitter van het Instituut dan een aangetekend
schrijven aan de heer [A], waarin hem gevraagd werd binnen de 15 dagen te
reageren op de brieven van 20 februari 2001 en 19 maart 2002, waarvan
kopie gevoegd werd als bijlage. Volgens de Raad kwam ook op deze aangetekende brief geen antwoord.
2. De heer [X] houdt voor dat hij de brieven van 20 februari 2001 en
19 maart 2002 niet ontvangen heeft en dat hij op de aangetekende brief van
17 juli 2002 geantwoord heeft met een schrijven van 24 juli 2002. Hij legt
kopie voor van een brief, gedateerd 24 juli 2002, waarin hij de gevraagde commentaar geeft bij de bemerkingen van de Commissie van Toezicht.

XV

3. Opdat de Commissie van Toezicht haar onderzoek naar mogelijke tuchtvergrijpen zou kunnen uitvoeren is het essentieel dat een bedrijfsrevisor tijdig de
gevraagde informatie overmaakt. Het laattijdig of niet ingaan op verzoeken
tot informatie getuigt van een tekort aan respect tegenover het Instituut en vormt
een inbreuk op de reglementaire en deontologische verplichtingen, aangehaald in
het verslag van de Raad (Tilleman, B., De bedrijfsrevisor en het tuchtrecht, in:
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De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. Burgerrechtelijke, strafrechtelijke
en tuchtrechtelijke aspecten, Studies IBR, nr. 211, p.174).
Vanzelfsprekend kan aan de bedrijfsrevisor slechts een inbreuk op deze deontologische verplichting verweten worden, als hij daadwerkelijk een verzoek om
informatie ontvangen heeft. Wanneer de bedrijfsrevisor dit betwist, rust op het
Instituut de bewijslast om aan te tonen dat dit verzoek wel degelijk aan de
betrokken revisor werd overgemaakt (vergelijk: Cass. 8 november 1991, Arr.
Cass. 1991 – 92, 226).
Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat twee brieven, die door het
Instituut aan het kantooradres van de heer [X] werden gezonden, niet op dit
adres zouden zijn toegekomen, doch gelet op de betwisting ter zake van de heer
[X] en op het feit dat het Instituut geen bewijs van verzending kan voorleggen,
kan geen tuchtsanctie opgelegd worden aan de heer [X] wegens het niet geven
van de informatie die in deze brieven werd gevraagd.
Dat hij de brief d.d. 17 juli 2002 van het Instituut wel ontvangen heeft,
betwist de heer [X] niet. Van dit schrijven legt het Instituut trouwens het
bewijs van aangetekende zending voor.
De heer [X] houdt voor dat hij deze brief beantwoord heeft op 24 juli 2002,
doch het Instituut ontkent op haar beurt een antwoord op haar schrijven van 17
juli 2002 ontvangen te hebben. Wanneer de heer [X] voorhoudt de brief, waarvan hij een kopie voorlegt, op 24 juli 2002 of op enig ander ogenblik, eerder
dan met zijn schrijven van 31 augustus 2003, aan het Instituut gezonden te
hebben, dan rust op hem de bewijslast ter zake. De Tuchtcommissie stelt vast dat
hij dit bewijs niet levert.
In de mate dat de heer [X] aldus niet aantoont een gevolg te hebben verleend
aan het verzoek d.d. 17 juli 2002 van het Instituut, waarin bij hem werd
aangedrongen om binnen de 15 dagen de informatie mede te delen waarvan
sprake in de eerdere brieven, die als kopie waren bijgevoegd, is het hem ten laste
gelegde feit bewezen en heeft hij de wettelijke, reglementaire en deontologische
verplichtingen aangehaald in het verslag van de Raad geschonden.
De Tuchtcommissie stelt vast dat de tuchtvervolging geen betrekking heeft op de
aantijgingen aan het adres van de heer [X] die het voorwerp uitmaakten van
de klachten van de heer [W], maar enkel op het niet verschaffen van de
gevraagde informatie.
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Rekening gehouden met het feit dat de tenlastelegging enkel bewezen is in zover
zij de brief d.d. 17 juli 2002 betreft en gelet op het feit dat de heer [X] nog
niet eerder het voorwerp heeft uitgemaakt van een tuchtvervolging, wordt hem de
tuchtsanctie opgelegd zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van deze uitspraak.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0227/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
leugenachtige beweringen
Een bedrijfsrevisor heeft een ereloonnota van een advocaat, die is tussengekomen in een dossier omtrent een vennootschap (A) waarvan de revisor
vereffenaar is, niet betaald.
De tuchtverwijzing is gebaseerd op het feit dat de revisor een schriftelijke verklaring heeft afgegeven die ingaat tegen een gepubliceerde akte
(Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) en dit om te ontkomen aan de betaling van de ereloonnota van de advocaat. De revisor had immers beweerd
dat hij geen vereffenaar was van vennootschap (A), terwijl uit de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad duidelijk het tegendeel bleek. Hiermee is hij
tekortgekomen aan de principes van waardigheid en integriteit.
De Tuchtcommissie heeft een schorsing van vijftien dagen opgelegd:
“Bespreking
1. Op 13 september 2002 richtte meester [Z], advocaat te [...], een brief aan
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarin hij een klacht formuleerde tegen de
heer [X]. Uit de bijlagen bij deze brief blijkt dat ten verzoeke van de B.V.B.A
[XYZ], waarvan meester [Z] de raadsman is, op 14 februari 1997 een dagvaarding betekend werd aan de BVBA [A] te [...] om betaling te bekomen van
een factuurschuld van 121.000 BEF, te vermeerderen met de rente en een forfaitair schadebeding. In de loop van dit geding werd de BVBA [A] in staat van
faillissement verklaard. De BVBA [XYZ] diende een aangifte van schuldvordering in. Deze aangifte was ondertekend door de heer [X].

XV

Meester [Z] maakte op 25 september 2001 in de zaak tussen de BVBA
[XYZ] en de BVBA [A] een staat van ereloon en kosten voor een bedrag van
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7.500 BEF over aan de BVBA [Y]. In zijn schrijven van 13 september 2002
zet hij uiteen dat hij dit deed omdat de heer [X] vennoot was van de BVBA
[XYZ].
In een brief van 19 november 2001 aan de BVBA [XYZ] stelde meester [Z]
vast dat zijn staat van ereloon en kosten nog niet was voldaan en drong hij aan
op betaling. De heer [X] zond deze brief terug aan meester [Z] met de volgende
handgeschreven vermelding: “Geachte Heer, Beste [X], BVBA [XYZ] is reeds
enkele jaren vereffend. Ik was slechts minderheidsaandeelhouder en geen vereffenaar. Gelieve U te wenden tot de vereffenaar”.
Op 29 januari 2002 schreef meester [Z] de heer [W], accountant te [...] aan
in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de BVBA [XYZ]. Deze maakte
aan meester [Z] een kopie over van de publicatie in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, waaruit bleek dat de heer [X] één van de vereffenaars van de
BVBA [XYZ] was. Bovendien legde de heer [W] een uittreksel voor uit de
balans na sluiting van de vereffening van de BVBA [XYZ], waaruit bleek
dat de rekening-courant van de heer [X] ± nog een saldo vertoonde van
29.659 BEF in voordeel van de vennootschap, evenals een verklaring d.d.
28 december 1999 van de heer [X], waarin hij dit bevestigde. De heer [W]
verzocht meester [Z] om voor zijn schuldvordering aan te kloppen bij de heer
[X].
Meester [Z] maakte op 5 maart 2002 de brief van meester [W] en de bijlagen
over aan de revisorenvennootschap van de heer [X] en verzocht hem opnieuw de
ereloonstaat te betalen. In een brief van 28 mei 2002 stelde meester [Z] vast
dat deze staat van ereloon en kosten nog steeds niet was vereffend. Hij dreigde
ermee de heer [X] te zullen dagvaarden en het Instituut der Bedrijfsrevisoren te
zullen verwittigen, indien aan zijn verzoek tegen 15 juni 2002 niet werd voldaan. Een gelijkaardig schrijven richtte hij aan de heer [W].
2. De Commissie van Toezicht van het Instituut nodigde de heer [X] met een
brief van 6 november 2002 uit voor een onderhoud op 29 november 2002.
In zijn verslag stelt de Raad dat de heer [X] op 29 november 2002 door de
Commissie van Toezicht gehoord werd en dat hij erkend heeft bewust gelogen te
hebben om te ontsnappen aan de betaling van een eerder symbolisch bedrag. De
Raad is van oordeel dat deze houding een ernstige fout uitmaakt, aangezien de
heer [X] en meester [Z] een vertrouwensrelatie hadden die blijkt uit hun briefwisseling. De Raad voegt er nog aan toe dat de heer [X] tijdens zijn verhoor
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voor de Commissie van Toezicht verklaarde dat hij de ereloonstaat van advocaat
[Z] inmiddels had betaald, doch dat daarvan geen betalingsbewijs voorlag.
3. De heer [X] geeft toe “een beoordelingsfout” te hebben gemaakt en verklaart
hiervoor zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij zet in zijn verweerschrift uiteen op welke wijze in het kader van de BVBA [XYZ] werd samengewerkt tussen hem en de heer [W]. Hij benadrukt dat elke partner zijn eigen cliënteel
opvolgde. Voorts wijst hij er op dat de BVBA [A] geen klant van hem was,
maar van de heer [W]. Hij houdt voor dat hij reeds vóór 1999 voor het eerst
een ereloonnota ontving van meester [P] in de zaak tegen [A] en dat hij deze
ereloonnota overmaakte aan de heer [W], die hem niet wilde betalen omdat hij
laattijdig was opgesteld. Voorts zet hij uiteen dat hij aan meester [Z] mondeling heeft meegedeeld dat het dossier, waarop de ereloonstaat betrekking had,
geen van zijn klanten betrof. Voorts benadrukt de heer [X] dat de BVBA
[XYZ] reeds vereffend was op het ogenblik dat meester [Z] de herinneringsbrieven stuurde. Tenslotte laat hij gelden dat hij, na zijn initiële weigering,
uiteindelijk de betreffende ereloonstaat betaald heeft op 13 november 2002. Hij
legt het bewijs van deze betaling voor.
De heer [X] erkent dat hij gelogen heeft, doch de stelling van de Commissie van
Toezicht dat dit bewust zou gebeurd zijn, wenst hij te nuanceren. Hij verklaart
dat hij weliswaar formeel als vereffenaar was aangesteld, doch dat het de heer
[W] was die de verrichtingen van de vereffening voor zijn rekening heeft genomen en dat hij daarbij niet betrokken is geweest. Hij stelt dat zijn verklaring
dan ook in die zin moet begrepen worden.
Voorts verzoekt de heer [X] de tuchtcommissie rekening te willen houden met het
feit dat hij nooit eerder tuchtrechtelijk werd vervolgd en dat de klacht niets te
maken heeft met zijn professionele activiteiten als revisor.
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4. De tuchtrechter toetst de gedragingen van een beroepsbeoefenaar in verband
met de uitoefening van zijn beroep aan de regels van de eer en de waardigheid
van diens beroep en van de deontologie (Tilleman, B., De bedrijfsrevisor en het
tuchtrecht, in: De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. Burgerrechtelijke,
strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten, Studies IBR, nr. 1, p. 97). Het
tuchtrecht sanctioneert de niet-naleving van wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die de uitoefening van het beroep betreffen. Dit sluit niet uit
dat handelingen, die gesteld worden buiten de eigenlijke beroepsuitoefening,
aanleiding kunnen geven tot een tuchtsanctie. Dit is met name het geval wanneer deze handelingen een weerslag kunnen hebben op de goede werking van de
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groep of het beroep of de eer, de waardigheid of eerlijkheid van het ambt kunnen
aantasten (du Jardin, J., Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettigheid door het Hof van Cassatie, R.W., 2000-2001, p. 788).
Het is de bedrijfsrevisor toegelaten om als vereffenaar van een vennootschap op te
treden. Dit mandaat behoort immers tot de categorie van opdrachten van vertrouwen en controle, waarmee de bedrijfsrevisor moet kunnen belast worden. (cfr.
Tilleman, B., a.w., nr. 160, p. 151). Hij dient er evenwel op toe te zien dat
hij, in het kader van de uitoefening van dit mandaat, geen handelingen stelt
die de eer, de waardigheid en de rechtschapenheid van de beroepsgroep waartoe
hij behoort, in het gedrang kunnen brengen. Door tegenover een schuldeiser van
een vennootschap, die hem kent als bedrijfsrevisor, te ontkennen dat hij vereffenaar is geweest van deze vennootschap, terwijl hij in werkelijkheid wel in deze
hoedanigheid was benoemd, schendt een bedrijfsrevisor ernstig het maatschappelijk vertrouwen dat in de uitoefenaars van het beroep van bedrijfsrevisor wordt
gesteld. Gelet op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt van de
bedrijfsrevisor verwacht dat hij eerlijk en rechtschapen is. Wanneer hij, in verband de uitoefening van een mandaat in een vennootschap een leugenachtige verklaring aflegt, tast hij zijn eigen reputatie en deze van zijn beroepsgroep aan,
zelfs wanneer dit mandaat niet kadert in zijn beroepsuitoefening als bedrijfsrevisor.
Dat deze leugen, die de heer [X] erkent, niet bewust zou zijn uitgesproken, doch
dat het enkel zijn bedoeling was duidelijk te maken dat het een andere vereffenaar was die zich met de praktische afhandeling van de vereffening bezig hield,
komt, gelet op de inhoud van zijn verklaring aan meester [Z], niet geloofwaardig over. Deze verklaring is duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar.
Hij verwijst meester [Z] niet “naar een andere vereffenaar” of “naar de vereffenaar die zich met de praktische afhandeling van de vereffening bezighield”. Hij
stelt het ondubbelzinnig: “Ik was slechts minderheidsaandeelhouder en geen vereffenaar”. Bovendien vraagt hij meester [Z] zich te wenden tot “de vereffenaar”.
Ook nadat gebleken was dat hij gelogen had en meester [Z] opnieuw aandrong
op betaling van zijn ereloonstaat, achtte de heer [X] het niet nodig daaraan
gevolg te geven of minstens zijn standpunt toe te lichten. Pas nadat meester [Z]
klacht had neergelegd bij het Instituut, betaalde hij de ereloonstaat, daarmee
erkennend dat hij daartoe gehouden was, gelet op het saldo van zijn rekeningcourant bij de sluiting van de vereffening van de BVBA [XYZ].
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Het ten laste gelegde feit is dan ook bewezen en maakt in hoofde van de heer
[X] een inbreuk uit op de wettelijke, reglementaire en deontologische verplichtingen aangehaald in het verslag van de Raad.
Bij het bepalen van de tuchtsanctie wordt enerzijds rekening gehouden met de
ernst van de inbreuk en anderzijds met het feit dat de heer [X] nog niet eerder
het voorwerp heeft uitgemaakt van een tuchtvervolging.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
 0228/2003/N Principes van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid – algemene controlenormen – strafrechtelijke
aansprakelijkheid
Een bedrijfsrevisor, commissaris van drie vennootschappen, heeft een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd over de jaarrekening van deze vennootschappen terwijl de voorschriften van artikel 17 van de wet van
17 juli 1975 niet zijn nageleefd, hetzij omdat hij wist dat ze overtreden
zijn, hetzij omdat hij niet de nodige controlewerkzaamheden heeft ten uitvoer gelegd om na te gaan of aan die bepalingen is voldaan. Zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid werd bevestigd door het Hof van Beroep. De
tuchtverwijzing is eveneens gebaseerd op het niet in acht nemen van de
principes inzake waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, alsook op de
niet-naleving van de regels inzake de controle van de boekhouding van
ondernemingen.
Dit dossier kon nog niet worden behandeld wegens het uitblijven van
de benoeming van de magistraten in de tuchtinstanties via koninklijk
besluit.
 0229/2003/F Gebrek aan confraterniteit
Een bedrijfsrevisor heeft een kritisch verslag opgemaakt (dat aangewend
zal worden voor de rechtbank) in verband met het verslag van een confrater, en dit zonder voorafgaandelijk met hem contact te hebben opgenomen. Hij is tekortgekomen aan de verplichting om zijn confrater op de
hoogte te brengen van de punten waarover een meningsverschil bestaat.
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De Raad is van oordeel dat het beroepsgeheim maar moeilijk ter verdediging kan worden ingeroepen in de mate dat het instellen van een
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gerechtelijke procedure, per definitie, erop gericht is om de gedagvaarde
persoon op de hoogte te brengen van de kritiek. De bedrijfsrevisor is naar
de tuchtinstanties verwezen.
Dit dossier kon nog niet worden behandeld wegens het uitblijven van
de benoeming van de magistraten in de tuchtinstanties via koninklijk
besluit.

 0230/2003/F Algemene controlenormen – normen inzake de controle
van inbreng in natura en quasi-inbreng
Een bedrijfsrevisor heeft twee verslagen inzake inbrengen in natura opgesteld. Hij wordt verweten zowel de algemene controlenormen als de normen inzake de controle van een inbreng in natura en quasi-inbreng te hebben overtreden. Betrokkene heeft in zijn besluiten immers twee goedkeurende verklaringen afgegeven die niet overeenstemmen met hetgeen in het
corpus van zijn verslagen zelf wordt vermeld. Deze inbreuken vormen de
basis van de tuchtverwijzing, aangezien de mededeling van objectieve
informatie aan derde belanghebbenden niet is gegarandeerd.
Dit dossier kon nog niet worden behandeld wegens het uitblijven van
de benoeming van de magistraten in de tuchtinstanties via koninklijk
besluit.

 0231/2003/N Misbruik van de titel door een niet-ingeschreven
vennootschap – algemene controlenormen
Een bedrijfsrevisor oefent zijn beroepsactiviteit uit in een vennootschap
waarvan hij nooit de inschrijving op de ledenlijst van het Instituut heeft
gevraagd. Deze vennootschap heeft het mandaat van commissaris uitgeoefend zonder te zijn ingeschreven op de IBR-ledenlijst; bijgevolg heeft zij
op een onwettige manier het beroep van bedrijfsrevisor uitgeoefend.
Verder is de bedrijfsrevisor zijn beroepsactiviteiten als natuurlijke persoon
blijven verderzetten. Tenslotte heeft hij diverse controlenormen en voorschriften van het vennootschapsrecht overtreden. De Raad heeft beslist om
bij de tuchtinstanties een tuchtdossier in te dienen.

XV
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 0232/2003/N – Tuchtcommissie
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
algemene controlenormen – onafhankelijkheid
Een bedrijfsrevisor, commissaris van een vennootschap, heeft nagelaten in
zijn verslag melding te maken van het bestaan van overtredingen van de
boekhoudregels en publicatievoorschriften. Hij wordt eveneens verweten
tekort te zijn gekomen aan de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, alsook aan de onafhankelijkheidsverplichting. De Raad
heeft de bedrijfsrevisor naar de tuchtinstanties verwezen.
Er is nog geen uitspraak.

 0233/2003/N Algemene controlenormen
Uit de kwaliteitscontrole bij een bedrijfsrevisor is gebleken dat betrokkene slechts overgaat tot een ontoereikende risicoanalyse en dat er geen
werkdocumenten voorhanden zijn met betrekking tot de evaluatie van de
interne controle. De Raad heeft beslist een tuchtdossier in te dienen.

