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Woord vooraf

de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de inter-
nationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen werd grondig gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Vooral wat betreft de boekhouding, de financiële rapportering en de externe controle van 
de jaarrekening werd vastgesteld dat een aantal eisen niet meer voldeden aan de huidige 
economische situatie en daarnaast heeft men het laatste decennium een toegenomen 
belang van verenigingen en stichtingen in het huidige economisch verkeer waargenomen 
zodat een grotere mate van transparantie noodzakelijk is.

Een belangrijk onderdeel van de wijziging die heeft plaatsgevonden in 2003 betreft de 
overgang naar het voeren van een volledige boekhouding voor de grote en zeer grote 
verenigingen en stichtingen. voor de zeer grote verenigingen en stichtingen heeft de 
wetgever tevens de verplichting opgelegd om één of meer commissarissen voor de 
controle van de jaarrekening aan te stellen. de commissaris wordt benoemd door de 
algemene vergadering en dient als bedrijfsrevisor te zijn ingeschreven in het openbaar 
register van het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr). 

ongeveer de helft van de bedrijfsrevisoren telt tenminste één vereniging of stichting in 
het cliënteel en het aantal opdrachten is gestegen over de laatste jaren.

nu verenigingen en stichtingen reeds enige (jaren) ervaring hebben met het auditproces, 
leek de tijd rijp om na te gaan hoe dit alles ervaren wordt door de verenigingssector. 
deze wetenschappelijke studie, uitgevoerd door het consortium van de Hogeschool-
Universiteit brussel en de Universiteit gent, heeft als centrale doelstelling om een 
beeld te krijgen van de manier waarop de verenigingen en stichtingen de rol van de 
commissaris percipiëren. 

concreet werden drie belangrijke knooppunten in het auditmandaat onderscheiden. 
Ten eerste stelt men zich de vraag welke factoren een rol spelen bij de keuze van de 
auditor. vervolgens wordt nagegaan hoe de controle verloopt en hoe de commissaris 
wordt gepercipieerd. Ten slotte stelt men zich de vraag welke factoren meespelen bij 
een eventuele beslissing om van commissaris te veranderen. 

Wat betreft het werk uitgevoerd door de commissaris, zien we een zeer hoge mate 
van tevredenheid bij de verenigingen en stichtingen, meer in het bijzonder inzake zijn 
deontologische houding en zijn technische competentie, wat natuurlijk als heel positief 
kan worden onthaald.

Een duidelijkere toelichting bij de honoraria en een meer klantgerichte aanpak door de 
commissaris kan deze tevredenheid nog verhogen. sectorkennis blijkt hierbij essentieel 
gezien de grote heterogeniteit die er bestaat binnen de non-profitsector.
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bijkomend is het belangrijk te vermelden dat een kleine 5 % van de verenigingen en 
stichtingen die verplicht zijn een commissaris te benoemen dit nalaten te doen.

***

Er bestaat een toenemend belang van de non-profitsector in het maatschappelijk verkeer 
en men kan vaststellen dat er een groei is van het aantal mandaten van de commissaris 
binnen deze sector.

Uit het literatuuronderzoek blijkt echter duidelijk dat onderzoek naar de rol van de 
commissaris in de non-profitsector nagenoeg onbestaande is. 

op een ogenblik dat de Europese commissie een groenboek over de rol van de auditor 
heeft gelanceerd, is een studie zoals deze - die peilt naar de perceptie die sommige 
gebruikers van de audit hebben, en die ook voorstellen formuleert om deze te optima-
liseren - welkom. 

ik ben ervan overtuigd dat deze studie een interessant instrument is voor zowel de non-
profitsector, de overheid en het Instituut, maar ook voor een groot aantal bedrijfsrevisoren. 

deze laatste kunnen er nuttige aanbevelingen in terugvinden om de mate van tevre-
denheid nog te verhogen en hun rol als commissaris beter te doen begrijpen door de 
non-profitsector.

vincent van Quickenborne

Minister van ondernemen en vereenvoudigen
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Avant-propos

la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations inter-
nationales sans but lucratif et les fondations a été modifiée de manière substantielle par 
la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales 
sans but lucratif et les fondations. 

En ce qui concerne plus particulièrement la comptabilité, le rapport financier et le contrôle 
externe des comptes annuels, il s’est avéré que certaines exigences ne répondaient plus 
à la situation économique actuelle. Tout au long de la dernière décennie, les associations 
et fondations ont en outre acquis une place plus importante dans la vie des affaires, ce 
qui nécessite une transparence plus élevée.

Un aspect important de la modification intervenue en 2003 concerne l’obligation pour 
les grandes et très grandes associations et fondations de tenir une comptabilité complète. 
Et pour les très grandes associations et fondations, le législateur a également imposé 
la désignation d’un ou plusieurs commissaires pour le contrôle des comptes annuels. 
Le commissaire est nommé par l’assemblée générale et doit être inscrit en qualité de 
réviseur d’entreprises au registre public de l’institut des réviseurs d’Entreprises (irE). 

Environ la moitié des réviseurs d’entreprises comptent au moins une association ou 
fondation parmi leur clientèle et le nombre de missions a augmenté au cours des dernières 
années.

A présent que les associations et fondations ont déjà acquis une certaine expérience (de 
quelques années) dans le domaine du processus d’audit, le temps semblait mûr pour 
examiner comment cette évolution est perçue par le secteur associatif. la présente 
étude scientifique, réalisée par le consortium du Hogeschool-Universiteit Brussel et de 
l’Universiteit Gent, a comme objectif principal de se former une idée de la perception 
du rôle du commissaire par les associations et fondations. 

Concrètement, l’étude a dégagé trois points de convergence importants dans le mandat 
d’audit. Sont examinés : les facteurs jouant un rôle dans le choix de l’auditeur ; le 
déroulement du processus d’audit et la manière dont le commissaire est perçu ; et les 
facteurs jouant un rôle dans l’éventuelle décision de changer de commissaire.

En ce qui concerne les travaux d’audit effectués par le commissaire, l’étude montre que 
les associations et fondations sont particulièrement satisfaites du comportement déonto-
logique et de la compétence technique du commissaire, ce dont nous nous réjouissons.

En outre, une note explicative sur le calcul des honoraires et une approche du commissaire 
davantage orientée sur le client peuvent encore augmenter le niveau de satisfaction. les 
connaissances propres au secteur sont primordiales à cet égard, étant donné la grande 
hétérogénéité au sein du secteur non marchand.
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Il est également important de mentionner que seulement 5 % des associations et 
fondations tenues de désigner un commissaire ne respectent pas cette obligation. 

***

les tiers accordent une plus grande importance au secteur non marchand et le nombre 
de mandats du commissaire au sein de ce secteur a également augmenté.

De la recherche bibliographique il apparaît cependant nettement que le rôle du 
commissaire dans le secteur non marchand n’a quasiment pas été examiné. 

A l’instant où la Commission européenne a publié un Livre vert sur le rôle de l’auditeur, 
la présente étude – qui analyse la perception que certains utilisateurs ont de l’audit et 
qui formule des propositions visant à optimaliser cette perception – tombe à point. 

Je suis convaincu que cette étude est un instrument de travail intéressant aussi bien pour 
le secteur non marchand, l’autorité publique et l’Institut, que pour un grand nombre de 
réviseurs d’entreprises.

L’étude offre aux réviseurs d’entreprises quelques recommandations utiles pour 
augmenter davantage le niveau de satisfaction et mieux faire connaître leur mandat de 
commissaire auprès du secteur non marchand.

vincent van Quickenborne

Ministre pour l’Economie et la Simplification administrative 
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ExEcutivE Summary (NL)

Inleiding

in de laatste decennia heerst er wereldwijd een hervormingsgolf (New Public 
Management) in overheden en non-profitinstellingen om de rapportering transparanter 
te maken en het management te moderniseren gebruik makend van bedrijfstechnieken. 
In België gaf dit de laatste jaren aanleiding tot een hervorming van de sector van 
verenigingen en stichtingen op het gebied van de vermogensboekhouding en de externe 
audit ingegeven vanuit het vennootschapsrecht.

in tegenstelling tot de ondernemingssector waar de economische doelstellingen primeren, 
ontfermt de non-profitsector zich voornamelijk over maatschappelijke dienstverlening 
zoals in het kader van gezondheid, onderwijs, sport en cultuur. deze maatschappe-
lijke activiteiten houden totaal andere denkpistes in en hangen samen met andere 
“stakeholders”. 

ondernemingen kennen voornamelijk de aandeelhouders als de voornaamste 
belanghebbenden, in de non-profitsector echter zijn er geen aandeelhouders, maar 
bestaan er leden, residenten, patiënten, studenten, geïnteresseerden die van de non-
profitinstelling geen financiële resultaten, maar wel “waar voor hun geld en inspan-
ningen” verwachten. door de New Public Management hervormingen ontstaat een 
overname van bedrijfstechnieken naar de overheids- en non-profitsector. Zodoende 
worden ook de vermogensboekhouding, managementtechnieken en interne en externe 
audit systematisch overgenomen. 

In België is deze transitie voor de non-profitsector in gang gezet door de in 2002 
hervormde wetgeving die verenigingen en stichtingen regelt, waarbij een gemodifieerde 
vorm van de ondernemingsboekhouding werd opgelegd evenals het overnemen van een 
aantal artikelen uit het vennootschapsrecht waarbij de externe audit door de commissaris 
(bedrijfsrevisor) werd opgelegd voor de zeer grote verenigingen en stichtingen. 

deze recente bijkomende taak voor het bedrijfsrevisoraat geeft aanleiding tot vragen 
over de implementatie van de hervorming en in het bijzonder over de relatie met de 
bedrijfsrevisor. omdat er op enkele beperkte voorlopers na geen ervaring was met de rol 
van de bedrijfsrevisor, werd binnen het informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat 
(icci) de wetenschappelijke vraag ontwikkeld om een beeld te krijgen van de manier 
waarop de verenigingen en stichtingen de rol van de commissaris percipiëren.

Doel van de studie

de hier gerapporteerde studie trachtte als een feitelijke praktijktoets van de voorge-
schreven invoering van de revisorale commissarisfunctie, meer bepaald de externe 
financiële audit, de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
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1. de selectie van de auditor als commissaris: welke factoren spelen mee bij de keuze 
van de auditor?;

2. Het verloop van het commissarismandaat: hoe wordt de audit(or) gepercipieerd? 
(de verhoudingen tussen auditor en geauditeerde tijdens het auditproces evenals de 
verslaggeving over de audit op het einde van het auditproces);

3. de beoordeling van de auditor: welke factoren spelen mee bij een eventuele beslissing 
om van auditor te veranderen?

om deze vragen te beantwoorden werd het project opgedeeld in vijf delen. Het eerste 
deel omvat het relevante juridische kader. Het tweede deel bespreekt de voorgaande 
wetenschappelijke literatuur. in een derde deel wordt de toegepaste methodologie 
van het onderzoek behandeld. de onderzoeksresultaten komen dan uitgebreid aan 
bod in het vierde deel om ten slotte de belangrijkste conclusies aan te brengen in 
het vijfde deel.

Deel 1: Relevant juridisch kader

Vooreerst besteedt deze studie aandacht aan een afbakening van de non-profitsector. 
immers, deze sector blijkt heel verscheiden te zijn waarbij er verschillende, soms 
onlogische en disparate karakteristieken op het vlak van subsidiëring, activiteiten, 
sectorale regelingen en toezicht blijken van toepassing te zijn. vervolgens komt de 
(gewijzigde) wetgeving met betrekking tot de rol van de bedrijfsrevisor aan bod.

Deel 2: Voorgaand wetenschappelijk onderzoek 

dit deel verstrekt een bevattelijk overzicht van voorgaand wetenschappelijk onderzoek 
naar voormelde knooppunten in het auditproces, met name keuze van de auditor, 
perceptie omtrent de activiteiten en het verslag van de auditor en verandering van 
auditor. bovendien wordt hier ook kort stilgestaan bij de bevindingen van een onderzoek 
waarin de relatie tussen belgische vzw’s en hun commissaris bestudeerd werd vanuit 
het standpunt van de commissaris. de literatuurstudie toont aan dat er aangaande de 
perceptie van audit redelijk wat onderzocht is in ondernemingen, maar dat voorgaande 
wetenschappelijke studies met betrekking tot de audit in de non-profitsector zeer 
schaars zijn.

Deel 3: Methodologie

om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de vele deelvragen die gepaard 
gaan met de grote onderzoeksdoelstellingen (keuze, perceptie/output/tevredenheid 
en verandering) werd geopteerd voor een grootschalige schriftelijke enquête bij 
1.000 belgische verenigingen en stichtingen. de gunstige responsgraad van 28,9 % 
op de (toch wel aanzienlijke) vragenlijst toont aan dat ook langs de kant van de 
geauditeerde interesse bestaat voor het onderzoeksonderwerp. behoudens een lichte 
overrepresentatie van onderwijsinstellingen, kan bovendien worden gesteld dat de 
respondenten representatief zijn voor de populatie van geauditeerde verenigingen 
en stichingen.
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Deel 4: Onderzoeksresultaten

Markt van de revisorale opdrachten in de non-profitsector

Hier wordt, bijvoorbeeld, aangegeven welke auditors en/of auditkantoren (zeer) actief 
zijn in deze sector. Het blijkt dat van alle bedrijfsrevisoren over de periode 2006-2008 
er 233, zijnde de vier Big4-kantoren, 192 non-Big4-kantoren en 37 zelfstandige bedrijfs-
revisoren als commissaris betrokken zijn bij minstens één vereniging of stichting. Het 
aantal mandaten bleek redelijk gestegen gaande van 1.961 in 2006 tot 2.327 in 2008. in 
2008 hadden de vier Big4-kantoren samen 447 mandaten, hetzij een marktaandeel van 
19,2 %. de non-Big4-kantoren hadden 1.742 opdrachten en de zelfstandige revisoren 138 
hetzij respectievelijk met een marktaandeel van 74,9 % en 5,9 %. gemiddeld hebben dus 
de Big-4 bijna 112 mandaten per auditkantoor, de non-Big4 hebben er negen per kantoor 
en de zelfstandige bedrijfsrevisoren geen vier per bedrijfsrevisor. dit zijn gemiddelden 
en uit de studie blijkt verder dat er een ongelijke verdeling is van de opdrachten over 
de (bedrijfsrevisoren)kantoren.

Redenen voor de auditorkeuze

Het empirisch onderzoek toont aan dat de wet van 2 mei 2002 de belangrijkste reden 
is voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor, maar dat 18 % vrijwillig kiest voor de 
waarmerking van de jaarrekening. bij de keuze van de bedrijfsrevisor is de mening 
van derden (collega’s, koepelorganisaties, gelieerde verenigingen) een belangrijke 
bron van informatie. de mening van de ondernemingsraad wordt in 94 % van de 
gevallen gerespecteerd. Met betrekking tot de keuzecriteria kan men concluderen dat 
de technische competentie en de integriteit van de bedrijfsrevisor de belangrijkste 
keuzecriteria vormen. daarna worden ook de kwaliteit van het geleverde werk en de 
prijs ervan als belangrijk ervaren door de verenigingen. Het mag ook duidelijk zijn 
dat het spectrum van aangeboden diensten op dit ogenblik minder relevant is in het 
keuzeproces van de bedrijfsrevisor. 

Verenigingen zijn nauwelijks geïnteresseerd in de non-auditdiensten die geleverd 
kunnen worden door een bedrijfsrevisorenkantoor. de vraag kan worden gesteld of de 
verenigingen niet geïnteresseerd zijn in dergelijke diensten, dan wel (nog) niet op de 
hoogte zijn van wat een bedrijfsrevisorenkantoor op dat vlak te bieden heeft, steeds 
rekening houdend met de beperkingen wegens de regels van onafhankelijkheid.

Perceptie met betrekking tot het verloop van de auditactiviteiten en de 
verslaggeving

Bevestigingsbrief

Een aanzienlijk deel van de respondenten weet de betekenis en/of de inhoud van de 
bevestigingsbrief niet correct te interpreteren. Er blijkt redelijk wat misverstand over 
te bestaan, hoewel er ook verenigingen zijn waar net de toegevoegde waarde en het 
duidend karakter van de bevestigingsbrief worden geapprecieerd.
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Auditactiviteiten en -verslag

De resultaten tonen aan dat de externe financiële audit een gunstige invloed heeft op de 
kwaliteit van de in de jaarrekening verstrekte informatie. Toch lijken de respondenten 
niet overtuigd van het nut van een externe financiële audit met het oog op het aantrekken 
van financieringsmiddelen (d.i. subsidies, donaties, enz.). Verder geeft het onderzoek 
aan dat de financiële informatie van de meeste verenigingen/stichtingen eveneens 
doorgelicht wordt door één of meer andere instanties (voornamelijk toezichthoudende 
of subsidiërende overheden). 

bijna drie op vier van de onderzochte verenigingen ervaart die controle als comple-
mentair en dus slechts één op vier als overlappend, maar deze perceptie noodzaakt tot 
voorzichtigheid omdat de verenigingen amper zicht hebben op de activiteiten van die 
toezichthoudende en subsidiërende overheden. Verder blijkt uit het onderzoek dat de 
respondenten tevreden zijn over de prestaties van het bedrijfsrevisorenkantoor en het 
auditteam. Meest uitgesproken blijkt de tevredenheid voor elementen van deontologie 
en technische competentie. deze algemene tevredenheid vertaalt zich duidelijk naar:

1. de mate van loyaliteit aan het bedrijfsrevisorenkantoor; en 
2. de tevredenheid over 44 onderliggende kenmerken met betrekking tot de externe 

financiële audit. 

Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor 43 van de 44 opgelijste kenmerken een meerderheid 
van de respondenten aangeeft tevreden te zijn. verder blijkt ook dat de verwachtingen 
van de respondenten met betrekking tot de audit(or) doorgaans ingelost worden, daar 
de gemiddelde scores inzake tevredenheid in 34 van de 44 gevallen hoger liggen dan de 
gemiddelde scores inzake het belang van het kenmerk bij de keuze van de bedrijfsrevisor.

Verandering van bedrijfsrevisor

Een beperkt aantal verenigingen of stichtingen (9 %) is gedurende de periode 2007-2010 
van bedrijfsrevisorenkantoor veranderd. de onderzoeksresultaten tonen aan dat onte-
vredenheid met betrekking tot klantgerichtheid, kennis van de specifieke sectorkarak-
teristieken, praktische uitvoering, technische output en honorarium de belangrijkste 
determinanten van de verandering zijn. deze resultaten liggen in lijn met de bevindingen 
van voorgaand enquêtegebaseerd onderzoek in ondernemingen, dat aantoont dat een 
gebrek aan proactiviteit, aan respons op de noden van de cliënt en aan inzicht in de 
cliënt (klantgerichtheid), een gebrek aan bereikbaarheid (praktische uitvoering) en een 
te hoog gepercipieerd honorarium zeer belangrijk zijn in beslissingen tot wijziging.

Het audithonorarium als aanleiding voor wijziging van bedrijfsrevisorenkantoor is ook 
in overeenstemming met voorgaand non-profitonderzoek dat “low-balling” aantoonde 
in de Amerikaanse non-profitauditmarkt. Daarom is het aanbevelenswaardig dat er 
aandacht wordt geschonken aan de volgende elementen: inwerkingsbereidheid in de 
(sector van de) cliënt, oog voor de belangen van de cliënt, het bieden van nuttige 
suggesties (management letter) aan de cliënt, het beantwoorden van vragen van de cliënt 
over de concrete toepassing van de boekhoudwetgeving, het gezamenlijk evalueren van 
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het auditproces na de financiële audit, voldoende bereikbaarheid en een billijk, maar 
voldoende ereloon.

Verenigingen en stichtingen die hebben nagelaten een commissaris aan te stellen

Er blijken bijna 5 % van de verenigingen/stichtingen te verzaken aan de wettelijke 
verplichting om een commissaris aan te stellen. daarom zijn er trouwens velen die 
daarenboven abusievelijk het verkort model van jaarrekening gebruiken. Ten slotte 
toont de studie ook aan dat voor een redelijk aantal verenigingen en stichtingen de 
formaliteiten van vermelding commissaris, aanwezigheid verslag van de commissaris 
en de vermelding van de financiële betrekkingen met de commissaris in de toelichting 
niet worden gerespecteerd.

Gebruik van jaarrekeningen door toezichthoudende of subsidiërende overheden

Hier komen de resultaten aan bod van een beperkte bevraging bij belanghebbenden naar 
het gebruik van de jaarrekeninggegevens van verenigingen en stichtingen. Hieruit blijkt 
een hele verscheidenheid inzake aanpakken door verschillende overheden, waarbij er wel 
vaak supplementair controlewerk wordt verricht. de revisorale rapportering wordt als 
een kwaliteitslabel ervaren en geapprecieerd, maar vaak met een beperkte passendheid 
voor de overheidsinstelling.

Deel 5: Samenvatting en aanbevelingen

In deel 1 wordt een definitie en beschrijving gegeven van de Belgische non-profitsector 
en worden zowel de gemeenrechtelijke als de sectorale bepalingen met betrekking tot 
de commissarisopdracht besproken. de conclusies van dit deel laten weinig aan de 
verbeelding over: het werk van de wetgever is verre van af. in de gemeenrechtelijke 
regelgeving ontbreken een aantal artikelen uit het Wetboek van vennootschappen die 
mogelijks van toepassing kunnen zijn op de verenigingen en stichtingen. 

de studie van de sectorale regelingen bracht een onaanvaardbare heterogeniteit aan 
het licht die zowel voor de bedrijfsrevisoren als voor de geauditeerden kan leiden tot 
grote onduidelijkheden. Een aanbeveling bestaat erin de diverse heterogene sectorale 
regelingen te herzien en te laten aansluiten bij het gemeen recht. Tevens is het  
aanbevelingswaardig duidelijkheid te scheppen in de hoedanigheid waarin de bedrijfsre-
visor optreedt: volgens het gemeen recht is hij de commissaris in zeer grote verenigingen/
stichtingen, maar er zijn tevens onduidelijke sectorale regelingen waar hij een andere 
rol vervult. 

Uit het marktonderzoek blijkt dat 52 % van het totaal aantal bedrijfsrevisoren(kantoren) 
tenminste één wettelijke permanente controleopdracht uitvoert in een vereniging of 
stichting. bovendien werd vastgesteld dat het aantal van deze opdrachten groeit in de 
periode 2006-2008. dit betekent dan ook dat de studie niet alleen relevant is voor de 
non-profitsector, de overheid en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), maar ook 
voor een groot aantal bedrijfsrevisoren. 
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Een tweede (verheugende) vaststelling is de grote mate van tevredenheid van de 
geauditeerden met betrekking tot het verloop van het auditproces. Een opmerkelijke 
conclusie, gezien het feit dat het gaat om een recente verplichting, die zowel op het 
financiële vlak als op het vlak van de professionalisering, inspanningen vergt van de 
geauditeerden. de respondenten zijn voornamelijk tevreden over de deontologische 
houding en de technische competentie van de bedrijfsrevisor, maar ook andere aspecten 
scoren bijzonder hoog. Uit de bevraging van de respondenten die veranderden van 
bedrijfsrevisor stelden wij vast dat een gebrek aan cliëntgerichtheid en specifieke 
sectorkennis de voornaamste redenen zijn om een andere bedrijfsrevisor te benoemen. 

Het is dan ook aanbevelenswaardig dat het revisoraat meer aandacht besteedt aan 
de kennis van de specifieke sector- en non-profitkarakteristieken van verenigingen/
stichtingen. Tevens kan de cliëntentevredenheid nog worden versterkt door een duidelijke 
toelichting bij het honorarium, de opdrachtaanvaardingsbrief en de bevestigingsbrief. 
Verder is het volgens de cliënten aanbevelenswaardig - hoewel het geen prioritair 
kenmerk is bij de keuze - om de continuïteit van het auditteam te verzekeren.

Uit het onderzoek blijkt dat 5 % van de verenigingen en stichtingen die verplicht zijn 
een commissaris te benoemen, hier niet aan voldoen. de aanbeveling is dan ook dat 
de non-profitsector (bv. via koepelverenigingen) alsook het IBR hieraan bijkomende 
aandacht besteden. 

bovendien zou een duidelijkere (homogene) wetgeving ook kunnen bijdragen tot 
een duidelijkere situatie met betrekking tot de verplichtingen van zowel cliënt als 
bedrijfsrevisor. Ook blijkt uit het onderzoek dat vrij frequent het controleverslag van de 
commissaris niet werd toegevoegd aan de neergelegde jaarrekening of dat de vermelding 
van de financiële betrekkingen met de commissairs niet worden opgenomen in de 
toelichting. 

gezien het maatschappelijke belang van de controleopdracht lijkt ook de publieke 
bekendmaking van het controleverslag een conditio sine qua non voor de duidelijke 
informering van het publiek. dit zijn punten waarbij verbetering aanbevelenswaardig 
blijkt. 

Ten slotte lijkt er een perceptiekloof te bestaan tussen hetgeen de subsidiërende overheden 
van de commissaris verwachten en de rol die hem werd toebedeeld via het Wetboek van 
vennootschappen. Een suggestie bestaat erin om die kloof zoveel mogelijk te dichten.

ruimer beschouwd wijst het onderzoek op een belangrijke positieve acceptatie van de 
bedrijfsrevisor, maar tevens blijkt er in bepaalde opzichten nog een onderschatting van 
enerzijds de verwachtingen van de “stakeholders”, maar anderzijds ook van de capa-
citeiten en mogelijkheden van het bedrijfsrevisoraat. “Plus est en vous” zegt de franse 
spreuk en dit blijkt zeker ook van toepassing op de bedrijfsrevisor in de non-profitsector.
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ExEcutivE Summary (Fr)

Introduction

Au cours des dernières décennies il y a eu, au niveau mondial, une vague de réformes 
des autorités publiques et institutions non marchandes (New Public Management). 
ces réformes visaient à rendre le reporting plus transparent et à moderniser la gestion 
en utilisant des techniques d’exploitation. En Belgique, cela a engendré, ces dernières 
années, une réforme de la comptabilité patrimoniale et de l’audit externe dans le secteur 
des associations et fondations. cette réforme était dictée par le droit des sociétés.

Contrairement au secteur des entreprises, qui est régi par les objectifs économiques, le 
secteur non marchand se charge principalement de prestations sociales telles que les 
prestations en matière de santé, d’enseignement, de sport et de culture. Ces activités 
sociales impliquent des pistes totalement différentes, ainsi que d’autres parties prenantes. 

