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Geachte dames, heren

reft rki o orm indi

Gelieve hierbijonze opmerkingen op de ontwerpnorm inzake de opdrachtvan de beroepsbeoefenaar bij

de omzetting van een entiteit te willen vinden'

Gevolg gevend aan uw verzoek bevestigen wij u uitdrukkelijk dat zowel onze reactie als onze naam na

afloop van de openbare raadplegingsperiode op uw website mag worden gepubliceerd'

Opmerkingen:

L Aanhef: " Gelet op de wet van lT mqdrt 20Tg betreffende de beroepen vqn occountont en

belostingadviserJr, en in het biizonder de artikelen 3, 5, 6, 62 en 72 """ ) " Gelet op de wet von 77

moort 2019 betreffende de beroepen von occountont en belastingadviseur, en in het biizonder de

ortikelen3,5,+62en72...":artikel6,dientgeschraptomdatditartikelhandeltoverde
belastingadviseurs die deze verslagen niet mogen maken'

2. Aanhef: "overeenkomstig ortiket 37, 5 2 von voormelde wet, werd deze norm op ["'] door de Hoge

Road voor de Economische Beroepen en op [...] door de minister die bevoegd is voor Economie

goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaokt vdn een bericht door de minister

die bevoegd is voor Economie, gepubticeerd in het Betgisch Stoatsbtod von ["'], p' ["']'" )
,,Overeenkomstig artike! 37, I 2 von de wet von 7 december 2076 tot orgonisatie van het beroep

van en het pubtiek toezicht op de bedriifsrevisoren, werd deze norm op ["'] door de Hoge Rood

voor de Economische Beroepen en op [...] door de minister die bevoegd is voor Economie

goedgekeurd. Deze goedkeuring heefi het voorwerp uitgemookt von een bericht door de minister

die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Betgisch Staatsbtad von ["'], p' ["']"': de

voorgaandeparagraafhandeltoverhetlBAenhierwordtdewetvandebedrijfsrevisoren
bedoeld. u kan ook de laatste en de voorlaatste paragraaf zonder wijziging van plaats

verwisselen.

3. Doelstellingen: na doelstelling a), b) en c) dienen ";" geplaatst, zoals na de andere doelstellingen'

4. paragraaf 7, 2du alinea : " ... zools vostgesteld door de wet von 77 moart 20L9 en het koninkliik

besluit zoals bedoetd in Hoofdstuk 6 van deze wet'"

a. Het koninklijk besluit wordt niet gedefinieerd in het hoofdstuk "Definities"

b. ) ,,... zoqls vostgesteld door de wet van 17 moort 2019 en het koninkliik besluit von 9

december 2079 zoots bedoetd in ortiket 49 von Hoofdstuk 6 von deze wet'"
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5. Paragraaf A5 in fine: "... door de wet van L7

opdrochtbrief en de ortikelen 55 tot 60 met

a. " ... en de artikelen 55 tot 60' )" ..

moort 2019, met name door het ortikel 4L inzake de

betre kki ng tot de kw ol ite itsco ntrole."

. en de ortikelen 55 tot en met 60":artikel 60 wordt

6

ook bedoeld

b. " ... met betrekking tot de kwatiteitscontrole ... met betrekkíng tot de

kwotiteítstoetsing.".. het IBA heeft geen kwaliteitscontrole, maar een kwaliteitstoetsing.

paragraaf I2.. "voldoon heeft aan de wettetijke verplichting om een commissaris odn te stellen

krochtens de artikelen 1-:24,5 1- en 3:72,3:47,9 6,3:57, I6 of 3:/2,2" in fine ww."

a. Artikel 3:72 WVV wordt tweemaal vermeld

b. De wettelijke controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening

en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen is voorzien

in artikel 3:73 WVV' Dit artikel is niet voorzien!

