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EXTERNE AUDIT – normering
Nieuwe norm voor
bedrijfsrevisoren: toepassing van
ISQC 1 in België
Inge VANBEVEREN, Diensthoofd Vaktechniek IBR

Conform artikel 30, § 1, 3de lid van de wet van 22 juli 1953 houdende op-
richting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het
publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, heeft de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen het ontwerp van norm inzake de toepas-
sing van ISQC 1 in België goedgekeurd op 11 maart 2014. Op 8 augustus
jl. werd het bericht van 29 juli 2014 van de minister die bevoegd is voor
Economie met betrekking tot de goedkeuring van deze norm bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad.

Hierdoor wordt opnieuw een internationale standaard van toepassing in België.
Naast de internationale controlestandaarden (ISA’s, International Standards on Audi-
ting) wordt nu ook de International Standard on Quality Control (ISQC 1), zoals
deze op 15 december 2009 werd aangenomen door de International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB), van toepassing in België.

ISQC 1 is complementair aan de ISA’s en in het bijzonder aan ISA 220 inzake de
kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten, die als uitgangs-
punt hanteert dat het auditkantoor onderworpen is aan ISQC 1 dan wel aan natio-
nale vereisten die minstens even streng zijn. Aldus dienen de bedrijfsrevisoren in
België vanaf de toepassingsdatum te beschikken over een kwaliteitsbeheersingssys-
teem voor controle- en beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten,
overeenkomstig internationaal erkende standaarden voor kwaliteitsbeheersing.

In deze context heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) tevens een actie-
plan opgesteld. Op 2 september jl. publiceerde het IBR twee omzendbrieven in dit
kader:
Á Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1

in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevol-
gen voor de toepassing van ISA 220;

Á Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen ‘relevante ethische voor-
schriften’ van de internationale standaard ISQC 1.

De nieuwe norm, de internationale standaard ISQC 1, het actieplan en beide om-
zendbrieven van het IBR zijn te raadplegen op de website van het IBR1.

1 www.ibr-ire.be
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Erkenningsprocedure FSMA en
vormingen voor bedrijfsrevisoren
bij ICB’s en IBP’s
Steven DE BLAUWE, Adjunct-adviseur Juridische zaken IBR; Wetenschappelijk
medewerker ICCI; Doctorandus en Wetenschappelijk medewerker KU Leuven

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) richt een proce-
dure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op het uitoe-
fenen van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve beleg-
ging (ICB’s), beheervennootschappen van instellingen voor collectieve
belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s). Kandi-
daturen hiertoe moeten uiterlijk op 26 september 2014 aan de FSMA wor-
den gericht.

Daarnaast organiseert de FSMA op 8 oktober 2014 een eerste specifieke vorming
waaraan bedrijfsrevisoren die een FSMA-erkenning beogen, ten stelligste worden
aangemoedigd om deel te nemen. Daarenboven zal de FSMA in het voorjaar van
2015 een eerste permanente vorming organiseren.

FSMA-erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren
Conform artikel 3 van het FSMA-reglement1 worden bedrijfsrevisoren die door de
FSMA wensen erkend te worden om een revisoraal mandaat2 uit te oefenen bij
ICB’s3, beheervennootschappen van ICB’s4 en IBP’s5 opgeroepen om uiterlijk op 26
september 2014 hun kandidatuur daartoe schriftelijk te richten aan de FSMA6. Bij-
komend moeten de kandidaturen (met inbegrip van alle stukken van het dossier)
ook per e-mail worden gericht aan de FSMA via volgend e-mailadres:
policy@fsma.be.

Het dossier dat de bedrijfsrevisor bij zijn kandidatuur moet voegen, omvat minstens
volgende documenten:
Á nationaliteitsattest van een EER-lidstaat;
Á attest, verstrekt door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), dat zijn in-

schrijving bevestigt in het openbaar register van het IBR;
Á curriculum vitae;
Á verklaring op eer dat hij geen veroordelingen heeft opgelopen zoals bedoeld in

artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen; en

Á getypte nota van minimum 6 en maximum 12 bladzijden die de beroepsactivitei-
ten van de kandidaat-revisor van de voorbije 5 jaren, de organisatie van zijn

1 Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de er-
kenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij
instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging
en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, goedgekeurd bij het ministerieel besluit van 17 juni
2013 (BS 1 juli 2013); inwerking sinds 1 juli 2013.

2 Een revisoraal mandaat betekent hier een functie als commissaris of erkend revisor bij een instelling
voor collectieve belegging, een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of een beheervennootschap.