 0234/2003/N – Commissie van beroep
Weigering tot toelating tot de stage – profiel van de stagemeester
Een bedrijfsrevisor had het verzoek ingediend om op te treden als stagemeester. De Stagecommissie heeft geoordeeld dat de betrokken bedrijfsrevisor over onvoldoende uren beschikt om een goede opleiding aan een
stagiair te kunnen verstrekken. De bedrijfsrevisor heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de Commissie van beroep.
Er is nog geen uitspraak.

 0235/2003/N – Tuchtcommissie
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
algemene controlenormen – onafhankelijkheid

XV

Uit de kwaliteitscontrole uitgevoerd bij een bedrijfsrevisor blijkt dat hij
geen gevolg heeft gegeven aan de opmerkingen zoals geformuleerd ter
gelegenheid van de vorige controle. Verder heeft de bedrijfsrevisor niet
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geantwoord op herhaalde verzoeken om informatie vanwege het Instituut.
Tenslotte heeft de revisor een inbreuk begaan op de onafhankelijkheidsregels. De Raad heeft beslist om de revisor naar de tuchtinstanties door te
verwijzen.
Er is nog geen uitspraak.
 0236/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-betaling van de bijdragen
De bedrijfsrevisor heeft nagelaten om aan het Instituut zijn verklaring op
erewoord ter berekening van de veranderlijke bijdrage over te maken, en
dit niettegenstaande diverse herinneringen. Hiermee is hij tekort gekomen aan het respect dat hij verschuldigd is aan de organen van het beroep.
De Tuchtcommissie heeft een berisping uitgesproken:
“Bespreking
Overeenkomstig artikel 7 van het K.B. van 20 april 1989 tot vaststelling van
het huishoudelijk reglement van het I.B.R. betalen de leden jaarlijks, naast een
vaste bijdrage, een aanvullende veranderlijke bijdrage die berekend wordt op de
aan de B.T.W. onderworpen omzet zoals aangegeven in de loop van het burgerlijk jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de bijlage verschuldigd is. De
omzet wordt, aan de hand van een aangifteformulier dat de Raad van het
Instituut opstelt, meegedeeld uiterlijk op 31 maart van elk jaar.
Op grond van artikel 32 van hetzelfde K.B. dienen de bedrijfsrevisoren, ten
laatste op 30 juni van elk jaar, aan het Instituut een tabel te sturen waarop per
categorie de opdrachten vermeld worden die zij hebben verricht in het afgelopen
jaar en waarvan de uitvoering aan de leden van het Instituut voorbehouden is,
evenals de eraan verbonden bezoldiging.
Met een rondschrijven van 28 februari 2003 werd aan de bedrijfsrevisoren
gevraagd om de verklaring op erewoord 2003 ter berekening van de veranderlijke bijdrage en de jaarlijkse mededeling 2002 aan het Instituut over te
maken. In een brief van 17 april 2003 aan mevrouw [X] stelde het Instituut
vast dat het de verklaring op erewoord nog niet had ontvangen en drong het aan
op de mededeling ervan. In een aangetekende brief van 20 juni 2003 werd het
verzoek tot mededeling van de verklaring op erewoord herhaald en werd er op
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gewezen dat de niet-naleving van de bijdrageverplichtingen aanleiding kon
geven tot de inleiding van een tuchtprocedure.
Op 22 september 2003 diende mevrouw [X] de verklaring op erewoord in.
Met een brief van 13 november 2003 liet zij weten dat zij in 2003 geen dossiers meer behandeld had en dus ook geen omzet meer gerealiseerd had. Met hetzelfde schrijven bood zij haar ontslag aan als lid van het Instituut.
De ten laste gelegde feiten, die door mevrouw [X] werden erkend, zijn bewezen
Zij maken een inbreuk uit op haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Bovendien brengen zij voor het Instituut bijkomende werkzaamheden en kosten
mee, die gedragen worden door de gehele beroepsgroep en maken zij het onmogelijk de veranderlijke bijdrage te bepalen. Zij getuigen van een gebrek aan respect voor de confraters en vormen een inbreuk op de deontologische verplichtingen
van de bedrijfsrevisor. De vaststelling dat mevrouw [X] met een brief van
13 november 2003 haar ontslag heeft aangeboden als lid van het Instituut,
belet niet dat haar een tuchtsanctie kan worden opgelegd voor inbreuken die
begaan werden terwijl zij lid was (Tilleman, B., De aansprakelijkheid van de
bedrijfsrevisor. Burgerrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten,
Studies IBR, Recht/2003, nr. 119, p. 134-135).
Bij het bepalen van de tuchtsanctie wordt rekening gehouden met het feit dat
mevrouw [X] niet eerder tuchtrechtelijk werd vervolgd en dat zij de verklaring
op erewoord heeft meegedeeld vooraleer zij werd opgeroepen om voor de Tuchtcommissie te verschijnen.”.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0237/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-betaling van de bijdragen
De aan de bedrijfsrevisor en zijn revisorenvennootschap ten laste gelegde
feiten zijn identiek als deze in voornoemd dossier 0236/2003/N.

XV

De betrokken revisor en zijn revisorenvennootschap hadden reeds het
voorwerp uitgemaakt van twee andere procedures voor gelijkaardige feiten. De Tuchtcommissie heeft hen dan ook een schorsing van één maand
opgelegd.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.
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 0238/2003/N – Tuchtcommissie – definitieve beslissing
Principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid –
niet-betaling van de bijdragen
Dit dossier is identiek aan het hierboven vermelde dossier 0236/2003/N.
De Tuchtcommissie heeft ten aanzien van de revisor en zijn revisorenvennootschap een berisping uitgesproken.
Tegen deze beslissing is geen beroep aangetekend.

 0239/2003/F Principes van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid – misbruik van de titel door een niet-ingeschreven
vennootschap
Een bedrijfsrevisor heeft gedurende negen jaar zijn activiteit als bedrijfsrevisor uitgeoefend via een vennootschap die hij nooit heeft laten inschrijven op de IBR-ledenlijst. Het Instituut heeft hem hierop moeten wijzen
en hem ertoe verzocht om de situatie recht te zetten.
Hij wordt verweten een bestuursmandaat te hebben uitgeoefend in een
vennootschap met handelsvorm die geen professionele vennootschap is
aangezien deze niet is ingeschreven op de IBR-ledenlijst. Hij is eveneens
tekort gekomen aan de principes van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid en aan het respect dat hij aan zijn confraters verschuldigd is.
De Raad heeft beslist om hem naar de Tuchtcommissie door te verwijzen.
Dit dossier kon nog niet worden behandeld wegens het uitblijven van
de benoeming van de magistraten in de tuchtinstanties via koninklijk
besluit.

 0240/2003/N – Tuchtcommissie
Algemene controlenormen – onafhankelijkheid
Een bedrijfsrevisor heeft een verslag zonder voorbehoud afgeleverd over de
jaarrekening van een vennootschap die kort daarna failliet is gegaan.
Niettegenstaande de toepasselijkheid van artikel 96, 6° van het Wetboek
van vennootschappen (overgedragen verliezen) omvat het verslag van de
raad van bestuur geen verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in continuïteit. De commissaris heeft in zijn verslag geen melIBR – JAARVERSLAG 2003
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ding gemaakt van het feit dat het verslag van het bestuursorgaan onvolledig is. Hij wordt eveneens verweten niet onafhankelijk geweest te zijn. De
Raad heeft beslist hem naar de tuchtinstanties door te verwijzen.
Er is nog geen uitspraak.

 0241/2003/N Principes van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid – niet-betaling van de bijdragen
De Raad verwijt een bedrijfsrevisor zijn bijdragen niet te hebben betaald
en systematisch te hebben nagelaten te reageren op de herhaalde verzoeken
van het Instituut in dit verband.
De Raad heeft beslist betrokkene naar de tuchtinstanties te verwijzen.

 0242/2003/N Onafhankelijkheid – valsheid in geschriften
De Raad verwijt de bedrijfsrevisor gedurende jaren te hebben deelgenomen aan het opstellen van een valse jaarrekening en voor dergelijke prestaties contante betaling te hebben ontvangen met geld met een misdadige
oorsprong. Hij wordt eveneens verweten zich onvoldoende onafhankelijk
ten opzichte van zijn cliënt te hebben opgesteld.
De Raad heeft beslist de revisor naar de tuchtinstanties te verwijzen.

XV
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1

MEMORANDUM AAN DE REGERING
(JULI 2003)

Memorandum aan de Regering

Bijlage 1

WOORD VOORAF
Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft aan de Formateur van de Regering dit Memorandum
overgemaakt, met de aandachtspunten die de leden van de Raad van het IBR hebben gedefinieerd in
het kader van de besprekingen over het Regeringsakkoord.
De financiële controle van ondernemingen en het beroep van bedrijfsrevisor zelf ondergaan
ingrijpende wijzigingen, zowel op internationaal vlak als in België. Een aantal van de punten in dit
Memorandum hebben tot doel de stevige positie die België bekleedt op het vlak van de financiële
controle en het toezicht op de kwaliteit van de invulling van de publieke taak van commissaris te
behouden en te versterken.
Zo vraagt het IBR dat de Regering haar volle steun zou geven aan de Europese Commissie in de
moeilijke besprekingen met de Amerikaanse toezichthouders, om te vermijden dat de Europese
auditors zouden worden onderworpen aan de Amerikaanse regelgeving. In dezelfde zin suggereert
het IBR een aantal wijzigingen aan de recente Belgische corporate governance wetgeving met het doel
te vermijden dat België de Europese harmonisering zou verstoren door op zijn beurt specifieke punten
van de eigen wetgeving te “ exporteren ”.
Het IBR is van mening dat het gepast is om het aansprakelijkheidsregime voor de bedrijfsrevisoren te
herzien, rekening houdende met het feit dat een persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid
theoretisch en niet verzekerbaar is.
Het IBR stelt verder een aantal maatregelen voor om de effectiviteit en continuïteit van de werking van
de tuchtinstanties te verzekeren.
Het IBR stelt voor en om de financiële verslaggeving te versterken (zoals b.v. de optionele toepassing
van IAS/IFRS voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, aangepaste middelen voor de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen, modernisering van de reglementering voor informatieverstrekking
aan de ondernemingsraden).
Een aantal andere punten strekken ertoe de externe controle te versterken in een bredere context (vzw’s
en duurzaam ondernemen).

Ludo SWOLFS
Voorzitter IBR
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De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren richt voorliggend memorandum tot de Formateur van
de Regering en de toekomstige Minister van Economie, voogdijminister van het Instituut, om de regels
inzake wettelijke controle van de rekeningen te moderniseren teneinde alle betrokken partijen een
betere bescherming te bieden. Daarbij moet de rol van de revisor in Europa, de rol van de revisor in
de financiële communicatie, de sociale rol van de revisor en het belang van de organisatie van het
beroep worden onderstreept.
De Raad van het IBR meent dat de Regering de strategie van de Europese Commissie betreffende de
in 2003 uitgewerkte reglementering in de Verenigde Staten moet steunen. Europa wenst te komen tot
een wederzijdse erkenning waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de wettelijke
controle in Europa en de graad van technische en ethische normalisatie, met de kwaliteitscontrole en
de mechanismen voor externe controle op het beroep waarvan de basis in België teruggaat tot 1953.
In dezelfde logica, is het wenselijk de Belgische regels met betrekking tot onafhankelijkheid, die een
extraterritoriaal effect hebben, aan te passen.
Om tot meer Europese harmonisatie te komen, meent de Raad van het IBR dat de
revisorenvennootschappen ook de vorm moeten kunnen aannemen van burgerlijke vennootschap
opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met de bedoeling, onder bepaalde
voorwaarden, een Europese vennootschap op te richten.
De Raad van het IBR meent dat de middelen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen op
korte termijn moeten worden versterkt opdat ze haar toekomstige belangrijke opdrachten, o.a. op het
domein van de Europese boekhoudkundige normalisatie volgens IAS/IFRS, naar behoren zou kunnen
uitvoeren.
De Raad van het IBR meent dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de revisoren in de wet moet
worden vastgelegd op maximaal 50 keer het bedrag van de honoraria inzake controle-opdrachten,
behalve in geval van bedrog, gelet op de financiële middelen die er op het spel staan en het niet
verzekerbare en theoretische karakter van een onbeperkte aansprakelijkheid.
De Raad van het IBR wijst op de noodzaak een uitvoeringsbesluit van artikel 134 van het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd dan artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002, te voorzien, om
conform te zijn met de aanbeveling van de Europese Commissie d.d. 16 mei 2002 inzake de
onafhankelijkheid van de met wettelijke controle belaste accountant binnen de Europese Unie, door
de categorieën vast te leggen van non-auditprestaties en honoraria, die moeten worden weergegeven
in het jaarverslag. De Raad wenst eveneens de aandacht van de Regering en de wetgever te trekken
op de noodzaak de wet corporate governance van 2 augustus 2002 en de uitvoeringsmaatregelen te
verbeteren om beter rekening te houden met de Europese aanbeveling van 16 mei 2002.
Wat de sociale rol van de revisor betreft, meent de Raad van het IBR dat het volgende moet gebeuren:
-

332

het koninklijk besluit van 1973 actualiseren met het oog op een verbetering van de kwaliteit van de
financiële informatie naar de ondernemingsraden;
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-

-

de wet van 2 mei 2002 betreffende de vzw’s vervolledigen om mutatis mutandis de in het Wetboek
van vennootschappen opgenomen bepalingen inzake mandaten van commissaris toepasbaar te
maken (bijvoorbeeld, voor wat betreft de benoeming voor een mandaat van drie jaar, de
onderzoeksbevoegdheden van de commissaris en de voorwaarden en modaliteiten inzake ontslag);
en
een wettelijk kader scheppen voor de communicatie en de controle van de informatie in sociale
aangelegenheden en milieuaangelegenheden.

Om de continuïteit en de effectiviteit van de tuchtprocedures te garanderen, meent de Raad van het IBR
dat in uitvoering van artikel 10 van de wet van 1953 een Tuchtreglement moet worden aangenomen
om o.a. een vervangingsmechanisme voor magistraten binnen de tuchtinstanties te voorzien en de
procedure voor het instellen van een beroep door de Raad van het IBR voor de tuchtrechtelijke
Commissie van Beroep te versterken, dit in navolging van een mechanisme dat op gerechtelijk niveau
bestaat.
Om het overleg met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen te vereenvoudigen, zouden de drie
betrokken instituten vertegenwoordigd moeten zijn met een raadgevende stem.
De Raad van het IBR meent dat het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van
de kandidaat-bedrijfsrevisoren moet worden gewijzigd om rekening te houden met de Bolognaakkoorden, die een Master niveau voorzien, en om de mogelijkheid te voorzien het eerste stagejaar te
organiseren samen met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).
De Raad van het IBR meent dat het noodzakelijk is, zijn bij koninklijk besluit goedgekeurd huishoudelijk
reglement te actualiseren.
De Raad van het IBR deelt de bezorgdheid die blijkt uit het voorontwerp van wet, dat is onderzocht
tijdens de vorige legislatuur, en dat de regels inzake het statuut van zelfstandige wil toepassen en
verduidelijken waarbij de noodzaak wordt onderstreept rekening te houden met de specificiteit van de
regels die algemeen van toepassing zijn op de vrije beroepen, en op de bedrijfsrevisoren in het
bijzonder, o.a. de regels inzake de uitoefening van het beroep (persoonlijke aansprakelijkheid
verbonden met de ondertekening van de verslagen, enz.) en de regels die van toepassing zijn op de
stage.
De Raad van het IBR is er voorstander van de specialiteit van bepaalde auditors te erkennen,
bijvoorbeeld op IT-gebied, de interne audit of opsporing van fraude, zonder daarom een monopolie
op de titel of uitoefening van de functie te creëren. De bedoeling is het vrije ondernemerschap en de
ontwikkeling van de activiteiten verbonden met certificeringsopdrachten, in domeinen die constant
evolueren, te stimuleren.
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De wetgever heeft in 1953 de functie van bedrijfsrevisor in het leven geroepen om het hoofd te bieden
aan de noden van wettelijke controle van boekhoudkundige en financiële documenten van
ondernemingen en andere openbare en private instellingen. Bedrijfsrevisoren geven al ongeveer een
halve eeuw lang blijk van een onmiskenbare knowhow waarbij ze gebruik maken van internationaal
geharmoniseerde technieken. Bijna 1.000 bedrijfsrevisoren natuurlijke personen staan ingeschreven
op de ledenlijst. Meer dan 3.000 personen zijn tewerkgesteld in revisorenkantoren.
Ondernemingen, publieke overheden en talrijke organismen uit de non-profit sector doen beroep op
gespecialiseerde diensten van bedrijfsrevisoren, ofwel omdat ze verplicht zijn door de wet, ofwel op
een vrijwillige basis. Meer dan 16.000 entiteiten zijn bij de revisorale controle betrokken. De
hoofdbedoeling is de transparantie van de jaarrekeningen en van de geconsolideerde rekeningen te
waarborgen. Gebruikers verwachten immers dat die een getrouw beeld geven van het vermogen, van
de financiële toestand en van de resultaten van de onderneming.
De knowhow van de bedrijfsrevisoren beperkt zich niet tot de controle van de rekeningen in de strikte
betekenis. Het revisoraat is gebaseerd op de audittechnieken en is van toepassing op het formuleren
van een oordeel over de waarderingen en over de organisatiesystemen. Daarom doen zowel de
publieke als private sector veelvuldig beroep op bedrijfsrevisoren.
Met de nieuwe legislatuur die zich na de verkiezingen van 18 mei 2003 aftekent richt de Raad de
Instituut der Bedrijfsrevisoren voorliggend memorandum tot de Formateur van de Regering en de
toekomstige Minister van Economie, voogdijminister van het Instituut. De doelstelling is de regels inzake
wettelijke controle van de rekeningen te moderniseren om alle betrokken partijen een betere
bescherming te bieden (aandeelhouders, werknemers, partners en klanten van de onderneming,
private, openbare en non-profit sector). De Raad van het IBR wenst de Formateur en de Minister van
Economie te wijzen op de rol van de revisor in Europa, de rol van de revisor in de financiële
communicatie, de sociale rol van de revisor en het belang van de organisatie van het beroep.
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1. DE ROL VAN DE REVISOR IN EUROPA
1.1.