Les actionnaires sont les principales parties prenantes des entreprises alors que les 
membres, résidents, patients et étudiants, c’est-à-dire des personnes intéressées 
qui n’attendent pas de résultats financiers de l’institution non marchande mais 
qui « en veulent pour leur argent et leurs efforts », sont celles du secteur non 
marchand. suite aux réformes relatives au New Public Management, les techniques 
d’exploitation ont été intégrées dans les secteurs public et non marchand où la 
comptabilité patrimoniale, les techniques de gestion et l’audit interne et externe 
sont systématiquement repris. 

En Belgique, cette transition pour le secteur non marchand a été initiée par la législation 
réformée en 2002 et régissant les associations et fondations. cette législation a imposé 
une version adaptée de la comptabilité d’entreprise, ainsi qu’une reprise de certaines 
dispositions du droit des sociétés dont l’obligation d’un audit externe par le commissaire 
(réviseur d’entreprises) pour les très grandes associations et fondations. 

Cette mission complémentaire récemment attribuée au révisorat d’entreprises soulève 
des questions quant à la mise en œuvre de la réforme, et notamment la relation avec le 
réviseur d’entreprises. Etant donné le manque d’expérience quant au rôle du réviseur 
d’entreprises, à l’exception de quelques précurseurs sporadiques, le Centre d’information 
du révisorat d’entreprises (ICCI) a exprimé le souhait de réaliser une étude scientifique 
afin de se former une idée de la façon dont les associations et fondations perçoivent le 
rôle du commissaire.

Objectif de l’étude

Afin d’examiner la pratique réelle de l’implémentation prévue de la fonction révisorale 
de commissaire et plus particulièrement l’audit financier externe, la présente étude a 
tenté de répondre aux questions d’enquête suivantes :
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1. Processus de sélection de l’auditeur en qualité de commissaire : quels facteurs jouent 
un rôle dans le choix de l’auditeur ? ;

2. déroulement du mandat de commissaire : comment l’audit(eur) est-il perçu ? (les 
relations entre l’auditeur et l’entité auditée au cours du processus d’audit et le rapport 
d’audit établi à la fin de ce processus) ;

3. Evaluation de l’auditeur : quels facteurs jouent un rôle dans l’éventuelle décision 
de changer d’auditeur ? 

En vue de répondre à ces questions, l’étude a été divisée en cinq parties. La première 
partie comprend le cadre juridique pertinent. La deuxième partie analyse la littérature 
scientifique antérieure. La troisième partie traite de la méthodologie de l’étude.  
La quatrième partie contient l’analyse détaillée des résultats de l’enquête et la cinquième 
partie les conclusions majeures.

Partie 1 : Cadre juridique pertinent

La présente étude tente tout d’abord de délimiter le secteur non marchand qui s’avère 
très diversifié. Différentes caractéristiques – parfois illogiques et hétérogènes – en 
matière de subsidiation, d’activités, de réglementations sectorielles et de surveillance 
semblent être d’application. Ensuite, la législation (modifiée) relative au rôle du réviseur 
d’entreprises est analysée.

Partie 2 : Etudes scientifiques antérieures 

Cette partie donne un aperçu clair d’études scientifiques antérieures sur les points 
de convergence précités du processus d’audit, notamment le choix de l’auditeur, la 
perception des travaux et du rapport d’audit et le changement d’auditeur. En outre, 
l’on s’attarde brièvement sur les constatations d’une étude qui a examiné la relation 
entre les asbl belges et leur commissaire du point de vue du commissaire. l’étude 
littéraire montre que la perception de l’audit dans les entreprises a été suffisamment 
analysée mais que les études scientifiques antérieures sur l’audit dans le secteur  
non marchand sont très rares.

Partie 3 : Méthodologie

Afin de garantir une réponse adéquate aux nombreuses questions partielles liées aux 
grands objectifs de l’enquête (choix, perception, résultats, satisfaction et changement), il 
a été opté pour une enquête écrite à grande échelle réalisée auprès de 1.000 associations 
et fondations belges. Le taux de réponse le plus favorable de 28,9 % au questionnaire 
(considérable) révèle l’intérêt des entités auditées pour l’objet des recherches. Excepté 
une légère surreprésentation d’établissements d’enseignement, l’on peut en outre affirmer 
que les personnes interrogées sont représentatives de la population d’associations et 
de fondations auditées.
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Partie 4 : Résultats de l’enquête

Marché des missions révisorales dans le secteur non marchand

Cette partie indique, par exemple, quels auditeurs et/ou cabinets d’audit sont (très) actifs 
dans ce secteur. Il s’avère que pour la période 2006-2008, 233 réviseurs d’entreprises, 
étant les quatre cabinets Big4, 192 cabinets non Big4 et 37 réviseurs d’entreprises 
indépendants ont été désignés comme commissaire d’au moins une association ou 
fondation. Une augmentation considérable du nombre de mandats, allant de 1.961 en 
2006 à 2.327 en 2008, a été constatée. En 2008, les quatre cabinets Big4 représentaient 
en tout 447 mandats, soit une part de marché de 19,2 %. 1.742 mandats étaient attribués 
aux cabinets non Big4 et 138 aux réviseurs d’entreprises indépendants, soit une part 
de marché de respectivement 74,9 % et 5,9 %. par cabinet d’audit, cela revient, en 
moyenne, à presque 112 mandats pour les Big4 et neuf pour les non Big4, tandis que 
les réviseurs d’entreprises indépendants se voient conférer moins de quatre mandats par 
réviseur d’entreprises. Il s’agit de moyennes et l’étude démontre en outre une répartition 
inégale des mandats au sein des cabinets (de révision).

Critères de choix d’un auditeur

L’étude empirique montre que la loi du 2 mai 2002 constitue la cause principale de 
désignation d’un réviseur d’entreprises, mais également que 18 % opte volontairement 
pour la certification des compes annuels. L’avis de tierces parties (collègues, organisa-
tions coordinatrices, associations liées) constitue une importante source d’information 
dans le cadre du choix d’un réviseur d’entreprises et l’avis du conseil d’entreprise est 
respecté dans 94 % des cas. En outre, la compétence technique et l’intégrité du réviseur 
d’entreprises sont considérées comme les critères de choix les plus importants. Il s’avère 
ensuite que les associations attachent beaucoup d’importance à la qualité des travaux 
fournis et aux coûts y afférant. Il est également évident que la gamme de services offerts 
joue actuellement un rôle moins important dans le processus de choix d’un réviseur 
d’entreprises. 

les associations semblent à peine intéressées par les services non audit pouvant être 
fournis par un cabinet de révision. La question se pose toutefois de savoir si les asso-
ciations ne sont pas intéressées par de tels services ou si elles ne sont pas (encore) au 
courant de ce qu’un cabinet de révision peut offrir à cet égard. Il va de soi qu’il faut 
tenir compte des limitations à la lumière des règles d’indépendance.

Perception du processus d’audit et du rapport d’audit

Lettre d’affirmation

Une part importante des personnes interrogées n’est pas en mesure d’interpréter 
correctement la signification et/ou le contenu de la lettre d’affirmation. A ce propos, 
des malentendus persistent mais certaines associations apprécient justement la valeur 
ajoutée et le caractère indicatif de la lettre d’affirmation.



XVIII

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
ex

ec
u

t
iv

e 
su

m
m

a
r

y
 (f

r
)

Travaux d’audit et rapport d’audit

Les résultats de l’étude montrent que l’audit financier externe a une influence positive 
sur la qualité des informations communiquées dans les comptes annuels. Les personnes 
interrogées ne semblent toutefois pas convaincues de l’utilité d’un audit financier externe 
dans le but d’attirer des moyens financiers (c.-à-d. subventions, donations, etc.). il 
ressort également de l’étude que les informations financières dont disposent la plupart 
des associations et fondations sont contrôlées par une ou plusieurs autres instances 
(principalement des autorités prudentielles ou subsidiantes). 

Quasi trois quarts des associations analysées considèrent ce contrôle comme complé-
mentaire et donc seulement un quart comme faisant double emploi mais cette perception 
doit être traitée avec prudence, étant donné que les associations ont à peine vue sur les 
activités de ces autorités prudentielles et subsidiantes. de plus, les personnes interrogées 
semblent satisfaites des performances du cabinet de révision et de l’équipe d’audit.  
le taux de satisfaction le plus élevé concerne le comportement déontologique et la 
compétence technique. Cette satisfaction générale se réflète clairement dans :

1. le degré de loyauté au cabinet de révision ; et 
2. la satisfaction quant aux 44 critères sous-jacents concernant l’audit financier externe. 

Ainsi, il s’avère que la majorité des personnes interrogées semblent satisfaites à propos 
de 43 des 44 critères énumérés. L’étude indique également que les attentes des personnes 
interrogées à l’égard de(s) l’audit(eur)(s) sont généralement satisfaites étant donné que 
dans 34 des 44 cas, les scores moyens de satisfaction sont plus élevés que les scores 
moyens relatifs à l’importance du critère pour le choix d’un réviseur d’entreprises.

Changement de réviseur d’entreprises

En ce qui concerne la période 2007-2010, un nombre restreint d’associations ou de 
fondations (9 %) a changé de cabinet de révision. les résultats des recherches montrent 
que l’insatisfaction portant sur l’orientation-client, la connaissance des caractéristiques 
propres au secteur, l’exécution pratique, le résultat technique et les honoraires sont les 
déterminants majeurs du changement. ces résultats vont de pair avec les constatations 
d’une étude antérieure basée sur une enquête menée auprès d’entreprises. Ladite étude 
montre qu’un manque de proactivité, de réaction aux besoins du client et de connaissance 
du client (orientation-client), ainsi qu’un manque d’accessibilité (exécution pratique) et 
des honoraires considérés trop élevés, sont des facteurs déterminants quant à la décision 
de changer de réviseur d’entreprises. 

Les honoraires d’audit invoqués comme motif pour changer de cabinet de révision corres-
pondent également aux constatations de l’étude menée antérieurement dans le secteur 
non marchand qui a démontré du « low-balling » dans le marché d’audit du secteur 
non marchand américain. Il est dès lors indiqué de tenir compte des aspects suivants : 
familiarisation avec le (secteur du) client, prise en considération des intérêts du client, 
formulation de suggestions utiles au client (management letter), réponses aux questions 
du client sur l’application concrète de la législation comptable, évaluation conjointe du 
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processus d’audit après l’audit financier, accessibilité suffisante et honoraires équitables 
et suffisants.

Associations et fondations ayant omis de désigner un commissaire

Presque 5 % des associations et fondations semblent manquer à l’obligation légale de 
désigner un commissaire. pour cette raison, plusieurs d’entre elles utilisent, en outre par 
erreur, le modèle abrégé des comptes annuels. De l’étude, il apparaît également qu’un 
nombre considérable d’associations et de fondations ne respectent pas les formalités 
relatives à la mention dans l’annexe aux comptes annuels portant sur la désignation 
du commissaire et l’existence du rapport de commissaire, ainsi que sur les relations 
financières avec le commissaire.

Utilisation par les autorités prudentielles ou subsidiantes des données figurant 
dans les comptes annuels 

Cette partie analyse également les résultats d’une enquête restreinte réalisée auprès 
des parties prenantes sur l’utilisation des données figurant dans les comptes annuels 
d’associations et de fondations. ces résultats montrent une grande diversité d’approches 
par différentes autorités qui impliquent souvent des travaux d’audit supplémentaires. 
le rapport révisoral est considéré et apprécié comme label de qualité, mais son contenu 
n’est pas suffisamment pertinent pour les institutions publiques.

Partie 5 : Résumé et recommandations

La première partie donne une définition et une description du secteur non marchand 
belge et analyse les dispositions de droit commun et sectorielles relatives à la mission 
du commissaire. les conclusions de cette partie laissent peu de place à l’imagination : le 
travail du législateur est loin d’être terminé. dans la réglementation de droit commun, il 
manque quelques articles du Code des sociétés pouvant être appliqués aux associations 
et fondations. 

l’étude sur les réglementations sectorielles a révélé une hétérogénéité inacceptable 
qui peut engendrer de grandes imprécisions aussi bien pour les réviseurs d’entreprises 
que pour les entités auditées. Une recommandation consiste à réformer les diverses 
réglementations sectorielles hétérogènes et à les conformer au droit commun. Il est 
également recommandable de clarifier la qualité dans laquelle le réviseur d’entreprises 
intervient : selon le droit commun, il est le commissaire des très grandes associations 
et fondations mais selon certaines réglementations sectorielles équivoques, il accomplit 
un autre rôle. 

De l’étude de marché, il apparaît que 52 % du nombre total de réviseurs d’entreprises (ou 
de cabinets de révision) réalisent au moins une mission permanente d’audit légal dans 
une association ou fondation. pour la période 2006-2008, ces missions sont même plus 
élevées. Cette constatation implique que l’étude n’est pas uniquement pertinente pour 
le secteur non marchand, l’autorité publique et l’Institut des Réviseurs d’Entreprises 
(irE), mais également pour un grand nombre de réviseurs d’entreprises. 
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Une deuxième constatation (réjouissante) est le niveau de satisfaction élevé des entités 
auditées quant au déroulement du processus d’audit. C’est une constatation remarquable, 
étant donné qu’il s’agit d’une obligation récente requerrant de la part des entités auditées 
des efforts sur le plan financier et professionnel. Les personnes interrogées sont prin-
cipalement satisfaites du comportement déontologique et de la compétence technique 
du réviseur d’entreprises, mais d’autres aspects obtiennent également un score très 
élevé. L’enquête réalisée auprès des personnes interrogées ayant changé de réviseur 
d’entreprises a révélé qu’un manque d’orientation-client et de connaissances propres 
au secteur est le motif principal pour désigner un autre réviseur d’entreprises. 

Il est dès lors recommandable que le révisorat d’entreprises prête plus d’attention aux 
connaissances des spécificités des associations non marchandes ou des fondations. En 
outre, la satisfaction des clients peut être davantage renforcée par une note explicative sur 
les honoraires, ainsi que par la lettre d’acceptation de la mission et la lettre d’affirmation. 
De plus, les clients conseillent de garantir la continuité de l’équipe d’audit bien que ce 
ne soit pas un critère de choix prioritaire.

De l’étude il s’avère que 5 % des associations et fondations tenues de désigner un 
commissaire ne respectent pas cette obligation. Il est dès lors recommandable que le 
secteur non marchand (p. ex. par le biais d’associations coordinatrices) et l’irE prêtent 
une attention complémentaire à cet aspect. 

En outre, une législation plus claire (homogène) pourrait également contribuer à éclaircir 
les obligations du client et du réviseur d’entreprises. De l’étude, il s’avère également 
que le rapport de révision du commissaire n’était souvent pas joint aux comptes annuels 
déposés ou que la mention des relations financières avec le commissaire n’est pas 
reprise dans l’annexe. 

vu l’intérêt social de la mission d’audit, la publication du rapport semble également une 
condition sine qua non pour l’information précise du public. il semble recommandable 
d’améliorer ces points. 

Enfin, il semble exister un écart de perception entre les attentes des autorités subsidiantes 
à l’égard du commissaire et le rôle qui lui a été attribué par le Code des sociétés. Il est 
suggéré de combler cet écart autant que possible.

L’étude montre plus largement que le réviseur d’entreprises est en grande partie accepté 
positivement mais qu’à certains égards, les attentes des parties prenantes et les capacités 
et possibilités du réviseur d’entreprises sont encore sous-estimées. le dicton « plus est 
en vous » s’applique également au réviseur d’entreprises dans le secteur non marchand.
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ExEcutivE Summary (EN)

Introduction

in the last decades, a wave of reforms (new public Management) has taken place 
worldwide in governments and non-profit organizations to increase transparency of 
reporting and to modernize management practices by using corporate techniques. In 
Belgium this has lead to a recent reform of the non-profits in the field of equity accounting 
and external auditing prompted by company law.

As opposed to corporates, where economic targets predominate, non-profits are mainly 
concerned with social service(s) such as health, education, sports and culture. These 
social activities demand a totally different line of thinking and imply another kind of 
stakeholders.

Companies mainly have shareholders as main stakeholders, whereas non-profits do 
not have shareholders but rather members, residents, patients, students and people not 
interested in financial results, they expect “value for their money and effort”. Thanks 
to the New Public Management reforms, an overtake existis of the corporate technique 
to the non-profits. By doing this, also equity accounting, management techniques and 
internal and external auditing are implemented.

In Belgium, these reforms for non-profits were started off in 2002 by an adaptation 
of the regulation that lays down rules for non-profits in which a modified form of 
corporate accounting was imposed. On top of that, a few articles of company law have 
been copied, where external auditing by the statutory auditor (auditor) was imposed to 
very large non-profits.

This recent additional task for the auditors raises questions about the implementa-
tion of the reform and, in particular, about the relationship with the auditor. for the 
reason that, besides some restricted precursors, there was no experience with the role 
of the auditor, the information centre of corporate audit (Informatiecentrum voor het 
Bedrijfsrevisoraat – Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises) (icci)) has 
developed the scientific question to get a picture of the way non-profits perceive the 
role of the statutory auditor.

Goal of the study

This study attempted as an actual practical test of the aformentioned introduction of the 
statutory audit function, more specifically the external financial auditing, to answer the 
following research questions:
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1. The auditor selection: which factors affect the choice of a specific auditor?;
2. The practical execution of the audit: how do clients perceive the audit(or)? (This 

question relates to the relationship between the auditor and the client during the 
audit process, as well as audit reporting at the end of the audit process);

3. The final evaluation of the auditor: which factors affect the decision to replace the 
auditor?

In order to deal with these research questions, the project is split-up in five parts. In the 
first part, we describe the relevant legal framework. A brief, but comprehensive, review 
of prior empirical research on the different topics under study is presented in part two. In 
the third part, the applied methodology of the research is disucussed. Empirical results 
are presented in part four and, finally, the main conclusions are discussed in part five. 

Part 1: Relevant legal framework

First of all, an attept is taken to define the concept of a non-profit. We note that this sector 
is very heterogeneous and that considerable differences exist with regard to subsidising, 
activities, sector regulation and supervision. next, the (amended) legislation is discussed 
with regard to the role of the external auditor.

Part 2: Literature review 

This part of the study provides a comprehensible overview of prior scientific research 
of the aforementioned junctions in the audit process, namely the choice of auditor, the 
perception concerning the activities and the audit report and the change of auditor. on 
top of that, the findings of a research where the relationship between Belgian non-profits 
and their statutory auditor was examined from the point of view of the statutory auditor. 
The literature study shows that, concerning the perception of audit, quite a lot has been 
examined for corporations, whereas previous scientific studies concerning audit in the 
non-profit sector are very scarce.

Part 3: Methodology

In order to provide the best possible answer to many sub questions that are related to 
the main research objectives (choice, perception/output/satisfaction and change) there 
has been opted for a large written survey of 1.000 Belgian non-profits. The positive 
response rate of 28,9 % clearly indicates that, also along the side of the audited entities, 
an interest in the research topic exists. With an exception for a slight overrepresentation 
of “education”, it can be stated that the respondents are representative for the population 
of audited Belgian non-profits. 
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Part 4: Results

The audit market with regard to non-profits

This section indicates, for example, which auditors and/or audit firms are (very) active 
in this sector. It appears that, from all auditors for the period 2006-2008, 233, namely 
the four Big4-firms, 192 non-Big4-firms and 37 self-employed statutory auditors are 
involved in at least one non-profit. The number of mandates seemed to be reasonably 
increased going from 1.961 in 2006 to 2.327 in 2008. In 2008 the four Big4-firms had 
447 mandates in total, i.e. a market share of 19,2 %. The non-Big4-firms had 1.742 
assignments and the self-employed auditors 138, i.e. a respective market share of 74,9 
% and 5,9 %. So, on average, the Big4 has 112 mandates per firm, the non-Big4 has nine 
per firm and the self-employed auditors no four per auditor. These are averages and the 
study shows that there is an unequal distribution of assignments over the audit firms.

Reasons for the auditor selection 

Empirical research shows that the Law of 2 May 2002 is the most important reason for 
the appointment of an auditor, although 18 % voluntarily opt for an external financial 
statement audit. When selecting an auditor, the opinion of third parties (colleagues, 
umbrella organizations, affiliated organizations) is an important source of information. 
The opinion of the works council is respected in 94 % of the cases. concerning the 
criteria of choice, one can conclude that the technical competences and integrity of the 
auditor constitute the most important criteria of choice. Thereafter, also the quality of 
the work delivered and the price are considered as important by the non-profits. It is 
also clear that the spectrum of offered services at that time is of less importance in the 
choice process of the statutory auditor.

Non-profits are barely interested in non-audit services that can be delivered by an audit 
firm. The question can be asked whether non-profits are not interested in such services, 
or are not (yet) informed of what an audit firm has to offer in that area, always taking 
into account the constraints due to the rules of independence.

Perceptions with regard to the conduct of the audit activities and reporting

Confirmation letter

A significant proportion of the respondents does not know the right interpretation of the 
meaning and/or the content of the confirmation letter. There seems to be a fair amount 
of misunderstanding, although there are also non-profits where just the added value and 
the significant nature of the letter of confirmation are appreciated.
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Audit activities and report

The results show that the external financial audit has a positive impact on the quality of 
the information provided in the annual accounts. nevertheless, the respondents do not 
seem to be convinced of the usefulness of an external financial audit in order to attract 
funding (i.e. grants, donations, etc.). Next, research indicates that financial information 
of most non-profits is also vetted by one or more other agencies (mainly regulatory or 
subsidising governments).

By almost three in four of the investigated non-profits this is seen as complementary and 
so only one in four as overlapping, but this perception necessitates caution because the 
non-profits hardly see into the activities of these regulatory and subsidising governments. 
Next, research indicates that the respondents are satisfied with the performance of the 
audit firm and the audit team. Satisfaction appears most pronounced for elements of 
ethics and technical competence. This overall satisfaction clearly reflects in:

1. the amount of loyalty towards the audit firm; and
2. the satisfaction with regard to 44 underlying items. 

For example, the majority of the respondents are satisfied with 43 of these 44 items. 
in addition, audits (auditors) appear to meet respondents’ expectations, as perception 
scores are larger than expectation (or importance) scores relating to the choice of the 
auditor for 34 of the 44 items.

Auditor changes

a rather small number of organizations in our sample (9 %) decided to switch to another 
auditor during the period 2007-2010. The results indicate that dissatisfaction with 
regard to client attention; industry expertise (of the auditor); practical execution (of 
the engagement); technical output (of the audit); and audit fee are the most important 
determinants to replace the auditor. These results are consistent with results obtained 
in prior survey-based auditor change studies, which indicate that lack of a pro-active 
attitude; lack of response to client needs and client knowledge (i.e. client attention); 
problems with respect to auditor accessibility (i.e. pratical execution of the engagement); 
and an audit fee that is perceived as being high play a very important role in the decision 
to switch auditors. 

The findings regarding the (perceived) audit fee are also consistent with prior evidence 
on “low-balling” in the US non-profit audit market. Based on these findings, auditors 
should be willing to get to know (the sector of) their client; have an eye for the client’s 
interests; make useful suggestions to the client (management letter); respond to questions 
from the client regarding the application of accounting regulation; evaluate the audit 
process with the client ex post; be accessible and charge a fair but sufficient audit fee. 
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Non-profits that have neglected to appoint a statutory auditor

About 5 % of the Belgian non-profits do not comply with the obligation to have their 
financial statements externally audited. That is why, as a matter of fact, many of those 
organizations incorrectly file the abbreviated format of the financial statements (whereas 
they should file the complete format). Last but not least, the study shows that a consider-
able number of non-profits do not appropriately disclose auditor-related information 
(name of the auditor; presence of the audit report; and financial relationship with the 
auditor) in the financial statements.

Use of non-profits’ financial statements by supervisory or subsidising authorities

Here, the results of a limited enquiry among stakeholders regarding the use of non-profits’ 
financial statement data are reported. This shows a wide variety in approach by different 
governments, where supplemental audit work is often provided. The audit reporting is 
experienced and accepted as a quality label, but often with limited suitability for the 
government agency.

Part 5: Summary and recommendations

In the first part of the study a description and definition of the Belgian non-profit sector is 
given based on both legal and sectorial prescriptions with regard to the external financial 
statement audit. The conclusions of this part clearly indicate that the legislator has yet 
to do a lot of work. In the legal prescriptions there a number of articles in the Company 
Code is missing that could possibly be applicable to non-profits.

The study of the sectorial regulations revealed an unacceptable heterogeneity that for 
both the auditors and the audited entities can lead to large uncertainties. a recommenda-
tion consists to review the various heterogeneous sectorial arrangements and to align 
them to the Company Code. It is also advisable to clarify the capacity in which the 
auditor acts: according to the Company Code he is the statutory auditor in very large 
non-profits, but there are also unclear sectorial regulations where he fulfills another role.

Market research shows that 52 % of the total number of auditors (firms) performs 
at least one permanent audit assignment in a non-profit. On top of that, it has been 
determined that the number of these assignments grows in the period 2006-2008. This 
means also that the study is not only relevant for the non-profit sector, the government 
and the institute of registered auditors (Instituut van de Bedrijfsrevisoren – Institut des 
Réviseurs d’Entreprises (ibr-irE)), but also for a large number of auditors.



XXVI

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
ex

ec
u

t
iv

e 
su

m
m

a
r

y
 (e

n
)

A second (gratifying) finding is the high degree of satisfaction of the audited entities in 
relation to the conduct of the audit process. a remarkable conclusion, given the fact that 
it is a recent requirement that, both in financial terms and in terms of professionalism, 
requires efforts of the audited entities. The respondents are mainly happy about the 
deontological behavior and the technical competence of the auditor, but also other 
aspects score particularly high. From the questioning of the respondents that changed 
auditors, it is determined that the lack of client focus and specific sector knowledge are 
the main reasons to appoint another auditor.

It is therefore recommendable that the audit profession pays closer attention to the 
knowledge of the specific sector- and non-profit characteristics of non-profits. Also, client 
satisfaction can be further enhanced by a clear explanation of the fee, the acceptance 
letter and the confirmation letter. Further, according to the clients, it is recommend-
able – although it is no priority attribute in the choice – to insure the continuity of the 
audit team.

Research shows that 5 % of the non-profits that are obligated to appoint a statutory 
auditor, do not comply with this. Therefore, the recommendation is that the non-profit 
sector (e.g. through umbrella organizations) and the ibr-irE spend more attention to 
this.

On top of that, a clearer (homogeneous) legislation would also help to clarify the 
situation regarding the obligations of both client and auditor. it seems also clear from 
the research that the audit report of the statutory auditor frequently was not included in 
the annual accounts or that the statement of financial relations with the statutory auditor 
was not included in the notes.

given the social importance of the audit assignment, also the public release of the audit 
report seems to be prerequisite for clear information to the public. These are areas where 
improvement appears advisable.

Finally, there seems to be a perception gap between the expectation by the subsidising 
governments for the statutory auditor and the role he was assigned by the Company 
code. one suggestion is to close that gap as much as possible.