3 De openbare instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) zoals bedoeld in Deel II, Boek 2, Titel II
van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingspor-
tefeuilles (BS 19 oktober 2012).

4 De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging zoals bedoeld in artikel 186 van
voormelde wet van 3 augustus 2012 die in België gevestigd zijn.

5 De instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) zoals bedoeld in Titel II van de wet van 27
oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (BS 10 no-
vember 2006).

6 Secretariaat van de dienst Algemene studies en internationale relaties, Congresstraat 12-14, 1000 Brus-
sel, cf. Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij
instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleg-
ging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Oproep voor kandidaten, BS 7 augustus 2014,
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/08/07_1.pdf#Page237, alsook de FSMA-website
http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2014/fsma_2014_08.ashx.
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kantoor, en de aanpak die hij van plan is te volgen voor het uitoefenen van een
revisoraal mandaat bij een instelling onder toezicht, omschrijft. De FSMA somt
alle elementen minutieus op die deze nota moet bevatten (cf. Synthesefiche
FSMA1).

De FSMA zal de kandidaturen onderzoeken en kan de kandidaten vragen om hun
dossier aan te vullen met alle stukken of inlichtingen die ze nodig heeft om na te
gaan of de kandidaat-revisor beschikt over een aangepaste organisatie voor het uit-
oefenen van een revisoraal mandaat bij een instelling onder toezicht. Verder kan de
FSMA ook besluiten om de kandidaat-revisor te horen op de dag en het uur dat zij
vaststelt, teneinde meer uitleg te vragen over het ingediende dossier.

Ten slotte zullen de kandidaten moeten slagen voor een mondelinge proef die hun
vaardigheid toetst m.b.t. het toezicht op de instellingen onder toezicht, vooral in het
licht van de vereisten opgelegd door artikel 2, 5°, 6° en 7° van het voormelde
FSMA-reglement

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de kandidaten terecht bij de FSMA, dienst
Algemene studies en internationale relaties, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel,
e-mail: policy@fsma.be, tel. +32(0)2 220 59 50.
Het voormelde FSMA-reglement en alle nuttige wettelijke en reglementaire teksten,
mededelingen en omzendbrieven, staan op de website www.fsma.be.
De FSMA zal tijdig aan de kandidaten de verdere praktische modaliteiten inzake de
erkenningsprocedure meedelen.

FSMA-vormingen voor bedrijfsrevisoren
Het is van primordiaal belang om hierbij het onderscheid te maken tussen enerzijds
de specifieke vorming en anderzijds de permanente vorming voor bedrijfsrevisoren,
die weliswaar beiden door de FSMA worden georganiseerd.

Tijdens de specifieke vorming, waarvan op 8 oktober 2014 een eerste sessie zal
worden georganiseerd, zal een algemene toelichting worden gegeven over de ver-
wachtingen van de FSMA inzake de medewerkingsopdracht van de erkende reviso-
ren aan het toezicht van de FSMA op de instellingen onder toezicht. Deze vorming
is in de eerste plaats bedoeld voor de revisoren die een erkenning door de FSMA
nastreven op basis van artikel 2 van het voormelde FSMA-reglement. De agenda
van deze specifieke vorming is raadpleegbaar in de bijlage2 aan mededeling FSMA
2014_07 dd. 28 juli 20143. De FSMA kan de frequentie van de specifieke vormin-
gen nader bepalen.

Daarentegen zal de permanente vorming, waarvan, in overeenstemming met artikel
15 van het voormelde FSMA-reglement, in het voorjaar van 2015 een eerste sessie
zal worden georganiseerd, telkens toegespitst zijn op de specificiteit van de mede-
werkingsopdracht van de revisor aan het toezicht van de FSMA op de desbetref-
fende categorie van instellingen onder toezicht. Ze kan bijvoorbeeld betrekking heb-
ben op aandachtspunten die in het kader van het toezicht van de FSMA zijn
ontstaan of op belangrijke wijzigingen in het wetgevend kader. De FSMA beoogt
jaarlijks één permanente vorming te organiseren en de agenda van de eerste perma-
nente vorming zal op latere datum door de FSMA worden bekendgemaakt.