Europese Unie – Verenigde Staten

De Europese Unie heeft een aantal bepalingen goedgekeurd voor de harmonisatie, op een hoog
kwalitatief niveau, van de regels met betrekking tot de wettelijke controle van de boekhoudkundige
staten en tot het beroep van wettelijke controleur van de rekeningen (onder andere door middel van
de achtste richtlijn van 10 april 1984 inzake de toelating van personen, belast met de wettelijke
controle van boekhoudbescheiden, de aanbeveling van de Europese Commissie van 15 november
2000 inzake de minimumvereisten met betrekking tot de waarborging van de kwaliteit van de
wettelijke controle in de Europese Unie en de aanbeveling van de Commissie van 16 mei 2002 met
betrekking tot de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur in de Europese Unie). De lidstaten
passen al meerdere jaren de bepalingen toe met betrekking tot het houden van de ledenlijst, de
toegang tot het beroep, de permanente vorming, de kwaliteitscontrole, het toezicht, de tucht en het
toezicht op de activiteiten van het beroep. In België ligt de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting
van een Instituut der Bedrijfsrevisoren aan de basis van bovenvermelde mechanismen.
In de Verenigde Staten, heeft de Securities and Exchange Commission in januari 2003 nieuwe
bepalingen (tot wijziging van de regels uitgevaardigd in november 2000) aangenomen met betrekking
tot de onafhankelijkheid van de commissaris in beursgenoteerde vennootschappen in de V.S. en de
Public Company Accounting Oversight Board werd in 2003 opgericht met als taak de controle te
verrichten op de kwaliteit ingevolge de wet Sarbanes-Oxley, goedgekeurd door het Congres van de
Verenigde Staten in juli 2002.
De Raad van het IBR meent dat de Regering de Europese Commissie zou moeten steunen in haar
strategie tegenover de reglementering in de Verenigde Staten (Sarbanes-Oxley Act, regels van de
Securities and Exchange Commission, Public Company Accounting Oversight Board). De regels in de
Verenigde Staten hebben een extraterritoriaal effect. Ze verplichten bijvoorbeeld sommige revisoren in
Europa (commissarissen van beursgenoteerde Europese bedrijven in de Verenigde Staten of van grote
Europese filialen van ondernemingen in de Verenigde Staten) zich te laten registreren bij de PCAOB
en een reeks controles te ondergaan die tegenstrijdig kunnen zijn met sommige nationale en Europese
bepalingen meerbepaald inzake beroepsgeheim.
De Europese Commissie onderstreept dat de lidstaten van de Europese Unie een lange traditie kennen
inzake normalisatie, ethische regels, kwaliteitscontrole, toezicht en tucht, en het toezicht op het beroep
van bedrijfsrevisor, o.a. via de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en meer recentelijk het
Comité voor advies en controle van de onafhankelijkheid van de commissaris. Sinds de wet van 22 juli
1953 het IBR heeft opgericht is de balans globaal genomen positief. De nieuwe mechanismen in de
Verenigde Staten moeten nog in werking treden. De Verenigde Staten en de Europese Commissie
moeten een akkoord bereiken om wederzijds het beroep van wettelijke controleur van de rekeningen
te erkennen, rekening houdend met de bestaande mechanismen in Europa en meer bepaald in België.
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Europese vennootschap – revisorenvennootschap

De lidstaten moeten in oktober 2004 de Europese richtlijn van 8 oktober 2001 inzake de Europese
vennootschap omzetten. Deze richtlijn maakt de oprichting mogelijk van een Europese vennootschap
die de vorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap.
In België bepaalt artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 mei 1985, inzake
revisorenvennootschappen, o.a. dat deze niet de vorm van een naamloze vennootschap mogen
aannemen. Bovendien moeten de vennoten allen lid zijn van het IBR.
Dit zou als gevolg hebben dat een revisorenvennootschap in België niet de vorm van een Europese
vennootschap zou kunnen aannemen, in tegenstelling tot de andere lidstaten van de Europese Unie.
Om tot meer harmonisatie te komen en opdat de revisorenvennootschappen in België het statuut van
Europese vennootschap kunnen aannemen, meent de Raad van het IBR dat de regels die van
toepassing zijn op de revisorenvennootschappen moeten worden aangepast om hun de mogelijkheid
te bieden de vorm van een burgerlijke vennootschap aan te nemen die de vorm van een naamloze
vennootschap heeft aangenomen met de bedoeling, onder bepaalde voorwaarden teneinde een
Europese vennootschap op te richten (bijvoorbeeld het feit dat de aandelen van een
revisorenvennootschap, die de vorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, op naam
moeten zijn zoals het geval is voor de leden van het IAB).
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2. FINANCIELE COMMUNICATIE
2.1.

Internationale boekhoudkundige normen

Vanaf 1 januari 2005 zullen de internationale IASB-normen (IAS/IFRS) die de Europese Commissie zal
hebben goedgekeurd dwingend van toepassing zijn, enkel voor geconsolideerde rekeningen van
beursgenoteerde vennootschappen in Europa. Die normen zijn vooralsnog niet van toepassing op het
opstellen van:
-

geconsolideerde rekeningen van niet-beursgenoteerde vennootschappen; en
statutaire rekeningen van vennootschappen, al dan niet genoteerd.

Er bestaat een tendens om het Belgische boekhoudrecht te moderniseren. In de toekomst zou de
mogelijkheid worden geboden jaarrekeningen die niet onder de Europese verordening vallen, conform
de IAS/IFRS-normen op te stellen. Op het Forum 2000 van het revisoraat werd een reeks voorstellen
ter modernisering geformuleerd (cf. IBR, Opinies en beschouwingen, nr. 10/2001).
De Raad van het IBR steunt de oplossing die erin zou bestaan elke vennootschap (ook de nietbeursgenoteerde) de toelating te geven zijn geconsolideerde rekeningen op te stellen en te publiceren
volgens de IAS/IFRS, zoals de Europese verordening het toelaat, en meent dat er verder moet worden
nagedacht over de statutaire rekeningen.
Die mogelijkheden worden momenteel bestudeerd binnen de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen. De Raad van het IBR meent dat de Commissie op korte termijn meer middelen moet krijgen
opdat ze haar belangrijke opdrachten in dat domein naar behoren kan uitvoeren.

2.2.

De rol van de revisor bij de bescherming van de investeerders en de
definitie van zijn verantwoordelijkheid

Krachtens artikel 9bis van de wet van 22 juli 1953 zijn de bedrijfsrevisoren aansprakelijk voor de
uitoefening van hun beroepstaken overeenkomstig het gemeen recht. Ze kunnen zich niet aan deze
aansprakelijkheid onttrekken, zelfs niet gedeeltelijk door een bijzondere overeenkomst. De wet biedt
hun de mogelijkheid hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid te laten dekken door een door de Raad
van het Instituut goedgekeurd verzekeringscontract. De Raad van het IBR heeft beslist dat een
verzekeringsdekking verplicht is.
Reeds tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming
van het revisoraat had de Belgische Minister van Economische Zaken, in naam van de Regering,
voorgesteld de burgerrechtelijke aansprakelijkheid vast te leggen op 50 maal de bezoldiging
verbonden aan de betrokken taak of opdracht.
Talrijke evoluties op internationaal, Europees en Belgisch vlak hebben de regels die van toepassing zijn
op de bedrijfsrevisoren versterkt, meer bepaald wanneer het gaat om de onafhankelijkheid van de
commissaris. De wetgever is zijn vertrouwen in het beroep blijven herhalen, o.a. via nieuwe
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opdrachten zoals de controle van de zeer grote vzw’s en de opdrachten binnen het kader van
werknemersparticipatie in het kapitaal en de winst van de ondernemingen. De functie van commissaris
was het voorwerp van nieuwe regels die o.a. de onafhankelijkheidscriteria moeten versterken, binnen
het kader van de activiteiten van de commissaris en de personen die met hem beroepshalve een
samenwerkingsverband aangaan.
In haar Mededeling van 21 mei 2003 over het versterken van de wettelijke controle van de rekeningen
binnen de Europese Unie, onderstreept de Europese Commissie dat ze op middellange termijn de
economische impact zal meten van de aansprakelijkheidsstelsels van de bedrijfsrevisor.
Binnen talrijke EU-lidstaten gelden volgende systemen:
-

contractuele bepaling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid toegelaten door de wet (dit is het
geval in Luxemburg en in Nederland); of

-

bepaling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid op een maximaal bedrag van schadeloosstelling en intresten vastgelegd door de wet (dit is het geval in Griekenland, Duitsland en Oostenrijk).

De Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren meent dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de revisoren in de wet moet worden vastgelegd op maximaal 50 maal het bedrag van de honoraria
inzake controle-opdrachten, behalve in geval van bedrog. Er moet inderdaad rekening worden
gehouden met het financieel vermogen van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de financiële middelen
die er op het spel staan en het niet verzekerbare en theoretische karakter van een onbeperkte
aansprakelijkheid.

2.3.

De opdracht van algemeen belang van de commissaris bij het
deugdelijk bestuur van ondernemingen en de onafhankelijkheid
van de commissaris

De wetgever heeft met de wet corporate governance van 2 augustus 2002 de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen gewijzigd om de onafhankelijkheidsregels van de commissaris te
versterken. In uitvoering van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen heeft de Koning op 4
april 2003 drie koninklijke uitvoeringsbesluiten genomen (non-auditdiensten die onverenigbaar zijn
met de onafhankelijkheid van de commissaris, Comité voor advies en controle en benoeming van de
leden van dit Comité).
De Raad van het IBR wenst de aandacht van de Regering te vestigen op de noodzaak een
uitvoeringsbesluit van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen te voorzien, zoals gewijzigd
door artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 om conform te zijn met de aanbeveling van de
Europese Commissie van 16 mei 2002 over de onafhankelijkheid van de met wettelijke controle belaste
accountant binnen de Europese Unie. De wet bepaalt dat het de Koning is die de categorieën nonauditprestaties en honoraria vastlegt, welke in het jaarverslag vermeld moeten staan.
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De Raad wenst tevens de aandacht van de Regering en de wetgever te vestigen op de noodzaak de
wet van 2 augustus 2002 op volgende punten te verbeteren:
-

het toepassingsgebied beperken tot de gepresteerde diensten ten gunste van de gecontroleerde
vennootschappen, hun Belgische filialen en de Belgische vennootschappen die de gecontroleerde
vennootschap controleren (en niet van de in België verbonden vennootschappen en de buitenlandse
filialen), om conform te zijn met de wil van de Europese Commissie de onafhankelijkheidsregels te
harmoniseren en de extraterritoriale effecten van de nationale regels te vermijden;

-

een de minimis regel voorzien voor non-auditdiensten van klein belang (bijvoorbeeld 5% van de
honoraria), zoals dat het geval is bij de wet Sarbanes-Oxley die het Congres van de Verenigde
Staten in juli 2002 heeft aangenomen, om ongewenste gevolgen te vermijden in geval van het
leveren van diensten die geen gevolg hebben voor de onafhankelijkheid van de commissaris;

-

de discrepantie wegwerken tussen de Franse en Nederlandse versie van de wettekst en waar nodig
de syntaxis aanpassen, met inbegrip van de beperkingsregel met betrekking tot de nonaudithonoraria.

Wat het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreft, met de lijst van diensten die onverenigbaar zijn met
de onafhankelijkheid, stelt de Raad van het IBR volgende aanpassingen voor:
-

de definitie van samenwerkingsband moet worden aangepast om conform de aanbeveling van 16
mei 2002 van de Europese Commissie te zijn;

-

de formulering inzake het voeren van de interne audit en de boekhouding moet worden aangepast
om rekening te houden met de aanbeveling van 16 mei 2002 van de Europese Commissie die met
name eveneens het opmaken van de financiële staten beoogt.

2.4.

Wetboek van vennootschappen

De Raad van het IBR vestigt de aandacht op de noodzaak de Nederlandse en Franse versie van
artikelen 138, 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen op mekaar af te stemmen. Deze
regels betreffen respectievelijk, de mogelijkheid voor de commissaris om beroep te doen op de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel indien er een risico bestaat dat de continuiteit van de
gecontroleerde vennootschap in gedrang wordt gebracht, het verslag van de commissaris naar
aanleiding van de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de
fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en de beperking of de opheffing van het
voorkeurrecht.
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3.1.
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De rol van de revisor tegenover de ondernemingsraad

Het koninklijk besluit van november 1973 inzake de ondernemingsraad gaat vooraf aan de wet van
1975 inzake de boekhouding, aan de hervorming van het revisoraat van 1985, aan de wet van 7 mei
1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en aan de wet van 2 mei 2002 met betrekking tot
de vzw’s.
De Raad van het IBR meent dat het noodzakelijk is dit koninklijk besluit, te actualiseren, teneinde de
kwaliteit van de financiële informatie naar de ondernemingsraad toe te verbeteren.

3.2.

De rol van de revisor in de non-profit sector

De nieuwe wetgeving inzake de vzw’s, ivzw’s en stichtingen bepaalt dat een commissaris moet worden
aangeduid onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren binnen de zeer grote verenigingen en
stichtingen. De nieuwe wetgeving bepaalt echter geen criteria en waarborgen die gelijkaardig zijn aan
die voor de vennootschappen, op grond van het Wetboek van vennootschappen.
De Raad van het IBR meent dat de nieuwe wetgeving inzake vzw’s moet worden aangevuld om, mutatis
mutandis, de bepalingen voor mandaten van commissaris uit het Wetboek van vennootschappen
toepasbaar te maken (bijvoorbeeld voor wat betreft de benoeming voor een mandaat van drie jaar,
de onderzoeksbevoegdheid van de commissaris of de voorwaarden en modaliteiten inzake ontslag).

3.3.

De rol van de revisor in een duurzame ontwikkeling

Er is nood aan een wettelijk kader voor de rapportering en controle van milieu- en sociale informatie
door ondernemingen meegedeeld.
De Europese Commissie heeft reeds op 30 mei 2001 een aanbeveling uitgebracht betreffende de
verantwoording, de waardering en de vermelding van milieu-aangelegenheden in de jaarrekeningen
en jaarverslagen van de ondernemingen. Voorlopig heeft enkel Frankrijk een wetgevend kader
gecreëerd dat de beursgenoteerde bedrijven verplicht om deze informatie op te nemen in hun jaarlijkse
verslaggeving en dit vanaf 2003. Denemarken (milieu accounting model) en het Verenigd Koninkrijk
(Turnbull en Cadbury Codes) hebben afgeleide vormen ontwikkeld.
Vanuit de dagdagelijkse praktijk en met inachtname van de buitenlandse initiatieven, is de Raad ervan
overtuigd dat er ook in België nood is aan wetgeving die een uniform, transparant en kwalitatief
hoogstaand rapporterings- en controlekader inzake milieu- en sociale aangelegenheden kan verzekeren.
Door hun ervaring met het attesteren van informatiesystemen en financiële staten zijn de bedrijfsrevisoren
ideaal geplaatst om te deel te nemen aan de uitwerking van een dergelijk referentiekader en om toe te
zien op de uniformiteit en de kwaliteit van de openbaargemaakte informatie.
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4. ORGANISATIE VAN HET BEROEP
4.1.

Een versterkte tucht – Tuchtreglement

4.1.1. Mechanisme ter vervanging van de magistraten in tuchtinstanties
Artikels 2 en 18ter van de wet van 22 juli 1953 belasten de Raad van het IBR met het toezicht op de
uitoefening van het beroep en de kwaliteitscontrole. Na een onderzoek door de Commissie van
Toezicht of na een kwaliteitscontrole, mag de Raad beslissen een tuchtprocedure te starten tegen een
bedrijfsrevisor. De beslissing komt dan toe aan de tuchtinstanties: de Commissie van Beroep of de
Tuchtcommissie die zijn voorgezeten door magistraten van de gerechtelijke orde. In hoger beroep zijn
de magistraten in de meerderheid. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen, het Comité voor
advies en controle van de onafhankelijkheid van de commissaris alsook het Parket-generaal kunnen
tevens een tuchtprocedure starten.
Om de continuïteit en de effectiviteit van de procedures te garanderen meent de Raad van het IBR dat
er in uitvoering van artikel 10 van de wet van 1953 een Tuchtreglement, zoals het bestond vóór het
koninklijk besluit van 10 januari 1994, moet worden aangenomen. Dit reglement zou in een
vervangingsmechanisme van de magistraten binnen de tuchtinstanties moeten voorzien in het geval dat
de magistraten belet of niet beschikbaar zouden zijn. Dit systeem bestaat reeds op gerechtelijk niveau.

4.1.2. Beroepsprocedure ingeleid door de Raad van het IBR voor de Commissie
van Beroep
Krachtens artikel 21, §2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der
Bedrijfsrevisoren, beschikken de Raad van het IBR en de bedrijfsrevisoren, die het voorwerp vormen van een
tuchtrechtelijke beslissing door de Tuchtcommissie, elk over een termijn van 30 dagen om voor de Commissie
van Beroep beroep aan te tekenen.
In de praktijk zou een bedrijfsrevisor die veroordeeld is door de Tuchtcommissie, de laatste dag voor
het verstrijken van de beroepstermijn kunnen beslissen een beroepsprocedure in te leiden voor de
Commissie van Beroep. In dat geval heeft de Raad van het IBR niet meer de mogelijkheid beroep aan
te tekenen aangezien de termijn is verstreken. De Raad van het IBR verliest bovendien het recht
aanwezig te zijn op de zittingen van de Commissie van Beroep, in tegenstelling tot de Advocaatgeneraal bij het Hof van Beroep, tenzij de Raad beroep heeft gedaan op zijn recht gehoord te worden
bij het inleiden van de procedure bij de Tuchtcommissie.
Eveneens om organisatorische redenen meent de Raad van het IBR dat de procedure moet worden aangepast
via een Tuchtreglement opdat hij over een beroepstermijn van tien bijkomende werkdagen zou kunnen
beschikken om, indien nodig, beroep aan te tekenen.
Naar analogie staat een gelijkaardige regel in artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering ten gunste van
het Parket.

4.2.

Het extern toezicht op het beroep van revisor

Om het overleg met de Hoge Raad voor de Economische Beroepen te vereenvoudigen, zouden de drie
instituten vertegenwoordigd moeten zijn met een raadgevende stem.
Het IBR moet bovendien deskundigen aanduiden bij het nieuwe Comité voor advies en controle van de
onafhankelijkheid van de commissaris dat krachtens de wet corporate governance van 2 augustus
2002 werd opgericht.
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Toegang tot het beroep – aanpassing van het koninklijk besluit van 13
oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren

De Raad van het IBR meent dat het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van
de kandidaat-bedrijfsrevisoren moet worden gewijzigd. Daarbij moet men:
- rekening houden met de Bologna-akkoorden, door een Master niveau te voorzien;
- de mogelijkheid bieden het eerste stagejaar samen te organiseren met het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten; en
- bepaalde technische aanpassingen aanbrengen.

4.4.

De modernisering van het huishoudelijk reglement

De Raad van het IBR meent dat het noodzakelijk is zijn huishoudelijk reglement, dat bij koninklijk
besluit is goedgekeurd, te actualiseren wat betreft:
- de nieuwe middelen van elektronische communicatie naar de leden toe;
- de interprofessionele relaties;
- het probleem van de stem van de revisorenvennootschappen op de algemene vergadering van het
IBR; en
- het mandaat van de commissarissen van het IBR.

4.5.

Het statuut van bedrijfsrevisor

De Raad van het IBR deelt de bezorgdheid die in het voorontwerp van wet wordt geuit, en dat is
onderzocht onder de vorige legislatuur, die de regels inzake het statuut van zelfstandige wil toepassen
en verduidelijken.
Wat de toepassingsmodaliteiten en -criteria betreft, wenst de Raad van het IBR de aandacht van de
Regering te vestigen op de specificiteit van de regels die van toepassing zijn op de vrije beroepen in
het algemeen en op de bedrijfsrevisoren in het bijzonder. De Raad van het IBR onderstreept dat
rekening moet worden gehouden met deze specificiteiten onder andere:
- de regels inzake de uitoefening van het beroep (persoonlijke aansprakelijkheid verbonden met de
ondertekening van de verslagen, enz.); en
- de regels die op de stage van toepassing zijn.

4.6.