More broadly, the investigation points out a significant positive acceptance of the auditor, 
but also appears in some respects still an underestimation of both the expectations of 
stakeholders and the capacities and capabilities of the audit profession. “Plus est en vous” 
says the French proverb, and this is certainly applicable to the auditor in the non-profit.
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Inleiding

1. de wijziging van de wet van 27 juni 1921, middels de wet van 2 mei 2002, heeft 
ingrijpende wijzigingen met zich meegebracht voor de verenigingen en stichtingen 
op het vlak van boekhouding, financiële rapportering en externe controle van de 
jaarrekening. Een belangrijk onderdeel van deze wijziging betreft de overgang naar 
een volledige boekhouding voor de grote en zeer grote verenigingen en stichtingen 
(K.b. 19 december 2003). Voor de zeer grote verenigingen heeft de wetgever 
tevens de verplichting opgelegd om één of meer commissarissen voor de controle 
van de jaarrekening aan te stellen. deze hervorming kadert in de modernisering 
van overheids- en non-profitorganisaties en is tevens gericht op het verbeteren van 
de transparantie en de toegankelijkheid van (geauditeerde) financiële rapportering. 
behoudens voor een aantal sectoraal geregelde verenigingen, waar bepaalde vormen 
van externe controle van de jaarrekening reeds vroeger werden opgelegd, staat de 
bedrijfsrevisor sinds 2006 in voor de externe controle van de jaarrekening van meer 
dan 2.000 verenigingen en stichtingen. 

2. Het economische belang van de verenigingen en stichtingen en de recente evoluties in 
de wetgeving doen terecht de behoefte aan empirisch wetenschappelijk onderzoek naar 
de financiële rapportering en de externe financiële audit in de verenigingssector ontstaan. 
Net als for-profit bedrijven ontwikkelen verenigingen en stichtingen “commerciële 
activiteiten” (bv. het verkopen van door leerlingen vervaardigde producten in technische 
scholen), maar daarenboven worden ze ook sterk gesubsidieerd door diverse overheden en 
worden ze (in beperkte mate) gefinancierd via donaties en legaten. Zo is het gemiddelde 
percentage van elk van deze inkomsten in de totale bedrijfsopbrengsten respectievelijk  
42 %, 38 % en 2 % voor de respondenten in dit onderzoek. Het gemiddeld totaal actief 
van de respondenten bedraagt ongeveer 11,5 miljoen EUr. deze verenigingen en 
stichtingen maken met andere woorden een belangrijk deel uit van het maatschap-
pelijke weefsel en het economische bestel. 

3. De centrale doelstelling van deze studie bestaat erin om een beeld te krijgen 
van de manier waarop de verenigingen en stichtingen de rol van de commissaris 
percipiëren. nu verenigingen en stichtingen reeds enige (jaren) ervaring hebben met 
het auditproces, lijkt de tijd rijp om na te gaan hoe dit alles ervaren wordt door de 
verenigingssector. Met het oog op een concrete invulling ervan, wordt voornoemde vrij 
algemene onderzoeksdoelstelling geconcretiseerd in een aantal specifiekere deelvragen. 
concreet worden hiertoe volgende knooppunten in het auditproces onderscheiden:

– de selectie van de auditor (welke factoren spelen mee bij de keuze van de auditor?);
– het verloop en de output van de audit (hoe wordt de audit(or) gepercipieerd?);
– de beoordeling van de auditor (welke factoren spelen mee bij een eventuele beslissing 

om van auditor te veranderen?).

4. deze deelvragen worden beantwoord aan de hand van een grootschalige schrif-
telijke enquête die uitgevoerd werd bij 289 respondenten. Om de lijst van vereni-
gingen en stichtingen samen te stellen werd beroep gedaan op de rapportering van 



XXXII

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
in

le
id

in
g

de bedrijfsrevisoren(kantoren) aan het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr) met 
betrekking tot hun werkzaamheden. 

5. bijkomende onderzoeksdoelstellingen van deze studie zijn na te gaan welke redenen 
eventueel aan de basis zouden kunnen liggen voor het verzaken aan de wettelijke 
verplichting om één of meer commissarissen aan te stellen en enig inzicht te verschaffen 
in het gebruik van de jaarrekeninggegevens van verenigingen en stichtingen.

6. de voor deze studie relevante juridische kaders worden in deel 1 van dit boek 
besproken. in eerste instantie komt de wetgeving met betrekking tot de rol van de 
bedrijfsrevisor aan bod. daar de verenigingssector zeer verscheiden is, met verschillende 
karakteristieken op het vlak van subsidiëring, activiteiten, sectorale regelingen en 
toezicht (christiaens, vanhee, milis, & verbruggen, 2008), wordt in tweede instantie 
de non-profitsector afgebakend.

7. in deel 2 wordt een bevattelijk overzicht gegeven van voorgaand wetenschappelijk 
onderzoek naar voormelde cruciale punten in het auditproces (d.i. keuze van de auditor, 
perceptie omtrent de auditor en verandering van auditor). bovendien wordt hier ook 
kort stilgestaan bij de bevindingen van een onderzoek waarin de relatie tussen belgische 
vzw’s en hun commissaris bestudeerd werd vanuit het standpunt van de commissaris.

8. de methodologie die gebruikt wordt in het kader van deze studie wordt uiteengezet 
in deel 3. in dat deel worden, onder andere, de steekproeven die gebruikt worden 
voor het beantwoorden van de verschillende deelvragen besproken. de bespreking en 
de motivering van de gehanteerde werkwijze (bv. bespreking en motivering van de 
enquêtes) is hier eveneens terug te vinden.

9. in deel 4 komen de onderzoeksresultaten aan bod. alvorens in te gaan op de resultaten 
met betrekking tot de verschillende deelvragen, wordt aangevat met een algemene 
beschrijving van de markt van de revisorale opdrachten in de non-profitsector. Hier 
wordt, bijvoorbeeld, aangegeven welke auditors en/of auditkantoren (zeer) actief zijn 
in deze sector. 

vervolgens wordt ingegaan op de resultaten met betrekking tot de factoren die van 
belang zijn bij de selectie van de auditor, perceptie met betrekking tot het verloop van de 
auditactiviteiten, en de beoordeling van de auditor. bovendien wordt aandacht besteed 
aan de karakteristieken van verenigingen die de wettelijke verplichting verzaken om 
één of meer commissarissen aan te stellen voor de externe controle van de jaarrekening. 

Ten slotte komen in dit deel ook de resultaten aan bod van een beperkte bevraging bij 
belanghebbenden naar het gebruik van de jaarrekeninggegevens van verenigingen en 
stichtingen.

10. in deel 5 worden de belangrijkste algemene conclusies van deze studie samengevat. 
aan het einde van elk deel worden ook, indien toepasselijk, conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd.
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1.1. afbaKEning van dE non-profiTsEcTor in bElgiE

11. internationaal bestaat er geen eensgezindheid omtrent de betekenis van de term non-
profitsector. Zo wordt in de meeste Angelsaksische landen onder de term non-profitsector 
hoofdzakelijk de privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk begrepen. dit 
in tegenstelling tot de situatie in de verenigde staten waar een onderscheid gemaakt 
wordt tussen:

1. privaat georganiseerde non-profitinstellingen;
2. lokaal publiek georganiseerde non-profitinstellingen; en 
3. federaal publiek georganiseerde non-profitinstellingen. 

Verder komt in Nederland het begrip non-profitsector weinig voor. Daar spreekt men 
eerder over stichtingen en verenigingen of over particuliere instellingen op afzonder-
lijke terreinen van overheidszorg. in canada tot slot maakt het Canadian Institute of 
Chartered Accountants (CICA, 1980) een onderscheid tussen non-profitinstellingen 
die werden gecreëerd ten voordele van hun leden en andere ten voordele van het 
algemeen publiek.

12. In België werd, op basis van een studie van Marée & Mertens (2002), een 
door de sector algemeen aanvaarde definitie van de non-profitsector ontwikkeld. 
Conform deze studie beslaat de non-profitsector in ruime zin het geheel van zowel 
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke entiteiten die, (1) naast middelen afkomstig 
uit verkopen op de markt ook beschikken over niet-commerciële middelen (in het 
bijzonder overheidssteun) en die (2) een doel zonder winstverdelingsoogmerk(1) 
nastreven. in engere zin is een bijkomende voorwaarde dat (3) de producenten 
diensten leveren die voornamelijk op het gebied van de gezondheidszorg, de 
maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs of de cultuur liggen. op basis 
van deze drie criteria kan de belgische economie als volgt in kaart worden gebracht 
(Tabel 1) waarbij de non-profitsector overeenstemt met de instelling in de vakjes 
met een grijze achtergrond.

(1) Er werd voor geopteerd om het begrip winstverdelingsoogmerk te gebruiken in plaats van 
winstoogmerk aangezien non-profitinstellingen wel degelijk winst kunnen en mogen (en 
best) maken voor zover die winst binnen de instelling gebruikt wordt voor de realisatie van 
haar maatschappelijke doelstellingen die niet van winstgevende aard mogen zijn. Het is wel 
uitgesloten dat de winsten verdeeld worden onder bijvoorbeeld de stichters of leden van deze 
instellingen. 
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Tabel 1. Afbakening van de non-profitsector (Koning Boudewijnstichting, 2005)

Privésector Publieke sector

doel

Middelen

1. Met winst- 
(verdelings)- 
oogmerk

2. Zonder winst- 
(verdelings)- 
oogmerk

3. Zonder winst- 
(verdelings)- 
oogmerk

4. Met winst- 
(verdelings)- 
oogmerk

1. Commerciële 
inkomsten-
bronnen

2. gemengde 
inkomsten-
bronnen

3. niet-
commerciële 
inkomsten-
bronnen

13. Op basis van bovenstaande definiëring van de non-profitsector in ruime zin, behoren 
volgende organisaties (niet-exhaustief) tot deze sector:

– Belgische verenigingen zonder winstoogmerk;
– buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk met centrum van werkzaamheid 

in België;
– Internationale verenigingen zonder winstoogmerk;
– Stichtingen (private en van openbaar nut);
– Ziekenhuizen;
– Feitelijke verenigingen zoals de vakbonden;
– Beroepsverenigingen;
– Bepaalde overheidsbedrijven;
– Bepaalde Vlaamse Openbare Instellingen;
– Landsbonden en ziekenfondsen;
– Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;
– Fondsen voor bestaanszekerheid;
– lokale overheden (gemeenten, provincies, ocmw’s, autonome gemeente- en provin-

ciebedrijven, politiezones, enz.);
– Intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
– Eredienstbesturen;
– niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en centra voor morele 

dienstverlening;
– Universiteiten;
– Instellingen van Openbaar nut;
– openbare instellingen voor sociale zekerheid.
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14. in het kader van deze studie worden enkel de privaatrechtelijke instellingen 
bestudeerd zoals gedefinieerd in de artikelen 1, 26octies, 46 en 27 van de vzw-wet van 
27 juni 1921(2). Deze instellingen maken een belangrijk deel uit van de non-profitsector. 
Het gaat respectievelijk om de belgische verenigingen zonder winstoogmerk, de buiten-
landse verenigingen zonder winstoogmerk met centrum van werkzaamheid in België, 
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw) en de stichtingen (zowel 
de privaatrechtelijke als deze van openbaar nut). in het vervolg van deze publicatie zal 
omwille van de eenvoud de term verenigingen/stichtingen gebruikt worden om naar 
hiervoor vermelde rechtspersonen te verwijzen.

(2) de verenigingen zonder winstoogmerk zijn de rechtspersonen, welke niet nijverheids- of 
handelszaken drijven en niet trachten een stoffelijk voordeel aan hun leden te verschaffen (art. 1).

 de buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk zijn verenigingen zonder winstoogmerk die 
op geldige wijze in het buitenland zijn opgericht overeenkomstig de wet van de staat waartoe zij 
behoren en die in België een centrum van werkzaamheden openen (art. 26octies).

 de internationale vereniging zonder winstoogmerk zijn verenigingen welke niet nijverheids- of 
handelszaken drijven en niet trachten een stoffelijk voordeel aan hun leden te verschaffen, die 
toegankelijk zijn voor Belgen en vreemdelingen, die hun zetel in België hebben en die een niet-
winstgevend doel van internationaal nut nastreven, voor zover hun doel of hun activiteit niet 
strijdig zijn met de wet of met de openbare orde (art. 46).

 de stichtingen zijn rechtspersonen opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke 
personen of rechtspersonen waarbij een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een 
bepaald belangeloos doel en waarbij geen stoffelijk voordeel wordt verschaft aan de stichters, 
de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de 
verwezenlijking van het belangeloos doel (art. 27).
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1.2. bElang van dE non-profiTsEcTor in bElgiE

15. Statistische gegevens omtrent het belang van de totale non-profitsector in België, laat 
staan over de verenigingen/stichtingen in het bijzonder, waren tot voor kort nauwelijks 
voor handen. ook internationaal zijn hierover weinig gegevens beschikbaar. 

16. de toenemende belangstelling voor en het belang van deze sector heeft sinds het 
begin van de 21ste eeuw wel een aantal initiatieven doen ontstaan om accuraat statistisch 
materiaal te verzamelen zodat beleidsmakers over nuttige informatie beschikken bij 
het uitwerken en beoordelen van de economische politiek ten aanzien van deze sector. 

Zo worden voor wat betreft de publieke non-profitsector jaarlijks de rekeningen van de 
overheid gepubliceerd door het instituut voor de nationale rekeningen (inr), terwijl voor 
wat betreft de privaatrechtelijke non-profitsector een eerste aanzet tot het verzamelen 
van meer en betrouwbaarder statistisch materiaal werd genomen door de statistische 
commissie van de verenigde naties. 

deze commissie heeft in samenwerking met de Johns Hopkins University een metho-
dologie ontwikkeld waarmee overal ter wereld volgens eenzelfde werkwijze informatie 
over instellingen zonder winstoogmerk kan worden verzameld en vergeleken middels 
een “satellietrekening” van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s). deze satel-
lietrekeningen worden in België opgemaakt door het Instituut voor Nationale Rekeningen 
(inr). ook wereldwijd worden deze satellietrekeningen steeds meer en meer opgesteld 
en publiek toegankelijk gemaakt (zoals bv. in Canada, Nieuw Zeeland en Australië).

17. niettegenstaande deze initiatieven een ongekende vooruitgang in de kwantitatieve 
kennis van de non-profitsector in ons land hebben betekend, is er voor wat betreft de 
private non-profitsector geen volledige overeenstemming tussen de term “instellingen 
zonder winstoogmerk” en de “verenigingssector” in België. De internationale sector 
van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) omvat namelijk de instellingen die 
aan de volgende vijf voorwaarden voldoen:

– het moet om organisaties gaan die bestaan als instelling (dus geen informele en 
tijdelijke groeperingen);

– ze mogen geen materiële voordelen verdelen onder hun leden of hun bestuurders;
– ze moeten bestaan als privéorganisaties, die institutioneel gescheiden zijn (los staan) 

van de Staat;
– ze moeten onafhankelijk zijn, wat betekent dat ze hun eigen regels en hun eigen 

besluitvormingsinstanties moeten hebben; en
– het moet ieder geheel vrij zijn zich bij deze organisaties aan te sluiten en de organi-

saties moeten een beroep kunnen doen op vrijwillige inzet in de vorm van giften of 
van vrijwilligerswerk.

18. Indien men deze definitie vertaalt naar de Belgische context dan bestaat de sector 
van de izw’s in België uit:
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– verenigingen zonder winstoogmerk;
– internationale verenigingen zonder winstoogmerk;
– stichtingen;
– beroepsverenigingen;
– instellingen belast met het beheer van de temporalia van de erediensten; en 
– feitelijke verenigingen (groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid).

19. onderwijsinstellingen van het vrije net en izw’s zonder bezoldigde werknemers 
werden echter niet opgenomen in de satellietrekeningen wegens gebrek aan gegevens. 
Toch kan men stellen dat de cijfergegevens die blijken uit de satellietrekeningen een 
goede weerspiegeling zijn van de realiteit, aangezien voornamelijk de grotere instellingen 
erin opgenomen zijn en de verenigingen zonder winstoogmerk hierin het grootste 
aandeel vertegenwoordigen (zo vertegenwoordigen de vzw’s zowat 97,7% van de 
arbeidsplaatsen in de sector van de izw’s (3)). in onderstaande Tabel 2 worden enkele 
kerncijfers weergegeven met betrekking tot deze satellietrekening.

Tabel 2. De satellietrekening van de izw’s in enkele cijfers (4) (5)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
aantal izw’s in de 
populatie (5)

15.723 15.823 15.832 16.116 16.913 17.015 17.400 17.624

bruto toegevoegde 
waarde tegen werkelijke 
prijzen
– in miljoenen EUr 10.439 10.779 11.695 12.301 13.607 14.256 15.271 16.436
– in % van het bbp 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9
loonsom
– in miljoenen EUr 9.483 10.226 11.016 11.680 12.309 13.020 13.951 14.889
– in % van de totale 

loonsom
7,4 7,6 7,9 8,2 8,4 8,5 8,7 8,9

bezoldigde 
werkgelegenheid
– in duizenden 

personen
312,5 320,8 330,5 347,6 368,8 383,7 401,5 416,7

– in % van de binnen-
landse bezoldigde 
werkgelegenheid

9,2 9,3 9,5 10,0 10,5 10,8 11,1 11,3

20. Tabel 2 geeft aan dat het belang van de izw’s in de totale economie sinds 2000 
voortdurend is toegenomen, zowel in termen van bruto toegevoegde waarde als in 
termen van werkgelegenheid. Op basis van de barometerenquête die in september 2007 
werd afgenomen bij een panel van 473 belgische verenigingen, valt te verwachten dat, 

(3) “Verenigingen in België: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de sector – koning 
boudewijnstichting, editie 2008”, mei 2008.

(4) instituut voor de nationale rekeningen, De satellietrekening van de instellingen zonder 
winstoogmerk 2000-2007.

(5) Met uitzondering van de onderwijsinstellingen uit het vrije net en de izw’s die geen bezoldigde 
werknemers tewerkstellen.
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afgezien van enkele sectorale en regionale verschillen, dit aandeel zal toenemen zowel 
op het vlak van tewerkstelling als financiële mogelijkheden (6). Ter vergelijking: het 
aandeel van de izw’s in het bruto binnenlands product (bbp) van de totale belgische 
economie is vergelijkbaar met die van de financiële sector en de bouwsector.

21. bovendien is het belangrijk om erop te wijzen dat de satellietrekening geen rekening 
houdt met een typisch fenomeen in de verenigingssector, met name het beroep doen op 
vrijwilligers. Het Centre d’Economie Sociale van de Université de Liège becijferde de 
impact van het vrijwilligerswerk (mertens & lefebre, 2004). volgens hun berekeningen 
(voor het jaar 2001) vertegenwoordigt het vrijwilligerswerk van de in de populatie 
opgenomen izw’s een equivalent van 76.259 voltijdse werknemers. De izw’s realiseren 
hierdoor een kostenbesparing van ongeveer 2.396 miljoen EUr op jaarbasis. indien 
dit werd verrekend in de satellietrekening zou dit een toename van hun toegevoegde 
waarde betekenen van 2.257 miljoen EUr. 

22. de studie van de koning boudewijnstichting heeft de izw’s voorts ook ingedeeld 
naargelang hun type hoofdactiviteit (gebaseerd op de NACE-BEL-activiteitennomen-
clatuur) en dit op basis van twee gegevens: het aantal izw’s en de toegevoegde waarde. 

Tabel 3. Verdeling van de izw’s naar bedrijfstak

bedrijfstak Op basis van 
aantal

Op basis van 
toegevoegde waarde

landbouw en industrie 1,0% 1,4%
Commerciële diensten (handel, horeca, transport en 
financiële en immobiliënactiviteiten)

11,4% 11,1%

onderwijs 4,4% 2,5%
gezondheidszorg 4,1% 42,0%
Maatschappelijke dienstverlening 25,3% 28,1%
verdediging van rechten, belangen en overtuigingen 
(vakbonden, politieke partijen, religieuze organisaties, 
beroepsverenigingen, verenigingen ter verdediging van 
de mensenrechten, organisaties die zich inzetten voor de 
bescherming van het leefmilieu, dieren, enz.)

37,3% 10,3%

cultuur, sport en vrije tijd 16,5% 4,6%

23. de verdeling op basis van het aantal izw’s toont aan dat izw’s zich voornamelijk 
toeleggen op de verdediging van rechten, belangen en overtuigingen, op de maat-
schappelijke dienstverlening alsook op cultuur, sport en vrije tijd. Indien de analyse 
gemaakt wordt op basis van tewerkstelling en toegevoegde waarde dan stelt men vast 
dat voornoemde drie bedrijfstakken slechts instaan voor 43 % van de toegevoegde 
waarde, hoewel ongeveer 80 % van de izw’s tot deze sectoren behoren. de sector 
gezondheidszorg waartoe slecht 4,1 % van de izw’s behoren zijn daarentegen goed voor 
42 % van de toegevoegde waarde. 

(6) “Verenigingen in België: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de sector – koning 
boudewijnstichting, editie 2008”, mei 2008.
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Er dient hier wel op te worden gewezen dat deze toegevoegde waarde enkel financieel-
economisch werd gemeten, zonder rekening te houden met de maatschappelijke 
toegevoegde waarde die zich niet financieel-economisch laat meten.

24. Een antwoord geven op de vraag hoeveel kleine, grote of zeer grote verenigingen/
stichtingen er in België zijn, ligt niet voor de hand. Hoewel er conform de artikelen 
26octies, 26novies, 31 en 51 van de wet van 27 juni 1921 voor alle verenigingen/
stichtingen een dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel moet worden 
bijgehouden, ontbreekt het tot op heden aan data omtrent het aantal dossiers dat wordt 
bijgehouden. 

Wel is het mogelijk om op basis van de bij de Nationale Bank van België (NBB) 
neergelegde jaarrekeningen een inschatting te maken van het aantal grote en zeer grote 
verenigingen/stichtingen, waarbij ervan wordt uit gegaan dat diegenen die het volledig 
model van de jaarrekening gebruiken de zeer grote verenigingen/stichtingen zijn terwijl 
diegenen die het verkort model van de jaarrekening gebruiken de grote verenigingen/
stichtingen zijn. Uiteraard moeten deze resultaten met de nodige omzichtigheid worden 
gebruikt aangezien de mogelijkheid bestaat dat grote verenigingen vrijwillig voor het 
volledig model opteren. bovendien legt een groot aantal verenigingen ook een afwijkend 
schema van de jaarrekening neer, zonder indicatie van de omvang van de vereniging. 

25. in 2008 werden er bij de balanscentrale 1.217 jaarrekeningen neergelegd (7) volgens 
het volledig model, 4.789 middels het verkort model en 845 gebruikten een afwijkend 
schema omdat zij door de bijzondere aard van hun activiteiten onderworpen zijn aan 
een bepaalde sectorale regelgeving. 

in de ruwe veronderstelling dat de verhouding grote/zeer grote verenigingen/stichtingen 
binnen deze groep van 845 afwijkende schema’s gelijk is aan de verhouding tussen 
het aantal volledige en het totaal aantal volledige en verkorte modellen, dan kan men 
stellen dat ongeveer 1.388 verenigingen/stichtingen in België zeer grote verenigingen/
stichtingen zijn tegenover 5.463 grote verenigingen/stichtingen. 

Kleine vzw’s leggen hun jaarrekening niet neer bij de NBB, maar bij de griffie van de 
betrokken rechtbank van koophandel. 

(7) Nationale Bank van België, De jaarrekeningen van de verenigingen zonder winstoogmerk en 
stichtingen in 2008, augustus 2010.
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2.1.  inlEiding

in dit wetgevende luik ligt het in de bedoeling de externe auditverplichtingen (lees: de 
jaarlijkse audit van de financiële rapportering en soortgelijke door externe deskundigen) 
die op verenigingen/stichtingen rusten in kaart te brengen met het oog op een verduide-
lijking en de afbakening van de populatie van deze studie. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen (2.2.) de gemeenrechtelijke regelgeving en (2.3.) de diverse sectorale 
regelgevingen. 

conform de aanpassing in 2002 van de vzw-wet van 27 juni 1921 legt de gemeenrech-
telijke regelgeving de externe audit van de jaarrekening van zeer grote verenigingen/
stichtingen op, waarbij één of meer commissarissen die ingeschreven zijn in het openbaar 
register van het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr) moeten worden aangesteld.

de sectorale regelgevingen betreffen diverse controle- en externe auditverplichtingen 
waaraan bepaalde verenigingen/stichtingen, los van de gemeenrechtelijke regelgeving, 
onderhevig zijn op basis van sectorale regelgevingen en waarbij een bedrijfsrevisor, al 
dan niet als commissaris, wordt ingeschakeld. 
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2.2. gEMEEnrEcHTElijKE rEgElgEving

2.2.1. Voorgeschiedenis

26. de verplichting om in bepaalde verenigingen/stichtingen één of meer commis-
sarissen te belasten met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de 
regelmatigheid in het licht van de wetten en van de statuten van de verrichtingen die in de 
jaarrekening moeten worden vastgesteld, kent een lange voorgeschiedenis. Uiteindelijk 
kwam deze verplichting er naar aanleiding van de inwerkingtreding van:

– de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen die de wet van 
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna de vzw-wet genaamd) 
grondig heeft gewijzigd; en

– de programmawet van 9 juli 2004 waarin een aantal artikelen uit het Wetboek van 
vennootschappen van toepassing werd verklaard op het mandaat van commissaris 
in een vereniging/stichting.

27. deze verplichting kwam er omwille van de enigszins verouderde en oppervlakkige 
eisen die in de oorspronkelijke wet van 1921 werden gesteld ten aanzien van de boek-
houdkundige en rapporteringsverplichtingen. Een tweede reden om de transparantie en 
de betrouwbaarheid van de financiële rapportering te verbeteren was de vaststelling dat 
bepaalde verenigingen/stichtingen over aanzienlijke inkomsten beschikten en belangrijke 
actoren waren in het economisch verkeer.