Voor elke door de FSMA georganiseerde vorming, zowel dus de specifieke als de
permanente vorming, zal de FSMA een deelnameattest opstellen. Dat attest wordt
enkel afgeleverd aan personen die de opleiding ook daadwerkelijk bijwonen, en dus
niet aan personen die zijn ingeschreven, maar zich door een medewerker laten ver-
vangen.
Door middel van dit gestandaardiseerd deelnameattest kunnen revisoren indien no-
dig aantonen dat zij de specifieke vorming en de permanente vormingen wel dege-
lijk hebben gevolgd. Deze attesten vormen voor de revisor echter niet meer dan een
bewijs van een gegeven waarvan de FSMA al op de hoogte is, vermits de vormin-

1 Cf. FSMA_2014_08-1 dd. 28 juli 2014, Synthesefiche,
http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2014/fsma_2014_08-1.ashx.

2 Cf. FSMA_2014_07-1 dd. 28 juli 2014, Agenda specifieke vorming,
http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2014/fsma_2014_07-1.ashx.

3 Cf. FSMA_2014_07 dd. 28/07/2014, Specifieke vorming,
http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2014/fsma_2014_07.ashx.
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gen door de FSMA zelf worden georganiseerd en de attesten eveneens door de
FSMA zelf worden uitgereikt.

De FSMA geeft in mededeling FSMA_2014_06 dd. 28 juli 20141 nog aan op welke
personen de vormingsvereisten, zijnde deze van specifieke vorming en deze van de
permanente vorming, precies betrekking hebben.

Verder is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat voormelde vormingsvereis-
ten in geen geval afbreuk doen aan de vormingsvereisten die zijn opgelegd aan de
bedrijfsrevisoren2 en aan de permanente bijscholing die daartoe wordt georganiseerd
door het IBR, het ICCI en het IREFI. Het betreft hier dus andere vormen van bij-
scholing.

Tot slot kan hieromtrent nog op de website van het IBR3 een schematisch overzicht
worden geraadpleegd met onder meer de wijzen waarop de FSMA-erkenning kan
worden bekomen/behouden als natuurlijk persoon.

Uitbreiding bevoegdheid en
waarschuwingsplicht voor
commissaris in (i)vzw’s en
stichtingen: IBR-Advies 2014/3
Steven DE BLAUWE, Adjunct-adviseur Juridische zaken IBR; Wetenschappelijk
medewerker ICCI; Doctorandus en Wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Op 25 juni 2014 heeft de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
(IBR) advies 2014/034 uitgebracht betreffende de wet van 25 april 2014
houdende diverse bepalingen betreffende Justitie5.

Meer bepaald gaat het advies dieper in op de wijzigingen die desbetreffende wet
heeft aangebracht aan de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtin-
gen (i.e. de vzw’s, ivzw’s en stichtingen), met name:
Á invoering van de alarmbelprocedure, die reeds is voorzien voor vennootschappen

(art. 138 W.Venn.), voor de vzw’s, ivzw’s en stichtingen;
Á bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw’s), het algemeen leidinggevend

orgaan (ivzw’s) of de raad van bestuur (stichtingen); en
Á verplichte aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergadering

(vzw’s), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw’s) of op de raad van bestuur
(stichtingen).

Samenvattend kan gesteld worden dat de commissaris voortaan bij een vzw, ivzw of
stichting desgevallend de door art. 138 W.Venn. vereiste alarmbelprocedure dient in
te stellen. Bovendien heeft de commissaris de mogelijkheid om ten allen tijde de
algemene vergadering (vzw), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad
van bestuur (stichting) bijeen te roepen. Hij dient deze organen bijeen te roepen op
vraag van een vijfde van de leden, of van de stichters in geval van een stichting.
Ten slotte dient de commissaris daarenboven de algemene vergadering bij te wonen
wanneer deze beraadslagen inzake een door hem opgemaakt verslag.

1 Cf. FSMA_2014_06 dd. 28 juli 2014, Vorming van de bedrijfsrevisoren,
http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2014/fsma_2014_06.ashx.

2 Zoals vastgesteld in de norm van het Instituut van Bedrijfsrevisoren voor Permanente Vorming.
3 https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Documents/schem-overz-erk-FSMA-versie

21082014.pdf.
4 Cf. Advies 2014/03 van de Raad van het IBR, 25 juni 2014,

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/adviezen/Pages/Advies-2014-03.aspx.
5 BS 14 mei 2014; inwerkingtreding 24 mei 2014. Zie ook C. GOVAERT, “Uitbreiding bevoegdheid en

waarschuwingsplicht voor commissaris in vzw, ivzw en stichting”, Audit, Control & Governance, nr.
2014/11.
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Verduidelijking door Raad IBR
De Raad van het IBR acht het noodzakelijk om de draagwijdte van de uitbreiding
van art. 138 W.Venn. tot de vzw’s, ivzw’s en stichtingen te verduidelijken.

