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Geachte Confraters,

Betreft:

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

De wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie
werd op 6 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U kunt hiervan
in bijlage bij onderhavige mededeling kennis nemen. Zij bevat verscheidene
bepalingen omtrent ons beroep.
Externe rotatie
De wet behoudt de duur van het commissarismandaat op 3 jaar zowel in de
organisaties van openbaar belang (OOB’s) als in de andere organisaties. Ze
voorziet dat de commissaris van een OOB slechts 3 opeenvolgende
mandaten mag uitvoeren binnen dezelfde organisatie. Een eventuele
uitbreiding na een 3de mandaat is evenwel mogelijk:
-

mits het naleven van een openbare aanbestedingsprocedure in de zin van
artikel 17, § 4, a) van de Europese verordening nr. 537/214. In deze
hypothese is het mogelijk de mandaten te hernieuwen om een totale
maximumduur van 18 jaar toe te laten;

-

in het geval van de aanstelling van een college van commissarissen. In
deze hypothese is het mogelijk de mandaten te hernieuwen om een
totale maximumduur van 24 jaar toe te laten.
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De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de
Koning bij K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn
documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting
betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de
Raad van het Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin
deontologische aspecten bevatten.
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Deze bepalingen betreffende de duur en het aantal mandaten maken het
voorwerp uit van een heel gedetailleerde toelichting in het advies van de
HREB van 15 juni 2016 betreffende de externe rotatie van commissarissen
met één (of meerdere) opdracht(en) in OOB’s, waarnaar wij verwijzen:
(ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/Europeseaudithervorming-laatste-nieuws).
Bevoegdheden van de tuchtinstanties
Artikel 89, § 1 van de wet van 29 juni 2016 voorziet dat met ingang van
17 juni 2016 de Sanctiecommissie van de FSMA de bevoegdheid verwerft
om tuchtmaatregelen te treffen ten aanzien van de bedrijfsrevisoren die
belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekeningen van één of meer
organisaties van openbaar belang (OOB). Deze wet delegeert echter bij
wijze van overgangsmaatregel deze nieuwe bevoegdheid aan de bestaande
Tuchtcommissie van het IBR tot de datum van inwerkingtreding van de
toekomstige wet die Richtlijn 2014/56/EU (tot wijziging van Richtlijn
2006/43/EG) omzet in Belgisch recht (hierna: toekomstige omzettingswet).
In hetzelfde artikel 89, § 2 wordt daarenboven voorgeschreven dat het hoger
beroep tegen beslissingen van de Tuchtcommissie, genomen op grond van
de bevoegdheidsdelegatie bedoeld in de vorige alinea, wordt ingesteld bij de
bestaande Commissie van Beroep van het IBR vanaf 17 juni 2016 tot de
datum van inwerkingtreding van de toekomstige omzettingswet.
De toekomstige omzettingswet zal eveneens het lot regelen van de hangende
procedures op de datum van zijn inwerkingtreding. Volgens de informatie
waarover wij beschikken, zouden de geadieerde instanties gemachtigd
kunnen zijn hun bevoegdheden nog uit te putten.
De bevoegdheid van de tuchtinstanties ten aanzien van bedrijfsrevisoren die
geen wettelijke controle van de jaarrekeningen van één of meer organisaties
van openbaar belang uitvoeren, wordt helemaal niet beïnvloed door de
voormelde wet van 29 juni 2016 en blijft dus onaangeroerd tot de datum van
inwerkingtreding van de toekomstige omzettingswet.
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Volgens onze analyse blijven de huidige tuchtinstanties bijgevolg de zaken
behandelen waarvoor zij door de Kamer van verwijzing en instaatstelling
(KVI) werden of worden geadieerd, dit zowel voor dossiers met betrekking
tot bedrijfsrevisoren die de wettelijke controle van de jaarrekeningen van
één of meer organisaties van openbaar belang uitvoeren, als voor dossiers
met betrekking tot andere bedrijfsrevisoren.
Met confraternele groeten,

Thierry DUPONT
Voorzitter

Bijlage: Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie
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