28. In het initiële wetsontwerp (1) dat aan de basis lag van de wet van 2 mei 2002 werd 
deze verplichting opgenomen in artikel 23 tot invoering van een nieuw artikel 17 in de 
vzw-wet. Uit dit artikel blijkt dat in het initiële wetsontwerp:

– een onderscheid werd gemaakt tussen grote en kleine verenigingen/stichtingen, 
op basis van de criteria die van toepassing zijn in de ondernemingswereld voor de 
definiëring van kleine vennootschappen;

– de criteria om de grootteorde van de verenigingen/stichtingen te bepalen op gecon-
solideerde basis dienden te worden berekend waarbij de consolidatiecriteria ontleend 
werden aan de Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de 
grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het verdrag betreffende de geconsolideerde 
jaarrekening (83/349/EEG);

– enkel de grote verenigingen/stichtingen een commissaris dienden te benoemen;
– de commissaris belast werd met de controle op de financiële toestand, op de jaar-

rekening en op de regelmatigheid ten opzichte van de wet en van de statuten, van de 
verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vermeld;

(1) Wetsontwerp 1854/1-98/99 zoals besproken tijdens de gewone zitting van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers van 2 december 1998 (p. 40). de integrale tekst van art. 23 tot 
invoering van een nieuw artikel 17 in de vzw-wet is opgenomen in bijlage 1.



14

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
W

et
g

ev
in

g
 m

et
 b

et
r

ek
k

in
g

 t
o

t
 d

e 
r

o
l 

v
a

n
 d

e 
b

ed
r

ij
fs

r
ev

is
o

r
   

le
g

is
la

t
io

n
 r

el
a

t
iv

e 
a

u
 r

o
le

 d
u

 r
ev

is
eu

r
 d

’e
n

t
r

ep
r

is
es

– de commissaris diende te worden benoemd onder de leden, zowel natuurlijke 
personen als rechtspersonen, van het ibr (nu: bedrijfsrevisoren die ingeschreven 
zijn in het openbaar register van het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr)) of 
onder de accountants ingeschreven op het tableau van de externe accountants van 
het toenmalige instituut van accountants (nu: instituut van de accountants en de 
belastingconsulenten (iab)) voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Tijdens 
hun opdracht kon de commissaris alleen om wettige redenen worden ontslagen; geen 
commissaris moest worden aangesteld indien verenigingen/stichtingen, omwille van 
de aard van hun hoofdwerkzaamheid, reeds onderworpen waren aan bijzondere regels 
inzake controle;

– de verdere modaliteiten met betrekking tot het commissarismandaat grotendeels 
gebaseerd waren op de artikelen 64 en volgende van de toenmalige gecoördineerde 
wetten op de handelsvennootschappen (nu vervat in artikelen 130 e.v. W. venn.). dit 
hield onder andere in dat de commissarissen:
– dienden te worden aangesteld voor een hernieuwbare termijn van drie jaar;
– tijdens hun opdracht enkel konden worden ontslagen om wettige redenen;
– behoudens om ernstige persoonlijke redenen, tijdens hun opdracht enkel ontslag 

konden nemen op een algemene vergadering, na deze schriftelijk over de 
beweegreden van hun ontslag te hebben ingelicht;

– de algemene vergadering dienden bij te wonen wanneer deze moest beraadslagen 
op grond van een door hen opgemaakt verslag en zij hierop ook spreekrecht 
hadden;

– aansprakelijk waren voor de tekortkomingen bij de uitvoering van hun taak;
– een omstandig schriftelijk verslag dienden voor te leggen aan de algemene 

vergadering;
– over ruime onderzoeks- en controlebevoegdheden beschikten;
– evenwel niets gezegd werd over de vergoeding van de commissaris, de onver-

enigbaarheden die voor hen golden, hun recht op verdediging wanneer ze werden 
afgezet en hun bevoegdheid om van de bestuurders te eisen dat zij op de zetel van 
de vereniging/stichting in het bezit worden gesteld van inlichtingen over entiteiten 
waarmee banden bestaan, voor zover die inlichtingen hun noodzakelijk lijken om 
de financiële situatie van de vereniging/stichting te controleren;

– aan alle of aan bepaalde door de algemene vergadering aangewezen leden, via een 
statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris 
kan worden opgedragen, indien geen commissaris werd benoemd;

– het verslag van de commissaris tegelijkertijd met de jaarrekening van de grote 
verenigingen/stichtingen moest worden neergelegd bij de nationale bank van 
België (NBB).

29. Een aantal van bovenstaande bepalingen werd aangepast naar aanleiding van een 
advies van de raad van state. daarenboven werden in de loop van de erop volgende 
jaren in Kamer en senaat diverse amendementen ingediend op dit wetsontwerp. Hierin 
werd onder andere voorgesteld om:

– een onderscheid te maken tussen een verplichte en vrijwillige aanstelling van een 
commissaris waarbij in het laatste geval ook een externe accountant het mandaat 
zou mogen opnemen;
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– ter bescherming van het publiek een commissaris te laten aanstellen, ongeacht de 
grootorde van de vereniging/stichting, ingeval de vereniging giften ontvangt bedoeld 
in de artikelen 104, 3° tot 5°, en 107 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (giften die aftrekbare bestedingen van de personenbelasting vormen);

– de verplichte controle door een commissaris af te schaffen of ze enkel facultatief te 
stellen;

– de controle op de verenigingen/stichtingen afhankelijk te maken van de soort van 
vzw en de sector waarbinnen ze actief is;

– de verplichting enkel op te leggen wanneer de subsidiërende overheid een bijzondere 
aanvullende subsidie toekent om de kosten van de controle te dekken.

30. andere amendementen hadden ondermeer betrekking op:

– de vraag of zowel een bedrijfsrevisor als een accountant het mandaat van commissaris 
mogen vervullen;

– de drempels (criteria) om de grootteorde van de verenigingen/stichtingen te bepalen;
– de vraag of een commissaris al dan niet lid mag zijn van de vereniging/stichting 

waarin hij als commissaris is aangesteld.

31. Tot slot bleek uit de diverse hoorzittingen en de discussies in Kamer en senaat ook 
dat er:

– een groot aantal misvattingen bestonden omtrent de verdeling van de bevoegdheden 
binnen de economische beroepen;

– onduidelijkheid bestond over de publieke of maatschappelijke functie van een 
commissaris; 

– veel bezorgdheden waren omtrent de financiële gevolgen van de verplichte controle 
door een commissaris.

2.2.2. zeer grote verenigingen/stichtingen

32. Uiteindelijk werd de verplichting (2) tot de benoeming door de algemene vergadering 
(leidinggevend orgaan of raad van bestuur in het geval van respectievelijk ivzw’s en 
stichtingen), in voorkomend geval op voordracht van de ondernemingsraad, van één 
of meer commissarissen, onder de bedrijfsrevisoren (natuurlijke personen of bedrijfs-
revisorenkantoor) ingeschreven in het openbaar register van het ibr, opgelegd aan 
alle zeer grote verenigingen/stichtingen (3) ongeacht het feit of ze wegens de aard van 

(2) artikelen 17, §5, 26octies, §3, 37, §5 en 53, §5 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

(3) onder zeer grote verenigingen/stichtingen dienen te worden verstaan (art. 17, §5, 37, §5 en 53, 
§5 wet 27 juni 1921): 

 (1) de verenigingen/stichtingen waarvan het aantal tewerkgestelde werknemers, gemiddeld over 
het jaar, het equivalent van 100 voltijdse werknemers te boven gaat; of

 (2) de verenigingen/stichtingen die, bij de afsluiting van het boekjaar, ten minste twee van de 
volgende criteria overschrijden:

 a. het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers;
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hun hoofdactiviteit reeds onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of een 
overheidsreglementering voortvloeiende, regels betreffende controle op de boekhouding. 
Zeer grote verenigingen/stichtingen die dit nalaten, kunnen, op verzoek van een lid/
stichter/bestuurder, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie, door 
de rechtbank worden ontbonden in toepassing van de artikelen 18, 3°, 26octies, § 4, 39, 
3° of 55, 4° van de vzw-wet (4).

33. Met het oog op coherentie tussen het commissarismandaat in verenigingen/
stichtingen en het gemeenrecht inzake de commissaris bij vennootschappen werden een 
aantal artikelen uit het Wetboek van vennootschappen overeenkomstig van toepassing 
verklaard op de verenigingen/stichtingen die een commissaris hebben benoemd, waarbij 
onder de woorden “wetboek” en “vennootschap”, moet worden begrepen respectievelijk 
“wet” en “vereniging/stichting” (5). in wat volgt worden de algemene bepalingen uit deze 
artikelen kort toegelicht en worden een aantal gevoeligheden/particulariteiten belicht 
vanuit een verenigings-/stichtingscontext.

– artikelen 130 tot 132 betreffende de benoeming van de commissaris(sen)

 net zoals bij ondernemingen heeft de algemene vergadering van de vereniging het 
voorrecht om de commissaris(sen) te benoemen. in de stichtingen en de ivzw’s 
behoort dit voorrecht toe aan respectievelijk de raad van bestuur of het leidinggevend 
orgaan. deze benoeming dient te gebeuren voor een hernieuwbare periode van 
drie jaar. ook de bijzonderheden in het geval er een ondernemingsraad (art. 156 en  
157 W. Venn.) in de vereniging/stichting geïnstalleerd is (dubbele meerderheid), indien 
krachtens de wet een auditcomité werd ingericht (op voorstel van het auditcomité) en 
wanneer de controleopdracht wordt toevertrouwd aan een bedrijfsrevisorenkantoor 
(aanstelling van een vaste vertegenwoordiger) zijn overeenkomstig van toepassing.

 indien er geen commissaris werd benoemd of wanneer alle commissarissen zich in de 
onmogelijkheid bevinden hun taak uit te voeren, moet onmiddellijk in de benoeming 

 b. andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief bTW, voor een bedrag van 6.250.000,00 
EUr waarbij de “ontvangsten” volgens de raad van het ibr in de zin van “opbrengsten” 
moeten worden geïnterpreteerd (IBR, Jaarverslag, 2008, p. 74-77);

 c. een balanstotaal van 3.125.000,00 EUr. 
 onder werknemers dient te worden verstaan:

– de werknemers voor wie de vereniging/stichting een diMona-verklaring heeft ingediend 
bij de RSZ (een elektronisch bericht waarin de werkgever iedere aanwerving en iedere 
uitdiensttreding van een werknemer onmiddellijk meldt aan de RSZ) krachtens het KB van 5 
november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dus inclusief 
het personeel dat met de vereniging een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, zelfs indien 
een subsidiërende overheid de bezoldiging voor haar rekening neemt); en

– de werknemers ingeschreven in het algemeen personeelsregister dat wordt gehouden 
overeenkomstig het Kb nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale 
documenten indien de werkgever uitzonderlijk niet onderworpen is aan de diMona-
verplichting voor bepaalde werknemers (bv. voor mijnwerkers, zeelieden ter koopvaardij, 
werknemers die occasionele arbeid verrichten, werknemers die arbeidsprestaties verrichten 
in het kader van een pWa-arbeidsovereenkomst, enz.).

(4) de integrale tekst van de relevante artikelen of het gedeelte van bepaalde artikelen van de wet 
van 27 juni 1921 is opgenomen in bijlage 2.

(5) de integrale tekst van deze artikelen of het gedeelte van het artikel dat van toepassing is voor 
verenigingen is opgenomen in bijlage 3.
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of vervanging van de commissarissen worden voorzien. bij gebreke hiervan behoort 
het tot de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel om, 
zitting houdend zoals in kort geding, bij verzoekschrift van ieder belanghebbende, 
een bedrijfsrevisor te benoemen, wiens bezoldiging hij vaststelt, die met de taak van 
commissaris wordt belast totdat op wettige wijze in zijn benoeming of vervanging 
is voorzien. 

– artikel 133 betreffende de onafhankelijkheidsregels

 ook in verenigingen/stichtingen moeten de bedrijfsrevisoren erop toezien dat zij, 
en de personen met wie zij een arbeidsovereenkomst hebben afsloten of met wie 
zij beroepshalve in samenwerkingsverband staan, zich niet in een positie bevinden 
die een onafhankelijke taakuitoefening, overeenkomstig de regels geldend voor het 
beroep van bedrijfsrevisor, in het gedrang kan brengen. dit dient zowel voorafgaand 
aan hun benoeming te worden beoordeeld als na hun benoeming. 

 concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat bedrijfsrevisoren gedurende een periode van 
twee jaar na het einde van hun mandaat van commissaris, in de vereniging/stichting 
die aan hun controle was onderworpen, geen mandaat van bestuurder, lid van de 
directieraad of lid van de raad van toezicht, of enige andere functie mogen aanvaarden. 
dit belet de commissaris, en de personen met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft 
afgesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat, evenwel niet 
om gewoon lid (dus geen stichtend of toegetreden lid zoals gedefinieerd in artikelen 
2 en 2ter van de vzw-wet) te zijn van de vereniging (stichtingen hebben geen leden 
waardoor dit niet van toepassing is op hen) die hij controleert.

– artikel 134, §§ 1, 2, 3 en 6 betreffende de bezoldiging van de commissaris (6)

 de bezoldiging van de commissaris wordt vooraf bepaald door de algemene 
vergadering (leidinggevend orgaan of raad van bestuur bij ivzw’s en stichtingen) 
en is enkel veranderbaar mits akkoord van de partijen. indien bij de benoeming de 
ondernemingsraad moet tussenkomen, dan wordt het bedrag van de vergoeding ook 
aan deze ondernemingsraad meegedeeld. Ze moet bovendien vermeld worden in de 
toelichting bij de jaarrekening (vol-vzw 4.14 of vKT-vzw 4.7). de bezoldiging 
moet voorts vast en enig zijn en mag niet worden bepaald of beïnvloed door het 
verlenen van bijkomende diensten aan de gecontroleerde vereniging/stichting.

 in dit verband werd de vraag gesteld of een commissaris een gift kan doen aan een 
vereniging/stichting die hij/zij controleert. de raad van het ibr heeft hieromtrent 
de volgende stelling aangenomen (7):
– elk commissarismandaat dient in speciën vergoed te worden (een vergoeding in 

natura is dus niet toegestaan);
– bij het aanvaarden van zijn mandaat mag de commissaris noch een bijzondere 

compensatie, noch een gift of schenking, noch een bedrijfsmatige tegenprestatie 
van welke aard ook van zijnentwege in het vooruitzicht stellen (bv. leningen 

(6) de paragrafen 4 en 5 met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening zijn zonder voorwerp 
in een verenigings-stichtingscontext.

(7) ibr, Jaarverslag, 2002, p. 39.
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of voorschotten aan de vereniging/stichting toestaan of ten hunnen behoeve 
waarborgen stellen of geven);

– de naleving van de hiervoor gestelde principes en van de wettelijke bepalingen 
terzake (art. 133 en 134 W.venn.) beletten niet dat tijdens de uitvoering van de 
opdracht of daarna, een bedrijfsmatige relatie kan ontstaan tussen de commissaris 
en de gecontroleerde vereniging/stichting, voor zover deze beantwoordt aan 
normale marktvoorwaarden. in die zin mag een commissaris bijvoorbeeld beslissen 
om de vergoeding die hij heeft ontvangen in kader van zijn mandaat middels een 
gift terug te geven aan de vereniging/stichting die hij controleert.

 Met betrekking tot de bezoldiging van het commissarismandaat in verenigingen/
stichtingen heeft de raad van het ibr (8) tot slot benadrukt dat ook bij verenigingen/
stichtingen de vastgestelde bezoldiging voor de duur van het mandaat van commissaris, 
voldoende moet zijn om een controle te kunnen uitvoeren, overeenkomstig de normen 
en aanbevelingen van het IBR. Zo heeft de Commissie van Toezicht in 2006 moeten 
vaststellen dat 48 bedrijfsrevisoren, die 139 vzw’s controleerden, een honorarium 
vaststelden dat lager was dan 500,00 EUr (9). Te lage bezoldigingen kunnen in 
voorkomend geval een doorverwijzing door de commissie van Toezicht inhouden 
naar de tuchtorganen. 

– artikelen 135 en 136 betreffende de mogelijkheid tot ontslag van of door de commissaris

de commissaris is in principe pas ontslagen wanneer hij na de termijn van drie jaar 
niet herbenoemd werd.
Een commissaris kan tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen worden 
ontslagen door de algemene vergadering (leidinggevend orgaan of raad van bestuur 
bij ivzw’s en stichtingen). indien er in de vereniging/stichting een ondernemingsraad 
werd geïnstalleerd kan dit ontslag enkel op voorstel of op eensluidend advies van de 
ondernemingsraad die ook hier bij dubbele meerderheid moet beslissen.
Wettige redenen voor ontslag zijn aan de commissaris toe te schrijven omstandigheden 
waardoor hij niet langer het vertrouwen van de aandeelhouders kan genieten. Het 
gaat bijvoorbeeld om de verwaarlozing van het mandaat door ziekte, verhindering, 
onverenigbaarheid of weglating uit het openbaar register van het ibr. 
Een louter subjectief gebrek aan vertrouwen is op zich onvoldoende. dit gebrek moet 
bovendien worden gestaafd met aantoonbare en door de rechter te verifiëren feiten 
die van aard zijn dat het voortzetten van het mandaat onmogelijk wordt gemaakt. Een 
verschil van mening over een boekhoudkundige verwerking of een controleprocedure 
op zich is geen wettige reden voor ontslag.
dit ontslag moet op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst, 
in voorkomend geval eveneens van de ondernemingsraad, en schriftelijk worden 
medegedeeld aan de commissaris. de commissaris kan vervolgens de vereniging/
stichting schriftelijk kennis geven van zijn opmerkingen hieromtrent. deze 
opmerkingen worden aangekondigd op de agenda van de algemene vergadering en 
ter beschikking gesteld van de leden van de algemene vergadering.

(8) omzendbrief c.015/05 van 1 februari 2005 van het ibr betreffende de bezoldigingen met 
betrekking tot het mandaat van commissaris in de non-profitsector.

(9) ibr, Jaarverslag, 2006, p. 233.
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Wordt de commissaris toch zonder wettige reden ontslagen dan heeft hij recht op 
een schadevergoeding. deze schadevergoeding zal, zoals blijkt uit een arrest van 
het Hof van beroep te brussel van 16 mei 2000, veelal gelijk zijn aan de honoraria 
die nog in rekening konden worden gebracht tijdens het niet-verlopen gedeelte van 
het mandaat, verhoogd met de honoraria die werden gederfd op de prestaties die 
buiten de opdracht vielen, maar die krachtens de wet aan de commissaris zouden 
zijn toevertrouwd (10).
de commissaris zelf mag tijdens zijn opdracht ontslag nemen omwille van gewichtige 
persoonlijke redenen. in dit geval moet geen termijn worden nageleefd. de gewichtige 
persoonlijke redenen zijn deze die de persoon van de commissaris betreffen en niet 
zijn opdracht in de betrokken vereniging/stichting: ziekte, deontologische onbeschik-
baarheid – zoals bijvoorbeeld de onmogelijkheid zich onafhankelijk te verklaren –, 
verlies van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, aanmaning vanwege de raad van 
het ibr overeenkomstig artikel 36 van de wet van 22 juli 1953 of een beslissing van 
de tuchtinstanties van het ibr.
indien er geen gewichtige persoonlijke redenen zijn, kan de commissaris enkel 
ter algemene vergadering ontslag nemen nadat hij de algemene vergadering en 
in voorkomend geval de ondernemingsraad, schriftelijk heeft ingelicht over de 
beweegredenen van zijn ontslag. Het ontslag heeft in dit geval pas uitwerking op de 
datum van de algemene vergadering.
Mogelijke redenen zijn ernstige meningsverschillen met het leidinggevend orgaan/de 
raad van bestuur van de vereniging/stichting, die van dien aard zijn dat de bedrijfs-
revisor oordeelt dat hij niet langer de verantwoordelijkheid voor de verklaring over 
de jaarrekening kan opnemen. andere redenen kunnen zich eveneens voordoen 
naar aanleiding van de reorganisatie van de controle in het kader van een groep van 
verenigingen. 
bovendien moet de gecontroleerde vereniging/stichting en de commissaris de Hoge 
raad voor de Economische beroepen (HrEb) in kennis stellen van het ontslag van 
de commissaris tijdens zijn opdracht en moeten zij op afdoende wijze de redenen 
hiervoor uiteenzetten. de HrEb moet deze informatie vervolgens bezorgen aan 
de minister die bevoegd is voor Economie, de procureur-generaal, de kamer van 
verwijzing en instaatstelling, het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid 
van de commissaris en de tuchtinstanties.

– artikelen 137 en 139 betreffende de bevoegdheden van de commissaris

de bevoegdheden van de commissaris in verenigingen/stichtingen zijn dezelfde als bij 
ondernemingen. de commissaris beschikt namelijk ook in verenigingen/stichtingen 
over de meest uitvoerige bevoegdheden om de hem toegewezen controleopdracht tot 
een goed einde te brengen. dit houdt onder andere in dat hij/zij:
– op elk ogenblik ter plaatse inzage kan nemen van alle documenten en geschriften 

van de vereniging/stichting;
– van het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden van de 

vereniging/stichting alle ophelderingen en inlichtingen mag vorderen;
– alle verificaties mag verrichten die hij/zij nodig acht;

(10) ibr, Jaarverslag, 2001, p. 135-137.
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– van het bestuursorgaan kan vorderen dat zij aan derden de bevestiging vragen van 
het bedrag van de vordering op, de schulden tegenover of andere betrekkingen 
met de gecontroleerde vereniging/stichting

– artikel 140 betreffende de aansprakelijkheid van de commissaris

de aansprakelijkheidregels die gelden voor de commissaris ten aanzien van de 
vennootschap waarin hij een mandaat uitoefent, zijn overeenkomstig van toepassing 
op het commissarismandaat in de vereniging/stichting. de commissaris is dus burger-
rechtelijk aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in de uitoefening van zijn 
taak heeft begaan.

– artikel 142 betreffende de opdracht van de commissaris

Zoals reeds hiervoor aangegeven wordt de commissaris belast met de controle op de 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt 
van de vzw-wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaar-
rekening. ook in verenigingen/stichtingen impliceert dit niet dat de commissaris 
systematisch op zoek moet gaan naar fraude. Conform paragraaf 1.3.4. van de 
algemene controlenormen moet de commissaris naar aanleiding van de uitoefening 
van zijn opdracht rekening houden met de mogelijkheid van fraude. 
de controle zal dus zo moeten worden opgevat, dat de commissaris een redelijke 
mate van zekerheid bekomt dat de financiële overzichten geen afwijkingen van 
materieel belang, als gevolg van fraude, bevatten. van de controle kan evenwel niet 
verlangd worden dat zij elke fraude aan het licht brengt en de commissaris is niet 
verplicht deze op te sporen. 
de door de commissaris uitgevoerde controles hebben dus louter betrekking op de 
financiële audit, zijnde het waarmerken van de jaarrekening. Dit impliceert bijvoor-
beeld ook dat de commissaris zich niet zal uitspreken over de begroting die conform 
artikel 17 van de vzw-wet verplicht ter goedkeuring aan de algemene vergadering 
moet worden voorgelegd. dienovereenkomstig werd in het vervolg van deze studie 
hieraan verder geen aandacht besteed.
de externe belanghebbende van verenigingen/stichtingen is echter veelal meer 
geïnteresseerd in de wijze waarop de vereniging/stichting is omgesprongen met de 
middelelen die haar werden vertrekt middels lidgelden, giften, subsidies, enz. deze 
vorm van audit, ook wel doelmatigheidsaudit, operationele audit of value-for-money 
audit genoemd, betekent het nagaan of er zuinig (economy), doelmatig (efficiency) 
en doeltreffend (effectiveness) werd omgesprongen met de geldmiddelen van de 
vereniging/stichting. Hoewel belangrijk maakt deze vorm van audit geen deel uit 
van de commissarisopdracht.

– artikelen 143 en 144 betreffende het commissarisverslag 

de auditactiviteiten van de commissaris geven aanleiding tot een omstandig schrif-
telijk verslag (het zogenaamde commissarisverslag) waarvan de inhoud gedefinieerd 
wordt in artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen. in dit verslag staat de 
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uitspraak van de commissaris over het waar en getrouw beeld van de jaarrekening 
centraal.
de bepalingen uit artikel 144, eerste lid, 6° en 7° van het Wetboek van vennootschappen, 
die respectievelijk betrekking hebben op het jaarverslag en de winstbestemming; zijn 
bij verenigingen/stichtingen zonder voorwerp. immers, verenigingen/stichtingen zijn 
niet verplicht om een jaarverslag op te stellen en kennen geen rapportering van de 
winstbestemming. 
in het geval het bestuursorgaan vrijwillig een jaarverslag en/of winstbestemming 
voorlegt aan de algemene vergadering, dient de commissaris in het tweede deel van 
zijn verslag expliciet te vermelden dat hij zich niet over dit jaarverslag uitspreekt 
aangezien deze controle uitdrukkelijk werd uitgesloten uit de wettelijke opdracht 
van de commissaris in verenigingen/stichtingen (11). Het commissarisverslag moet, 
met uitzondering voor vzw’s politieke partijen, gelijktijdig worden neergelegd met 
de jaarrekening van deze verenigingen bij de nbb.

34. Hoewel heel wat artikelen van het Wetboek van vennootschappen overeenkom-
stig van toepassing werden verklaard op de vereniging/stichting, werden een aantal 
bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen niet overgenomen, waar ze geacht 
worden samen te hangen met de uitoefening van het commissarismandaat. concreet 
betreft het:

– artikel 138 met betrekking tot de alarmbelprocedure

dit artikel voorziet in een te volgen procedure wanneer de commissaris ter 
gelegenheid van zijn controlewerkzaamheden gewichtige en overeenstemmende 
feiten vaststelt die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen. 
in een Memorandum (12) dat het ibr in juli 2007 heeft gericht aan de regering werd 
voorgesteld om de alarmbelprocedure zoals beschreven in artikel 138 ook bij vereni-
gingen/stichtingen in te voeren. Men was de mening toegedaan dat de bedreigingen 
voor de continuïteit van de verenigingen/stichtingen, vanuit het oogpunt van het 
openbaar belang (werkgelegenheid, belastinginkomsten en parafiscale inkomsten, 
enz.), evenveel aandacht verdienen als de bedreigingen voor de continuïteit van de 
ondernemingen.

– artikelen 170 en 171 met strafmaatregelen ten aanzien van leidinggevenden en gewezen 
commissarissen

Deze artikelen voorzien vooreerst in specifieke strafbepalingen ten aanzien van de 
leidinggevenden van verenigingen/stichtingen die:
– de verplichting om een commissaris te benoemen (art. 171, § 1 W. venn. met 

verwijzing naar art. 142) niet hebben nageleefd;
– de bepalingen inzake de bezoldiging van de commissaris zoals voorgeschreven 

in artikel 134 hebben overtreden (art. 170, eerste lid, 2° W. Venn.);

(11) Mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 20 februari 2009: Herinnering aan een aantal aspecten 
van de opdracht van de commissaris bij een vereniging of stichting.