Zeer grote vzw’s, ivzw’s en stichtingen, en andere vzw’s
Enkel de ‘zeer grote’ vzw’s, ivzw’s en stichtingen zijn verplicht een commissaris te
benoemen overeenkomstig de wetgeving1. Een vzw, ivzw of stichting wordt als zeer
groot beschouwd indien zij:
Á het equivalent van 100 voltijdse werknemers (jaargemiddelde) ingeschreven in

het personeelsregister tewerkstelt; of
Á bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van de drie volgende criteria

overschrijdt:
b het equivalent van 50 voltijdse werknemers (jaargemiddelde) ingeschreven in

het personeelsregister;
b 7.300.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW

(uitzonderlijke ontvangsten zijn de ontvangsten die niet afkomstig zijn van
de normale activiteit van de vereniging);

b 3.650.000 EUR op de balans.

De ‘kleine’ en ‘grote’ vzw’s, ivzw’s en stichtingen kunnen evenwel op vrijwillige
basis een commissaris benoemen. Ongeacht de commissaris werd aangesteld om-
wille van de wettelijke verplichting of op vrijwillige basis, geldt art. 138 W.Venn.
wanneer een commissaris wordt benoemd in een vzw, ivzw of stichting.

Gewichtige en overeenstemmende feiten – indicatoren
De Raad van het IBR meent dat onder de zinsnede ‘gewichtige en overeenstem-
mende feiten die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen bren-
gen’ uit art. 138 W.Venn. over het algemeen een samenloop van feiten wordt ver-
staan waarvan vermoed wordt dat zij een verstoring van het financieel evenwicht
zullen veroorzaken, hetgeen een staat van kennelijk onvermogen kan teweegbren-
gen. Hierbij wordt verwezen naar clarified ISA 5702 die een aantal indicatoren be-
vat die de commissaris in de mogelijkheid zouden stellen om de aanwezigheid van
een risico voor de continuïteit van de onderneming te vermoeden.

Redelijke termijn
Verder wordt in art. 138 W.Venn. gesteld dat het bestuursorgaan van een entiteit
over de maatregelen dient te beraadslagen die moeten worden getroffen om de con-
tinuïteit van de entiteit gedurende een ‘redelijke termijn’ te waarborgen, in het ge-
val dat het bestuursorgaan door de commissaris op de hoogte wordt gesteld dat de
continuïteit van de entiteit wordt bedreigd.
Hier is de Raad van het IBR van oordeel dat de commissaris, bij gebrek aan verdui-
delijkingen in de wetgeving of rechtspraak omtrent de alarmbelprocedure in vzw’s,
ivzw’s en stichtingen, het begrip ‘redelijke termijn’ dient te interpreteren aan de
hand van:
Á zijn ervaring in de verenigingssector rekening houdend met de realiteit van deze

sector (met name voor wat betreft de moeilijkheden bij het verkrijgen van een
goedkeuring voor subsidies op lange termijn); en

Á het voorzichtigheidsprincipe.

Mededeling aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
Indien binnen een termijn van een maand vanaf de mededeling aan het bestuursor-
gaan, de commissaris niet werd ingelicht over de beraadslaging van het bestuursor-
gaan over de betrokken maatregelen of indien deze maatregelen niet relevant wor-
den geacht, kan hij, volgens de Raad van het IBR, zijn vaststellingen meedelen aan

1 Cf. art. 17, § 5 (vzw’s), art. 37, § 5 (stichtingen) en art. 53, § 5 (ivzw’s) van de voormelde wet van 27
juni 1921.

2 https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/isas/Documents/ISA%20Clarified/ISA_
570_Clarity_final.pdf.
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de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (en dus niet aan de voorzitter van
de rechtbank van koophandel zoals bepaald in art. 138 W.Venn.).1
Deze mededeling houdt evenwel geen verplichting in en zal dus afhangen van de
persoonlijke professionele appreciatie (professional judgment) van de commissaris.
De commissaris kan in voorkomend geval het advies van de Juridische Commissie
van het IBR van 5 december 19972 als leidraad beschouwen.