c. Artikel I:24,91 WVV betreft de criteria voor een kleine vennootschap, waarnaar in

artikel 3:72 WVV wordt verwezen als een uitsluiting van de aanstelling van een

commissaris. De verwijzing naar artikel !:24,91 dient te vervallen

d. Artikel 3:47,5 6 WVV heeft het over grote (i)VZW,s, materie die hier niet behandeld

wordt. De verwijzing naar artikel 3:47,5 6 dient te vervallen

e. Artikel 3:51, 5 6 WVV heeft het over grote stichtingen, materie die hier niet behandeld

wordt.Deverwijzingnaarartikel3:5l,S6dienttevervallen
Paragraaf 17: " ln het kader von ortikel 2:71 wvv ..." ) " ln het kader von ortikel 2:71, 5 2' lid 3

ww..."
Paragraaf L8, a): "... controleren vqn het ciifermotig verslog over de vereffening, opgesteld door de

vereffenaar ..." ) "... controleren van het ciifermatig verslag over de vereffening, opgesteld door

de vereffenaar(s) ..."..er kunnen meerdere vereffenaars zijn. Ofweldefiniëren in definities dat

,,vereffenaar" kan zijn "vereffenaar of vereffenaars". Deze opmerking geldt ook voor paragraaf

A2, A32,40, 53 en 54 en het modelverslag art. 2:100 (6x)'

paragraaf Alt.. " Bij een opdrocht met een redeliike mqte vdn zekerheid is de kons dot de

beroepsbeoefenoor een verkeerde uitspraok doet over de betreffende informotie teruqaebracht

tot een vaktechnisch aanvaqrdbaar laag niveou teruaaebracht." > "Biieen opdracht met een

redelijke mdte von zekerheid is de kans dot de beroepsbeoefenoar een verkeerde uitsprook doet

overdebetreffendeinformatieWtoteenvoktechnischoanvaardbaarloogniveou
teruggebrocht."
Paragraaf 22 in fine: "... voor diezetfde dotum overmqken oon de vennootschop (artikelen 5:84

(BV),6:70, 62 (CV)en 7:L32 (NV)WVV)." ) o..' voor diezelfde dqtum overmoken aan de

vennootschop (ortiketen 5:84 (BV), 6:70, 57, tid 3 (CV) en 7:732 (NV)WWL": paragraaf 2 verwijst

naar de mogelijkheid van de e-mailverzending, terwijl 5 1, lid 3 het heeft over deze vijftien dagen!

Paragraaf 23,lid L, in fine: "... in het beste geval herteid wordt tot zes weken'" ) ""' in het beste

gevol herleid wordt tot zes weken. Deze termijn kan eventueel acht weken bedragen ols de

beroepsbeoefenaar ziin voorzorgen en genomen maatregelen betreffende de bovenvermelde

vijftien dogen uit in ziin verslog. "
Paragraaf A13.. "... verwiist nodr pqrografen 43 tot 49 von de Gemeenschappeliike KMo-norm" )
,,... verwijst noor poragrofen 43 tot en met 49 von de Gemeenschoppelijke KMo-norm": paragraaf

49 wordt ook bedoeld.

Paragra af AI7 ,lid 2: " De beroepsbeoefenoar die niet de commissoris is, post pdrogrofen 97- 704

7

8

9

10

11

T2

de Gemeenschoppeliike KMO-norm." ) "De beroepsbeoefenoar die

t paragrafen 97- 1-04 van de Gemeenschoppeliike KMO-norm toe'"
niet de commissoris is,
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14. Paragraaf A18: " Als hii ernstige leemten voststelt in de interne beheersing of het proces van

finonciële verslaggeving, don moet de beroepsbeoefenaor, specifiek met deze leemten rekening

houden waanneer hii gegevensgerichte werkzoom heden verrichten teneinde de saldi opgenomen

in de stoat von octiva en passiva te kunnen ottesteren." ) " Als hii ernstige leemten vaststelt ín de

interne beheersing of het proces van finonciële versloggeving, dan moet de beroepsbeoefenaarT

specifiek met deze leemten rekening houden wdenneer h ij ge geve nsge richte we rkzoa mhe de n

verrichten teneinde de saldi opgenomen in de stoot van activa en passivo te kunnen attesteren'"

a. komma weg

b. waanneer ) wanneer

c. verrichten à verricht

15. paragraaf 31, lid 2, in fine: " ... (Zie ook parogrofen 48 et 61von onderhavige norm)" ' ) " "' (Zie

ook parogrofen 48 en 61von onderhavige norm)" '