(12) ibr, Memorandum aan de Regering: Opinies en Beschouwingen, 2007, p. 13.
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– de verificaties van de commissaris verhinderen of bewust onjuiste of onvolledige 
informatie doorgeven aan de commissaris (art. 170, eerste lid, 3° W. venn.). 

voorts bevatten deze artikelen ook strafbepalingen voor commissarissen die de 
bepalingen inzake de bezoldiging van de commissaris zoals voorgeschreven in artikel 
134 van het Wetboek van vennootschappen hebben overtreden (art. 170, eerste lid, 
2° W. venn.) en gewezen commissarissen die in de loop van een periode van twee 
jaar, die ingaat vanaf het einde van hun mandaat van commissaris, een mandaat 
aanvaarden van bestuurder of enige andere functie in de vereniging/stichting die 
onderworpen was aan hun toezicht. Het gemeen strafrecht (wet van 4 mei 1999 
betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen) blijft in dit 
geval van toepassing. 

– artikelen 272 en 538 betreffende de aanwezigheid van de commissaris op de algemene 
vergadering

deze artikelen verplichten de commissaris deel te nemen aan de algemene vergadering 
wanneer deze dient te beraadslagen op grond van een door hem opgesteld rapport. 
niettegenstaande daaromtrent geen enkele wettelijke grondslag bestaat, is de raad van 
het ibr (13) van mening dat het moeilijk denkbaar is dat de algemene vergadering van 
een vereniging/stichting de kwijting van haar commissaris zou kunnen onderzoeken 
in afwezigheid van deze laatste aangezien zij hem dan geen vragen zou kunnen stellen 
over de goede uitvoering van zijn opdracht. in afwachting van een wetswijziging 
zou een statutaire bepaling hieromtrent nuttig kunnen zijn.

– artikelen 274 en 540 betreffende de spreekplicht en het spreekrecht van de commissaris 
op de algemene vergadering

conform deze artikelen zijn de commissarissen verplicht antwoord te geven op de 
vragen die hun door de leden van de algemene vergadering worden gesteld met 
betrekking tot hun verslag, maar die hun ook het recht geven om ter algemene 
vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

– artikelen 268 en 532 betreffende het recht van de commissaris om de algemene 
vergadering bijeen te roepen.

deze artikelen geven de commissarissen het recht om de algemene vergadering 
bijeen te roepen (bv. om de algemene vergadering voor te lichten omtrent bepaalde 
wantoestanden, of in het geval van fraude of onwettige handelingen) en verplichten 
hen deze bijeen te roepen wanneer de vennoten die een vijfde van het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen, het hun vragen.

35. Tot slot dient te worden vermeld dat in het kader van zijn wettelijke controleopdracht 
zoals voorzien in de vzw-wet, de commissaris in de verenigingen/stichtingen waar hij 
werd benoemd, en in voorkomend geval, tevens:

(13) ibr, Jaarverslag, 2009, p. 91.
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– moet nagaan of de beslissing van het bestuursorgaan om de van toepassing zijnde 
sectorale boekhoudregelgeving te beschouwen als zijnde gelijkwaardig met de 
gemeenrechtelijke boekhoudregels voor verenigingen, gebaseerd is op een redelijke 
analyse, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevelingen van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen (cbn) (14);

– de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt 
ten behoeve van deze ondernemingsraad certificeren, ontleden en verklaren overeen-
komstig artikel 15bis (15) van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven en aan de artikelen 151 tot 164 van het Wetboek van vennoot-
schappen (16).

2.2.3. Grote en kleine verenigingen/stichtingen (17)

36. grote en kleine verenigingen/stichtingen zijn niet verplicht een bedrijfsrevisor in de 
functie van commissaris aan te stellen. Toch kan de algemene vergadering van grote en 
kleine verenigingen/stichtingen vrijwillig een commissaris benoemen. in dit geval zijn 
zoals reeds aangegeven de artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1, 2, 3 en 6, 135 tot 137, 139 en 
140, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek 
van vennootschappen van overeenkomstige toepassing op deze verenigingen/stichtingen. 
Met andere woorden in het geval van een vrijwillige aanstelling als commissaris zijn 
dezelfde bepalingen als voor zeer grote verenigingen/stichtingen van toepassing.

37. de grote en kleine verenigingen/stichtingen hebben ook de mogelijkheid de jaar-
rekening te laten verifiëren of corrigeren door een bedrijfsrevisor die niet werd benoemd 

(14) cbn aanbeveling nfp – aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van de boekhoud- en 
jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- 
en jaarrekeningregels voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen, januari 2007.

(15) de gecoördineerde tekst (tekstbijwerking tot 1 juli 2010) van artikel 15bis van de wet van 20 
september 1948 vermeldt:

 “In elke onderneming waar een ondernemingsraad werd opgericht in uitvoering van deze wet, met 
uitzondering van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, worden één of meer bedrijfsrevisoren 
benoemd.

 De opdracht van deze bedrijfsrevisoren ten aanzien van de ondernemingsraad, alsook de 
voordracht, benoeming, vernieuwing van het mandaat en het ontslag van deze bedrijfsrevisoren, 
worden beheerst door de artikelen 151 tot 164 van het Wetboek van vennootschappen, met 
betrekking tot de controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.

 Bij ontstentenis van een algemene vergadering van vennoten, oefent het bestuursorgaan of, bij 
gebreke daarvan, het ondernemingshoofd, de rechten uit die in de bepalingen bedoeld in het 
tweede lid aan de algemene vergadering worden toegekend en leeft het de verplichtingen na die 
in dezelfde bepalingen worden opgelegd.”.

(16) de integrale tekst van deze artikelen of het gedeelte van het artikel dat van toepassing is voor 
verenigingen/stichtingen is opgenomen in bijlage 3.

(17) onder kleine verenigingen/stichtingen dienen te worden verstaan de verenigingen die, bij de 
afsluiting van het boekjaar, hoogstens één van de volgende drie criteria bereikt of overschrijdt 
(art. 17, §3, art. 37, §3 en art. 53, §3 wet 27 juni 1921):

 (1) het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers;
 (2) andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW, voor een bedrag van 250.000,00 EUR; en
 (3) een balanstotaal van 1.000.000,00 EUr.
 verenigingen/stichtingen die hieraan niet voldoen en ook niet als zeer groot kunnen worden 

bestempeld, worden beschouwd als zijnde de grote verenigingen/stichtingen. 



24

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
W

et
g

ev
in

g
 m

et
 b

et
r

ek
k

in
g

 t
o

t
 d

e 
r

o
l 

v
a

n
 d

e 
b

ed
r

ij
fs

r
ev

is
o

r
   

le
g

is
la

t
io

n
 r

el
a

t
iv

e 
a

u
 r

o
le

 d
u

 r
ev

is
eu

r
 d

’e
n

t
r

ep
r

is
es

in de hoedanigheid van commissaris of door een persoon die niet ingeschreven is in het 
openbaar register van het ibr (bv. een extern accountant). deze persoon mag evenwel 
niet belast worden met de uitoefening van de opdracht van commissaris of de schijn 
ervan wekken. Mocht dit toch het geval zijn, dan werd de wet niet nageleefd.

de aanstelling van een dergelijk persoon in het kader van een contractuele opdracht (bv. 
nazicht op de boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten), dient te gebeuren 
door de raad van bestuur en niet door de algemene vergadering aangezien contractuele 
opdrachten in principe niet mogen worden omschreven in de statuten. 

deze persoon mag de titel van commissaris niet voeren en de artikelen 130 tot 133, 134, 
§§ 1, 2, 3 en 6, 135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144, 
eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing op 
deze persoon. dit betekent dat verenigingen die om historische redenen bij voorbeeld 
een “commissaris van de rekeningen” of een “kascommissaris” hebben aangesteld, deze 
terminologie niet meer mogen gebruiken omdat dit verwarring kan scheppen. 

38. dergelijke contractuele opdrachten kunnen ook worden uitgevoerd door bedrijfs-
revisoren ingeschreven in het openbaar register van het ibr, opnieuw voor zover hun 
aanstelling gebeurt door de raad van bestuur en ze in werkelijkheid niet belast worden 
met de uitoefening van de opdracht van commissaris.

2.2.4. Gevolgen van de benoeming van een commissaris voor de effectieve 
(werkende) leden

39. conform artikel 10 van de vzw-wet kunnen de effectieve (werkende) leden (18) van de 
vereniging en de toegetreden leden aan wie statutair het inzagerecht werd toegerekend 
op de zetel van de vereniging de volgende stukken raadplegen:

– het register van de leden;
– alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering;
– alle notulen en beslissingen van de raad van bestuur en van personen – al dan niet 

met een bestuursfunctie – die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat 
bekleden;

– alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

daartoe dienen zij een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur te richten met wie 
zij een datum en uur overeenkomen voor de raadpleging. statutaire bepalingen mogen 
dit individueel inzagerecht van de leden niet opheffen of beperken. Ze kunnen enkel 
de uitoefening ervan regelen.

(18) onder de effectieve (werkende) leden worden de stichters en de later toetredende stemgerechtigde 
leden bedoeld die over zit-, spreek- en stemrecht beschikken op de algemene vergadering. deze 
leden onderscheiden zich van de zogenaamde toegetreden leden wier rechten en plichten conform 
artikel 2ter van de vzw-wet worden bepaald door de statuten en die vaak geen stemrecht hebben 
op de algemene vergadering.
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40. Zo kunnen de statuten voorzien in de verplichte benoeming (incl. taakomschrijving, 
bepalen kwalificatie en de duur van de functie) van een “controleur van de rekeningen” 
door de algemene vergadering die het inzagerecht voor rekening van de leden zal 
uitoefenen. dit zal veelal iemand zijn van de cijferberoepen die niet noodzakelijk lid 
hoeft te zijn van de vereniging. ook de raad van bestuur kan bij stilzwijgen van de 
statuten beslissen een “controleur van de rekeningen” te benoemen. deze zogenaamde 
“controleur van de rekeningen” mag evenwel niet de titel van commissaris voeren. 
Zijn opdracht is een interne aangelegenheid en mag niet het voorwerp uitmaken van 
een openbaarmaking (19).

41. belangrijk is te benadrukken dat in artikel 10 enkel een inzagerecht wordt bedoeld 
dat veel beperkter is dan de ruime onderzoeks- en controlebevoegdheden die vennoten 
hebben in vennootschappen (20). daarenboven kunnen leden van de vereniging zich 
in tegenstelling tot de vennoten niet laten vertegenwoordigen of bijstaan door een 
accountant. 

42. bovenstaand inzagerecht van de effectieve leden van de vereniging komt te vervallen 
indien de vereniging een commissaris heeft benoemd, ook indien de benoeming op 
vrijwillige basis gebeurde. Er bestaat evenwel onduidelijkheid of statutaire afwijkingen 
hierop mogelijk zijn. Met andere woorden kunnen de statuten bepalen dat, niettegen-
staande dit wettelijk verbod van inzage in geval een commissaris werd benoemd, de 
leden hierover toch beschikken? 

in antwoord op parlementaire vraag 567 (21) stelde de Minister van justitie dat het inzage-
recht voor de leden, onder voorbehoud van andersluidende interpretaties door hoven en 
rechtbanken, statutair kan worden voorzien ook al heeft de vereniging een commissaris 
aangesteld. Hij steunde hierbij ook op de rechtsleer (22) voor vennootschappen die, 
conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, statutaire bepalingen toelaat 
waarin aan alle of bepaalde aandeelhouders het individueel controle- en onderzoeksrecht 
wordt toegekend, niettegenstaande de benoeming van een commissaris.

(19) advies icci van 19 februari 2007: www.icci.be/nl/adviezen/Pages/Controlewerkzaamheden-
toekenning-licentie-voetbalclub-vzw.aspx.

(20) de gecoördineerde tekst (tekstbijwerking tot 14 juni 2010) van artikel 166 van het Wetboek 
van vennootschappen vemeldt: “Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande 
enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en 
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan 
door een accountant.”.

(21) Vr. en Antw. Kamer 2009-10, 16 maart 2010, p. 309 (vr. nr. 567 s. vercamer).
(22) artikelsgewijze commentaar vennootschappen en verenigingen, g. roselle en o. van outryve, 

art. 166 - 167 W. venn., antwerpen, Kluwer, 2006, l.c. 9. 
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2.3. sEcToralE rEgElgEving

2.3.1. Veldonderzoek

43. Het feit dat de nieuwe vzw-wet voor de zeer grote verenigingen/stichtingen de 
benoeming van een commissaris oplegt, betekent evenwel niet dat dit de eerste of 
enige vorm van controle ten aanzien van verenigingen/stichtingen betreft. diverse 
federale, gewestelijke of gemeenschapswetgevingen vertrouwden een bepaalde vorm 
van controle over de jaarrekening reeds toe aan onder andere bedrijfsrevisoren 
zonder dat hierbij noodzakelijk de term van commissaris werd gebruikt. daarnaast 
werden ook andere instanties (bv. regeringen, administraties, agentschappen, externe 
accountants, ocMW- of gemeenteontvangers, enz.) soms toebedeeld met bepaalde 
controleopdrachten in bepaalde verenigingen/stichtingen. dergelijke bepalingen 
komen vaak voor in sectoren waarin verenigingen/stichtingen een erkenning dienen 
te krijgen of waar verenigingen/stichtingen in grote mate afhankelijk zijn van subsi-
diëring door overheidsinstanties.

44. voortbouwend op een studierapport (christiaens, vanhee, verbruggen & milis, 
2008) waarin de sectorale boekhoudreglementeringen van verenigingen/stichtingen in 
kaart werden gebracht naar aanleiding van de problematiek van de gelijkwaardigheid 
van sectorale boekhoudregelingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarreke-
ningregels (23), werd getracht om een zo volledig mogelijke lijst samen te stellen van 
de sectorale auditreglementering. Concreet werd nagegaan voor welk type vereniging/
stichting er een sectorale controleregelgeving bestaat waarbij bedrijfsrevisoren betrokken 
zijn. Een lijst hiervan is terug te vinden in bijlage 4.

45. Uiteindelijk werden een 59-tal reglementeringen gedetecteerd waarin een bepaalde 
vorm van controle op de jaarrekening wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor, al dan 
niet als commissaris of aan een andere persoon.

46. bij het bestuderen van de sectorale bepalingen inzake de opdracht van de bedrijfs-
revisor valt vooreerst de diversiteit aan opdrachtbeschrijvingen op. volgende, letterlijk 
overgenomen, bepalingen werden gebruikt waarvan er sommige wel eens in twee of 
meerdere regelingen voorkomen: 

– “Boekhouding nazien”;
– “Boekhouding goedkeuren”;
– “Boekhouding en jaarrekening controleren”;
– “Boekhouding nakijken”;
– “Boekhouding identificeren, controleren en certificeren”;
– “Boekhouding voorleggen”;
– “Rekeningen voorleggen”;
– “Rekeningen nazien”;

(23) Cf. cbn aanbeveling nfp – aanbevelingen inzake de gelijkwaardigheid van de boekhoud- en 
jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- 
en jaarrekeningregels voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen, januari 2007.
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– “Rekeningen certificeren en rechtzetten”;
– “Een commissaris aanduiden”;
– “Rekeningen certificeren en eventueel rectificeren”;
– “Toezicht uitoefenen op de goede afhandeling van alle financiële verrichtingen”;
– “Jaarrekening nazien”;
– “Exploitatierekeningen nazien”;
– “Exploitatierekeningen onderzoeken”;
– “Verslag opmaken omtrent de boekhouding”;
– “Jaarrekening juist verklaren”;
– “Jaarlijks verslag opstellen omtrent het financieel verslag”;
– “Controle uitoefenen”;
– “Controle op de jaarrekening”;
– “Verificatieverslag opstellen”;
– “Belast met het toezicht”;
– “Jaarrekening voor echt verklaren”;
– “Viseren van de jaarrekening”;
– “Viseren van het financieel verslag”.

47. Er zijn zelfs sectorale bepalingen waar gesteld wordt dat een bedrijfsrevisor moet 
worden aangesteld zonder het te hebben over de taakomschrijving. gelukkig kan men in 
bovenstaande gevallen terugvallen op het feit dat de bedrijfsrevisor, met welke woorden 
hij ook moge worden aangesteld, geacht wordt zijn controleactiviteiten conform de 
algemene wettelijke bepalingen en de standaarden en regels uitgevaardigd door het 
ibr uit te voeren.

48. slechts in acht van de 59 gevallen is de in de sectorale regelgevingen gebruikte 
formulering en/of taakoverschrijving in lijn met de gemeenrechtelijke regelgeving uit 
de vzw-wet. Met andere woorden slechts in een kleine 14 % van de gevallen werd 
de wettelijke controle op de jaarrekening door de sectorale regelgeving exclusief 
toegewezen aan een commissaris.

49. dergelijke vastgestelde wildgroei aan auditbepalingen in de sectorale regelingen 
wijst op een gebrekkige kennis van de regelgever, een geïsoleerde aanpak en is een 
voedingsbodem voor nodeloze discussies en conflicten. Dit verhindert bovendien 
transparantie. 

Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het feit dat niettegenstaande meer dan de 
helft van de sectorale regelgevingen (30 van de 59) tot stand zijn gekomen of gewijzigd 
zijn na 11 december 2002, de dag van de publicatie van de wet van 2 mei 2002 in 
het Belgisch Staatsblad, slechts in vijf regelgevingen een link gelegd wordt met de 
gemeenrechtelijke regelgeving. En zelfs in deze gevallen werd vastgesteld dat deze 
verwijzing in 4 van de 5 regelgevingen niet correct werd ingevuld: “het viseren van de 
jaarrekening van ontvangsten en uitgaven door een bedrijfsrevisor of een zelfstandig 
accountant, overeenkomstig de wet 2 mei 2002.”.

50. naast de onnodige heterogeniteit op het vlak van de opdrachtomschrijving blijkt 
uit het veldonderzoek ook dat de bedrijfsrevisor niet aangezien wordt als de enige 
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deskundige op het vlak van externe financiële audit. Uit het veldonderzoek bleek dat 
in 17 sectorale regelgevingen ook accountants kunnen worden aangeduid als de aan 
te stellen auditor. 

Wat nog meer verbazing wekt, is het feit dat een bepaalde sectorale regelgeving, meer 
specifiek de regelgeving voor de rust- en verzorgingstehuizen, zelfs geen auditdeskundig-
heid, noch het toepassen van algemeen aanvaarde auditstandaarden vereist is, door de 
externe audit toe te vertrouwen aan een externe onafhankelijke.

51. Er dient ook te worden opgemerkt dat naast de rechtsvorm vereniging/stichting, 
in sommige sectoren de activiteiten kunnen worden ontwikkeld in een andere 
rechtsvorm. Zo bijvoorbeeld zijn er ziekenhuizen in de vorm van een vereniging, 
maar ook in de vorm van een ocMW of een universitaire overheid. Een hogeschool 
kan de vorm aannemen van een vzw, maar ook van bijvoorbeeld een provinciale 
overheid. Er zijn sectoren waar de auditregeling onafhankelijk is van de rechtsvorm, 
daar waar er andere sectoren zijn die de auditopdracht toewijzen in functie van de 
rechtsvorm. 

in ziekenhuizen is het bijvoorbeeld altijd de bedrijfsrevisor die voor de externe audit 
zorgt onafhankelijk van de rechtsvorm, in vlaamse onthaalbureaus in het kader van 
het vlaamse inburgeringsbeleid bijvoorbeeld hangt dit ervan af of de rechtsvorm een 
vzw, een ocMW of een gemeente betreft, waar de externe audit dan respectievelijk 
wordt uitgevoerd door de bedrijfsrevisor, de financieel beheerder van het OCMW of de 
financieel beheerder van de gemeente. Dergelijke verschillende auditregelingen komen 
de transparantie zeker niet ten goede. 

52. bovenstaande controleverplichtingen voorzien normalerwijze in rapporterings-
verplichtingen gericht naar specifieke bestemmelingen (bv. de raad van bestuur van 
de instelling, de fod volksgezondheid, bepaalde agentschappen, commissies, enz.). 
deze rapporteringen zijn evenwel vaak niet openbaar en/of niet bedoeld om te worden 
neergelegd bij de nbb. Enkel indien de bedrijfsrevisor een commissarismandaat 
bekleedt, zal zijn commissarisverslag samen met de jaarrekening worden neergelegd 
bij de balanscentrale.

2.3.2. Gevolgen voor zeer grote verenigingen/stichtingen

53. voor de zeer grote verenigingen/stichtingen die op basis van de sectorale regelgeving 
een bedrijfsrevisor dienen te belasten met de controle van de jaarrekening zal deze 
bedrijfsrevisor met de inwerkingtreding van de vzw-wet door de algemene vergadering 
tot commissaris moeten worden benoemd. Tot slot kan de wettelijke controle op de 
jaarrekening met de inwerkingtreding van de vzw-wet in zeer grote verenigingen/
stichtingen niet meer toevertrouwd worden aan accountants of externe onafhankelijken, 
ook al laat de sectorale wetgeving dit toe. Uiteraard kunnen accountants of externe 
onafhankelijken nog steeds op contractuele basis worden ingeschakeld in het kader 
van bepaalde specifieke opdrachten maar zij mogen zich niet meer inlaten met de 
controleopdrachten die door de gemeenrechtelijke wetgeving werden opgedragen aan 
de commissaris.
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2.3.3. Gevolgen voor grote en kleine verenigingen

54. grote en kleine verenigingen/stichtingen worden door de vzw-wet vrijgesteld 
om een commissaris aan te stellen. dit neemt niet weg dat bepaalde sectorale 
regelingen de commissarisfunctie kunnen opleggen, hetgeen dan de aanstelling 
van een bedrijfsrevisor impliceert. voor zover het niet gaat over de commissaris-
functie kunnen bepaalde sectorale controleregelingen voorzien in de aanstelling 
van externe deskundigen bij het uitvoeren van bepaalde controlewerkzaamheden. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om accountants en andere externen. Tabel 4 geeft een 
samenvatting van de gevolgen van de 59 sectorale regelgevingen voor de grote en 
kleine verenigingen/stichtingen.

Tabel 4. Samenvatting sectorale controleregelingen voor grote  
en kleine verenigingen/stichtingen24 25

Sectorale controleregelingen Aantal
aanstelling, in functie van de grootteorde (24) van de vereniging/stichting, van een: 

– Commissaris; 
– Bedrijfsrevisor; 
– bedrijfsrevisor of accountant

 
1 
1 
1

aanstelling, onafhankelijk van de grootteorde van de vereniging/stichting, van een: 
– Commissaris; 
– Bedrijfsrevisor; 
– Bedrijfsrevisor of commissaris; 
– college van commissarissen met minstens één bedrijfsrevisor (25); 
– Bedrijfsrevisor of externe onafhankelijke; 
– Bedrijfsrevisor of accountant; 
– accountant

 
2 

34 
1 
2 
1 

11 
5

Totaal: 59

55. Analyse van Tabel 4 leert ons dat:

– in slechts 3 sectorale regelgevingen de commissarisfunctie wordt opgelegd;
– vijf regelgevingen de controleopdracht exclusief opdragen aan de accountant;
– in de meerderheid (35) van de gevallen de exclusieve tussenkomst van de bedrijfsrevisor 

wordt vereist.

56. net zoals bij de vrijwillige aanstelling van een bedrijfsrevisor in kleine en grote 
verenigingen/stichtingen, zal bij de aanstelling van een bedrijfsrevisor in het kader van 
een sectorale regelgeving moeten worden nagegaan wat de controleopdracht precies 
inhoudt. in sommige gevallen kan uit de opdrachtomschrijving (bv. Waalse telersvereni-
gingen en groeperingen van telersverenigingen) worden afgeleid dat de bedrijfsrevisor 
belast wordt met de uitoefening van de opdracht van commissaris. 

(24) de criteria voor de grootteorde zijn niet noodzakelijk dezelfde als de criteria zoals opgenomen in 
de vzw-wet, Cf. supra, nr. 36.

(25) ook hier moeten we oneigenlijk gebruik van de term commissaris vaststellen aangezien niet-
bedrijfsrevisoren nooit de titel van “commissaris” kunnen voeren.
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indien de sectorale regelgeving daarentegen vaag/onduidelijk blijft omtrent de 
draagwijdte van de controleopdracht, zal de bedrijfsrevisor op basis van de hem 
toegemeten opdracht moeten oordelen of hij al dan niet belast wordt met de uitoefening 
van een commissarismandaat.

57. indien accountants of ander externe onafhankelijken worden ingeschakeld mogen 
deze zich in geen geval inlaten met de uitoefening van een commissarismandaat, maar 
moet hun aanstelling gebeuren door de raad van bestuur in het kader van een specifieke 
(contractuele) opdracht.
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conclUsiEs En aanbEvElingEn 

58. Omtrent de term non-profitsector bestaat er zowel nationaal als internationaal, geen 
uniformiteit. Een veelheid van entiteiten zowel uit de publieke als de private sector 
worden soms wel, dan weer niet als onderdeel van de non-profitsector beschouwd. Eén 
vaststelling is wel duidelijk: de verenigingen/stichtingen, die het onderwerp uitmaken 
van deze studie, maken deel uit van de non-profitsector maar mogen er zeker niet mee 
gelijk gesteld worden.

59. vooral uit de vraag naar statistische/vergelijkende informatie is er recentelijk een 
poging ondernomen om door middel van de satellietrekeningen van de instellingen 
zonder winstoogmerk (izw’s) informatie wereldwijd te verzamelen. Hieruit blijkt dat 
voor wat betreft België de izw’s een aanzienlijk belang (uitgedrukt in bruto toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid) vertegenwoordigen in de belgische economie. dit belang 
is trouwens sinds de eerste publicatie van de satellietrekeningen (begin 2000) alleen 
maar toegenomen. Het is dan ook duidelijk dat het vanuit maatschappelijk standpunt 
belangrijk is dat ook deze sector onderworpen wordt aan een degelijke controle van de 
financiële rapportering.

60. Hoewel de wet van 2 mei 2002 tot wijziging van de vzw-wet van 1921 aan bedrijfs-
revisoren een rol heeft toebedeeld in de verenigingen/stichtingen, blijkt uit de analyse 
van deze wetgeving (en de voorbereidende parlementaire documenten en debatten) dat 
zowel voor wat betreft de gemeenrechtelijke als voor de sectorale regelgeving het werk 
voor de wetgever nog niet af is.

61. voor wat betreft de gemeenrechtelijke regelgeving dient te worden nagegaan of 
het niet opportuun is om bepaalde artikelen uit het Wetboek van vennootschappen die 
betrekking hebben op de uitoefening van het mandaat van commissaris, alsnog over 
te nemen in de vzw-wet om zodoende bepaalde onduidelijkheden weg te werken en 
discussies te vermijden omtrent de draagwijdte van de wettelijke controleopdracht van 
de commissaris.