De activiteiten verbonden met het auditberoep

De Raad van het IBR is voorstander van de erkenning van de specialiteit van bepaalde auditors,
bijvoorbeeld op IT-gebied, de interne audit of opsporing van fraude (forensic auditor). Het IBR en het IAB
willen de specificiteit van die specialisaties erkennen zonder daarom een monopolie op de titel of
uitoefening van de functie te creëren. Bedoeling is het vrije ondernemerschap en de ontwikkeling van de
activiteiten verbonden met certificeringsopdrachten, in domeinen die constant evolueren, te stimuleren.
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uw referentie

datum
30 april 2003

Geachte Confrater,

Betreft:

Gedragslijnen met betrekking tot de verspreiding van publicitaire
informatie door de economische beroepen

Als bijlage vindt u de gedragslijnen met betrekking tot de verspreiding van publicitaire
informatie door de economische beroepen.
De Raad van het IBR heeft deze gedragslijnen goedgekeurd samen met het Instituut
van Accountants en Belastingsconsulenten en het Beroepsinstituut voor Boekhouders en
Fiscalisten. Deze gemeenschappelijke gedragslijnen houden rekening met het advies van
de Hoge Raad voor de Economische beroepen en zijn conform met de deontologische
regels van de drie Instituten (IBR, IAB en BIBF). Zij werden voorbereid door het
Interinstituten Comité, opgericht door de wet van 22 april 1999.
Deze gedragslijnen, die ik u vraag na te leven, zijn bestemd de regels in deze materie
te illustreren, bij wijze van concrete voorbeelden.

Met confraternele groeten,

Ludo SWOLFS
Voorzitter
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GEDRAGSLIJNEN MET BETREKKING TOT
DE VERSPREIDING VAN PUBLICITAIRE INFORMATIE
DOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN

I.

INLEIDING
De plichtenleer van de economische beroepsbeoefenaars (leden van het I.B.R., het
I.A.B. en het B.I.B.F.) laat in principe het verspreiden van objectieve informatie
toe (I.B.R.: art. 27 K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren; I.A.B.: art 31 K.B. van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van
plichtenleer der accountants; B.I.B.F.: art. 23 K.B. van 23 december 1997 tot goedkeuring
van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders).
Deze principiële mogelijkheid betekent echter niet dat alle vormen van publiciteit toegelaten zijn.
Met het doel de concrete toepassing van deze regels door de beroepsbeoefenaars te
vergemakkelijken hebben de Instituten het noodzakelijk geacht om gemeenschappelijke gedragsregels vast te stellen waarin de regels met betrekking tot
informatieverspreiding op eenvormige wijze worden toegelicht.
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Bij de opmaak van deze gedragsregels werd rekening gehouden met de internationale, Europese en nationale reglementering (zo onder meer: de wet van 2 augustus
2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige
bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrije beroepen(1)) en
met de relevante bepalingen van de internationale ethische normen (Fédération
des Experts-Comptables Européens (FEE) en International Federation of Accountants (IFAC)).
Deze gedragsregels houden eveneens rekening met het advies van de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen van 13 juni 2002(2).
Deze gedragsregels hebben betrekking op alle vormen van publicitaire informatieverspreiding, met inbegrip van de nieuwe communicatiemiddelen (Internet,
etc.).

II.

PRINCIPE
Het is de beroepsbeoefenaar toegelaten om op een publieke wijze een objectieve
informatie met betrekking tot zijn diensten te verspreiden, ongeacht de gebruikte
media, mits dit gebeurt op een wijze die de voor de economische beroepen
gepaste discretie niet in het gedrang brengt en voor zover deze informatieverspreiding niet in strijd is met onderhavige gedragsregels, noch met enige andere
rechtsregel.

(1) B.S., 20 november 2002.
(2) Advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 13 juni 2002 omtrent de “gedragsregels inzake verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars” in
het licht van de nakende nieuwe Belgische wetgeving.
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Misleidende reclame is niet toegelaten.
Vergelijkende reclame is onderworpen aan stringente wettelijke voorwaarden(1).

III.

TOELICHTING

III.1. Wat wordt verstaan onder reclame?
Reclame is elke vorm van mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel
heeft de afzet van goederen of diensten te bevorderen, met uitsluiting van de door
de wet voorgeschreven mededelingen.
III.2. Wat wordt verstaan onder objectieve informatie?
Objectieve informatie is informatie die controleerbaar is, dit wil zeggen die in
voorkomend geval op basis van door de beroepsbeoefenaar voorgelegde bewijzen
door de tuchtinstanties kan worden gecontroleerd.
Als objectieve informatie zijn onder meer de volgende vermeldingen aan te merken (niet-exhaustieve lijst):
-

identiteit (naam, voornaam van de beroepsbeoefenaar en desgevallend naam
en rechtsvorm van de professionele vennootschap);
lidnummer van de beroepsbeoefenaar bij het Instituut waarvan hij lid is;
vermelding van de beschermde titels, eventueel gevolgd door de erkende
diploma ‘s en andere officiële titels;
voorkeurmateries;
het logo van de beroepsbeoefenaar of van de professionele vennootschap;
openingsuren van het kantoor;
de professionele domeinen waarin de beroepsbeoefenaar actief is;
telefoonnummer(s), faxnummer(s), eventueel E-mailadres en internetadres;
kantooradres;
foto’s van de vennoten, de medewerkers en de kantoren.

III.3. Wat wordt verstaan onder “discretie”?
De informatie moet op gepaste, kiese en eerlijke wijze verspreid worden, getuigen
van goede smaak en rekening houden met de waardigheid van het beroep.
III.4. Wat wordt verstaan onder misleidende reclame?
Wordt beschouwd door de wet(2) als misleidend, elke vorm van reclame die op enigerlei wijze, daaronder begrepen de opmaak ervan, de personen tot wie ze zich
richt of die ze aanbelangt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidend
karakter hun economisch gedrag kan beïnvloeden, of die aan een concurrent
schade toebrengt of kan toebrengen.(3)
(1) Zie punt III. 5.
(2) Artikel 4, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende
reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije
beroepen, B.S., 20 november 2002.
(3) Met dien verstande dat het begrip “concurrent” het begrip confrater omvat, maar hiertoe niet
beperkt is.
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Worden onder meer beschouwd als misleidende reclame (niet-exhaustieve lijst):
-

het verspreiden van informatie die valse, bedrieglijke of ongerechtvaardigde
verwachtingen creëert aangaande gunstige resultaten;
zich ten onrechte de hoedanigheid van deskundige of specialist in een welbepaald domein toemeten.

III.5. Wat wordt verstaan onder vergelijkende reclame?
Vergelijkende reclame is elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel
door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet
worden genoemd. Zij is door de wet onderworpen aan een reeks zeer stringente
voorwaarden.
Vergelijkende reclame moet voldoen aan de volgende wettelijke voorwaarden(1),
met dien verstande dat niet al deze voorwaarden relevant zijn voor de economische beroepen:
1° niet misleidend zijn in de zin van de artikelen 4 en 5 van de wet(2);
2° betrekking hebben op goederen of diensten die in dezelfde behoeften voorzien
of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
Bijlage 2

3° betrekking hebben op een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en
representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de
prijs kan behoren, die op objectieve wijze met elkaar worden vergeleken;
4° niet ertoe leiden dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of merken, namen, of andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van
de adverteerder met die van een concurrent worden verward;
5° niet de goede naam schaden van of zich niet kleinerend uitlaten over de merken, namen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
6° voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking
hebben op producten met dezelfde benaming;
7° geen oneerlijk voordeel opleveren ten gevolge van de bekendheid van een
merk, naam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan
wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
8° geen goederen of diensten voorstellen als imitatie of namaak van goederen of
diensten met een beschermd merk of beschermde naam.
Gezien deze voorwaarden, alsmede het bijzonder karakter en de verscheidenheid
van de diensten van de economische beroepen, zijn de Instituten de mening toegedaan dat de geleverde diensten, die nauw verbonden zijn met de dienstverlenend persoon, nauwelijks te vergelijken zijn.

(1) Artikel 6, § 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende
reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije
beroepen, B.S. 20 november 2002.
(2) Zie punt III. 4.
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IV.

ENKELE VORMEN VAN NIET GEOORLOOFDE PUBLICITAIRE
INFORMATIEVERSPREIDING
Met name de volgende publicitaire informaties zijn verboden (niet-exhaustieve
lijst):
-

V.

op publieke wijze melding maken van de naam van cliënten, behalve in de
gevallen waarin dit wordt toegestaan(1);
beweren invloed te kunnen uitoefenen op rechtbanken, bestuursrechtelijke
organismen of officiële voogdijinstanties te kunnen beïnvloeden;
bekwaamheden voorwenden die niet gebaseerd zijn op controleerbare feiten;
het logo gebruiken van het Instituut waartoe de beroepsbeoefenaar behoort
indien dit gebruik verwarring kan creëren tussen de beroepsbeoefenaar en het
Instituut.

ERELONEN
De publieke mededeling van erelonen is in principe niet verboden.
Een beroepsbeoefenaar die zijn erelonen op publieke wijze wil meedelen dient
evenwel rekening te houden met het volgende:
1. De reclame betreffende de erelonen en de voorwaarden van een beroepsbeoefenaar moet ondubbelzinnig en duidelijk zijn. De vermelding van erelonen in
een reclame moet in ieder geval duidelijk de diensten vermelden waarop deze
erelonen betrekking hebben.
2. Het is niet toegelaten om louter te verwijzen naar basisprijzen of minimumprijzen.
3. De beroepsbeoefenaar is gebonden door de erelonen en de voorwaarden die hij
bekendmaakt.
Met betrekking tot de vergelijking van erelonen wordt verwezen naar punt III
van onderhavige nota.

(1) Artikel 31 van het K.B. van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der
accountants, B.S., 31 maart 1998 (I.A.B.); artikel 27 van het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, B.S., 18 januari 1994, err., B.S. 22 april 1994 (I.B.R.).
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BIJLAGE 3

ALGEMENE CONTROLENORMEN
(GECOORDINEERDE VERSIE)

Gezien de wet van 22 juli 1953 (artikels 2, 3, 7, 14, 18bis en 19), tot oprichting van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1956, bij de wet van
21 februari 1985 en bij de wet van 7 mei 1999.
Gezien het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de
bedrijfsrevisor.
Overwegende dat het noodzakelijk is de algemene normen en de normen inzake de
uitvoering van een controleopdracht zoals van toepassing na de beslissing van de Raad van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren op zijn zitting van 2 december 1983 en gewijzigd door
de beslissing van de Raad van 5 december 1997(1), aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en aan zijn uitvoeringsbesluiten.
Gezien het advies van de Hoge Raad d.d. 24 januari 2003.
Heeft de Raad in zijn zitting van 7 november 2003 onderhavige versie van de voornoemde normen goedgekeurd.
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(1) Deze normen hebben voorwerp uitgemaakt van een advies van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy d.d. 27 november 1997 (Jaarverslag HRB, 1997, p. 31-34).

348

IBR – JAARVERSLAG 2003

1.

ALGEMENE NORMEN

1.1.

Elke verklaring van de bedrijfsrevisor vloeit voort uit de mening die hij
zich gevormd heeft op grond van doelgericht en nauwgezet uitgevoerde
controlewerkzaamheden.

1.1.1. Met deze norm wordt de taak van de revisor in het economisch bestel omschreven.
De revisor moet zich een deskundig oordeel vormen en zich uitspreken over de
waarachtigheid van de financiële staten opgesteld door de gecontroleerde onderneming. Hiertoe zal de revisor alle controlemiddelen aanwenden die hij nodig
acht om zijn opdracht tot een goed einde te brengen en alle nodige gegevens verzamelen ter staving van zijn oordeel.
Het woord “onderneming” staat voor alle commerciële en niet-commerciële
entiteiten uit de private en openbare sector die gebruik kunnen maken van de
diensten van een bedrijfsrevisor.
De uitdrukking “financiële staten” slaat op de jaarrekening en de financiële toestanden opgesteld tot specifieke doeleinden. De revisor kan verzocht worden
andere kwantitatieve staten te verifiëren. In dit geval zullen de algemene beginselen van de normen toepasselijk zijn, voorzover deze relevant zijn.
1.1.2. De nauwgezette uitvoering van de werkzaamheden betekent dat de revisor alles
doet wat normaal nodig is om zijn opdracht te voltooien. Om vast te stellen wat
normaal nodig is, moet achtereenvolgens verwezen worden naar:
a) de wettekst die de opdracht definieert en vastlegt hoe de opdracht dient uitgevoerd te worden. Bestaat dienaangaande geen wettekst dan vindt de
opdracht haar oorsprong in een louter contractuele verbintenis en moet men
verwijzen naar de overeenkomst tussen de revisor en zijn cliënt;
b) de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die door elk lid moeten
nageleefd worden.
Het is nodig te verwijzen naar de algemene normen of naar de bijzondere normen die van toepassing zijn voor de controle van bepaalde soorten van onderneming, zoals bijvoorbeeld financiële instellingen of verzekeringsondernemingen.
c) De “aanbevelingen” van het Instituut der Bedrijfsrevisoren zijn die welke als
dusdanig worden uitgevaardigd. Zij kunnen de vorm aannemen van een praktijk die door het Instituut gewenst wordt. Nochtans zal de revisor, indien hij
voor een concrete controlesituatie geplaatst wordt, noodzakelijkerwijs de
meest aangewezen procedures toepassen, ook al zijn deze niet in overeenstemming met de voormelde aanbevelingen. Desgevallend moet hij dit kunnen
rechtvaardigen.
d) De aanbevelingen van internationale oorsprong zijn slechts in België van toepassing wanneer de Raad van het Instituut deze bij wijze van aanbeveling op
nationaal niveau heeft gepubliceerd.
1.1.3. Om nauwgezet de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zal de revisor, voordat hij
een opdracht aanvaardt, zich ervan vergewissen dat:
a) hij over de nodige deskundigheid beschikt en voldoende ervaring heeft om de
werkzaamheden uit te voeren;
b) hij over voldoende deskundig personeel beschikt, om tegemoet te komen aan
de behoeften van de controle.
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1.1.4. Een nauwgezette uitvoering van de controle vergt dat de revisor die verantwoordelijk is voor het dossier, hieraan persoonlijk voldoende aandacht besteedt:
a) de revisor kan zich laten bijstaan door deskundige medewerkers, wier werkzaamheden hij leidt, opvolgt en naziet;
b) de revisor kan steunen op de werkzaamheden van een andere revisor over
wiens werkzaamheden hij een oordeel zal gevormd hebben. In verband met
gegevens over buitenlandse ondernemingen, zal hij ook mogen steunen op de
werkzaamheden van een confrater over wiens deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van werkzaamheden hij zich een oordeel zal gevormd hebben;
c) het bestaan van een interne accountantsdienst in de onderneming kan niet in
de plaats gesteld worden van controlewerkzaamheden.

1.2.

De bedrijfsrevisor brengt zijn beroepsmatige beoordeling uit in een geest
van volledige onafhankelijkheid. Hij zal zich onthouden van alles wat aan
deze onafhankelijkheid enige afbreuk kan doen.

1.2.1. De onafhankelijkheid van de revisor heeft een dubbel aspect:
–
–

een aspect van persoonlijke professionele ethiek, die bepaald wordt door de
intellectuele houding en de integriteit van de revisor;
een objectief en maatschappelijk aspect dat o.m. afhankelijk is van de wijze
waarop het beroep en de uitoefening ervan zijn georganiseerd.

De onafhankelijkheid van de revisor is allereerst een fundamenteel kenmerk
van zijn professionele integriteit. Het is een ingesteldheid die in wezen is
gebouwd op het vertrouwen dat het maatschappelijk verkeer in hem stelt.
Deze onafhankelijkheid is een professionele onafhankelijkheid, d.w.z. dat zij
in nauw verband staat met de deskundigheid van de revisor: zijn deskundigheid is
een noodzakelijke voorwaarde voor zijn onafhankelijkheid.
De onafhankelijkheid van de revisor geldt zowel ten aanzien van zijn opdrachtgever (b.v. de algemene vergadering die hem benoemt tot commissaris), als van de
directie van de onderneming, de werknemers en het maatschappelijk verkeer.
Wanneer hij een verklaring over de jaarrekening aflevert, oefent hij een openbare
functie uit en zijn mening kan niet beïnvloed worden door een of andere groep in
het ondernemingsbestel of daarbuiten.
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1.2.2. De regels inzake onafhankelijkheid worden bepaald door:
a) de wet en de reglementen;
b) een afzonderlijke norm behorende tot het domein van de professionele plichtenleer.

1.3.
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Het doel van de controle is het tot uitdrukking brengen van een deskundig
oordeel (verklaring) over de financiële staten van een onderneming. Wanneer deze controle door de wet wordt opgelegd zal de verklaring van de
bedrijfsrevisor betrekking hebben op de door de wet vereiste elementen.
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1.3.1. Basisprincipes in verband met de controle van de jaarrekening
De controle van een jaarrekening heeft tot doel vast te stellen dat:
a) de boekhouding en de jaarrekening opgemaakt en voorgesteld worden overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen;
b) de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelichting) een getrouw
beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
onderneming, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire beschikkingen ter zake, en dat de in de toelichting gegeven verantwoording relevant
is.
Meer bepaald zal de controle van de jaarrekening de revisor in staat moeten
stellen te verklaren dat:
a) in de balans: alle bezittingen, tegoeden en verhaalrechten onder de activa
voorkomen; deze op correcte wijze werden gerubriceerd en dat hun waardering met de nodige voorzichtigheid en consistentie werd verricht; alle schulden en verbintenissen onder de passiva voorkomen voor hun werkelijk nog
verschuldigd bedrag en dat de nodige voorzieningen werden geboekt tot dekking van de voorzienbare risico’s, alsook van de gebeurlijke verliezen en
waardeverminderingen die in de loop van het boekjaar of van vorige jaren
ontstaan zijn;
b) in de resultatenrekening: alle verrichtingen van het jaar die moeten geregistreerd worden, ook volledig geregistreerd en correct geïnterpreteerd werden;
c) in de toelichting: de vereiste informatie op gepaste wijze werd verstrekt.
1.3.2. Andere controleopdrachten
De revisor kan belast worden met andere opdrachten dan de certificatie van
de jaarrekening, overeenkomstig de wet of op verzoek van de onderneming zelf of
met haar toestemming. In principe blijven de grondslagen van de algemene controlenormen van kracht bij elke controleopdracht. De Raad van het IBR heeft
echter reeds bijzondere normen gepubliceerd m.b.t. sommige opdrachten en zal
dit in de toekomst blijven doen. Daarenboven zullen de algemene controlenormen
toegepast worden op grond van de opdracht (de wet of de overeenkomst).
1.3.3. Controle en beheer
De revisor heeft niet tot taak een kritisch oordeel uit te spreken over de
motieven van de beleidsbeslissingen.
Indien echter de continuïteit van het bedrijf van de onderneming in het gedrang
komt, zal de revisor erover waken dat de betrokken partijen over de toestand worden ingelicht.
1.3.4. Fraude
Wanneer de revisor zijn opdracht uitvoert, houdt hij rekening met de mogelijkheid van fraude. De controle zal zo opgevat worden, dat de revisor een redelijke kans maakt op het ontdekken van materiële fouten in de jaarrekening ten
gevolge van fraude. Van een controle kan evenwel niet verlangd worden dat zij
elke fraude aan het licht brengt en de revisor is niet verplicht deze op te sporen.
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1.4.

De bedrijfsrevisor bepaalt de omvang van de controle met inachtneming
van de doeleinden vastgelegd in de wet of de reglementen. In principe zal
de controle volkomen zijn, d.w.z. dat zij alle belangrijke aspecten van de
jaarrekening zal belichten die van belang zijn voor het opstellen van de
financiële staten. Wanneer het echter om een andere boekhoudkundige
toestand gaat, die niet overeenkomstig de wet moet onderworpen worden
aan een volkomen controle met het oog op een verklaring over het
getrouwe beeld, kan een beperkt nazicht aanvaardbaar zijn op voorwaarde
dat dit duidelijk in het verslag vermeld wordt.