16. paragra af A22,lid2: "... de gevolgen hiervan op de conclusie van ziin verslog beoordelen" ) ""' de

gevolgenhiervonindeconclusievonzijnverslagbeoordelen.

L7. paragra af AZ2,lid 3: ,'!n de staot von activo en passiva worden gebeurliike significonte

gebeurtenissen nd bolonsdotum verwerkt...".' Hoe kunnen gebeurtenissen na balansdatum

worden verwerkt in een afgesloten tussentijdse staat? Bedoeld worden de significante

gebeurtenissen die optreden na balansdatum en voor afwerking van het verslag' Deze dienen

mee besproken te worden en zullen moeten meegenomen worden bij het bepalen van het

nettoactief.

18. Paragraaf A23: "... dltum van de algemene vergodering, biieengeroepen om zich uit te spreken

over de ontbinding von de entitei( ) "... dotum van de algemene vergodering, biieen te roepen

omzichuittesprekenoverdeontbindingvondeentiteif,
1-9. Paragra af 33; " ... zools die voortvloeien uit de boekhouding, in voorkomend geval' alvorens de

correcties vereist door ortikel 3:6, 5 2 van het KB/ww werden oongebrocht"'" ) " "' zoals die

voortvloeien uit de boekhouding, in voorkomend geval, nodot de correcties vereist door ortikel

3:6, 5 2 von het KB/WW werden aongebrochf"'": ook deze correcties dienen opgenomen in de

staat

20. Paragraaf A36: " lngevol de procedure von onmiddettiike sluiting van de vereffening wordt

toegepast en er schulden voorkomen in de staot von octiva en passivo, dient er een afzonderlijk

(of gei'ntegreerd) verstag te worden opgestetd ter bevestiging dot deze schulden werden betoold

of geconsigneerd, tenzii de schuldeisers zich schriftetiik okkoord hebben verkloord met de

toepassing von ortikel 2:80 ww' ) " lngevol de procedure von onmiddelliike sluitinq van de

vereffening wordt toegepost en er schulden voorkomen in de stadt van activo en possivo, dient er

eenofzonderlijk(ofgeïntegreerd)verslagtewordenopgesteldterbevestigingdotdezeschulden
werden betoald of geconsigneerd, of dat de schuldeisers zich schrifteliik akkoord hebben verklaard

met de toepossing von artikel 2:80 ww':ook in het geval dat de schuldeisers zich akkoord

verklaren met de toepassing van artikel 2:80 WW dient een afzonderlijk (of geïntegreerd) verslag

opgesteld te worden.

2L. Paragraaf A38, lid 3 Dergeliike paragraof kan ook opgenomen worden indien de

beroepsbeoefenaor van oordeel is dat de biilagen bii de staot van activo en possivo (onder

anderen wat de meerwoarden die niet in de von de staat van octiva en possivo, om oandacht von

de lezer oP dit Punt te vestigen " ) " Dergeliike poragraaf kon ook opgenomen worden indien de

be r oe psbe oefe n oo r v o n oorde e! is dat de biitagen bii de staot von activa en passivo (onder

deren wqt de meerwoorden die niet in de stoat van octiva en passivo werden opgenomen' om

van de lezer op dit punt te vestigen."
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22. Paragraaf 64: "Wqnneer de beroepsbeoefenaar ziin oordeel overeenkomstig de poragrafen 48 tot

50 ..." ) Wonneer de beroepsbeoefenaar zijn oordeel overeenkomstig de parogrofen 48 tot en

met 50 ..."

Met vriendelijke groeten,

ns

ed Tax Accountant ITAA
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