62. Het veldonderzoek naar de diverse sectorale regelgevingen bracht bovendien een 
aanzienlijke - en eigenlijk onnodige - heterogeniteit op het vlak van controle, audit en 
toezicht aan het licht. opvallend hierbij is het gebrek aan voldoende harmonisatie en de 
soms tegenstrijdigheden in de opdrachtomschrijvingen in de sectorale controleregelingen 
ten aanzien van de commissarisfunctie, de rol van de bedrijfsrevisor en de interferentie 
met andere externe deskundigen.

Er dringt zich hier een verregaande samenwerking tussen de wetgever, de regulerende 
overheden en het bedrijfsrevisoraat op bij de totstandkoming van nieuwe of de herziening 
van bestaande sectorale regelgevingen. Enkel op deze manier kan men komen tot een 
meer correcte en uniforme regelgeving waarbij onder andere rekening wordt gehouden 
met de verdeling van de bevoegdheden binnen de economische beroepen. 
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dergelijke regelgeving zal voor alle betrokken partijen meer duidelijkheid scheppen 
omtrent de hoedanigheid waarin een bedrijfsrevisor optreedt en de ermee verbonden 
draagwijdte van zijn opdracht en verslaggeving.



DEEL 2

LITERATUURSTUDIE

PARTIE 2

ETUDE bIbLIOGRAPHIQUE
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in dit deel wordt een beknopt overzicht gegeven van voorgaand onderzoek naar de 
verschillende knooppunten in het auditmandaat (d.i. selectie van de auditor (1), het 
verloop van de audit en de beoordeling van de auditor) die het onderwerp van deze 
studie zullen uitmaken. Het doel van deze literatuurstudie is vierledig. 

Ten eerste geeft de literatuurstudie ons een zicht op de huidige stand van zaken (d.i. 
wat is de aard van het onderzoek dat tot op heden rond deze thema’s werd verricht en 
wat zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten?). 

Ten tweede laat de literatuurstudie ons toe bepaalde lacunes te identificeren. Op basis 
van de literatuurstudie zal bijvoorbeeld blijken dat er tot op heden zeer weinig onderzoek 
verricht werd bij non-profitinstellingen met betrekking tot voornoemde thema’s. 

Ten derde zullen wij ons voor ons onderzoek baseren op de onderzoeksmethodes die 
gehanteerd werden in voorgaand onderzoek. 

Ten vierde laat de literatuurstudie ons toe om bij de bespreking van onze onderzoeksre-
sultaten terug te koppelen naar de bevindingen uit voorgaand onderzoek. op die manier 
wordt het mogelijk om na te gaan of onze bevindingen in lijn liggen met voorgaand 
onderzoek. 

Het is in dit opzicht wel nuttig op te merken dat, hoewel de vergelijking nooit perfect 
zal zijn (bv. omwille van institutionele verschillen), een grondige analyse van voorgaand 
onderzoek steeds een belangrijke uitvalsbasis is wanneer men de mogelijke verschillen 
in het achterhoofd houdt.

(1) Aangezien de termen “commissaris” en “bedrijfsrevisor” typisch Belgische termen zijn, wordt 
in dit literatuurgedeelte vaak gebruik gemaakt van de meer algemene term “auditor”. de 
aangehaalde voorgaande onderzoeken betreffen wel degelijk de keuze voor/tevredenheid over/
wijziging van de onafhankelijk expert die belast is met de controle van de jaarrekening.





hooFdStuK 1 

KEUzE VAN DE bEDRIJFSREVISOR

CHAPITRE 1ER

CHOIX DU REVISEUR D’ENTREPRISES
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1.1. algEMEnE inlEiding

63. belgische verenigingen en stichtingen kunnen om tal van redenen beroep doen op de 
diensten van een bedrijfsrevisor. Zo worden de zeer grote verenigingen en stichtingen 
sinds de wet van 2 mei 2002 (wijziging van de wet van 27 juni 1921) verplicht één of 
meer commissarissen, onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register 
van het ibr, te benoemen. andere verenigingen/stichtingen stellen op vrijwillige basis 
een commissaris aan. Er zijn ook verenigingen/stichtingen die beroep doen op een 
bedrijfsrevisor om tegemoet te komen aan een andere sectorale, overheidsreglementering 
of als voorwaarde gesteld door een subsidiërende instantie.

in de literatuur worden theoretische kaders aangeboden om de vraag naar auditdiensten 
te verklaren. volgens de agency-theory (1) (jensen & meckling, 1976) kan een externe 
financiële audit de agency kosten reduceren: zowel vanuit het standpunt van de agent 
(bonding kosten) als het standpunt van de principaal (monitoringkosten) zorgt de auditor 
voor een reductie van de informatie-asymmetrie tussen beiden (carey, simnett, & 
tanewski, 2000; senkow, rennie, rennie, & wong, 2001). de aanstelling van een 
(kwaliteitsvolle) auditor heeft ook een signaalfunctie, zowel intern als extern (wallace, 
1987; beatty, 1989). Tenslotte biedt het aanstellen van een auditor een vorm van 
zekerheid (insurance theory) omdat investeerders en schuldeisers beschermd worden 
door de verantwoordelijkheden van de auditor (menon & williams, 1994; lennox, 
1999).

64. in deel 1 werd al een overzicht gegeven van de regelgeving met betrekking tot het 
aanstellen van de commissaris in belgische verenigingen/stichtingen. in deel 4 wordt dit 
aangevuld met empirische gegevens uit een enquête bij 1.000 Belgische verenigingen/
stichtingen. op die manier bekomen wij een overzicht van de redenen voor de aanstelling 
van een bedrijfsrevisor. de klemtoon van het huidige onderzoek ligt echter niet bij de 
redenen voor het aanstellen van een commissaris, wel bij de criteria die bij de keuze 
van de bedrijfsrevisor worden gehanteerd.

65. de criteria voor de keuze van een auditor (m.n. de eerste aanstelling van een 
bedrijfsrevisor of de verlenging van het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor) worden 
best apart van de criteria voor de verandering van een auditor geanalyseerd. Deze 
aanpak wordt gesuggereerd in het onderzoek van sands & mcphail (2003) waar wordt 
aangegeven dat niet steeds dezelfde criteria gelden voor de keuze en de wijziging van 
de bedrijfsrevisor. ook beatty & fearnley (1995) argumenteren dat een wijziging van 
auditor een tweestapsproces is: eerst wordt beslist over het al dan niet wijzigen, in een 
tweede stap wordt dan een keuze gemaakt. dit impliceert dan ook dat verschillende 
argumenten en criteria een rol kunnen spelen in elk van beide stappen.

(1) in de agency-theory of agent-principaaltheorie staat de relatie tussen de opdrachtgever (principaal) 
en de opdrachtnemer (agent) centraal. daarbij wordt uitgegaan van twee veronderstellingen. 
volgens de eerste veronderstelling bestaat er een belangentegenstelling tussen beide actoren. 
De tweede veronderstelling bestaat erin dat er een informatie-asymmetrie bestaat waarbij de 
agent over meer (betere) informatie beschikt als de principaal. Ten gevolge van deze agent-
principaalrelatie ontstaan kosten (bonding en monitoring kosten) en waardeverlies (residual 
loss). 
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66. op methodologisch vlak kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten 
onderzoek. volgens een eerste benadering wordt de keuze voor de auditor onderzocht 
aan de hand van publiek beschikbare, kwantitatieve gegevens met betrekking tot de 
kenmerken van de auditor, de cliënt en de omgeving. Het nadeel van deze werkwijze 
is dat wij enkel de keuze kunnen analyseren voor een “type” van bedrijfsrevisoren-
kantoor. Zo wordt meestal het onderscheid gemaakt tussen grote en kleinere kantoren 
(traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen de Bign en de non-Bign) of tussen 
sectorspecialisten en niet-sectorspecialisten (2). Enkele belangrijke onderzoeksresultaten 
zijn terug te vinden in Tabel 5. 

67. Agency-problemen zijn niet direct observeerbaar en worden daarom via een indirecte 
maatstaf (de bedrijfsgrootte, de schuldgraad en het aandeel van de personeelskosten in de 
totale kosten van het bedrijf) gemeten. vanuit het theoretisch kader kan worden verwacht 
dat grotere agency-problemen leiden tot de keuze voor een groot bedrijfsrevisorenkantoor. 

de empirische resultaten bevestigen dit (citron & manalis, 2001; defond, 1992; hay 
& davis, 2004). ook blijkt dat de aanwezigheid van corporate governance kenmerken 
zoals een auditcomité (abbott & parker, 2000) en een onafhankelijke raad van bestuur 
(beasley & petroni, 2001; chen, moroney, & houghton, 2005) de kans op de keuze 
voor een sector-specialist als auditor vergroot.

68. Naast de kenmerken van de cliënt kunnen ook omgevingskenmerken een invloed 
uitoefenen op de auditorkeuze. Zo leidden de ambigue resultaten voor de invloed van de 
schuldgraad op de auditorkeuze tot een vergelijkend internationaal onderzoek, waaruit 
bleek dat de rechtspositie van de schuldeiser en de rapporteringsvereisten een belangrijke 
rol spelen in de invloed van de schuldgraad op de bedrijfsrevisorkeuze (broye & 
weill, 2008). Ook de concurrentie in de sector van de cliënt kan een rol spelen in de 
auditorkeuze: hoe sterker de marktconcentratie, hoe groter de kans dat een bedrijf niet 
dezelfde auditor zal kiezen als zijn concurrenten (kwon, 1996).

(2) deangelo definieert auditkwaliteit als de kans dat een auditor (1) een fout ontdekt en (2) deze 
rapporteert. aangezien deze kwaliteit niet direct meetbaar is, wordt in de wetenschappelijke 
literatuur gebruik gemaakt van indirecte maatstaven (proxies). de veruit meest gebruikte maatstaf 
is het onderscheid tussen grote kantoren en kleine kantoren. daarbij wordt dan de dichotomie 
Big4/5/6/8 (afhankelijk van de periode, algemeen aangeduid als Bign) – niet-Bign gebruikt. 
in meer recente literatuur wordt ook het idee van sectorspecialist versus niet-sectorspecialist 
gebruikt als proxy voor auditkwaliteit. vandaar dat de keuze voor een groot/klein kantoor en voor 
een specialist/niet-specialist vaak wordt onderzocht.
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1.2. STUDIES OMTRENT DE KEUZE VAN DE BEDRIJFSREVISOR

69. Er zijn slechts twee studies die de keuze voor de bedrijfsrevisor in non-profitorga-
nisaties analyseren. 

in een eerste studie gebruiken hay & davis (2004) de gegevens van 380 nieuw-
Zeelandse incorporated societies om de cliëntkenmerken in verband te brengen met de 
opeenvolgende stappen in de vrijwillige keuze voor de bedrijfsrevisor: 

1) geen versus wel een bedrijfsrevisor;
2) ongekwalificeerde versus gekwalificeerde bedrijfsrevisor;
3) zelfstandige versus kantoor;
4) klein versus groot kantoor; en 
5) groot versus zeer groot (toenmalige Big5) kantoor. 

Zij concluderen dat de volgende organisatiekenmerken een positief verband vertonen 
met de keuze voor een hogere kwaliteit van auditor: grootte van de organisatie (keuzes 
1, 2, 3 en 4), schuldgraad (keuze 2), belang van de loonkost (stap 1,2 en 4). Met andere 
woorden: het verband tussen agency-problemen en de keuze voor een hogere kwaliteit 
van audit worden ook in deze organisaties aangetoond. 

deze auteurs onderzochten ook het mogelijke verband tussen het belang van giften en 
subsidies en de auditorkeuze. Enkel in de keuze voor een Big5-kantoor bleek dit een 
rol te spelen: organisaties met een groter aandeel van ledenbijdragen (en dus minder 
externe giften en subsidies) kiezen voor een Big5-kantoor.

70. in de tweede studie onderzocht tate (2007) de organisatiekenmerken die gelieerd 
zijn met de wijziging van en de keuze voor een bedrijfsrevisor bij non-profitorganisaties 
in de Verenigde Staten. Hoewel zij verschillende determinanten identificeert die een 
invloed uitoefenen op de beslissing om een andere auditor aan te stellen, is enkel de 
grootte van de organisatie significant in de keuze voor een zeer groot (top 5 of top 8) 
kantoor. 

Tabel 5. Overzicht keuze-onderzoek: kenmerken van de cliënt, auditor en omgeving

Onderzoek Steekproef belangrijkste bevindingen
kwon 
(1996)

3.820 amerikaanse genoteerde 
bedrijven

de marktconcentratie in de sector van cliënt 
speelt een rol bij de keuze van de auditor. Hoe 
hoger de concentratie (concurrentie), hoe meer 
een bedrijf zal kiezen voor een andere auditor 
dan zijn concurrenten.

abbott 
& parker 
(2000)

500 beursgenoteerde bedrijven 
in de v.s.

bedrijven met een onafhankelijk (i.e. zonder 
werknemers) en actief (i.e. komt tenminste 
tweemaal per jaar samen) auditcomité zijn 
eerder geneigd een auditor van hogere kwaliteit 
(in casu een sectorspecialist) aan te stellen. 
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Onderzoek Steekproef belangrijkste bevindingen
beasley 
& petroni 
(2001)

681 verzekeringsmaatschappijen Hoe hoger het percentage onafhankelijke 
(externe) bestuurders in de raad van bestuur, 
hoe groter de kans dat het bedrijf kiest voor een 
groot auditorkantoor dat gespecialiseerd is in de 
sector. 

citron & 
manalis 
(2001)

167 tot 205 griekse onderne-
mingen in de periode 1993-1997 

de grootte van het bedrijf en het internationaal 
verspreide karakter van het aandeelhouder-
schap verhogen de kans dat een Big6-kantoor 
wordt gekozen. 
Uit de resultaten blijkt ook dat er een 
onderscheid wordt gemaakt tussen Big6 en 
non-Big6, maar niet tussen de middelgrote en 
kleine kantoren.  
dit onderzoek is gesitueerd net na het ontstaan 
van een “nieuwe markt” waarbij auditoren 
voorheen verplicht werden aangeduid en nu vrij 
kunnen worden gekozen.

hay & davis 
(2004)

380 “verenigingen” 
(incorporated societies) in 
Nieuw-Zeeland

deze incorporated societies, vergelijkbaar met 
verenigingen, zijn volledig vrij in het al dan niet 
aanstellen van een auditor en de keuze van de 
auditor. Er werd vastgesteld dat de vrijwillige 
keuze voor een audit positief gecorreleerd is 
met de grootte van de cliënt en het aandeel 
van de personeelskosten (agency-theorie-
variabelen). de keuze voor een audit van hogere 
kwaliteit is positief gecorreleerd met een hogere 
schuldgraad en hogere personeelskosten. 

tate (2007) 16.000 non-profit organisaties 
in de v.s.

Hoewel er verschillende determinanten kunnen 
worden gevonden voor de beslissing om van 
auditor te veranderen, is enkel de grootte van 
de cliënt relevant voor de keuze van een zeer 
groot kantoor in plaats van een kleiner kantoor 
(cf. wijziging auditor)

broye 
& weill 
(2008)

comparatief onderzoek 
op 47.000 bedrijven uit 10 
Europese landen

de invloed van de schuldgraad op de keuze 
van de auditor (er wordt een positief verband 
verwacht tussen de schuldgraad en de keuze 
voor een groot auditkantoor) lijkt bevestigd 
in de v.s. door voorgaand onderzoek. in 
Europa treffen wij verschillende resultaten 
aan naargelang het onderzochte land (negatief 
verband in België). Die verschillen kunnen 
worden verklaard aan de hand van het niveau 
van bescherming van de schuldeisers en de 
rapporteringsvereisten. Hoe hoger beide 
determinanten, hoe sterker de keuze voor 
grote auditkantoren in bedrijven met hoge 
schuldgraad. Hoe hoger de auditor liability 
exposure, hoe kleiner de kans op de aanstelling 
van een groot kantoor in bedrijven met een hoge 
schuldgraad.
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71. Wij kunnen vaststellen dat er weinig onderzoek is gebeurd naar de factoren die de 
keuze van de bedrijfsrevisor beïnvloeden in non-profitorganisaties. De enige twee studies 
die ons bekend zijn, hebben bovendien betrekking op Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de auditmarkt in België niet dezelfde 
kenmerken heeft als in angelsaksische landen (weets & jegers, 1997).

72. de tweede methodologische benadering bestaat in het rechtstreeks bevragen 
van de motieven van de cliënt met betrekking tot de auditorkeuze. Slechts een 
handvol studies hebben via dergelijke bevraging gepeild naar de auditorkenmerken 
die van belang zijn bij de keuze voor een bedrijfsrevisor. geen enkele daarvan had 
betrekking op non-profitorganisaties. In Tabel 6 worden de resultaten van de studies 
weergegeven. 

Tabel 6. Overzicht keuze-onderzoek: bevraging bij de cliënt

Onderzoek Steekproef Methode belangrijkste bevindingen
addams & 
allred (1994 en 
2002)

de algemeen 
directeurs 
van 500 
snelgroeiende, 
niet-beurs-
genoteerde 
bedrijven in 
de v.s.

Enquête waarbij 
12 mogelijke 
criteria werden 
voorgelegd. 
bruikbare 
respons was 
23% in 2002 en 
45% 1994.

12 criteria werden getest via één enkel 
statement per criterium. dit is de lijst in 
volgorde van belangrijkheid. daarbij wordt 
tussen haakjes eerst het rangordecijfer 
van 2002 weergegeven, gevolgd door het 
rangordecijfer van 1994:
– Technische expertise (1/2)
– relatie tussen de belangrijkste 

medewerkers van de bedrijfsrevisor en 
de cliënt (2/1)

– industrie-expertise (3/4)
– Honorarium (4/3)
– spectrum van aangeboden diensten (5/6)
– Kwaliteit van de formele, mondelinge 

presentatie van de offerte (6/5)
– locatie van het bedrijfsrevisorenkantoor 

(7/11)
– aanbeveling door een contactpersoon in 

een andere organisatie (8/9)
– Kwaliteit van de geschreven offerte (9/8)
– grootte van het bedrijfsrevisorenkantoor 

(10/7)
– bedrijfsrevisor is gekend door 

een belangrijke persoon binnen de 
organisatie/raad van bestuur (11/10)

– bedrijfsrevisorenkantoor is internatio-
naal actief (12/12)
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Onderzoek Steekproef Methode belangrijkste bevindingen
rummel, 
davidson & 
acton (1999)

383 senior 
accountants 
in de v.s. 
(bedrijven) 

Enquête 
responsgraad 
24%

voor elk van 15 criteria (één statement per 
criterium) werd gevraagd om het belang 
aan te geven bij de keuze van de Certified 
Public Accountant. dit is de rangorde van 
de tien belangrijkste criteria:
– persoonlijke integriteit
– Haalt deadlines
– Heeft expertise in de sector
– schenkt persoonlijke aandacht
– correcte prijszetting
– afgeleverd werk ziet er professioneel uit
– partners zijn bereikbaar
– beantwoordt telefonische oproepen
– persoonlijkheid van de teamleden
– grootte van het kantoor

stanny, nowak 
& anderson 
(2000)

1224 cliënten 
van een 
nationaal 
opererend 
accountants-
kantoor in de 
v.s. 

Enquête 
responsgraad 
22%

gaat na welke criteria belangrijk zijn bij 
de keuze van een accountantskantoor 
en het verlengen van de samenwerking. 
Er werden 24 criteria bevraagd, telkens 
via één statement. Wij geven de 14 
belangrijkste weer. Tussen haakjes staat 
de rangorde aangegeven voor de keuze, 
respectievelijk de verlenging. de criteria 
waarvoor een groot verschil in belangrijk-
heid bestaat, zijn cursief weergegeven. Er 
is een duidelijke verschuiving in criteria: 
bij de verlenging kan men immers meer 
beroep doen op de eigen ervaring:
– persoonlijke integriteit (1/2)
– Technische- en sector-expertise (2/5)
– beantwoordt telefonische oproepen (3/4)
– grootte van het kantoor (4/17)
– persoonlijkheid van de partner (5/8)
– Aanbevolen door cliënt/bekende/vriend 

(6/-)
– prijszetting (7/9)
– partners zijn bereikbaar (8/12)
– persoonlijkheden van de teamleden 

(9/11)
– professioneel voorkomen (10/15)
– Haalt deadlines (-/1)
– Kwaliteit van de service (-/3)
– afgeleverd werk ziet er professioneel uit 

(-/7)
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Onderzoek Steekproef Methode belangrijkste bevindingen
sands & 
mcphail (2003)

584 beurs-
genoteerde 
australische 
bedrijven 
(executives)

Enquête per 
post bruikbare 
respons was 
24% (143 
bedrijven) met 
daarna een 
post survey 
telefonisch 
interview

Via factoranalyse op 54 statements werden 
negen criteria geïdentificeerd. Dit is de 
lijst in volgorde van belangrijkheid bij de 
herbenoeming van de auditor:
– Technische competentie
– Klantgerichtheid
– perceptie van kwaliteit van audit 
– betrouwbaarheid en bereikbaarheid
– aanbod van niet-auditdiensten
– voorbereiding en communicatie van de 

offerte (*)

– industrie-specialist
– Honorarium (*)

– Geografische bereikbaarheid
de criteria die aangeduid worden met (*) 
zijn belangrijker bij de aanstelling van 
een andere auditor (switch), dan bij de 
herbenoeming van de huidige auditor.

73. vier studies (addams & allred, 1994; addams & allred, 2002; rummel, davidson 
& acton, 1999; stanny, anderson & nowak, 2000) analyseren de keuzecriteria voor een 
auditor/accountant aan de hand van één enkel statement per criterium. in het onderzoek 
van sands & mcphail (2003) worden meer dan 80 statements via factor-analyse herleid 
tot negen keuzefactoren. 

74. de resultaten van deze studies zijn zeer gelijklopend. naast de expertise 
(technische expertise en/of kennis van de sector) is ook de klantgerichtheid van de 
auditor en de relatie auditor-cliënt een belangrijk aandachtspunt. Ook meer formele 
aspecten zoals de communicatie van de offerte, de locatie van het kantoor, de grootte 
van het auditorkantoor en het professionele voorkomen van de staf spelen een rol. 
prijszetting komt in elk onderzoek naar voren als een criterium, maar zeker niet het 
belangrijkste. 

logischerwijze zijn de criteria voor de verlenging van een mandaat gedeeltelijk verschil-
lend van de criteria voor de eerste keuze van de auditor. In het eerste geval kan de cliënt 
zich immers baseren op de persoonlijke ervaring met het auditorkantoor, terwijl in het 
laatste geval aanbevelingen door derden ook een belangrijke rol spelen.

75. Wij kunnen concluderen dat er leemtes zijn in de literatuur rond auditorkeuze. 
Vooreerst is er bijzonder weinig onderzoek naar non-profitorganisaties. Nochtans 
argumenteert tate (2007, p. 47) “the culture, organizational structure, and financial 
needs of nonprofit organizations are different from that of the for-profit sector, and 
therefore, the monitoring needs provided by external auditors may be different”. Er zijn 
met andere woorden redenen om aan te nemen dat de noden van non-profitorganisaties 
anders kunnen zijn dan die van ondernemingen. 

Ten tweede is het zo dat er bij ons weten geen studies in België zijn verricht om via enquêtes 
zicht te krijgen op de factoren die de auditorkeuze beïnvloeden. 
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Tenslotte is er nog geen onderzoek verricht dat cliëntkenmerken en enquêtegegevens 
combineert in de zoektocht naar de verklaring voor de keuze van een auditor. de 
bestaande studies leveren met andere woorden een goed uitgangspunt voor het onderzoek 
naar de non-profitsector in België, maar er zouden verschillen kunnen optreden in de 
resultaten. Een vergelijking met de resultaten van voorgaand onderzoek is dus zowel 
noodzakelijk als leerrijk.





HOOFDSTUK 2

PERCEPTIEONDERzOEK

CHAPITRE 2

ETUDE SUR LA PERCEPTION
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2.1. algEMEEn

76. Een belangrijke doelstelling van deze studie is na te gaan hoe belgische verenigingen/
stichtingen de hoofdzakelijk ten gevolge van de wetgeving opgelegde externe financiële 
audit percipiëren. In de wetenschappelijke literatuur werd eerder aandacht geschonken 
aan de perceptie van diverse groepen belanghebbenden (ook wel stakeholders genoemd) 
met betrekking tot de externe financiële controle. Belangrijk is echter wel op te merken 
dat in de meeste van deze studies gepeild wordt naar de mate waarin bepaalde factoren, 
volgens de respondenten, bijdragen tot de kwaliteit van de externe financiële audit 
(schroeder, solomon & vickrey, 1986; carcello, hermanson & mcgarth, 1992; 
chen, shome & su, 2001; duff, 2004; duff, 2009). 

Bij dit type van onderzoek gaat het dus niet om een beoordeling van de huidige (en/of 
voorgaande) auditor, maar dienen respondenten het belang van bepaalde kenmerken 
te beoordelen volgens de mate waarin ze (zouden) bijdragen tot de kwaliteit van een 
externe financiële audit. 

Typerend voor dit onderzoek is dat doorgaans verschillende groepen stakeholders 
(bv. auditors, financieel directeurs, beleggers en fondsenbeheerders) bevraagd worden 
en dat de percepties van de verschillende belangengroepen vervolgens met elkaar 
vergeleken worden. Een interessante bevinding in dat opzicht is dat er doorgaans 
belangrijke verschillen waar te nemen zijn inzake percepties tussen de auditors 
(doorgaans auditpartners) enerzijds en de andere groepen stakeholders anderzijds. 
Uit de studie van carcello et al. (1992) blijkt, bijvoorbeeld, dat cliënten (zijnde de 
ondernemingen) veel meer belang toekennen aan “het beantwoorden aan de noden van 
de klant” dan auditpartners. 

77. slechts een handvol studies (behn, carcello, hermanson & hermanson, 1997; 
sucher, moiser & Zarova, 1998; ismail, haron ibrahim, & isa, 2006; daugherty & 
tervo, 2008) heeft gepeild naar een beoordeling van de huidige (en/of voorgaande) 
auditor (zijnde het auditkantoor en/of het auditteam). 

deze manier van werken biedt nochtans een aantal belangrijke voordelen, daar het 
mogelijk wordt na te gaan in welke mate ondernemingen tevreden zijn over de aan 
hen geleverde auditdiensten en er tevens kan worden nagegaan welke factoren een 
(belangrijke) invloed uitoefenen op die mate van tevredenheid.

deze informatie is dan bijvoorbeeld nuttig voor auditors om de door hen geleverde 
diensten te optimaliseren en op die manier de (gepercipieerde) kwaliteit van de audit te 
verhogen (daugherty & tervo, 2008). dit laatste kan op zijn beurt aanleiding geven 
tot het bekomen van bijkomende opdrachten, daar svanström & sundgren (2010) een 
significant positief verband vaststellen tussen de gepercipieerde kwaliteit van de externe 
financiële audit en het bedrag dat door de auditor gefactureerd wordt voor bijkomende 
en/of aanvullende diensten. 