Specifieke verplichtingen – begroting, subsidies en bestemde
fondsen
Vervolgens verduidelijkt de Raad van het IBR dat de commissaris rekening moet
houden met de eventuele subsidies en bestemde fondsen eigen aan vzw’s, stichtin-
gen en ivzw’s, zowel ten opzichte van de jaarrekening als van de begroting, ten-
einde na te kunnen gaan of er geen gewichtige en overeenstemmende feiten bestaan
die de continuïteit van de entiteit in het gedrang kunnen brengen. Derhalve zal de
commissaris bij het beoordelen van de duurzaamheid van de betrokken vzw, stich-
ting of ivzw overgaan tot de analyse van de opgestelde begrotingen.

Toepassing op de bedrijfsrevisor
Ten slotte geeft de Raad van het IBR nog mee dat de bedrijfsrevisor die niet als
commissaris is benoemd in een vzw, stichting of ivzw, niet onderhevig is aan de
bepalingen van art. 138 W.Venn., vermits dit artikel slechts van toepassing is op het
mandaat van commissaris.

Ontbinding en vereffening in één
akte: controlewerkzaamheden en
redactie van het controleverslag
Toelichting IBR-IAB-KFBN
Erwin VANDERSTAPPEN, Diensthoofd Juridische zaken IBR, Algemeen
afgevaardigde ICCI, Bedrijfsjurist

Tot ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte (art. 184,
§ 5 W.Venn.) kan ingevolge de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het
Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft,3

worden overgegaan, voor zover aan de volgende vier voorwaarden is vol-
daan:
Á er is geen vereffenaar aangeduid;
Á er zijn geen passiva;
Á alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aan-

wezig/vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;
Á de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Artikel 108 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende
Justitie4 wijzigt de tweede voorwaarde in artikel 184, § 5 van het Wetboek van
Vennootschappen als volgt: “alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.″

In gezamenlijk overleg tussen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Insti-
tuut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de Koninklijke Fede-
ratie van het Belgisch Notariaat (KFBN) werd op 25 juli 2014 een beknopte toe-

1 Cf. art. 17, § 7 (vzw’s), art. 37, § 7 (stichtingen) en art. 53, § 6 (ivzw’s) van de voormelde wet van 27
juni 1921.

2 Advies van de Juridische Commissie van 5 december 1997, Nieuwe wettelijke bepalingen inzake de
informatie bij ondernemingen in moeilijkheden.

3 BS 7 mei 2012, p. 26746.
4 BS 14 mei 2014, p. 39062.
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lichting1 bij de voornaamste aandachtspunten met een praktisch stappenplan
uitgewerkt voor de concrete toepassing van het gewijzigde artikel 184. Onderhavige
bijdrage focust op de controlewerkzaamheden en de redactie van het controleverslag
door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.

Consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas
Voortaan bestaat de mogelijkheid om voor de betaling van de nog openstaande
schulden en de schulden die voortvloeien uit de vereffening en niet betaald zijn op
het ogenblik van het verlijden van de notariële akte op de buitengewone algemene
vergadering, de noodzakelijke sommen te consigneren, zodat de vereffening meteen
kan worden afgesloten.

Alle belastingschulden, zoals de btw en de vennootschapsbelasting voor de periode
tot het verlijden van de notariële akte, – ook de latente – worden betaald of worden
geconsigneerd. De erelonen verbonden aan de vereffening zullen vóór de afsluiting
moeten worden betaald of geconsigneerd.

Deze consignatie dient te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas. Krachtens
artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 is de Deposito- en
Consignatiekas immers met uitsluiting van elk ander organisme belast met de ont-
vangst en de terugbetaling van de deposito’s en consignaties in speciën of in effec-
ten die opgelegd of toegelaten zijn bij een wettelijke of reglementaire beschikking.

Controlewerkzaamheden en redactie van
controleverslag door commissaris, bedrijfsrevisor of
externe accountant
Overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen
dient voor de ontbinding van vennootschappen die de vorm hebben van een BVBA,
CVBA, NV, Comm.VA, SE of SCE, een controleverslag over de staat van activa en
passiva te worden opgemaakt door een commissaris of, bij zijn ontstentenis, door
een bedrijfsrevisor of externe accountant (hierna: de beroepsbeoefenaar).

Krachtens het nieuwe artikel 184, § 5, tweede lid van het Wetboek van Vennoot-
schappen moet de al dan niet terugbetaling of consignatie van de schulden aan der-
den worden vermeld in de conclusies van het controleverslag opgesteld door de be-
roepsbeoefenaar. Deze vermelding houdt aldus rekening met de toestand van de
schulden tot op het moment van de ondertekening van zijn controleverslag.