1.4.1. Volkomen controle
De volkomen controle wordt gevormd door een geheel van coherente opeenvolgende en op elkaar aansluitende controles. Het is alleen op basis van een dergelijke controle dat de revisor tot de overtuiging kan komen dat de verrichtingen
correct en volledig werden geregistreerd. Een volkomen controle betekent niet
dat alle verrichtingen moeten nagezien worden. Dit begrip mag daarom niet
gelijkgesteld worden met een volledige controle van alle verrichtingen. De kwaliteit van een controle staat niet noodzakelijk in verhouding tot de hoeveelheid
gecontroleerde verrichtingen.
1.4.2. Beperkingen
Indien de revisor in de onmogelijkheid verkeert om met volledige kennis van
zaken een oordeel uit te spreken, zal hij de redenen hiervoor duidelijk in zijn verslag vermelden. Hij zal de gevolgen van deze onmogelijkheid op de waarde van
zijn verklaring moeten beoordelen en beslissen of het nodig is een verklaring met
voorbehoud dan wel een afkeurende verklaring af te leveren.
Indien de controleopdracht wordt omschreven in de wet, kan de revisor zijn verantwoordelijkheid niet beperken door contractuele restricties vast te stellen op de
omvang van zijn controle.
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1.4.3. Beperkt nazicht
Het beperkt nazicht van een boekhoudkundige toestand moet beschouwd
worden als een afzonderlijke opdracht die onderscheiden wordt van de controle
van de jaarrekening. Alhoewel dit een opdracht is van revisorale aard, zal het
nazicht niet kunnen uitmonden in een verklaring over de jaarrekening. Indien de
revisor verslag uitbrengt na een nazicht, zoals bijvoorbeeld over een tussentijdse
toestand, zal hij duidelijk de bijzondere doeleinden omschrijven waaraan het
nazicht moet beantwoorden.
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2.

NORMEN INZAKE DE UITVOERING VAN EEN CONTROLEOPDRACHT

2.1.

Iedere controleopdracht zal uitgevoerd worden volgens een aangepast
werkprogramma.

2.1.1. Definitie
Het werkprogramma kan worden gedefinieerd als een beschrijving van de uit
te voeren controletaken waarbij tevens kan worden bepaald wanneer en door wie
deze prestaties zullen worden uitgevoerd en hoeveel tijd ze normaal in beslag zullen nemen.
Het werkprogramma in verband met de controle van de jaarrekening bestaat normaal uit volgende grote onderdelen:
–
–
–

onderzoek van het interne controlesysteem;
evaluatie van en controle op dit systeem;
onderzoek van de jaarrekening.

2.1.2. Noodzakelijkheid van een werkprogramma
De revisor moet vooraf onderzoeken op welke wijze hij zijn controleopdracht
zal uitvoeren. De beste manier om dit te doen is het opstellen van een werkprogramma.
Het werkprogramma moet niet van bij de aanvang van de werkzaamheden definitief vastliggen. Het wordt uitgewerkt op basis van de specifieke eigenschappen
van de onderneming waarvan men de kennis verwerft naarmate de werkzaamheden vorderen. Het zal voortdurend aangepast worden aan de evolutie die de
onderneming kent, alsook aan de vaststellingen gedaan in de loop van de controle.
Een gedetailleerd neergeschreven werkprogramma heeft daarenboven nog een aantal bijkomende voordelen:
–
–
–

het stelt in staat de taakverdeling tussen medewerkers te organiseren;
het maakt toezicht mogelijk op de wijze waarop medewerkers hun taak uitvoeren;
het vergemakkelijkt de uitvoering wanneer in de loop van het werk nieuwe
medewerkers moeten ingeschakeld worden.

2.1.3. Gebruik van een standaardprogramma
Standaardprogramma’s zijn werkschema’s die voor verschillende ondernemingen kunnen gebruikt worden.
Men vindt ze in de literatuur; ook worden in een aantal revisoraatskantoren dergelijke programma’s opgesteld. Het gebruik van een standaardprogramma vereist
een aantal voorzorgen. Het programma mag niet als een onwrikbaar geheel worden beschouwd. Het moet aangepast, aangevuld en eventueel ingekort worden
naargelang van de onderneming. Naast het standaardprogramma dient dan ook
een werkprogramma te worden opgesteld waarin taakverdeling en toebedeelde
tijd gespecificeerd worden. De standaardprogramma’s worden bij voorkeur
gebruikt om het opstellen van het eigenlijke werkprogramma te vergemakkelijken.
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2.2.

De bedrijfsrevisor is verplicht van de door hem en zijn medewerkers verrichte controlewerkzaamheden zodanig aantekening te houden of te doen
houden, dat hieruit een getrouw beeld van de uitgevoerde opdracht kan
worden verkregen. Deze werkdocumenten moeten gedurende tien jaar
bewaard blijven.

2.2.1. Algemeenheden
Tijdens het uitvoeren van een controleopdracht worden de boekhoudkundige
documenten en geschriften nagezien; worden de controles die in het controleprogramma vermeld worden, uitgevoerd; worden de notulen van de raad van bestuur
en van de algemene vergaderingen en allerlei correspondentie geraadpleegd; worden er op allerlei gebied besprekingen gevoerd; worden door de revisor conclusies
getrokken, enz. Het systematisch noteren van alle gegevens, ordelijk geklasseerd,
vormt een volledig stel werkdocumenten.
2.2.2. Doelstellingen
De werkdocumenten zullen zo opgevat en opgesteld worden dat zij:
–

–

–

een bewijs leveren van de uitgevoerde controles zowel op kwantitatief als
kwalitatief gebied evenals van de besluiten waartoe de controlewerkzaamheden hebben geleid en de basis vormen voor de uiteindelijke meningsvorming
overeenkomstig onderhavige normen;
een bron vormen waarnaar men kan verwijzen voor het bekomen van de
details van de rubrieken van de jaarrekening, de inhoud van de rekeningen,
evenals het detail van om het even welke analyse die door de revisor of zijn
medewerker in de loop van de werkzaamheden werd gemaakt;
een controlemiddel vormen om vast te stellen of de uitgevoerde werkzaamheden aangepast zijn en de bewijselementen en besluiten deugdelijk zijn.

Bijlage 3

2.2.3. Vorm en inhoud
De samenstelling, de inhoud en de vorm van de werkdocumenten zullen
afhangen van de aard van de opdracht. In verband met de bestendige controleopdrachten is het aan te bevelen om de werkdocumenten te splitsen in:
a) een permanent dossier met gegevens die eveneens noodzakelijk zijn voor toekomstige controles;
b) een dossier dat specifiek betrekking heeft op de jaarrekening van het gecontroleerde boekjaar.
2.2.4. Bewaring der documenten
Deze werkdocumenten mogen niet beschouwd worden als een deel of als een
vervanging van de boekhouding van de onderneming. Zij zijn en blijven de
eigendom van de revisor. Als dusdanig zijn zij onderworpen aan het beroepsgeheim en mogen ze niet vrijwillig aan derden worden overhandigd: de revisor is
verantwoordelijk voor hun veilige bewaring.
Indien de werkzaamheden in college worden uitgevoerd, komen de revisoren
onder elkaar overeen over de wijze waarop de werkdocumenten moeten bewaard
worden.
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2.2.5. Contact met de confrater die wordt opgevolgd
Elke revisor die een ambtgenoot moet opvolgen is verplicht zich vooraf met
hem in verbinding te stellen. Als algemene regel geldt hierbij dat de opvolger de
werkdocumenten van zijn voorganger kan consulteren, notities en fotokopieën
maken, maar de originele werkdocumenten worden in principe niet overgedragen.

2.3.

De bedrijfsrevisor beslist zelf over de aard en de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden. Hij zal de keuze van de toe te passen controletechnieken bepalen, maar moet altijd in staat zijn zijn besluiten te motiveren.

2.3.1. Algemene principes
a) De aard van de te verrichten controlewerkzaamheden wordt bepaald op grond
van de opdracht. De opdrachten welke hier worden bedoeld zijn die waarbij
de revisor de jaarrekening moet certificeren.
b) Om de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden te bepalen, zal
de revisor:
– de nodige documentatie verzamelen om hem in staat te stellen de onderneming en haar activiteiten voldoende te kennen;
– de administratieve organisatie onderzoeken op het gebied van de interne
controle;
– de doeltreffendheid van het systeem van de interne controle beoordelen.
c) De omvang van het uit te voeren nazicht zal afhangen van de doeltreffendheid
van de interne controle. Het volume van het aantal boekhoudverrichtingen is
bepalend voor de verschillende soorten van tests. De aard van de verrichtingen en de risico’s die eraan verbonden zijn, zijn bepalend voor de keuze van de
verschillende soorten van tests.
Het nazicht heeft tot doel bewijskrachtige elementen te verzamelen over de
volledige en geschikte aard van de gegevens die uit de boekhouding blijken
en hun overeenstemming met de boekhoudbeginselen.
2.3.2. Controletechnieken
De revisor zal de controletechnieken kiezen die het meest aangewezen zijn.
De uitdrukking “kiezen” mag niet verstaan worden als een vrije keuze, maar als
de meest aangewezen keuze op grond van de toestand van de onderneming. De
moeilijkheidsgraad en de kosten verbonden aan de uitvoering van een techniek
mogen echter nooit op zichzelf een voldoende reden zijn om deze terzijde te laten.
Nadat hij een keuze heeft gemaakt van de controletechnieken, moet de revisor
deze naar behoren uitvoeren, teneinde het nodige bewijsmateriaal te bekomen.
Indien de resultaten niet bevredigend zijn, moet hij voor zover dit mogelijk is,
aanvullende technieken gebruiken.
2.3.3. Gebruik van steekproeven
De volkomen controle heeft betrekking op elke rubriek en onderrubriek van
de jaarrekening. Zij behelst daarentegen geen volledige controle van alle verrichtingen. Het logische gevolg van de volkomen controle is het nazicht door middel
van steekproeven. Deze moeten methodisch en beredeneerd bepaald worden.
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De steekproeven kunnen geschieden op basis van een statistische of andere aangepaste methode die beantwoordt aan de in vorige alinea uiteengezette voorwaarden.

2.4.

De bedrijfsrevisor zal zijn mening onder meer steunen op het onderzoek
van het systeem van interne controle, waarvan hij de doeltreffendheid zal
nagaan door middel van steekproeven. Indien de interne controle op
afdoende wijze werkt, kan het onderzoek van de bedrijfsrevisor worden
beperkt tot aangepaste steekproeven. In geval van vaststelling van ernstige
leemten, dient hij echter zijn controlewerkzaamheden aan te passen en een
meer diepgaande controle uit te voeren. Onder geen beding kan of mag de
externe controle het systeem van interne controle vervangen.

2.4.1. Definitie
Onder “interne controle” wordt over het algemeen verstaan het geheel van
methodes en procedures die door de leidinggevende organen van een onderneming worden uitgewerkt om, voorzover dit mogelijk is, ervoor te zorgen dat:
–
–
–
–
–
–

de zaken ordelijk en efficiënt verlopen binnen het kader van de door hen vastgestelde beleidslijnen;
afdoende procedures aangewend worden om belangenconflicten en misbruik
van goederen van de onderneming te vermijden;
de activa gevrijwaard worden;
fraude en vergissingen voorkomen of opgespoord worden;
de boekhoudregistraties volledig en correct zijn;
de financiële inlichtingen betrouwbaar zijn en binnen de vastgestelde termijn
opgesteld worden.

Men mag het systeem van interne controle niet verwarren met de interne
inspectie of de interne accountantsdienst die controletaken verricht onder hiërarchische bevoegdheid van de directie. De interne accountantsdienst is slechts een
onderdeel van het systeem van interne controle.
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2.4.2. Onderzoek van de interne controle
Het onderzoek van de interne controle behelst onder meer:
a)
b)
c)
d)

het organigram van de functies in de onderneming;
het organigram van de formulierenomloop in de onderneming;
de organisatie van de omloop van goederen en waarden;
het nazicht van de goede organisatie van de geautomatiseerde gegevensverwerking;
e) de wijze waarop de algemene principes van de interne controle in de beschouwde onderneming worden toegepast en meer in het bijzonder het principe van de scheiding van functies die betrekking hebben op het beschikken
over waarden en goederen, het bewaren ervan en het registreren van de mutaties;
f) de organisatie, de werking en de controleprogramma’s van de gebeurlijke
interne inspectie.
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2.4.3. Controletechnieken
Voor de uitvoering van het onderzoek van de interne controle beschikt de
revisor over verschillende methodes, zo onder meer:
a) het gebruik van een systematisch en met overleg opgestelde vragenlijst. Deze
vragenlijst moet aangepast zijn aan de eigen aard van de onderneming en de
revisor zal ervoor zorgen dat de vragen zo accuraat mogelijk opgesteld worden. Voorts moet de vragenlijst het geheel der bedrijfsactiviteiten van de
onderneming bestrijken;
b) de stroomanalyse der gebruikte formulieren en de vastlegging ervan in diagrammen. De revisor zal vermelden welke documenten precies worden
gebruikt, waar zij ontstaan en door wie zij opgesteld worden.
Bij wijze van bevestiging en verduidelijking van de informatie die hij verkregen heeft, zal de revisor bij dit eerste onderzoek een aantal steekproeven nemen.
2.4.4. De beperkingen van de doeltreffendheid van de interne controle
Een goede interne controle stelt de revisor in staat om relatieve zekerheid te
bekomen ten aanzien van de goede werking van het boekhoudsysteem en de kwaliteit van de verwerkte gegevens. Nochtans kent het systeem van interne controle
ook beperkingen. Men zal erop bedacht zijn dat de beste beveiligingen door fraudeurs kunnen omzeild worden, dat transacties van uitzonderlijke aard een groter
risico inhouden, dat personeelsmutaties dikwijls moeilijkheden tot gevolg hebben.
Het opzetten van een systeem van interne controle dat een goede graad van
veiligheid geeft, is gemakkelijker te verwezenlijken in een onderneming van
grote omvang die goed georganiseerd is en beschikt over belangrijke materiële en
menselijke middelen. De revisor zal, op grond van de omvang van de onderneming, rekening moeten houden met de bijzonderheden van deze laatste en zijn
programma hieraan aanpassen.
Bijlage 3

2.4.5. Besluiten van het onderzoek van de interne controle
De voorafgaande bepalingen leggen de revisoren de verplichting op om de
interne controle te onderzoeken en hierover een oordeel uit te spreken. Indien de
revisor vaststelt dat de uitbouw van de interne controle leemten vertoont, zal hij
op grond hiervan zijn controlewerkzaamheden aanpassen en eventueel uitbreiden.
Tevens zal hij zulks vermelden zonder zich evenwel in de plaats te stellen van de
interne controle.
Indien de revisor belangrijke leemten vaststelt in het interne controlesysteem
die het getrouwe beeld van de jaarrekening zouden kunnen aantasten, zal hij zijn
opmerkingen voorleggen aan de verantwoordelijke organen van de onderneming.
2.5.

De bedrijfsrevisor moet voldoende bewijskrachtig controlemateriaal verzamelen, dat zijn tot uitdrukking gebrachte mening ten aanzien van de jaarrekening kan staven.

2.5.1. Kwaliteit van het bewijskrachtig materiaal
Bewijsmateriaal bekomen van derden en de persoonlijke vaststellingen van de
revisor zijn normaliter meer betrouwbaar dan interne documenten. De interne
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documenten zullen aan betrouwbaarheid winnen indien het systeem van interne
controle van goede kwaliteit is.
Bewijsstukken van verschillende oorsprong of verschillende aard die elkaar
bevestigen, verschaffen de revisor een grotere zekerheid. Wanneer zij elkaar evenwel tegenspreken zullen zij het voorwerp uitmaken van een grondig onderzoek.
2.5.2. Doel van het verzamelen van bewijsmateriaal
Het te verzamelen bewijsmateriaal heeft betrekking op de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Het bewijsmateriaal zal betrekking hebben op het
bestaan van de tegoeden en de rechten, van de schulden en de verbintenissen, op
de volledige aard van de boekingen, op de waarachtigheid van de in de rekeningen van het boekjaar tot uiting gebrachte resultaten, op de correcte waardering en
voorstelling van deze elementen.
2.5.3. Feiten na balansdatum
Het controleprogramma moet zo worden opgesteld dat de revisor op de
hoogte is van feiten die zich hebben voorgedaan na balansdatum en die van
belang zijn voor de beoordeling van de jaarrekening.
2.5.4. Onder de voornaamste technieken die de revisor doelmatig kan aanwenden zijn
onder meer te vermelden:
–
–
–
–
–
Bijlage 3

–
–

2.6.

het diepgaand onderzoek van de boeken en verantwoordingsstukken;
het rekenkundig nazicht van de verrichtingen;
de waarneming van door anderen uitgevoerde procedures, b.v. de fysische
voorraadopname;
het onderzoek op basis van een vragenlijst;
de vraag tot bevestiging van informatie door derden, bijvoorbeeld door banken, klanten, leveranciers, advocaten, hypotheekbewaarders, enz.;
het vragen van bevestiging van informatie aan de directie;
het analytisch onderzoek van de rekeningen om ongewone fluctuaties, uitzonderlijke transacties en tendensen in de evolutie van de financiële toestand aan
te tonen.

De bedrijfsrevisor zal er zich van vergewissen dat de wettelijke en statutaire bepalingen, die in de boekhouding en de jaarrekening moeten tot
uiting komen, nageleefd worden.

2.6.1. De boekhoudwetgeving
Indien de revisor de jaarrekening of sommige bijzondere rekeningen goedgekeurd of geattesteerd heeft, is hij gehouden tot de controle van de naleving van de
beschikkingen van de wet van 17 juli 1975, het Wetboek van vennootschappen
en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en van het Wetboek. Deze verantwoordelijkheid is van strafrechtelijke aard.
2.6.2. Het Wetboek van vennootschappen en statutaire bepalingen
Indien de revisor optreedt als commissaris van de vennootschap, vervult hij
een specifieke functie ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen. Hij
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moet erover waken dat de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de
decharge, correct wordt ingelicht over de naleving van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten.
De commissaris moet geen specifieke controle uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de wettelijke of statutaire bepalingen nageleefd werden. Hij moet
nochtans in zijn werkdocumenten de aantekeningen bewaren in verband met
inbreuken die hij tijdens zijn controles zou vastgesteld hebben.
2.6.3. Andere wettelijke beschikkingen
De onderneming is bij de uitoefening van haar activiteit ook nog onderworpen aan talrijke andere wettelijke en reglementaire beschikkingen, waarbij de
revisor geen rechtstreekse of persoonlijke taak van controle heeft. Nochtans kan
de veronachtzaming van deze wetten en reglementeringen een invloed hebben op
het resultaat en de financiële toestand van de vennootschappen en zelfs haar
bestaan in gevaar brengen.
De revisor die een opinie tot uitdrukking brengt ten aanzien van de jaarrekening,
moet rekening houden met de risico’s die voortspruiten uit deze miskenning van
de wet. Hij zal zijn controle dienovereenkomstig aanpassen. Indien nodig zal hij
in zijn verslag een voorbehoud maken met betrekking tot de voorzieningen voor
risico’s en kosten. Indien hij van mening is dat de veronachtzaming van de wettelijke bepalingen het voortbestaan van de onderneming in het gedrang brengt,
moet hij dit in zijn verslag vermelden, zelfs indien deze feiten zich hebben voorgedaan na het opstellen van de jaarrekening waarop zijn verslag betrekking heeft.