78. Een aantal studies toont aan dat auditors de verwachtingen van hun cliënten niet 
steeds correct inschatten (ismail, haron, ibrahim & isa, 2006), wat duidelijk aangeeft 
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dat dit type onderzoek van belang is. Zoals eerder gesteld door andersen (1999), hebben 
de meeste auditors onvoldoende kennis over zichzelf en/of over de noden van de cliënt 
om de kwaliteit van de door hen geleverde diensten te verbeteren.

79. Tabel 7 geeft een overzicht van voorgaande studies waarin gepeild wordt naar een 
beoordeling van de huidige (en/of voorgaande) auditor. alvorens de resultaten van deze 
studies te bespreken, is het nuttig op te merken dat er een aantal belangrijke verschillen 
optreden tussen deze studies (waardoor de resultaten van de studies onderling moeilijk 
te vergelijken zijn).

80. Een eerste verschil heeft betrekking op de gehanteerde vragenlijsten. daar waar 
ismail et al. (2006) gebruik maken van een vragenlijst die ontwikkeld werd in de marke-
tingliteratuur voor de beoordeling van diensten (de zogenaamde sErvQUal-schaal die 
22 kenmerken omvat), nemen de overige studies in hun vragenlijsten kenmerken op die 
reeds aan bod kwamen in onderzoek waarin gepeild wordt naar factoren die bijdragen 
tot de kwaliteit van de externe financiële audit (cf. supra, nr. 76.). 

bij deze laatste studies zien wij tevens onderlinge verschillen met betrekking tot 
het aantal in de vragenlijst opgenomen kenmerken (gaat van 9 tot 14 kenmerken, 
afhankelijk van de studie). verder is het nuttig op te merken dat de door ismail et al. 
(2006) gehanteerde SERVQUAL-schaal niet specifiek is toegespitst op de auditsector (de 
schaal werd immers ontwikkeld voor de beoordeling van diensten in het algemeen), daar 
waar de in de andere studies gebruikte vragenlijsten wel specifiek voor de beoordeling 
van auditdiensten werden ontwikkeld.

81. Een tweede verschil heeft betrekking op het doel van de studies. daar waar behn et 
al. (1997) en ismail et al. (2006) zich toespitsen op de relatie tussen de gepercipieerde 
prestaties van de auditor en de mate van cliëntentevredenheid, leggen Sucher et al.(1998) 
zich toe op factoren die de gepercipieerde prestaties van de auditor kunnen verklaren. 
Wat de studies wel gemeen hebben is dat ze zich allemaal toespitsen op een bevraging 
bij grote beursgenoteerde ondernemingen.
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2.2. OVERZICHT VAN HET PERCEPTIEONDERZOEK

Tabel 7. Overzicht van het perceptieonderzoek

Onderzoek Steekproef Methode belangrijkste bevindingen
behn et al. 
(1997)

financieel directeurs 
van de fortune 1000 
ondernemingen 
(v.s.)
responsgraad 50 %

vragenlijst (12 
kenmerken) waarin 
gepeild wordt naar 
de prestaties van de 
auditor

– de belangrijkste determinanten 
voor cliëntentevredenheid hebben 
betrekking op communicatie en 
interactie (inspelen op de noden 
van de cliënt; de mate waarin de 
ondernemingsleiding betrokken 
wordt bij het controleproces; en 
effectieve en continue interactie 
met het auditcomité).

– Een goede kennis van de sector 
en eerdere ervaringen met de 
auditor hebben een positieve 
invloed op cliëntentevredenheid.

– Cliëntentevredenheid ligt 
significant hoger indien het 
gaat om een recent aangestelde 
auditor.

sucher et al. 
(1998)

financieel directeurs 
van 1040 Tsjechische 
joint stock 
ondernemingen
responsgraad 44 %

A. vragenlijst  
(9 kenmerken) 
waarin gepeild 
wordt naar de 
prestaties van de 
auditor

de beoordeling van de huidige 
auditor wordt positief beïnvloed 
door persoonlijk contact, eerdere 
ervaringen met en een goede kennis 
van de auditor, en de namen van de 
belangrijkste cliënten van de auditor

ismail et al. 
(2006)

500 ondernemingen 
genoteerd op de 
bursa saham 
(Maleisië)
responsgraad 23 %

B vragenlijst (22 
kenmerken) 
ontwikkeld in 
de marketingli-
teratuur waarin 
gepeild wordt 
naar de prestaties 
van de auditor

– algemeen gesproken voldoen de 
prestaties van de auditor niet aan 
de verwachtingen van de klant.

– Tastbaarheid, betrouwbaarheid 
en empathie zijn de belang-
rijkste determinanten voor 
cliëntentevredenheid.

– Cliëntentevredenheid is een 
belangrijke determinant voor 
loyaliteit.

daugherty & 
tervo (2008)

– leden van het 
auditcomité;

– algemeen 
directeurs; en 

– financieel 
directeurs van de 
s&p 500 onder-
nemingen (v.s.) 
responsgraad 6 %

C vragenlijst (14 
kenmerken) 
waarin gepeild 
wordt naar de 
prestaties van de 
auditor

algemeen gesproken stroken 
de percepties van de leden van 
het auditcomité met die van de 
algemeen en financieel directeurs.

82. Zoals blijkt uit Tabel 7 kunnen een aantal interessante conclusies getrokken worden 
op basis van de voorgaande studies. 

vooreerst blijkt uit het onderzoek van ismail et al. (2006) dat, algemeen gesproken, de 
verwachtingen van de cliënt niet ingelost worden door de auditor. 
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verder blijkt uit het onderzoek van behn et al. (1997) en sucher et al. (1998) duidelijk 
het belang van persoonlijk contact en een goede communicatie tussen de auditor en de 
cliënt. Het gaat hier bijvoorbeeld om effectieve interactie met het auditcomité en de 
wens van de ondernemingsleiding om betrokken te worden bij het controleproces. de 
resultaten van beide studies geven eveneens aan dat eerdere ervaringen met de auditor 
een gunstige invloed hebben op de cliëntentevredenheid. 

Een goede kennis van de sector van de cliënt blijkt eveneens bij te dragen tot de 
cliëntentevredenheid (behn, carcello, hermanson & hermanson, 1997). Tot slot is 
het nuttig op te merken dat de resultaten van daugherty & tervo (2008) suggereren 
dat het type respondent geen invloed heeft op de perceptie van de prestaties van de 
auditor. de resultaten van deze studie geven immers aan dat er een belangrijke mate van 
consensus bestaat met betrekking tot de beoordeling van de auditor tussen verschillende 
types respondenten.

83. Tot op heden werden niet-beursgenoteerde ondernemingen en verenigingen, die 
nochtans een belangrijk deel van de auditmarkt vertegenwoordigen in heel wat landen, 
buiten beschouwing gelaten in dit type van onderzoek. 

desalniettemin is het belangrijk op te merken dat bevindingen op basis van steekproeven 
van grote beursgenoteerde ondernemingen niet noodzakelijk ook gelden voor kleinere 
niet-beursgenoteerde ondernemingen. Zoals aangegeven door behn et al. (1997) is het 
bijvoorbeeld best denkbaar dat auditors meer aandacht schenken aan hun grote cliënten, 
wat de cliëntentevredenheid bij grote cliënten ten goede zal komen. 

anderzijds is het zo dat grote ondernemingen doorgaans meer ervaring hebben met 
externe dienstverleners (bv.in het kader van consulting-opdrachten), wat mogelijk een 
negatieve invloed zal hebben op de tevredenheid over de auditdiensten (vergelijking 
met andere geleverde diensten is immers mogelijk en bijgevolg zal men minder snel 
onder de indruk zijn van de geleverde prestaties). 

Tenslotte is het belangrijk op te merken dat de voordelen van een externe financiële audit 
meer vanzelfsprekend zijn voor beursgenoteerde ondernemingen (onderzoek toont aan 
dat de externe financiële audit een gunstige invloed kan hebben op de aandelenkoers 
(teoh & wong, 1993)), waardoor ze een externe financiële audit naar alle waarschijnlijk-
heid gunstiger gezind zijn (wat de perceptie daaromtrent gunstig kan beïnvloeden).
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3.1. inlEiding

84. Tal van belgische verenigingen en stichtingen doen (cf. infra, deel 3) een beroep 
op de diensten van een commissaris, zijnde een bedrijfsrevisor ingeschreven in het 
openbaar register van het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr). commissarissen 
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar (art. 135, eerste lid W. 
Venn.). Het staat cliënten vrij na afloop van deze driejarige periode van commissaris te 
veranderen. de onderstaande literatuurstudie geeft een overzicht van de oorzaken van 
dergelijke cliëntgeïnitieerde veranderingen van commissaris.

de belangrijkste bezorgdheid met betrekking tot dergelijke veranderingen is dat deze 
het gevolg kunnen zijn van opportunistisch gedrag van cliënten. Zo kunnen cliënten 
“shoppen” met het oog op een goedkeurende verklaring (chow & rice, 1982), winst-
sturing (davidson, jiraporn & dadalt, 2006) of een lager audithonorarium (johnson 
& lys, 1990). Een mogelijk risico is dat dit de geloofwaardigheid van de jaarrekening 
en van het auditberoep ondermijnt. 

85. Een verandering van auditor kan echter ook legitiem zijn. voorbeelden zijn een 
legitieme onenigheid tussen de cliënt en de auditor met betrekking tot overdreven conser-
vatisme van de auditor (davidson, jiraporn & dadalt, 2006), of een gerechtvaardigde 
overstap naar een auditor met een betere reputatie om meer geloofwaardige informatie 
te bieden aan kapitaalverschaffers (johnson & lys, 1990). dergelijke veranderingen 
kunnen de auditkwaliteit verbeteren. 

86. Zowel opportunistische als legitieme veranderingen van auditor gaan echter gepaard 
met de teloorgang van de kennis vergaard door de vorige auditor (nashwa, 2004). dit 
kan de auditkwaliteit nadelig beïnvloeden.

87. Het is belangrijk de (legitieme en niet-legitieme) oorzaken van auditorveranderingen 
in kaart te brengen. inzicht in deze oorzaken kan regulerende autoriteiten begeleiden 
in het uitstippelen van een beleid dat niet-legitieme veranderingen verhindert, maar 
tegelijkertijd legitieme veranderingen niet ontmoedigt.
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3.2. OVERZICHT LITERATUUR

88. Er bestaat een uitgebreide wetenschappelijke literatuur rond verandering van 
commissaris of auditor changes. Tabel 8 geeft een overzicht van de uitgevoerde studies, 
inclusief methode, gebruikte steekproef en onderzoeksresultaten. in functie van de 
onderstaande bespreking worden de geïdentificeerde oorzaken van auditorveranderingen 
opgedeeld in acht categorieën.

89. Een eerste oorzaak van auditorverandering is opinion shopping. verscheidene studies 
tonen aan dat cliënten van auditor veranderen als reactie op een niet-goedkeurende 
verklaring (krishnan, krishnan & stephens, 1996; krishnan & stephans, 1995; chow 
& rice, 1982), een going concern verklaring (carey, geiger & o’connell, 2008; 
ettredge, li & scholZ, 2007; vanstraelen, 2003), een gewijzigde verklaring omtrent 
het interne controlesysteem (ettredge, li & scholZ, 2007; roberts, gleZen & jones, 
1990) en een controleverslag dat niet-naleving van wetten en regulering meldt (roberts, 
gleZen & jonres (1990)). volgens de resultaten van archambault & deZoort (2001) en 
carcello & neal (2003) kunnen opportunistische veranderingen van auditor verhinderd 
worden door een effectief auditcomité. williams (1988), haskins & williams (1990) en 
krishnan (1994) vinden geen bewijs van opinion shopping. Wat de gevolgen van opinion 
shopping betreft, tonen de resultaten dat cliënten na de switch niet meer kans hebben 
om een goedkeurende verklaring te verkrijgen (chow & rice, 1982; smith, 1986).

90. Onenigheid over de interpretatie van accountingprincipes vormt een tweede oorzaak 
van auditorveranderingen. krishnan (1994) en defond & subramanyam (1998) vinden 
dat een conservatieve interpretatie van accountingprincipes door de auditor positief 
gerelateerd is aan de kans dat cliënten van auditor veranderen. beattie & fearnley 
(1995), addams & davis (1994) en marten (1995) komen echter tot de bevinding dat 
onenigheid tussen cliënten auditor op dit vlak geen stimulans voor auditorverandering is.

91. Een derde oorzaak van een door de cliëntgeïnitieerde auditorverandering is het 
audithonorarium. voor beursgenoteerde ondernemingen komen ettredge, li & scholZ 
(2007), haskins & williams (1990), woo & koh (2001), addams & davis (1994) en 
addams, davis & mano (1996) tot de bevinding dat een hoog audithonorarium cliënten 
ertoe aanzet van auditor te veranderen met het oog op kostencontrole. 

Het audithonorarium als oorzaak van auditor change is volgens de (Maltese) studie van 
magri & baldacchino (2004) belangrijker voor kleine cliënten en non-BigN-cliënten 
dan voor grote cliënten en BigN-cliënten. 

Verscheidene studies, waaronder studies in de Verenigde Staten non-profitsector, tonen 
aan dat auditkantoren de prijs voor initiële contracten drukken om cliënten aan te trekken, 
het zogenaamde fenomeen van low-balling (johnson & lys, 1990; roberts, gleZen & 
jones, 1990; tate, 2007). baber, brooks, & ricks (1987) vinden echter geen bewijs 
van low-balling in de overheidssector van north carolina: het audithonorarium van de 
opvolgende auditor bleef gedurende meerdere jaren lager dan het laatste honorarium 
van de vorige auditor. 
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ook butterworth & houghton (1995) kunnen geen low-balling aantonen in de austra-
lische auditmarkt: het audithonorarium voor het initiële contract met de nieuwe auditor 
was niet significant lager dan het laatste honorarium van de vorige auditor.

92. Ten vierde zijn cliënten meer geneigd om van auditor te veranderen naar aanleiding 
van (wijzigingen in) bepaalde klantgerelateerde kenmerken. Financiële moeilijkheden 
van de cliënt zijn een aanleiding om van auditor te veranderen (hudaib & cooke, 2005; 
haskins & williams, 1990; schwartZ & menon, 1985). schwartZ & menon (1985) 
vinden in hun steekproef van falende ondernemingen geen systematische richting in 
de verandering van auditor (naar non-Big n of naar Big n). 

Bijgevolg zoeken cliënten in moeilijkheden enerzijds een goedkopere non-Bign-auditor 
om kosten te besparen en anderzijds een duurdere Bign-auditor die meer consultancy 
diensten kan leveren. ook stijgende agencykosten bij de cliënt (cf. supra, nr. 63) zijn 
een reden om van auditor te veranderen (woo & koh, 2001; francis & wilson, 1988). 
Agency-kosten hebben betrekking op factoren die het moeilijker maken voor eigenaars 
om managers te controleren en voor schuldverschaffers om managers en eigenaars te 
controleren. 

Agency-kosten worden belangrijker wanneer er bijkomend eigen vermogen wordt 
aangetrokken bij nieuwe aandeelhouders, wanneer het management in mindere mate 
aandeelhouder is van het bedrijf en wanneer de onderneming meer beroep doet op 
schuldfinanciering, giften en subsidiëring. Voornamelijk dit laatste is belangrijk in 
de context van de non-profitsector. In dergelijke gevallen is er grotere nood aan een 
kwalitatieve externe controle en stijgt de kans dat cliënten overstappen naar een groter 
auditkantoor met goede reputatie (defond, 1992; johnson & lys, 1990). 

niet alle onderzoeken wijzen echter in deze richting. de studies van roberts, gleZen 
& jones (1990) en Tate (2007) in de non-profitsector vinden geen verband tussen een 
wijziging in schuldgraad en een verandering van auditor. ook de studies van healy 
& lys (1986) en haskins & williams (1990) vinden geen verband tussen nieuwe 
financieringsbronnen (schulden en/of eigen vermogen) en verandering van auditor. 

Verder worden ook groei, grootte en internationale activiteiten van de cliënt in 
verband gebracht met het aantal agency-relaties, agency-kosten en de kans dat cliënten 
overstappen naar een grotere auditor (chaney, jeter & shaw, 1997; haskins & williams, 
1990; johnson & lys, 1990). 

verder vindt williams (1988) dat negatieve media-aandacht gericht op de cliënt de 
kans op een auditorwijziging vergroot. tate (1997) vindt voor de non-profitsector 
dat wijzigingen in operationele structuur (wijziging in percentage fondsen verkregen 
via giften versus subsidies, wijziging in percentage van de kosten aangewend voor 
administratie versus fondsenwerving) positief gerelateerd zijn aan een verandering 
van auditor. 

Tot slot wordt een wijziging in het management van de cliënt in verband gebracht met 
auditorverandering (beattie & fearnley, 1995). Mogelijk is het nieuw management 
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niet tevreden met de oude auditor, wil het breken met oude accountingprincipes of kent 
het een andere auditor. In de non-profitstudie van roberts, gleZen & jones (1990) 
wordt er echter geen significant verband gevonden tussen wijzigingen in het bestuur 
van scholen en veranderingen van auditor.

93. Ten vijfde kunnen ook auditorgerelateerde kenmerken tot cliëntgeïnitieerde 
auditorverandering  leiden. haskins & williams (1990) en williams (1988) tonen 
aan dat het mandaat van een auditor met onvoldoende sectorspecialisatie een kleinere 
kans op verlenging heeft dan het mandaat van een sectorspecialist. in de studie van 
eichenseher & shields (1983) wordt een gebrek aan sectorspecialisatie echter niet 
significant bevonden. 

verder toont williams (1988) aan dat er sneller van auditor veranderd wordt indien er 
nog niet lang met de auditor wordt samengewerkt. 

Ten slotte vinden beattie & fearnley (1995) dat auditorreputatie en meer bepaald 
een gepercipieerd gebrek aan auditorkwaliteit, een rol speelt in de meeste auditor-
veranderingen. Daarentegen classificeert de studie van haskins & williams (1990) 
auditorreputatie en -kwaliteit slechts als matig belangrijk/relatief onbelangrijk in het 
verklaren van auditorveranderingen.

94. Een zesde reden voor auditorverandering is een slechte werkrelatie tussen cliënt 
en auditor. Er kan worden gerefereerd naar vier studies gebaseerd op enquêtes, die het 
belang van gedragsmatige aspecten onderzoeken inzake de beslissing om van auditor 
te veranderen. 

magri & baldacchino (2004) enaddams & davis (1994) komen tot de bevinding 
dat gedragsmatige aspecten belangrijker zijn dan economische aspecten inzake de 
beslissing om van auditor te veranderen. Zij vinden dat een verslechterde werkrelatie 
tussen cliënt en auditor, een moeilijke toegankelijkheid van de auditor en een gebrek 
aan proactiviteit en responsiviteit in hoofde van de auditor de belangrijkste redenen zijn 
om van auditor te veranderen. 

deze redenen worden belangrijker bevonden dan bijvoorbeeld het audithonorarium en 
de ervaring en competentie van de auditor. eichenseher & shields (1983) en addams, 
davis & mano (1996) tonen ook aan dat een onvoldoende proactiviteit en responsiviteit 
om aan de noden van de cliënt tegemoet te komen belangrijk zijn als stimulans om van 
auditor te veranderen, maar het audithonorarium wordt nog belangrijker bevonden. 

Nadere analyse van deze vier studies leert dat beursgenoteerde ondernemingen 
economische aspecten, met name honorarium, toch nog belangrijker achten dan 
gedragsmatige aspecten, terwijl dit bij niet-beursgenoteerde ondernemingen niet zo 
is. magri & baldacchino (2004), addams, davis & mano (1996) en addams & davis 
(1994) komen allen tot de bevinding dat interpersoonlijke conflicten tussen de auditor 
en de cliënt geen belangrijke motivatie zijn voor switching.
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95. Een zevende oorzaak van auditorverandering wordt gevormd door fusies van de cliënt 
of van auditkantoren. Met betrekking tot de fusies van Bign en non-Bign-auditkantoren 
komen healy & lys (1986) tot de bevinding dat grote cliënten meer geneigd zijn het 
resulterende Big N-auditkantoor te behouden dan kleine cliënten. Met betrekking tot de 
fusies van cliënten vinden anderson et al. (1993) en branson & breesch (2004) voor 
respectievelijk australische en belgische dochterondernemingen dat verworven onder-
nemingen doorgaans overstappen naar de auditor van de verwervende onderneming.

96. Tot slot kan de beslissing om van auditor te veranderen te wijten zijn aan voorkeuren 
van aandeelhouders. dao, mishra & raghunandan (2008) vinden dat naarmate het 
mandaat van de auditor langer duurt, aandeelhouders minder geneigd zijn de verlenging 
van dit mandaat goed te keuren. Aandeelhouders associëren lange mandaten klaar-
blijkelijk met lagere auditkwaliteit. marten (1995) toont aan dat een wijziging in 
aandeelhouderschap positief geassocieerd is met een verandering van auditor.

Tabel 8. Literatuuroverzicht: determinanten van auditorverandering

Onderzoek Methode Steekproef Geteste variabelen met betrekking tot de 
auditorverandering

Significant/belangrijk in 
beslissing tot switching (of 
omschrijving bevinding)

Niet significant/ 
onbelangrijk

chow & rice 
(1982)

archival v.s., 1973-1974, 
beursgenoteerd, 
9.460 firm-year- 
observaties

– niet-goedkeurende 
verklaring

eichenseher 
& shields 
(1983)

enquête v.s., 1976-1977, 
beursgenoteerd, 
81 cfo’s van 
switchers

– hoog audithonorarium
– slechte werkrelatie

gebrek aan 
sector-specialisatie

schwartZ 
& menon 
(1985)

archival v.s., 1974-1982, 
gematchte 
steekproef van 
132 faillerende 
en 132 niet-
faillerende 
ondernemingen

– financiële moeilijkheden 
(roa)

– kleine cliënten (enkel 
binnen subset van 
financieel gezonde 
ondernemingen)

binnen de subset 
van faillerende 
ondernemingen:
– auditopinie
– wijziging 

management 
klant

– grootte klant
healy & lys 
(1986)

archival 110 cliënten 
betrokken in 
een fusie van 
hun non-Bign-
auditor met een 
Bign-auditor

grote cliënten zijn eerder 
geneigd de nieuw gefusi-
oneerde Big-n-auditor te 
behouden dan kleine cliënten

Nieuwe financie-
ringsbronnen

baber, 
brooks & 
ricks (1987)

archival v.s., 1981-1984, 
overheidssector, 
37 initiële 
opdracht met 
nieuwe auditor

initiële opdracht met nieuwe 
auditor gaat gepaard met 
lager audithonorarium, 
hetwelk gradueel stijgt, maar 
lager blijft dan het laatste 
honorarium van de vorige 
auditor
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Onderzoek Methode Steekproef Geteste variabelen met betrekking tot de 
auditorverandering

Significant/belangrijk in 
beslissing tot switching (of 
omschrijving bevinding)

Niet significant/ 
onbelangrijk

williams 
(1988)

archival v.s., 1977-1982, 
beursgenoteerd, 
gematchte 
steekproef van  
186 switchers 
(intra Big8) 
en 186 
non-switchers

– gebrek aan sectorspecia-
lisatie korte anciënniteit 
auditor

– negatieve media-aandacht

– opinion shopping 
– wijziging 
management klant 
– groei klant

haskins & 
williams 
(1990)

archival v.s., 209 
beursgenoteerde 
ondernemingen 
(intra Big8 
auditor 
changes) 

– financiële moeilijkheden 
klant

– groei klant
– kleine dimensie klant
– hoog audithonorarium 

(enkel significant 
voorcliënten met zwakke 
financiële prestatie)

– gebrek aan 
sectorspecialisatie

Matig belangrijk
– wijziging 

management 
klant

– kwaliteit 
audit-kantoor

Onbelangrijk
– ipo
– prestige 

auditkantoor
– auditverklaring

johnson & 
lys (1990)

archival v.s., 1973-1982, 
beursgenoteerd, 
gematchte 
steekproef van 
603 switchers 
en 147 
non-switchers

– hoog audithonorarium  
(à low-balling tijdens 
initiële opdracht van de 
opvolgende auditor)

– groei cliënten nieuwe 
financieringsbronnen  
(à verandering naar 
groter auditkantoor)

– niet-goedkeurende 
verklaring

– grootte cliënt
roberts, 
gleZen & 
jones (1990)

archival 
enquête

V.S., non-profit, 
87 switchers 
+ 271 random 
non-switchers 

– auditor rapporteert niet 
naleving van wetten en 
regulering

– kleine dimensie klant
– auditorverandering gaat 

gepaard met reductie 
audithonorarium 

– nieuwe 
financiering

– wijziging in 
schoolbestuur/ 
bestuur 
schooldistrict

defond 
(1992)

archival v.s., beursgeno-
teerd,  
101 verticale 
veranderingen 
(bv. van 
non-Bign naar 
Bign) en 30 
horizontale 
veranderingen

daling management- 
eigendom, stijging 
schuldgraad, nieuwe finan-
cieringsbronnen en groei 
van de cliënt (d.i. stijgende 
agency-kost)
àmeer verandering van 
non-Bign naar Bign 

winststuring
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Onderzoek Methode Steekproef Geteste variabelen met betrekking tot de 
auditorverandering

Significant/belangrijk in 
beslissing tot switching (of 
omschrijving bevinding)

Niet significant/ 
onbelangrijk

addams & 
davis (1994)

 enquête v.s.– inc. 500, 
alle niet-
beursgenoteerde 
bedrijven

– gebrek aan proactiviteit
– gebrek aan responsiviteit
– gebrek aan nieuwe ideeën
– gebrek aan inzicht in de 

onderneming
– hoog honorarium

– interpersoonlijke 
conflicten 

– onenigheid over 
accounting-
principes

krishnan 
(1994)

archival v.s., 1986-1987, 
beursgenoteerd, 
2989 firm-year 
observaties

conservatieve auditpraktijken onenigheid over 
auditverklaring

marten 
(1995)

enquête duitsland, 
1989-1991, 
235 geswitchte 
middelgrote 
en grote 
ondernemingen

–  wijziging aandeelhouders 
of management

–  zelfde auditor voor hele 
groep

–  hoog audithonorarium 
(maar geen bewijs van 
low-balling)