In de eerste plaats zal de beroepsbeoefenaar zich daarvoor baseren op de staat van
activa en passiva die hem werd voorgelegd en die niet meer dan drie maanden oud
is. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om hem, met het oog op
de redactie van zijn controleverslag, alle bijkomende informatie te verschaffen wan-
neer zich nog wijzigingen hebben voorgedaan na de datum waarop de staat van ac-
tiva en passiva werd opgesteld. Deze wijzigingen kunnen erin bestaan dat schulden
die opgenomen waren in de staat van activa en passiva inmiddels werden terugbe-
taald of geconsigneerd door het bestuursorgaan. Het kan ook zijn dat nieuwe schul-
den zijn opgedoken of ontstaan, die niet voorkwamen in de staat van activa en pas-
siva. Het bestuursorgaan zal het bewijs dienen te leveren dat deze schulden werden
terugbetaald of geconsigneerd.

De vermelding in de conclusies van het controleverslag dient de evolutie van de
schulden te weerspiegelen sinds het opmaken van de staat van activa en passiva,
zowel wat de betaling of de consignatie van de in de staat opgenomen schulden
betreft, als wat de betaling of consignatie van de schulden betreft die ontstaan of
die pas voor de beroepsbeoefenaar kenbaar worden na deze staat en tot op de dag
van ondertekening van zijn verslag.

Bijgevolg zal de beroepsbeoefenaar erop toezien dat hij van het bestuursorgaan een
geactualiseerde lijst ontvangt van de sinds het opmaken van de staat van activa en
passiva tot op de dag van ondertekening van zijn controleverslag ontstane schulden
met vermelding van hun eventuele betaling of consignatie.

1 https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Bericht-25072014.aspx
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Bovendien zal hij zijn professionele oordeelsvorming aanwenden, op grond van zijn
kennis van de vennootschap en van een risicoanalyse, teneinde de nodige controle-
werkzaamheden op te zetten om een redelijke zekerheid te verkrijgen dat de ontvan-
gen lijst volledig en correct is. Deze controlewerkzaamheden kunnen onder meer
het volgende omvatten: bevestigingsbrief, onderzoek van de boekhoudbescheiden en
van de verantwoordingsstukken na het opmaken van de staat, enz.

Bij de uitvoering van deze controlewerkzaamheden wordt – in voorkomend geval –
in het bijzonder nagegaan of:
Á alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en pas-

siva opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1 op datum van ondertekening
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te vol-
doen werden geconsigneerd;

Á de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1 waar-
uit blijkt dat er tot op de datum van ondertekening van dit controleverslag geen
schulden ten aanzien van derden zijn, getrouw is;

Á de verklaring van het bestuursorgaan – opgesteld op de datum van de onderteke-
ning van zijn controleverslag – dat er geen andere schulden aan derden zijn dan
deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva volgens artikel 181, §
1, getrouw is;

Á de getrouwheid blijkt van de verklaring van het bestuursorgaan dat de andere
schulden aan derden – dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en
passiva volgens artikel 181, § 1 – op datum van ondertekening van dit controle-
verslag werden terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.

De beroepsbeoefenaar kan bij wijze van besluit van zijn controles het volgende
voorbeeld van vermelding in de conclusies van zijn controleverslag hanteren: “Op
grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnor-
men van het IAB/IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van
derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.”

In voorkomend geval aangevuld met: “Bovendien willen wij erop wijzen dat de roe-
rende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van xxx EUR, die
zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door
de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.”

De beroepsbeoefenaar moet zijn controleverslag afleveren ten minste vijftien dagen
voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering die voor de notaris over de
ontbinding beslist. In voorkomend geval kan de beroepsbeoefenaar het, op grond
van zijn professionele oordeelsvorming, aangewezen vinden om een aanvullend con-
troleverslag op te stellen, uiterlijk op de dag van het verlijden van de akte wanneer
hij kennis nam van het bestaan van nieuwe schulden tussen het moment van het
ondertekenen van zijn controleverslag en de dag van het verlijden van de notariële
akte.

Stappenplan
Ten slotte bevat de toelichting een praktisch stappenplan voor de concrete toepas-
sing van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, met een overzicht
van de door het bestuursorgaan op te stellen documenten en verslagen, de op te
stellen verslagen door de commissaris of, bij ontstentenis, door een bedrijfsrevisor
of een extern accountant, het verloop van de buitengewone algemene vergadering
tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening en de formaliteiten na de
ontbinding en vereffening.
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