2.7.

Indien de bedrijfsrevisor geraadpleegd wordt over de boekhoudkundige
en financiële informatie die ter kennis van het publiek zal worden
gebracht, zal hij de aandacht van het beheersorgaan vestigen op iedere
valse of tendentieuze verklaring. Daarna zal hij de maatregelen nemen die
hij nuttig acht.

2.7.1. Principe
De verklaring dekt noodzakelijkerwijs alle inlichtingen opgenomen in de
jaarrekening, met inbegrip van de toelichting, en de overeenstemming van het
jaarverslag met de jaarrekening. Ze dekt niet de andere inlichtingen die door de
directie zouden verstrekt worden bij andere aangelegenheden zoals bijvoorbeeld
ter gelegenheid van een openbare uitgifte van aandelen of ter informatie van het
spaarwezen. Indien hij echter vaststelt dat deze informatie vergissingen bevat of
gewild tendentieus is, zal de revisor de leiding van de onderneming hierop attent
maken en indien nodig de gepaste maatregelen nemen opdat duidelijk zou blijken dat deze informatie niet door hem werd goedgekeurd.
2.7.2. Andere interne en externe informatie
De revisor zal bij zijn onderzoek van de interne controle tevens de studie
betrekken van de omloop van de boekhoudkundige en financiële informatie in de
schoot van de onderneming zelf.
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3.

NORMEN MET BETREKKING TOT HET VERSLAG(1)

3.1.

Elk verslag van een bedrijfsrevisor zal schriftelijk en omstandig zijn. Er
moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de verklaring over financiële staten en anderzijds, in voorkomend geval, de bijkomende verklaringen en informatie.

3.1.1. Deze en de hierna volgende normen worden bij voorrang toegepast op het verslag
dat de commissaris aan de algemene vergadering moet richten overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen. Naar analogie, zullen zij, met uitzondering
van de normen 3.10. tot en met 3.15., eveneens toepasselijk zijn op elke andere
opdracht waarbij financiële staten moeten gecertificeerd worden.
3.1.2. Het controleverslag is noodzakelijkerwijze een geschreven verslag. In de titel worden de hoedanigheid van commissaris en de hoedanigheid van de voornaamste
bestemmeling van het verslag vermeld.
Wanneer de revisor een verslag opstelt in de hoedanigheid van commissaris,
dan zal die hoedanigheid worden vermeld. In de andere gevallen zal de voorkeur
gegeven worden aan de beroepstitel van bedrijfsrevisor.
Normaal zal de voornaamste bestemmeling van het controleverslag de algemene vergadering zijn. Wanneer de opdracht aan de revisor is toevertrouwd door
de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zal deze niet beschouwd worden
als voornaamste bestemmeling van het verslag; zelfs in dit geval verdient het de
voorkeur te verwijzen naar de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wanneer het gaat om een contractuele opdracht, kan deze bestemmeling ook het
bestuursorgaan van de vennootschap zijn.
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3.1.3. Het verslag moet omstandig zijn. Bij het lezen van het verslag moet de lezer in
staat zijn om de draagwijdte van de opmerkingen, die erin vervat zijn, te begrijpen. Het verslag van de commissaris moet duidelijk en bondig zijn. Aangezien
het verslag normaal het voorwerp zal uitmaken van een openbaarmaking, moeten
enkel de betekenisvolle elementen erin worden vermeld. Het feit dat een verslag
omstandig moet zijn, mag niet uit het oog doen verliezen dat de bedrijfsrevisor
gehouden is tot het beroepsgeheim.
3.1.4. Het verslag van de commissaris omvat een inleiding en twee afzonderlijke delen.
Het eerste deel heeft betrekking op de verklaring over de jaarrekening. Het
tweede deel omvat de bijkomende verklaringen die vereist zijn door het Wetboek
van vennootschappen, alsook de inlichtingen die de commissaris meent te moeten
meedelen aan de aandeelhouders en aan derden.
Elk deel van het verslag van de commissaris over de jaarrekening wordt voorafgegaan door een gepaste titel.
In principe wordt het verslag over de geconsolideerde jaarrekening opgesteld
volgens hetzelfde model als het verslag over de jaarrekening.

(1) Wijziging van 5 december 1997, Jaarverslag 1997 (p. 307).
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Wanneer de revisor echter oordeelt geen enkele bijkomende inlichting te
moeten verschaffen, kan de titel van het tweede deel van het verslag worden weggelaten; het zal daarentegen steeds noodzakelijk zijn om de gepaste titel voor het
eerste deel te behouden.
3.1.5. De verklaring over de financiële staten, meestal de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening, omvat normalerwijze twee bestanddelen:
–
–

de omschrijving van de wijze waarop de revisor zijn controlewerkzaamheden
heeft uitgevoerd;
de eigenlijke verklaring met het oordeel van de revisor over de gecontroleerde
documenten.

3.1.6. Onder de bijkomende verklaringen en informatie, kunnen hoofdzakelijk ondergebracht worden het oordeel over het jaarverslag, het oordeel over de overeenstemming van het boekhoudsysteem met de wettelijke regels, alsook, in het verslag
van de commissaris, de bijzondere verklaringen die vereist zijn door het Wetboek
van vennootschappen. Normalerwijze zal de bijkomende informatie verwijzen
naar een geïdentificeerd uittreksel van de gecontroleerde documenten, met inbegrip van de bijlagen en het jaarverslag. Deze bijkomende informatie mag de
draagwijdte van de in paragraaf 3.1.5. bedoelde verklaring niet wijzigen of
afzwakken.

INLEIDING VAN HET CONTROLEVERSLAG
3.2.

De inleiding van het controleverslag identificeert de documenten die het
voorwerp uitmaken van de controle. De revisor vermeldt welk orgaan
daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

3.2.1. In de identificatie van de documenten die het voorwerp uitmaken van de controle,
wordt het voorwerp van de documenten gespecificeerd (jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening of andere) alsook het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Het is tevens aangewezen om de sleutelcijfers van de gecontroleerde rekeningen,
zoals balanstotaal en saldo van de resultatenrekening, te vermelden.
3.2.2. Het verslag vermeldt het maatschappelijk orgaan dat, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften, de verantwoordelijkheid draagt om de documenten die het voorwerp uitmaken van de controle, op en vast te stellen. In het verslag wordt aangeduid dat het tot doel heeft deze rekeningen, zoals opgesteld door
vermeld maatschappelijk orgaan, te controleren.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING OF DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
3.3.

De bedrijfsrevisor vermeldt in het eerste deel van zijn verslag de toegepaste controlenormen. Hij zet in algemene bewoordingen de doelstellingen
van zijn controle uiteen, alsook de wijze waarop hij zijn controles heeft uitgevoerd.
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3.3.1. De revisor definieert de omvang van zijn controlewerkzaamheden en verwijst
daarbij naar de Algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
In uitzonderlijke gevallen, die verantwoord zijn door de context waarin zijn
verslag hoofdzakelijk zal gebruikt worden, kan hij eveneens verwijzen naar andere
controlenormen, voorzover deze niet strijdig zijn met onderhavige normen. Zo zal
de revisor enkel kunnen verwijzen naar de normen van de International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB) van de IFAC, wanneer de financiële staten
zijn opgesteld overeenkomstig de normen van de International Accounting Standards
Board (IASB). Deze uitzondering is niet van toepassing op het verslag van de
commissaris over de jaarrekening.
De revisor dient de conclusies te onderzoeken en te evalueren die voortvloeien
uit het bewijskrachtig materiaal verkregen in het kader van zijn opdracht als
commissaris gericht op het afgeven van zijn verklaring over de financiële staten.
3.3.2. Het verslag moet preciseren dat de controlewerkzaamheden zodanig werden
gepland en uitgevoerd teneinde een redelijke zekerheid te bekomen dat de gecontroleerde documenten geen onjuistheid van materieel belang bevatten; onder
onjuistheid moet worden verstaan zowel een vergissing als een onregelmatigheid.
3.3.3. Het verslag van de revisor moet zijn controlewerkzaamheden omschrijven en vermelden dat zij een redelijke basis vormen voor zijn oordeel; zij omvatten:
–

–
–
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–
–

het onderzoek van de administratieve en boekhoudkundige organisatie alsook
de procedures van interne controle die de opstelling van de financiële staten
ondersteunen;
de steekproefsgewijze controle van het bewijskrachtig materiaal dat de bedragen en de inlichtingen opgenomen in de financiële staten verantwoordt;
de beoordeling van de boekhoudkundige waarderingsmethoden en -regels die
de onderneming bij de opstelling van haar financiële staten heeft gebruikt;
de kritische studie van de betekenisvolle ramingen vanwege het bestuursorgaan bij de opstelling van de financiële staten;
het onderzoek van de voorstelling van het geheel van de financiële staten.

Het verslag van de revisor moet eveneens aanduiden in welke mate hij de
inlichtingen, die hij heeft gevraagd aan de bestuurders en aangestelden van de gecontroleerde ondernemingen, heeft verkregen (art. 144, 1° en 148, 1° W. Venn.).
Het verslag kan andere gegevens vermelden die betekenisvol zijn in de uitoefening van zijn opdracht, en onder meer in welke mate hij zich overeenkomstig
de norm 1.1.4., heeft gesteund op de werkzaamheden van een andere revisor.
3.3.4. Bij de uitvoering van een wettelijke controleopdracht, is het de bedrijfsrevisor
niet toegelaten om contractueel een beperking van de omvang van zijn werkzaamheden te aanvaarden. Het Wetboek van vennootschappen voorziet overigens in
een strafrechtelijke sanctie voor de bestuurders die de verificaties waaraan zij zich
moeten onderwerpen, verhinderen of weigeren de inlichtingen te verstrekken
waartoe zij gehouden zijn of bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekken (art. 170, eerste lid, 3° W. Venn.). Wanneer de revisor bijgevolg geconfronteerd wordt met een aanzienlijke beperking van de omvang van zijn controle door
toedoen van het bestuursorgaan van de onderneming, zal hij in zijn verslag een
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voorbehoud maken of een onthoudende verklaring verantwoorden (zie hierna
3.7.2. of 3.9.1.).
Wanneer hij van de bestuurders en aangestelden de inlichtingen niet heeft
verkregen die hij heeft gevraagd, verplicht het Wetboek van vennootschappen de
revisor om hiervan melding te maken in zijn verslag over de jaarrekening of de
geconsolideerde jaarrekening. Deze omstandigheid zal slechts het voorwerp uitmaken van een voorbehoud of van een onthouding, in het geval het ontbreken van
dit gegeven de behoorlijke uitvoering van de controlewerkzaamheden belet.
3.3.5. Het kan gebeuren dat de revisor geconfronteerd wordt met een beperking van de
omvang van zijn werkzaamheden tengevolge van welbepaalde omstandigheden.
Dergelijke omstandigheden kunnen zich met name voordoen wanneer:
–

–

–

de bedrijfsrevisor laattijdig benoemd is, waardoor hij niet in de mogelijkheid
is alle controlestappen uit te voeren (b.v. de datum van benoeming laat hem
niet toe de fysische voorraadopname bij te wonen, die in de gegeven controleomgeving belangrijk blijkt te zijn);
de boeken en boekhoudbescheiden geheel of gedeeltelijk aangetast of vernietigd zijn, of zij niet beschikbaar zijn voor de controle (b.v. ten gevolge van
een gerechtelijk beslag);
bepaalde auditprocedures niet ten uitvoer kunnen worden gelegd.

In dergelijke omstandigheden zal de revisor alles in het werk stellen om redelijke alternatieve controleprocedures ten uitvoer te leggen, teneinde voldoende en
gepast bewijskrachtig materiaal te bekomen om een oordeel zonder voorbehoud te
geven.
3.3.6. Wanneer in de omstandigheden, bedoeld in de paragrafen 3.3.4. en 3.3.5., de
beperking van de controlewerkzaamheden aanleiding geeft tot het formuleren van
een voorbehoud of een onthoudende verklaring, moet het verslag de beperking
omschrijven en het of de betrokken element(en) van de financiële staten aanduiden.
3.3.7. Indien de interne controle belangrijke tekortkomingen vertoont, en indien de
revisor geen genoegen heeft kunnen nemen met alternatieve controleprocedures,
zal hij in zijn verslag vermelden in welke onderdelen van de organisatie deze
leemtes voorkomen en welke rubrieken door deze leemtes een aanzienlijk risico
lopen. Daaruit zal een voorbehoud (3.7.2.) of een onthoudende verklaring (3.9.1.)
voortvloeien, naargelang het geval.
Indien de revisor voldoende gepaste alternatieve controles heeft kunnen uitvoeren, moet hij deze tekortkomingen niet vermelden in het deel van het verslag
dat de verklaring over de financiële staten betreft. In voorkomend geval zullen
deze kunnen worden toegelicht in het tweede deel van het verslag (zie hierna
3.11.).
In ondernemingen waarvan de administratieve organisatie berust op een zeer
beperkt aantal personen en voornamelijk in kleine ondernemingen, kan men geen
interne controle verwachten die alle nodige waarborgen biedt welke in grote
ondernemingen als noodzakelijk geacht worden. Het feit dat een kleine of middelgrote onderneming niet alle principes van de interne controle kan naleven,

IBR – JAARVERSLAG 2003

363

Bijlage 3

moet de revisor er niet noodzakelijkerwijze toe brengen om een commentaar in
dit verband in het tweede deel van zijn verslag op te nemen. Een dergelijke vermelding zal vermeden worden wanneer de administratieve organisatie, met inbegrip van de interne controlemechanismen, als aangepast aan de aard en de omvang
van het bedrijf wordt geacht.

3.4.

De bedrijfsrevisor vermeldt in zijn verslag of naar zijn oordeel de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het
vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de onderneming of het geconsolideerd geheel, rekening houdend met de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften, alsook met de in de toelichting opgenomen vermeldingen.

3.4.1. In zijn verklaring vermeldt de revisor het boekhoudkundig referentiesysteem
waarop de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening is gebaseerd.
3.4.2. De jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld overeenkomstig de
regels van het Belgische boekhoudrecht, wordt verondersteld een getrouw beeld
te geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de
onderneming of het geconsolideerd geheel. De verklaring van de revisor houdt in
dat hij rekening heeft gehouden met alle elementen die van belang zijn voor het
getrouw beeld van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening. Informatie
is van materieel belang voor het getrouw beeld indien het weglaten of het onjuist
weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de
jaarrekening nemen, kan beïnvloeden. Vandaar dat een inbreuk op het boekhoudrecht niet noodzakelijkerwijze het getrouw beeld in het gedrang brengt.
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3.4.3. Overeenkomstig de boekhoudreglementering, moeten bijkomende inlichtingen
in de toelichting worden vermeld, wanneer de toepassing van de bestuursrechtelijke bepalingen niet voldoet aan de beginselen van duidelijkheid en getrouwheid.
De revisor zal bijzondere aandacht besteden aan de gepaste aard van de inlichtingen opgenomen in de toelichting, ten aanzien van het getrouw beeld. Hij zal de
aanpassingen van de waarderingsregels nagaan in geval van discontinuïteit.
Overigens moeten de ondernemingen afwijken van de waarderingsregels, die
opgenomen zijn in de reglementering, in de uitzonderlijke gevallen waarin de
toepassing ervan niet leidt tot het verschaffen van het getrouw beeld. Dergelijke
aanpassingen worden vermeld en verantwoord in de toelichting. De revisor zal
nagaan of de vereiste aanpassingen werden doorgevoerd, of zij beantwoorden aan
het getrouw beeld en in de toelichting op een aangepaste wijze worden verantwoord. In het tegenovergestelde geval, zal hij zulks in zijn verslag vermelden.
3.4.4. Wanneer de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening cijfergegevens vermeldt met betrekking tot het voorgaand boekjaar, bestrijkt de verklaring de vergelijkende cijfers, tenzij de bedrijfsrevisor uitdrukkelijk het tegendeel bevestigt.
Indien een voorbehoud tot uiting werd gebracht over de rekeningen van het voorgaand boekjaar, dient de revisor te onderzoeken of het nodig is om in zijn verslag
er opnieuw naar te verwijzen.
3.5.
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onzekerheid bevat, zal het deel van het verslag dat de verklaring omvat,
opgesteld worden volgens het model dat is opgenomen in paragraaf 3.5.1.
van onderhavige normen. Dit deel zal moeten getiteld zijn “Verklaring
over de jaarrekening zonder voorbehoud” of desgevallend “Verklaring over
de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud”.
3.5.1. Het eerste deel van een controleverslag, met een verklaring over de jaarrekening
zonder voorbehoud, noch commentaar inzake het bestaan van een onzekerheid, zal
opgesteld zijn als volgt:
“Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend
met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking
tot de jaarrekening.
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van de vennootschap hebben
onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben
op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle
boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van
de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op ... een getrouw beeld
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.”.
De hierna volgende tekst zal worden gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening:
“Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook met
de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze controles vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven
de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de
voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij
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zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op ... een
getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
van het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in België toepasselijke
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.”.
3.5.2. De verklaring kan slechts zonder voorbehoud worden afgegeven, indien aan volgende punten voldaan werd:
a) de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening werd gecontroleerd in
overeenstemming met de controlenormen van het IBR, onverminderd paragraaf 3.3.1. van onderhavige normen;
b) de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening bevat geen onjuistheden
van materieel belang, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire
voorschriften, alsook met de boekhoudstandaarden waaraan wordt gerefereerd;
c) de waarderingsregels werden op consequente wijze toegepast of de nodige
inlichtingen over de wijzigingen en hun invloed op het resultaat worden in
de toelichting verstrekt;
d) alle nodige inlichtingen worden duidelijk in de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening verstrekt, zodanig dat, volgens de revisor, een getrouw
beeld van het vermogen, van de financiële positie en van de resultaten van de
onderneming of van de groep wordt gegeven.
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3.5.3. Indien de revisor een verklaring afgeeft of dient af te geven over het getrouw
beeld van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening, mag hij nooit zijn
oordeel in een negatieve vorm uitdrukken. Zo moeten zinnen als deze vermeden
worden: “Onze aandacht werd niet gevestigd op feiten waaruit blijkt dat de jaarrekening geen getrouw beeld weergeeft” of “Wij hebben geen kennis gehad van
feiten die het getrouwe beeld in het gedrang brengen ...”. Het uitvoeren van een
opdracht onder de vorm van een beperkt nazicht, daar waar dit is toegelaten (zie
hiervoor 1.4.3.), dient daarentegen wel met een verklaring in negatieve vorm te
worden besloten.

3.6.

Wanneer een betekenisvolle onzekerheid bestaat die geen onthoudende
verklaring verantwoordt, kan de revisor een toelichtende paragraaf aan
zijn verklaring zonder voorbehoud toevoegen. Een toelichtende paragraaf
is vereist wanneer zich een betekenisvol probleem inzake de bedrijfscontinuïteit voordoet. In dit geval zal de titel van het eerste deel van het verslag
als volgt luiden: “Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met
een toelichtende paragraaf” of desgevallend “Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelichtende paragraaf”.

3.6.1. De toelichtende paragraaf moet de verklaring steeds volgen. De paragraaf kan
geen betrekking hebben op een element dat een negatieve weerslag heeft op het
oordeel van de revisor. Opdat een toelichtende paragraaf mag toegevoegd worden,
moet de revisor kunnen verwijzen naar een melding van de onzekerheid in de toe-
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lichting van de (geconsolideerde) jaarrekening of in het (geconsolideerd) jaarverslag. Zoniet, moet hij een voorbehoud overwegen.
3.6.2. De revisor dient te overwegen of een toelichtende paragraaf moet toegevoegd worden ingeval er een betekenisvolle onzekerheid inzake een element van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening bestaat. Onder onzekerheid moet worden
verstaan, een situatie waarvan de afloop afhankelijk is van toekomstige verrichtingen of gebeurtenissen, die niet onder de rechtstreekse controle vallen van de
onderneming en die een weerslag op de (geconsolideerde) jaarrekening kunnen
hebben.
3.6.3. De revisor is ertoe gehouden een toelichtende paragraaf toe te voegen, wanneer er
redenen voorhanden zijn om de aandacht te vestigen op een betekenisvol probleem inzake de bedrijfscontinuïteit. In bepaalde gevallen, zoals vermeld in paragraaf 3.9.1., zal hij evenwel niet kunnen volstaan met een toelichtende paragraaf,
aangezien deze situatie het getrouw beeld op fundamentele wijze in het gedrang
brengt.
3.7.

In zijn verslag zal de bedrijfsrevisor klaar en duidelijk het voorbehoud vermelden en verantwoorden dat hij denkt te moeten formuleren.

3.7.1. De revisor zal een voorbehoud maken wanneer zich één van de volgende twee
situaties voordoet: hetzij een beperking van de omvang van de werkzaamheden
(3.7.2.), hetzij onenigheid met de leiding in verband met de weerhouden boekhoudregels en -methoden, hun toepassingsmodaliteiten of de geschiktheid van de
informatie die in de (geconsolideerde) jaarrekening wordt gegeven (3.7.3.). Het
voorbehoud zal worden uitgedrukt in het geval het betekenisvol is voor de beoordeling van de (geconsolideerde) jaarrekening.
3.7.2. Wanneer bij de controle niet kon worden gesteund op een afdoende interne controle en de revisor geen genoegen heeft kunnen nemen met alternatieve controleprocedures, of indien een gedeelte van de (geconsolideerde) jaarrekening niet kon
worden gecontroleerd, overeenkomstig onderhavige normen, zal het verslag een
voorbehoud bevatten of, overeenkomstig 3.9.1., een onthoudende verklaring.
In dit geval zal het verslag in een paragraaf die de verklaring voorafgaat, vermelden:
–
–
–

de aard van de feiten die de revisor hebben aangezet tot het maken van het
voorbehoud;
de redenen van dit voorbehoud;
de betrokken rubriek of rubrieken.

3.7.3. Indien de revisor zich niet akkoord kan verklaren met de inhoud of de voorstelling van één of meer elementen van de (geconsolideerde) jaarrekening, zal hij een
voorbehoud maken over deze bijzondere aspecten.
De tekst van het verslag mag de lezer niet in het ongewisse laten over de
betekenis en de draagwijdte van het voorbehoud dat werd geformuleerd in verband met de (geconsolideerde) jaarrekening. Bijgevolg zal de revisor in een paragraaf die de verklaring voorafgaat, vermelden:
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–
–
–

de aard van het feit dat tot dit voorbehoud noopt;
de redenen van dit voorbehoud;
de cijfermatige neerslag op de financiële toestand en de resultaten van de
onderneming of het geconsolideerd geheel, voor zover dit kan berekend worden.

De cijfermatige weerslag wordt uitgedrukt in absolute bedragen, in een vork
of in relatieve waarden. In de gevallen waar een kwantificering niet mogelijk is,
kan de revisor het nuttig achten hierop te wijzen.
3.7.4. Het voorbehoud mag niet van die aard zijn dat de verklaring van elke draagwijdte
wordt ontdaan. In voorkomend geval zullen de omstandigheden, vermeld in paragraaf 3.7.2., de revisor ertoe moeten brengen een onthoudende verklaring te
geven (zie hierna 3.9.1.), en deze vermeld in paragraaf 3.7.3., een afkeurende verklaring over de jaarrekening te formuleren (zie hierna 3.9.2.).
3.7.5. De revisor zal de omstandigheden en de motivering die hem ertoe brengen om
een voorbehoud te maken, uiteenzetten in één of meerdere paragrafen die zijn oordeel voorafgaan, en hij zal er naar verwijzen in zijn verklaring. De titel van het
eerste deel van het verslag luidt als volgt: “Verklaring over de jaarrekening met
voorbehoud” of desgevallend “Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening
met voorbehoud”.

3.8.

De formulering van een voorbehoud sluit geen toelichtende paragraaf (zie
paragrafen 3.6. tot en met 3.6.3.) uit met betrekking tot een ander onderwerp dan datgene dat het voorwerp van het voorbehoud uitmaakt. De
daarbij horende titel van het eerste deel van het verslag luidt als volgt “verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf”.

3.9.

Een niet-goedkeurende verklaring behelst twee volkomen verschillende
situaties die in de vakliteratuur als volgt worden aangeduid: de onthoudende verklaring en de afkeurende verklaring over de rekeningen. Het
deel van het verslag inzake de verklaring omschrijft klaar en duidelijk de
feiten die de revisor ertoe hebben gebracht een afkeurende verklaring over
de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening te geven, of om een
onthoudende verklaring te geven.

Bijlage 3

3.9.1. De revisor kan slechts in de volgende twee gevallen een onthoudende verklaring
geven:
1) Indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend is dat het onmogelijk is
om een gefundeerd oordeel te geven over het getrouwe beeld van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de onderneming of het geconsolideerd geheel.
Als voorbeeld kan worden geciteerd:
– de onmogelijkheid om bepaalde essentiële controleprocedures uit te voeren;
– de accidentele verdwijning van de verantwoordingsstukken en/of boeken
van de boekhouding;
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–

een fundamenteel zwakke interne controle die niet kan opgevangen worden door voldoening gevende alternatieve procedures.
2) Wanneer de toestand van de onderneming gekenmerkt wordt door talrijke
onzekerheden, die op betekenisvolle wijze de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening beïnvloeden, hetzij vanuit het oogpunt van de bedrijfscontinuïteit, hetzij wat de inhoud van bepaalde rekeningrubrieken betreft,
zodanig dat de eenvoudige toevoeging van een toelichtende paragraaf onder
de verklaring, niet als voldoende zou kunnen beschouwd worden.
De revisor mag zich enkel onthouden van het afleggen van een verklaring
nadat hij alles heeft gedaan om vast te stellen dat er geen enkele aangepaste
controletechniek bestaat om de onzekerheden op te heffen die zijn onthoudende verklaring staven en na te gaan of de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft.
3.9.2. Indien de revisor de rekeningen niet kan goedkeuren omdat hij met de leiding
van mening verschilt op verscheidene punten die dermate belangrijk zijn dat zelfs
geen verklaring met voorbehoud kan worden afgeleverd, zal hij een afkeurende
verklaring over de rekeningen geven. Het verschil in mening moet zijn oorsprong
vinden in het feit dat de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand of de resultaten, of
in het feit dat de jaarrekening niet werd opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het gebruikte boekhoudkundig referentiesysteem, zodat het getrouw
beeld fundamenteel wordt aangetast. In beide veronderstellingen wordt in het
verslag aangeduid dat de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand of de resultaten van
de onderneming of van het geconsolideerd geheel.
Het verslag zal de cijfermatige weerslag vermelden die dit meningsverschil
heeft op het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de onderneming
of van het geconsolideerd geheel. De cijfermatige weerslag wordt uitgedrukt in
absolute bedragen, in een vork of in relatieve waarden. In de gevallen waar een
kwantificering niet mogelijk is, kan de revisor het nuttig achten hierop te wijzen.
3.9.3. De revisor zal de omstandigheden en de motivering die hem ertoe brengen om
een afkeurende verklaring over de rekeningen af te geven, uiteenzetten in een of
meer paragrafen die zijn oordeel voorafgaan, en hij zal er naar verwijzen in zijn
verklaring, waarvan het opschrift luidt als volgt: “Afkeurende verklaring over de
jaarrekening” of desgevallend “Afkeurende verklaring over de geconsolideerde
jaarrekening”.
Indien het verslag een onthoudende verklaring bevat, moeten de redenen
hiervan duidelijk worden opgegeven, aangezien dit soort van verklaring de
gebruiker van de (geconsolideerde) jaarrekening geen enkele indicatie verschaft
over de geloofwaardigheid van de jaarrekening als geheel. Het opschrift van de
verklaring luidt als volgt: “Onthoudende verklaring over de jaarrekening” of desgevallend “Onthoudende verklaring over de geconsolideerde jaarrekening”.
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BIJKOMENDE VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN
3.10.

Het verslag van de revisor over de jaarrekening of over de geconsolideerde
jaarrekening zal eveneens diens mening bevatten over het jaarverslag van
het bestuur. Hij zal vermelden of de door de wet vereiste informatie in dit
verslag werd opgenomen en of deze overeenstemt met de gegevens die uit
de rekeningen blijken. De mening van de commissaris over het jaarverslag
of over het geconsolideerd jaarverslag maakt geen deel uit van diens verklaring.

3.10.1. De revisor moet er zich van vergewissen dat het jaarverslag of het geconsolideerd
jaarverslag alle door de wet voorgeschreven inlichtingen bevat. Mocht een vereiste
inlichting ontbreken, dan vermeldt hij dit.
Het jaarverslag of het geconsolideerd jaarverslag maakt melding van de
omstandigheden die een aanmerkelijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de gecontroleerde entiteit, tenzij deze een ernstig nadeel kan berokkenen
aan de vennootschap of aan het geconsolideerd geheel. De interpretatie per exceptie behoort gezamenlijk aan het bestuursorgaan, dat het verslag opstelt, en aan de
commissaris, die vaststelt of het verslag de vereiste inlichtingen bevat. Bijgevolg
zal bij een eventueel verschil in mening, de commissaris vermelden dat het jaarverslag onvolledig is.
3.10.2. Het verslag van de commissaris vermeldt of er geen gebrek aan overeenstemming
bestaat tussen het jaarverslag en de jaarrekening of tussen het geconsolideerd jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening. Het moet geen uitspraak bevatten ten
aanzien van de oprechte en getrouwe aard van deze verslagen.
Indien het bestuursorgaan in zijn verslag een cashflow-tabel of een ratioanalyse opneemt, zal de revisor deze tevens onderzoeken.
Het is niet de opdracht van de revisor een kritisch advies te geven over de
getrouwe en oprechte aard van de analyse van de positie van de vennootschap, van
haar voorzienbare ontwikkeling of van de belangrijke invloed van één of ander feit
op de toekomstige ontwikkeling. Indien nochtans het bestuursorgaan een verwachte toekomstige ontwikkeling van de vennootschap geeft en hierbij steunt op
informatie die kennelijk onredelijk of tegenstrijdig is met andere informatie die
in het algemeen juist is(1), zal de revisor dit in zijn verslag vermelden.

Bijlage 3

3.10.3. Indien de gecontroleerde entiteit dermate in financiële moeilijkheden verkeert dat
haar voortbestaan in het gedrang komt, zal het bestuursorgaan het als een normale zaak beschouwen de algemene vergadering hierover in te lichten. De revisor
zal de inhoud van deze informatieverstrekking zorgvuldig onderzoeken ten einde
na te gaan of zij voldoening geeft en vermeden wordt dat de gebruiker van de
rekeningen zou misleid worden doordat van het continuïteitsprincipe bij de
opstelling van de rekeningen wordt gebruikgemaakt. Bij wijze van uitzondering
op paragraaf 3.1.4. van onderhavige normen, zal zijn beoordeling over het (geconsolideerd) jaarverslag met betrekking tot dit punt worden vermeld, samen met

(1) Zie art. 20 van het K.B. van 10 januari 1994.
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zijn oordeel over de relevantie van het continuïteitsprincipe overeenkomstig paragrafen 3.6.3. en 3.9.1.
Wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wanneer uit de
resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het
boekjaar blijkt, gaat de bedrijfsrevisor na of het jaarverslag een voldoende verantwoording bevat voor de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.
3.10.4. Wanneer de onderneming voldoet aan de wettelijke voorwaarden om geen jaarverslag te moeten opstellen en een verslag, dat beantwoordt aan deze wettelijke voorschriften, is toch opgesteld, dan zal de revisor zich uitspreken overeenkomstig
hetgeen in bovenstaande paragrafen is omschreven.
Indien de vennootschap niet verplicht is een jaarverslag op te maken en
indien er geen document, conform artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen is opgesteld, verwijst de revisor uitdrukkelijk naar de in de wet bepaalde vrijstelling. Wel zal hij nagaan of geen misleidende informatie werd verstrekt aan de
algemene vergadering.

3.11.

De revisor kan één of meerdere paragrafen met opmerkingen toevoegen in
het tweede deel van zijn verslag, teneinde de lezer verduidelijking te verschaffen omtrent bepaalde aspecten van de (geconsolideerde) jaarrekening
of het (geconsolideerd) jaarverslag die hij nuttig oordeelt voor de goede
verstaanbaarheid van deze documenten.

3.11.1. De bijkomende inlichtingen inzake een element met betrekking tot de (geconsolideerde) jaarrekening mogen geenszins de draagwijdte van het oordeel uitgedrukt in het eerste deel wijzigen. Ze vormen noch een voorbehoud, noch een toelichtende paragraaf zoals bedoeld in paragraaf 3.6.
3.11.2. De revisor zal in het bijzonder aandacht besteden aan de vermelding van de
waarderingsregels in de toelichting. Indien de weergave ervan geen voldoening
schenkt, zal hij dit melden in het tweede deel van zijn verslag. Speciale aandacht
zal eveneens geschonken worden aan het principe van de consistentie van de
waarderingsmethodes. Indien de revisor oordeelt dat de informatie onvoldoende
is, zal hij uitdrukkelijk in zijn verslag de aard van de wijzigingen vermelden, en –
voor zover dit mogelijk is – de cijfermatige weerslag op de voorgelegde jaarrekening in vergelijking met de voorgaande.
Indien de revisor het noodzakelijk acht melding te maken van betekenisvolle
leemten in het systeem van interne controle, en voor zover hij van oordeel is dat
deze situatie geen voorbehoud vereist overeenkomstig paragraaf 3.3.7., kan hij dit
nochtans in het tweede deel van zijn verslag melden.
3.11.3. De bijkomende inlichtingen kunnen eveneens betrekking hebben op elementen
die geen directe weerslag hebben op de (geconsolideerde) jaarrekening, maar die
verband houden met informatie die wordt verstrekt in het (geconsolideerd) jaarverslag of in een meer uitgebreid document dat de gecontroleerde jaarrekening
omvat.
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3.11.4. De bijkomende inlichtingen dienen gelimiteerd te zijn en mogen geen onnodige
uitweidingen bevatten. Onverminderd paragraaf 3.11.2. dienen deze inlichtingen
uitsluitend ter verduidelijking van de (geconsolideerde) jaarrekening of het
(geconsolideerd) jaarverslag.

3.12.

Het verslag over de enkelvoudige jaarrekening van de commissaris vermeldt uitdrukkelijk of de boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening
wordt opgesteld, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die daarop van toepassing zijn. Deze vermelding, die onderscheiden is van de verklaring over de jaarrekening, zal worden opgenomen in
het tweede deel van het verslag, zelfs indien bezwaren worden geuit, voor
zover deze het getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand
en van de resultaten van de vennootschap niet beïnvloeden. Deze afzonderlijke vermelding is niet van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening.

3.12.1. Voor zover het niet-naleven van de wetsvoorschriften van 17 juli 1975 op de
boekhouding van de ondernemingen, alsmede van haar uitvoeringsbesluiten, het
voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke sanctie, zal de bedrijfsrevisor terzake
het principe van de relevantie restrictief interpreteren. Rekening houdend met
het feit evenwel dat vaststellingen van ondergeschikt belang het meest voorkomen op het vlak van de formele aspecten van het boekhoudsysteem in complexe
entiteiten, is het aangewezen dat de commissaris de draagwijdte van deze vermelding afzwakt door een gepaste commentaar. Voorbeelden daarvan zijn, het niet
boeken, zonder uitstel, van de verplichtingen buiten balans in een commerciële of
industriële onderneming, of het niet aanpassen van onjuistheden die niet van
materieel belang zijn.
Bijlage 3

3.12.2. Er zullen bezwaren moeten worden geuit indien de boekhouding niet overeenkomstig de Belgische boekhoudwet is georganiseerd of indien de jaarrekening de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen niet naleeft.
3.12.3. Krachtens de wettelijke principes van het boekhoudrecht zal men zich bij ontstentenis van wettelijke of reglementaire bepalingen richten naar het goed
gebruik en onder meer naar de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en naar de internationale standaarden voor de jaarrekening.
3.12.4. Wanneer een afwijking krachtens de wet aan de onderneming wordt toegestaan,
kan de revisor het nuttig oordelen om dit in zijn verslag te vermelden met verwijzing naar het voorwerp ervan.
3.12.5. Overwegende dat artikel 144, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen niet dezelfde draagwijdte heeft als artikel 148, eerste lid, 2° van het Wetboek
van vennootschappen, werd de verklaring in verband met de geconsolideerde jaarrekening aangepast. Bijgevolg zijn paragraaf 3.12.1. tot en met 3.12.4. niet van
toepassing.
3.13.

Het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van een vennootschap geeft aan of de resultaatverwerking en, in voorkomend geval, de
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aan deze vergadering voorgestelde winstbestemming overeenstemmen met
de statuten en met het Wetboek van vennootschappen.
3.13.1. Wanneer de vennootschap is overgegaan tot de uitkering van één of meerdere
interimdividenden, dient het verslag van de commissaris met betrekking tot deze
voorschotten te worden gevoegd bij het verslag aan de gewone algemene vergadering. Het is nuttig om in het tweede deel van het verslag naar deze bijlagen te
verwijzen.
3.13.2. Indien de gebeurtenissen na de balansdatum dermate negatieve resultaten tot
uiting brengen, dat de voorgenomen winstuitkering de substantie van de onderneming zou aantasten, zal de commissaris hiervan melding maken in zijn verslag.
3.14.

Indien het verslag gericht is aan de algemene vergadering, zal de commissaris speciaal vermelden dat hij geen enkele kennis heeft van verrichtingen
of beslissingen die een inbreuk vormen op het Wetboek van vennootschappen of op de statuten. Deze vermelding kan echter worden weggelaten
wanneer de openbaarmaking van deze overtreding aan de vennootschap
onrechtmatige schade kan berokkenen, met name doordat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen om de aldus ontstane onwettige
toestand te verhelpen.

3.14.1. De algemene vergadering die moet beslissen over de kwijting van de bestuurders
of zaakvoerders, moet echter correct ingelicht worden over elke overtreding van
de statuten of van het Wetboek van vennootschappen die de commissaris bij de
controle van de boekhouding zou vastgesteld hebben. Deze meldingsplicht heeft
enkel betrekking op de overtreding van de statuten en van het Wetboek van vennootschappen en andere wetten waarnaar in deze wet uitdrukkelijk wordt verwezen. De overtredingen van andere wettelijke beschikkingen die een invloed hebben op de jaarrekening zullen enkel vanuit hun boekhoudkundig aspect worden
nagegaan.
3.14.2. De overtreding van het Wetboek van vennootschappen en de statuten moet niet
vermeld worden indien het bestuursorgaan de nodige maatregelen heeft genomen
om de eventuele gevolgen van deze onwettige toestand uit de weg te ruimen.
Indien de gevolgen van de overtreding blijven duren, zou de commissaris zijn
eigen verantwoordelijkheid in het gedrang brengen indien hij zou nalaten deze
overtreding in zijn verslag te melden, zelfs indien de openbaarmaking ervan noemenswaardige schade zou kunnen berokkenen aan de vennootschap of aan de
bestuurders.
3.14.3. Indien hij geen inbreuk heeft vastgesteld, zal de commissaris dit in een negatieve
vorm vermelden.

3.15.

Het verslag van de commissaris bevat de vermeldingen die vereist zijn
door het Wetboek van vennootschappen, wanneer de raad van bestuur een
beslissing neemt of een verrichting doet waarbij een bestuurder een strijdig vermogensrechtelijk belang heeft (art. 523 W. Venn.) of die aanleiding
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kan geven dat een vermogensvoordeel wordt verleend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of een invloed van betekenis uitoefent op
de aanwijzing van de bestuurders (art. 524 W. Venn.)(1).
3.15.1. Wanneer de raad van bestuur in een naamloze vennootschap een beslissing neemt
waarbij een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dan moet het verslag van de commissaris een
omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Deze bepaling is eveneens van toepassing in de commanditaire vennootschappen op aandelen, alsook in alle BVBA’s die bestuurd worden door een
college van zaakvoerders.
3.15.2. In de naamloze vennootschappen waarvan de effecten zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie,
moet het verslag van de commissaris een omschrijving omvatten van de beslissingen van de raad van bestuur die ertoe aanleiding kunnen geven dat een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel wordt verleend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of een invloed van betekenis uitoefent op
de aanwijzing van de bestuurders van deze vennootschap. De commissaris voegt,
in voorkomend geval, de nodige commentaar toe die hij meent te moeten geven.

3.16.
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Het verslag van de bedrijfsrevisor zal de datum dragen van de dag waarop
de controlewerkzaamheden beëindigd zijn. Deze datum mag niet voorafgaan aan de datum waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan van de
onderneming wordt vastgesteld. Tevens zal de plaats van ondertekening
vermeld worden.

3.16.1. De controle van de jaarrekening omvat het nazicht van de documenten zoals deze
overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen door de raad
van bestuur of het college van zaakvoerders werden vastgesteld. Vandaar dat het
verslag van de revisor altijd zal volgen op de datum waarop de jaarrekening door
het bestuursorgaan wordt vastgesteld.
3.16.2. De verslaggeving van de bedrijfsrevisor strekt zich uit over gebeurtenissen die
zich hebben voorgedaan of bekend werden na het vaststellen van de jaarrekening,
maar voor de beëindiging der voornaamste controlewerkzaamheden wanneer:
–

–

zij rechtstreeks de afgesloten jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening
beïnvloeden en zo belangrijk zijn dat zij in de rekeningen hadden moeten
opgenomen worden, indien zij bekend waren geweest op het ogenblik van de
afsluiting van de rekeningen door de ondernemingsleiding;
zij niet rechtstreeks de afgesloten jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening beïnvloeden, maar zo belangrijk zijn dat zij een grote weerslag hebben

(1) Het artikel 524 werd gewijzigd door de wet van 2 augustus 2002 (B.S. 22 augustus 2002). Artikel 53 van voornoemde wet verduidelijkt dat de bepalingen van art. 524 van het Wetboek van
vennootschappen voor het eerst van toepassing zijn voor de boekjaren die ingaan na 31 december
2003.
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op de toekomstige financiële positie of op de toekomstige resultaten van de
onderneming.
De in het vorige lid bedoelde voornaamste controlewerkzaamheden zullen
niet als beëindigd kunnen beschouwd worden vóór de datum waarop het
bestuursorgaan van de vennootschap de jaarrekening vaststelt, aangezien volgens
de boekhoudreglementering rekening moet gehouden worden “met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het boekjaar
waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs
indien deze risico’s, verliezen of ontwaardingen slechts gekend zijn tussen de
balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan van
de vennootschap wordt opgesteld” (art. 33, eerste lid K.B. 30 januari 2001).
3.16.3. Indien de revisor, na het verzenden van zijn verslag aan de vennootschap, vaststelt
dat er wijzigingen werden aangebracht aan de jaarrekening, hetzij door het
bestuursorgaan, hetzij door de algemene vergadering, zal hij onderzoeken of hij
een nieuwe verklaring moet neerleggen die overeenstemt met de definitief goedgekeurde jaarrekening. Deze nieuwe verklaring zal gehecht worden aan de jaarrekening die openbaar gemaakt wordt.
3.16.4. In bepaalde wettelijk voorziene gevallen, moeten de financiële staten en het verslag van de revisor worden neergelegd binnen een door de wet vastgestelde termijn. Indien de financiële staten niet beschikbaar zijn binnen de voorziene termijn, zal de revisor de noodzakelijke maatregelen treffen, met name het opstellen
van een verslag van niet-bevinding gericht tot de algemene vergadering.
In een contractuele controleopdracht zullen dezelfde principes naar analogie
van toepassing zijn.

3.17.

Wanneer de financiële staten, alsook het controleverslag het voorwerp uitmaken van een publicatie, wordt de bedrijfsrevisor aanbevolen na te gaan
of de publicatie overeenstemt met de jaarrekening die door hem werd
gecontroleerd.
Het bestuursorgaan van de onderneming is verantwoordelijk voor de wettelijke publicatie en andere publicaties m.b.t. de jaarrekening. Het is niet zonder
belang dat de revisor begaan is met de overeenstemming van de gepubliceerde en
goedgekeurde jaarrekening alsook met de verwijzing, overeenkomstig artikel 104
van het Wetboek van vennootschappen, naar het controleverslag.
Overeenkomstig het artikel 121 van het Wetboek van vennootschappen zijn
dezelfde principes van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening.
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Bijlage bij de Algemene controlenormen: Voorbeeld verslag zonder voorbehoud

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER
HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP ...
GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP ...

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit over de
uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd (in voorkomend geval:
door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel).
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de vennootschap, over het boekjaar (in voorkomend
geval: over ... maanden), afgesloten op ..., met een balanstotaal van ... EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een winst (verlies) van het boekjaar van ... EUR. Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke
en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening.
Bijlage 3

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en
boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met de procedures van interne
controle. De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming
maakte en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van
mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons
oordeel.
Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op ... een getrouw beeld van het vermogen,
van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.

Bijkomende verklaringen (en inlichtingen)
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen (en inlichtingen)
die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
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–
–

–

–

–

–

Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de
jaarrekening.
In voorkomend geval: Andere inlichtingen die bedoeld zijn om de aandacht van de lezer
te vestigen op een kenmerk van de gecontroleerde documenten, bijvoorbeeld: “Zoals
aangeduid in de toelichting bij de jaarrekening, zijn de waarderingsregels die zijn
toegepast bij het opstellen van de financiële staten, gewijzigd tegenover het voorgaand boekjaar ...”
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding
gevoerd en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Wij dienen u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zou zijn gedaan of genomen.
De resultaatsverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
In voorkomend geval: Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbijgaande verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke
vereisten.
In voorkomend geval: Overeenkomstig art. 523 van het Wetboek van vennootschappen,
(of 524 W. Venn.), dienen wij tevens verslag uit te brengen over de hiernavolgende
verrichtingen die hebben plaatsgevonden sinds de laatste gewone algemene vergadering: (beschrijving) ...

Brussel, ...
Vennootschap XYZ, vertegenwoordigd door de heer X,
Commissaris.
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NIEUWE OPDRACHTEN VOOR DE REVISOREN IN 2003

INLEIDING
Hierna vindt u een uiteenzetting van enkele nieuwe opdrachten die aan de bedrijfsrevisoren werden toevertrouwd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tussen 1 januari en
31 december 2003.
Deze lijst wordt u ten informatieve titel medegedeeld en mag geenszins als exhaustief
worden beschouwd.

OPDRACHTEN PER SECTOR
•

Controle op de sociale fondsen (collectieve arbeidsovereenkomsten)

Federaal niveau
–

Koninklijk besluit van 20 januari 2003 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritaire
Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wijziging en coördinatie
van de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie
van papier” (B.S. 22 mei 2003) – Art. 29.
“De raad van beheer, evenals de door het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier
aangeduide revisor of accountant, maken jaarlijks elk een verslag op betreffende de uitvoering
van hun opdracht gedurende het afgelopen jaar.”

–

Koninklijk besluit van 14 februari 2003 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair
Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting
van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling
van zijn statuten (B.S. 19 mei 2003) – Art. 14.
Controle van het beheer van het fonds door een bedrijfsrevisor of erkend accountant.

Bijlage 4

–

Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten
van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds genaamd “Startersfonds”
bedoeld in artikel 74, § 4, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële
bepalingen (B.S. 12 juni 2003) – Bijlage art. 18.
“De controle op de financiële situatie, de jaarrekeningen en de overeenstemming van de daarin te
vermelden verrichtingen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze
statuten wordt opgedragen aan een of meerdere commissarissen (...) leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. (...)”
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–

Koninklijk besluit van 16 juni 2003 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard
de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité
voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging, voor 2002, van
de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten
van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (B.S. 16 oktober 2003) – Bijlage art. 7.
Controle van de terugbetalingsformulieren door de bedrijfsrevisor daartoe aangewezen door de
raad van beheer voor het Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen.

–

Koninklijk besluit van 19 juni 2003 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard
de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2002, gesloten in het Paritair
Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, betreffende de statuten van
het fonds voor bestaanszekerheid (B.S. 27 augustus 2003) – Bijlage art. 26, § 3.
Schriftelijk verslag betreffende de uitvoering van de opdracht gedurende het afgelopen jaar van
de door het Paritair Subcomité aangeduide revisor of accountant.

–

Koninklijk besluit van 11 september 2003 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2002, gesloten in het
Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het
“Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij
een banketbakkerij” (B.S. 17 oktober 2003) – Bijlage art. 21.
Jaarlijks schriftelijk verslag van de revisor of accountant aangewezen door het Paritair Comité
voor de voedingsnijverheid over het vervullen van hun opdracht tijdens het afgelopen jaar.

–

Koninklijk besluit van 11 september 2003 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair
Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid
“Sociaal Fonds van de tabaksindustrie” genoemd (B.S. 24 november 2003) – Bijlage
art. 25, § 1.
Jaarlijkse schriftelijk verslag van de revisoren of accountants aangewezen door het Paritair
Comité van het tabaksbedrijf over hun opdracht tijdens het afgelopen jaar.

–

Programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31 december 2003) – Art. 32 (Sociale
Maribel).
“Uiterlijk op 30 september van ieder jaar, moeten de sectorale fondsen alsook de beheerscomités
(...) aan de bevoegde minister (...) een afschrift overzenden van hun jaarrekening m.b.t. het
afgelopen jaar alsook hun kastoestand op 31 december van het afgelopen jaar; die documenten
moeten door een revisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de rekeningplichtige of
door de revisor aangeduid door het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, naar gelang van het geval, voor echt verklaard
zijn.”
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Bijlage 4

•

Controle op de diensten van gas en elektriciteit

Federaal niveau
–

Koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende
de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en
van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
(B.S. 28 maart 2003) – Art. 6, § 2.
Het door zijn revisor gecertificeerd overzicht, van het deel van de opbrengst van de geïnde toeslag
volgens een bepaalde berekeningsmethode, wordt door de netbeheerder aan de Commissie voor
Regulering van de Elektriciteit en Gas overhandigd.

Regionaal niveau
–

Besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse Energiecommissie (B.S. 16 april 2003) – Art. 11.
“De revisor controleert en certificeert de rekeningen opgesteld door het directiecomité.”

•

Controle op de diensten van (tele)communicatie en vervoer

Federaal niveau
–

Koninklijk besluit van 23 december 2002 tot goedkeuring van wijzigingen aan de
statuten van De Post, naamloze vennootschap van publiek recht (B.S. 12 februari
2003) – Art. 39, 43 en 49.
“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van de wet en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat uit vier leden bestaat en beraadslaagt
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Zij voeren de titel van commissaris en worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.
(...)
Het Rekenhof benoemt twee commissarissen onder zijn leden. De twee andere commissarissen
worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.”

–

Bijlage 4

Koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot omzetting van de artikelen 7.5 en 9.3 van
richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997 van het Europees Parlement en de Raad inzake
interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van
Open Network Provision (ONP) (B.S. 7 april 2003) – Art. 1, tweede lid.
“Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie is bevoegd om het kostenberekeningssysteem te controleren. Het kan zich daartoe laten bijstaan door een erkende bedrijfsrevisor
die onafhankelijk is van de telecommunicatieorganisatie. Elk jaar wordt een overeenstemmingsverklaring van het kostenberekeningssysteem gepubliceerd.”

–

Koninklijk besluit van 10 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S. 22
december 2003) – Art. 20, § 2.
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“De ondernemingen van gemeenschappelijk stads- en streekvervoer leveren het bewijs dat zij voldoen aan de financiële draagkracht bij middel van een attest dat opgesteld is door een bedrijfsrevisor.”
•

Controle op de ziekenhuizen

Regionaal niveau
–

Decreet van 13 maart 2003 houdende wijziging van het decreet van 6 april 1995
betreffende het beheer van de psychiatrische ziekenhuizen in het Waalse Gewest (B.S.
3 april 2003) – Art. 38.
“De Regering bepaalt de modaliteiten van de door de bedrijfsrevisoren te voeren controle. De
bedrijfsrevisoren zijn lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en worden aangewezen door de
Regering.”

•

Controle op de centra voor gehandicapten

Regionaal niveau
–

Besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden
van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk (B.S. 7 januari
2003) – Art. 3, 11° a) en art. 23, 4°.
Verslag van een bedrijfsrevisor.

•

Controle op de radio-omroepen

Federaal niveau
–

Koninklijk besluit van 9 maart 2003 houdende de algemeen bindend verklaring van
de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door
de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet
van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. 9 april
2003) – Bijlage art. 12, 7°.
Certificering van het jaarlijkse bedrag van de financiële middelen van de radio-omroep door de
commissaris of door een bedrijfsrevisor.

Regionaal niveau
–

Decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep (B.S. 17 april 2003) –
Art. 150, § 2.
“De controle op de jaarlijkse rekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de
jaarlijkse rekeningen vast te stellen zijn, wordt toevertrouwd aan een commissaris der rekeningen.
De Regering benoemt de commissaris der rekeningen onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.”
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Bijlage 4

•

Controle op de universiteiten en de hogescholen

Regionaal niveau
–

Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen (B.S. 14 augustus 2003) – Art. 107, 167 en 170.
“De boekhouding wordt voorgelegd aan een bedrijfsrevisor.”

•

Controle op de vormingsinstellingen

Regionaal niveau
–

Besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 houdende uitvoering van het
decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (B.S. 23
juli 2003) – Art. 9, § 4, art. 22, § 4, art. 30, § 4, art. 41, § 4, art. 44, § 4, art. 47,
§ 4 en art. 52, § 4.
Verificatieverslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of een extern accountant over het jaarlijkse
financieel verslag en de balanssituatie van de:
– sociaal-culturele vereniging;
– sociaal-culturele beweging;
– volkshogeschool;
– gespecialiseerde vormingsinstelling;
– syndicale vormingsinstelling;
– vormingsinstellingen voor personen met een handicap en voor gedetineerden;
– federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap.

•

Controle op de afvalstoffen

Federaal niveau
–

Koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk 11 van titel IV van
de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het “Kringloopfonds” (B.S. 9 mei 2003) – Bijlage art. 22 - 24.
“De controle van de financiële toestand van het Fonds, van zijn jaarrekeningen en van de regulariteit, ten opzichte van de wet en van de statuten, van de in de jaarrekeningen vast te stellen
operaties wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, gekozen uit de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren (...).”

Bijlage 4

Regionaal niveau
–

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 december 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations (B.S.
26 februari 2003) – Art. 10, 2° en 6°, art. 11 en art. 21, § 3.
“Het Fonds is gehouden tot: (...) het aanstellen van bedrijfsrevisoren voor de controle van de
inning van de verplichte bijdragen, alsmede de controle van de balansen en de jaarrekeningen
van het Fonds.”
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•

Controle op de Waalse maatschappijen, agentschappen, instituten

Regionaal niveau
–

Decreet van 13 maart 2003 houdende oprichting van een Waalse maatschappij voor
arbeidsbemiddelingsdiensten tegen betaling (B.S. 31 maart 2003) – Art. 5, § 3,
tweede lid.
Verslag van een erkende revisor, natuurlijke of rechtspersoon en lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren; wat betreft de in de inventaris gedetailleerde elementen van de activa et passiva, met name over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de methode van waardering toegepast overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

–

Besluit van de Waalse Regering van 24 april 2003 betreffende het budgettaire, boekhoudkundige, financiële en vermogensbeheer van het “gence wallonne à l’Exportation”
(Waals Exportagentschap) (B.S. 25 juni 2003) – Art. 39.
“De rekeningen worden opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van
het Agentschap en geviseerd door een revisor aangewezen onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.”

–

Decreet van 17 juli 2003 houdende oprichting van een “Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises” (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) (B.S.
5 augustus 2003) – Art. 16, § 3.
“De Regering wijst één of meer leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren aan binnen het
“Instituut” om de schrifturen te controleren en de juistheid en oprechtheid ervan te certificeren.”

•

Controle op de openbare instellingen van de Franse Gemeenschap

Communautair niveau
–

Decreet van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die
onder de Franse Gemeenschap ressorteren (B.S. 21 februari 2003) – Art. 2, 30, 32,
33, 45 tot 53, 54, 57 en 59.
“De externe controle op elke overheidsinstelling wordt (...) uitgeoefend door a) twee commissarissen van de Regering en b) twee commissarissen der rekeningen.
(...)

Bijlage 4

De commissarissen der rekeningen worden door de Regering benoemd, voor de helft uit de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en voor de helft uit de leden van het Rekenhof.”
•

Controle op de huisvestingsmaatschappijen

Regionaal niveau
–

Decreet van 15 mei 2003 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel
174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimo-
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nium (B.S. 1 juli 2003) – Art. 87 en 109 vervangende de artikels 116 en 175 tot en
met 178 van de Code.
“De controle over de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekeningen dienen te worden opgenomen ten overstaan van het Wetboek van
vennootschappen en de statuten van de Société wallonne du Crédit social (Waalse sociale kredietmaatschappij) wordt aan meerdere revisoren en aan één vertegenwoordiger van het Rekenhof,
die collegiaal handelen, toevertrouwd.
(...)
Elk Guichet du Crédit social (Sociaal kredietloket) is ertoe verplicht een beroep te doen op een
revisor die gekozen wordt uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die belast is met
de controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekeningen vastgesteld dienen te worden.”

•

Controle in de kunst- en culturele sector

Regionaal niveau
–

Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende uitvoering van het
decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking
(B.S. 20 maart 2003) – Art. 4, § 5, 3° en art. 9, § 5, 3°.
Verificatieverslag van de bedrijfsrevisor.

–

Decreet van 10 juli 2003 houdende wijziging van het Podiumkunstendecreet van 18
mei 1999 (B.S. 2 september 2003) – Art. 19.
Controle van het verslag inzake de subsidiëringsvoorwaarden door een onafhankelijke bedrijfsrevisor of accountant.

Bijlage 4
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