– financiële 
moeilijkheden

– onenigheid over 
accounting-
principes

beattie & 
fearnley 
(1995)

enquête UK, 1992, 
beursgenoteerd, 
210 financieel 
directeurs 

–  hoog honorarium
– ontevredenheid 

auditkwaliteit
–  wijziging management
–  fusie auditor
–  fusie klant
–  wijziging auditpartner

onenigheid over 
accountingprincipes

addams, 
davis & 
mano (1996)

 enquête v.s., alle 
beursgenoteerde 
ondernemingen

–  hoog audithonorarium
–  gebrek aan proactiviteit
–  gebrek aan responsiviteit
–  gebrek aan nieuwe ideeën

– interpersoonlijke 
conflicten

– onenigheid over 
accounting-
principes

defond & 
subramanyam 
(1998)

archival 1990-1993, 
beursgenoteerd, 
503 auditorwij-
zigingen

beperking van resultaat-
verhogende winststuring 
door de auditor

archambault 
& deZoort 
(2001)

archival 1994-1996, 
beursgenoteerd, 
gematchte 
steekproef 
van 30 
switchers en 30 
non-switchers

effectief auditcomité 
verhindert een niet-legitieme 
verandering
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Onderzoek Methode Steekproef Geteste variabelen met betrekking tot de 
auditorverandering

Significant/belangrijk in 
beslissing tot switching (of 
omschrijving bevinding)

Niet significant/ 
onbelangrijk

woo & koh 
(2001)

archival singapore, 
1986-1995, 
beursgenoteerd, 
gematchte 
steekproef van  
54 switchers en  
54 non-switchers

–  kleine auditfirma
– stijgende agencykosten 

(meer auditorswit-
ching in geval van 
wijziging samenstelling 
management, meer moge-
lijkheden tot winststuring, 
hogere schuldgraad, veel 
dochterondernemingen, 
snellere groei)

carcello & 
neal (2003)

archival 1988-1999 
124 bedrijven 
met going 
concern 
verklaring en 
250 bedrijven 
met goedkeu-
rende verklaring 
die van auditor 
veranderd zijn 

–  ontslag van auditor ten 
gevolge van nieuwe going 
concern-verklaring is 
minder waarschijnlijk als 
de effectiviteit van het 
auditcomité stijgt

vanstraelen 
(2003)

archival België, 
1992-1996, 
3x392 onderne-
mingen 
– 392 failliet 
– 392 met 
financiële 
moeilijkheden  
– 392 
controlegroep

cliënten zijn minder geneigd 
het driejarig auditcontract 
te vernieuwen als de auditor 
een going concern-verklaring 
uitgeeft in het derde jaar, in 
vergelijking met het eerste of 
tweede jaar
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Onderzoek Methode Steekproef Geteste variabelen met betrekking tot de 
auditorverandering

Significant/belangrijk in 
beslissing tot switching (of 
omschrijving bevinding)

Niet significant/ 
onbelangrijk

magri & 
baldacchino 
(2004)

enquête 
interview

Malta, 97 
executives van 
kleine en grote 
ondernemingen 

–  verslechtering werkrelatie
–  gebrek aan 

toegankelijkheid
–  laattijdige rapportering
–  onervaren auditteam
–  onvoldoende internatio-

naal bereik
–  groei: nood aan meer 

competentie
–  stijging honorarium

Matig belangrijk
–  onenigheid over 

accountingprin-
cipes

–  gebrek aan 
sector-speciali-
satie

–  onenigheid over 
verklaring

Onbelangrijk
–  overstap naar 

groepsauditor 
interpersoonlijke 
conflicten

–  wijziging 
management 
klant

–  hoog honorarium
–  concurrent 

benoemt zelfde 
auditkantoor

– fusie 
auditkantoor

branson 
& breesch 
(2004)

archival België, 
1993-1996, 
1.922 dochter-
ondernemingen

–  de meerderheid van 
belgische dochter-
ondernemingen benoemt 
dezelfde auditor als de 
moederonderneming

chaney, 
jeter & 
shivakumar 
(2004)

archival UK, 1994-1998, 
niet-beursge-
noteerd, 77.420 
firm-year- 
observaties

–  grote cliënt à wijziging 
eerder naar Big n-auditor

– cliënt internationaal actief 
à wijziging eerder naar 
Big n-auditor

hudaib & 
cooke (2005)

archival UK, 1987-2001, 
beursgenoteerd, 
297 onderne-
mingen die 
van auditor 
veranderd zijn 

– financiële moeilijkheden 
klant

– opinion shopping
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Onderzoek Methode Steekproef Geteste variabelen met betrekking tot de 
auditorverandering

Significant/belangrijk in 
beslissing tot switching (of 
omschrijving bevinding)

Niet significant/ 
onbelangrijk

tate (2007) archival v.s., 1997-2003, 
non-profit, 
59567 firm-year 
observaties

– wijziging in fondsenwer-
ving (giften vs. subsidies)

– wijziging in 
kostenstructuur(kosten 
voor programma-
activiteiten vs. voor 
administratie vs. voor 
fondsenwerving)

– grote dimensie klant
– controleverslag dat 

negatief reflecteert over 
management

– audithonorarium is lager 
in jaar van de wijziging

wijziging 
schuldgraad

carey, 
geiger & 
o’connell 
(2008)

archival Australië, 
onderne-
mingen in 
moeilijkheden, 
gematchte 
steekproef van 
136 onderne-
mingen met 
going concern-
verklaring en 
136 onderne-
mingen met 
goedkeurende 
verklaring

onenigheid over going 
concern-verklaring

dao, 
mishra & 
raghunandan 
(2008)

archival v.s., 2006, 635 
ondernemingen 

– aandeelhouders stemmen 
meer waarschijnlijk tegen 
de auditor voorgesteld 
door management indien 
de auditor reeds langdurig 
het auditmandaat heeft 
bekleed

97. Uit Tabel 8 blijkt dat de onderzoeksresultaten van de verscheidene studies soms 
conflicterend zijn. Verschillen in tijdsperiode, locatie (land, continent) en onderzoeks-
populatie (profit versus non-profit, beursgenoteerd vs. niet-beursgenoteerd) kunnen deze 
conflicterende bevindingen verklaren. 

ook blijkt uit Tabel 8 dat de resultaten van voorgaand wetenschappelijk onderzoek 
hoofdzakelijk gebaseerd zijn op winstbeogende bedrijven in angelsaksische landen. 
bijgevolg kunnen deze resultaten niet zomaar veralgemeend worden naar de belgische 
non-profitsector. 
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Ten eerste vertoont België een fundamenteel andere institutionele en audit context dan 
angelsaksische landen (branson & breesch, 2004). 

Ten tweede verschilt de financiering van ondernemingen van die van non-profitentiteiten 
gelet op hun subsidies, lidgelden en andere niet-ruiltransacties. 

determinanten gerelateerd aan agency-conflicten en financiële moeilijkheden spelen 
mogelijks een andere rol in de non-profitsector aangezien het winstbeogend motief 
ontbreekt, veel verenigingen/stichtingen een belangrijke maatschappelijke rol hebben 
en er geen directe welvaartsverbanden zijn tussen principalen en agenten (roberts, 
gleZen & jones, 1990).

98. als conclusie kan gesteld worden dat er tot op heden zeer weinig onderzoek rond 
auditorverandering verricht is in de non-profitsector. De enige non-profit studies die 
auditorverandering bestudeerden (roberts, gleZen & jones, 1990; tate, 2007), maken 
gebruik van (in de v.s.) publiek beschikbare gegevens, niet van vragenlijsten. beide 
studies tonen aan dat er sprake is van low-balling in de non-profitauditmarkt en komen 
tot de bevinding dat non-profits meer waarschijnlijk van auditor veranderen indien het 
controleverslag negatief reflecteert over het management.



hooFdStuK 4

DE RELATIE TUSSEN DE VzW EN  
DE COMMISSARIS

CHAPITRE 4

LA RELATION ENTRE L’ASbL ET  
LE COMMISSAIRE
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4.1. algEMEEn

99. aan de hand van een vragenlijst gericht aan zowel de verenigingen als aan de 
commissarissen van 124 verenigingen, hebben gryspeerdt & schoonjans (2009) in hun 
masterproef (1) nagegaan in welke mate er verschillen in percepties bestonden omtrent 
elkaars karakteristieken. De aanpak is geïnspireerd door literatuur over de zogenaamde 
auditprestatiekloof en betreft een 19-tal verschillende dimensies van auditkwaliteit (bv. 
kritische ingesteldheid, betrokkenheid auditpartner, specialisatie, enz.). aan zowel de 
geauditeerde verenigingen als aan de commissarissen die bedrijfsrevisoren zijn werden 
dezelfde vragen over elkaars perceptie gesteld.

100. Uit hun ongepaarde analyse (2) blijkt dat er heel wat significante verschillen bestaan 
in de percepties tussen de geauditeerde en de auditor. de grootste kloof met betrekking 
tot de performantie van de auditor was er voor de betrokkenheid van de auditpartner. de 
auditor meende frequent ter plaatse te gaan bij de geauditeerde, terwijl de geauditeerde de 
bezoeken van de partner als veel minder frequent percipieerde. In de studie werd evenwel 
niet onderzocht of er met betrekking tot deze betrokkenheid belangrijke verschillen zijn 
tussen kleine en grote auditkantoren. 

(1) E. gryspeerdt, b. schoonjans, Masterproef UGent: Samenwerking non-profitsector en 
bedrijfsrevisoren: een comparatieve analyse, 2009.

(2) om reden van de beperkte representativiteit van de gepaarde 23 vragenlijsten (verenigingen 
waarvoor zowel de vereniging zelf als de commissaris de vragenlijst heeft ingevuld) van de 
124 verstuurde, werden niet alleen de verenigingen waarvan een gepaarde vragenlijst werd 
ontvangen in de analyse opgenomen. Ook de verenigingen waarvan slechts één ingevulde 
vragenlijst werd ontvangen, werden in de analyse opgenomen. Dit leidde uiteindelijk tot een 
bruikbare responsgraad van 44,4%.
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4.2. vErscHillEndE MEningEn

101. ook omtrent volgende aspecten betreffende de prestaties van de auditor bleken de 
auditor en de geauditeerde niet dezelfde mening te hebben:

– de kritische ingesteldheid van de auditor: zowel de geauditeerde als de auditor menen 
dat de auditor kritisch ingesteld is, maar de geauditeerde schat dit lager in dan de 
auditor;

– de toegevoegde waarde van de audit in een verenigingscontext: beiden menen dat 
de audit een toegevoegde waarde heeft maar ook hier is dit minder uitgesproken bij 
de geauditeerde;

– de kennis die de auditor heeft van de regelgeving specifiek voor verenigingen: 
auditoren schatten hun kennis hoger in dan de geauditeerde;

– het verlenen van belastingadvies (patrimoniumbelasting) door de auditor: geaudi-
teerden vinden in mindere mate dan de auditoren dat deze vorm van advies adequaat 
wordt aangeboden;

– het tijdig aankondigen van bezoeken door de auditor: geauditeerden gaan, in tegen-
stelling tot de auditoren, er minder mee akkoord dat zij tijdig worden ingelicht 
over de bezoeken (dit heeft hoofdzakelijk een administratieve waarde en geen 
kwaliteitsimpact);

– het geven van informatie omtrent de werkwijze door de auditor aan de cliënt: de 
geauditeerden vinden in mindere mate dan de auditoren dat ze voldoende informatie 
kregen van de auditor over de gehanteerde werkwijze;

– het nemen van initiatief door de auditor tot het geven van aanvullende uitleg bij de 
interpretatie van de jaarrekening aan de cliënt. Hierbij verwacht de geauditeerde 
meer dan wat de auditor aanbiedt;

– de verhouding vergoeding/prestaties: de auditoren zijn hieromtrent minder tevreden 
dan de geauditeerden.

102. op het gebied van het verlenen van boekhoudkundig en wettelijk advies (voor zover 
dit geen belemmering vormt voor de onafhankelijkheid van de auditor) en het gebruik 
van junior auditoren in het auditteam werd daarentegen geen significant perceptieverschil 
vastgesteld.

103. Met betrekking tot de medewerking van de geauditeerde werden een tweetal 
significante verschillen in perceptie vastgesteld:

– het tijdig indienen van documenten door de geauditeerde: geauditeerden vinden dat 
ze de gevraagde documenten tijdig ter beschikking stellen, een mening die in veel 
mindere mate gedeeld wordt met de auditoren;

– het verwerven van inzicht door de geauditeerde in de eventuele voorbehouden die 
in het auditrapport worden vermeld: geauditeerden zijn er in ruimere mate dan 
de auditoren van overtuigd dat zij voldoende inzicht trachten te verwerven in de 
eventuele voorbehouden die in het auditrapport worden vermeld.

104. voor wat de actieve medewerking van de geauditeerde bij de auditprocedure 
betreft, het vrijmaken van tijd voor bijeenkomsten met de auditor, het opvolgen van 
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aanbevelingen neergeschreven in de management letter en het opvolgen van boek-
houdaanbevelingen werd geen verschil in perceptie tussen de auditor en de geauditeerde 
vastgesteld.

105. bovenstaande studie concentreerde zich vooral op de perceptie met betrekking 
tot het verloop van de audit en dit vanuit het perspectief van zowel de auditor als de 
geauditeerde vereniging. 

in de huidige studie wordt de perceptie diepgaand bestudeerd enkel vanuit de zijde van 
de vereniging/stichting, maar ook belang hechtend aan de selectie van de auditor, de 
output van het auditproces en de beoordeling van de auditor in termen van een al of 
niet voortzetten van het mandaat.



hooFdStuK 5

GEbRUIKERS VAN DE JAARREKENING

CHAPITRE 5

UTILISATEURS DES COMPTES ANNUELS
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5.1. algEMEEn

106. Traditioneel ging men ervan uit dat er maar één soort algemeen boekhouden en 
financiële rapportering bestond (one size fits all), zijnde een rapportering met het oog op 
de winstgevendheid. Echter, naar aanleiding van de boekhoudkundige hervormingsgolf 
in de publieke en non-profitsector stelde men vast dat er verschillende bedoelingen 
kunnen bestaan bij het verstrekken van de financiële rapportering. Zo kan het gaan om 
rapportering opgesteld in het perspectief van de financiering, de subsidiëring of het 
toezicht. in functie van deze verschillende perspectieven zal de boekhouding andere 
klemtonen moeten leggen wat zal leiden tot andere vormen van rapportering. 

107. vandaar dat er sinds midden jaren 1960 meer en meer aandacht werd besteed aan 
de opzet van een conceptueel boekhoudkader (ook conceptual accounting framework 
genaamd) bij de uitwerking van boekhoudstandaarden en -wetgeving. Met behulp hiervan 
worden de doelstellingen, concepten, beginselen en definities van sleutelbegrippen 
geformuleerd die ten grondslag liggen van de boekhouding en de eruit voorvloeiende 
financiële rapportering bestemd voor externe gebruikers. Vanuit dit kader worden dan 
vervolgens de boekhoudprincipes en -standaarden en -wetgeving ontwikkeld.

108. de opbouw van het conceptueel boekhoudkader zelf dient te vertrekken (porwal, 
1986; mayston, 1992) vanuit de gebruikersbehoeften van de financiële rapportering 
(ook user needs in financial reporting genaamd) zodat ze een antwoord biedt op de 
vragen van de verschillende gebruikers ervan. vandaar dat het belangrijk is vooreerst 
deze gebruikers en hun behoeften te kennen.

109. in het verleden werden reeds enkele studies (anthony, 1978; jones, scott, kimbro 
& ingram, 1985; rutherford, 1992) uitgevoerd om de gebruikers van de financiële 
rapportering van overheden te dectecteren en hun gebruikersbehoeften in kaart te 
brengen. 

Recentelijk werd ook onderzoek verricht naar de gebruikers in de non-profitsector. 
Zo stelden keating & frumkin (2003) dat er voor wat betreft de gebruiker in de non-
profitsector theoretisch een onderscheid dient te worden gemaakt tussen externe (donoren, 
cliënten, belastingbetalers en leden) en interne (raad van bestuur en werknemers) 
gebruikers. 
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5.2. gEbrUiKErs van dE jaarrEKEning

110. Empirisch onderzoek naar de gebruikers van de financiële rapportering in de 
non-profitsector blijft echter schaars. 

in een poging om onder andere de gebruikers van de jaarrekeningen van verenigingen/
stichtingen te identificeren, hebben mortier & baten (2010) (1) naar aanleiding van hun 
masterproef een online-survey onderzoek uitgevoerd. Middels een online-vragenlijst 
die gekoppeld werd aan de online-toepassing “jaarrekening online raadplegen” op 
de website van de nbb, afdeling balanscentrale, werd aan iedere bezoeker van de 
website die een jaarrekening van een vereniging/stichting wou raadplegen, gevraagd 
een online-vragenlijst in te vullen. 

111.  Uit deze bevraging waarin gepolst werd naar de hoedanigheid van de gebruikers 
die de jaarrekening raadpleegden, bleek 31,5 % van de bezoekers dit te doen vanuit 
hun hoedanigheid als lid/vrijwilliger van de vereniging/stichting, gevolgd door de 
leveranciers (13,5 %), consulenten (11,4 %) en de werknemers van de vereniging/
stichting. 

slechts 6,9 % van de bezoekers deed dit vanuit een hoedanigheid van ambtenaar in 
het kader van de toezichthoudende/subsidiërende overheid. Opvallend was tevens 
de vaststelling dat zeer weinig “leken” de jaarrekening van de vereniging/stichting 
consulteren, daar waar de intentie van de wetgever erin bestond de transparantie naar 
een meer algemeen publiek (lees: leken) aan te wakkeren.

112. Uit dit onderzoek bleek dus dat voornamelijk interne gebruikers gebruik maken van 
de neergelegde jaarrekeningen als een belangrijke bron van informatie. deze bevindingen 
bevestigen in zekere mate voorgaand onderzoek (coy et al., 1997; clark, 2002 en 
mack & ryan, 2001) naar het belang van de interne gebruikers van jaarrekeningen 
van publieke organisaties. 

(1) t. mortier, & T. baten, Masterproef Ugent, Empirisch gebruikersonderzoek van jaarrekeningen 
van verenigingen zonder winstoogmerk, 2010. 
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CONCLUSIES UIT HET LITERATUURONDERZOEK

Uit het literatuuronderzoek blijkt duidelijk dat onderzoek naar de rol van de auditor 
in de non-profitsector nagenoeg onbestaande is. deze lacune doet zich zowel voor 
op het vlak van de keuze van de revisor als op het vlak van tevredenheid en wijziging 
van de auditor. 

Wat de keuze van de auditor betreft ligt het zwaartepunt van het voorgaand onderzoek 
voornamelijk bij de kwantitatieve studies. Onderzoek op basis van enquêtes is zeer 
schaars en de conclusies moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. 

ook al lijkt technische expertise een evidentie, toch wordt het in de meeste onderzoeken 
naar voren gebracht als (één van de) belangrijkste criterium (criteria). daarnaast speelt 
de relatie tussen auditor en geauditeerde ook een zeer belangrijke rol. in voorgaand 
perceptieonderzoek kon worden vastgesteld dat de verwachtingen van de geauditeerden 
niet steeds wordt ingelost door de auditor en dat het persoonlijk contact en de sector-
kennis belangrijke elementen zijn in het kader van de tevredenheid van de geauditeerde. 

Hoewel het voorgaand onderzoek niet-belgisch is en bovendien niet gericht op de 
non-profitsector komen de resultaten toch ook terug in het Belgische onderzoek van 
gryspeerdt & schoonjans (2009). volgens dat onderzoek uit 2008 zijn er toch wel 
verschillen vast te stellen tussen de percepties van auditors en geauditeerden op het vlak 
van technische expertise (voornamelijk kennis van de sector) en klantgerichtheid van 
de bedrijfsrevisor. in het onderzoek naar de beweegredenen om van auditor te veranderen 
komt naar voren dat naast technische aspecten (inzicht in de onderneming, kennis van 
de sector) en klantgerichtheid (werkrelatie, proactiviteit) ook het honorarium een 
belangrijk element is in de beslissing tot wijziging van bedrijfsrevisor.

Het voorgaand onderzoek situeert zich voornamelijk bij bedrijven en bovendien in 
angelsaksische landen. 

aan de ene kant betekent dit dat de conclusies van deze onderzoeken niet zonder meer 
kunnen getransponeerd worden naar de Belgische situatie in de non-profitsector. Aan 
de andere kant toont dit duidelijk de meerwaarde van het huidige onderzoek aan: het 
potentieel aan bijkomende inzichten wordt groter, niet alleen voor de betrokkenen in 
de praktijk (zowel geauditeerden, auditors als beroepsinstanties of auditors) maar ook 
voor academisch onderzoek. 

Een vergelijking van de resultaten van voorgaand onderzoek met het huidige onderzoek 
kan bijkomend inzicht verlenen in de verschillen tussen de for-profitsector en de non-
profitsector op het vlak van hun verwachtingen ten aanzien van en perceptie van de 
auditor. om dit te realiseren is het van belang dat de gebruikte methodologie in het 
huidige onderzoek voldoende nauw aansluit bij eerdere (internationale) studies, mits 
inachtname van de specificiteit van de Belgische situatie. 





DEEL 3

METHODOLOGIE

PARTIE 3

METHODOLOGIE
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3.1. algEMEnE inlEiding

in deel 3 worden de onderzoekspopulatie, steekproefselectie en dataverzameling 
besproken. ook de betrouwbaarheid en de veralgemeenbaarheid (representativiteit) 
van de bekomen data (en resulterende onderzoeksresultaten) komen aan bod.

3.2. ONDERZOEKSPOPULATIE

113. de onderzoekspopulatie wordt in principe gevormd door alle verenigingen/
stichtingen die in de periode 2006-2010 (minstens gedurende één jaar) beroep hebben 
gedaan op een commissaris voor de uitvoering van de financiële audit. 

Uit praktische overwegingen werd deze populatie afgebakend tot alle verenigingen/
stichtingen die (al dan niet vrijwillig) gedurende de periode 2006-2008 beroep hebben 
gedaan op een commissaris voor de waarmerking van de jaarrekening. deze vereni-
gingen/stichtingen werden geïdentificeerd op basis van archiefonderzoek bij het Instituut 
van de bedrijfsrevisoren (ibr). 

in de “jaarlijkse mededelingen met betrekking tot de werkzaamheden van het kantoor” 
die door elke bedrijfsrevisor/elk bedrijfsrevisorenkantoor wordt verstrekt aan het ibr, 
is in Tabel a een lijst opgenomen van de wettelijke permanente controleopdrachten. Uit 
elk van de ingediende mededelingen werden de verenigingen en stichtingen opgelijst 
voor de jaren 2006, 2007 en 2008. op basis van dit archiefonderzoek werden 2.353 (1) 

verschillende verenigingen/stichtingen geïdentificeerd die beroep deden op de bedrijfs-
revisor als commissaris.

3.3. sTEEKproEfsElEcTiE

114. Om financiële en praktische redenen wordt met een steekproef gewerkt. Uit 
de onderzoekspopulatie van 2.353 verenigingen/stichtingen werd een willekeurige 
steekproef van 1.000 verenigingen/stichtingen getrokken.

115. Na de selectieprocedure werd geverifieerd of de steekproef een representatief 
staal van geauditeerde verenigingen/stichtingen op het vlak van sector, grootte en 
financieringswijze omvat. De bekomen steekproef van 1.000 verenigingen/stichtingen 
werd bevraagd via een enquête.

(1) Het verschil tussen de 2.353 verenigingen waarin een wettelijke permanente controleopdracht 
werd uitgevoerd en de 1.217 jaarrekeningen volgens het volledige schema van de vzw’s kan 
grotendeels worden verklaard door de aanwezigheid van vrijwille controles en afwijkende 
schema’s van de jaarrekening (bv. ziekenhuizen en vlaamse secundaire scholen). Een schatting 
levert volgende reconciliatie op: 1.217 volledige schema’s – 23 non-compliant + 845 afwijkende 
schema’s + 220 (nl. 18% van 1.217) vrijwillige audits = 2.259. Het verschil bedraagt dan nog 
circa 4 % en kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan stopzettingen.
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3.4. DATAVERZAMELING

116. Er bestaan verschillende methoden om onderzoeksdata te verzamelen: schriftelijke 
enquête, telefonische enquête, persoonlijk interview, enz. In het kader van dit onderzoek 
werd er bewust voor geopteerd om te werken met een schriftelijke enquête.

117. Een schriftelijke enquête heeft namelijk als belangrijk voordeel dat er veel onder-
zoekseenheden bereikt kunnen worden en dit aan relatief lage kostprijs, zowel in tijd 
als geld. Schriftelijke enquêtes maken dus een grootschalig onderzoek mogelijk wat 
vertekening ten gevolge van steekproefname reduceert en aldus generaliseerbaarheid 
van de resultaten bevordert. Bovendien wordt via een schriftelijke enquête interviewer-
vertekening vermeden wat een risico is bij persoonlijke interviews (roberts, 1999).

118. Schriftelijke enquêtes worden echter ook bekritiseerd en dit omwille van het risico dat 
de antwoorden van slechte kwaliteit zijn en dat de responsgraad laag is (roberts, 1999). 

119. Om de kwaliteit van de antwoorden te garanderen werd de enquête voor de 
verzending onderworpen aan een kritisch nazicht door het leescomité van de stichting 
informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (icci) (d.i. experten in het domein van 
de externe financiële audit). 

Bovendien was de enquête in eerste instantie gericht aan de voorzitter van de Raad 
van bestuur, maar werd in de begeleidende brief (cf. bijlage 8) expliciet vermeld dat 
de vragenlijst mocht worden doorgegeven aan een collega indien deze beter geplaatst 
was om de vragen te beantwoorden. 

om de responsgraad te optimaliseren werden een aantal courante technieken gehanteerd 
(dillman, 2000). 

vooreerst werd de begeleidende brief gepersonaliseerd (d.i., een brief op naam en gericht 
aan de voorzitter van de raad van bestuur). ook werd in de begeleidende brief bij de 
enquête benadrukt dat alle antwoorden anoniem verwerkt zouden worden. Verder werd 
aan respondenten de mogelijkheid geboden om een samenvatting van de onderzoeks-
resultaten te ontvangen (en ongeveer 65% van de respondenten gaven aan dat ze deze 
samenvatting wensen te ontvangen). 

Eerder onderzoek toont immers aan dat het verstrekken van een stimulans (bijvoorbeeld 
het ter beschikking stellen van de onderzoeksresultaten) deelname aan het onderzoek 
kan bevorderen. om de respondenten zoveel mogelijk moeite en kosten te besparen 
werd de enquête vergezeld van een gefrankeerde en geadresseerde retourenvelop. 

Tenslotte werd aan alle niet-respondenten een herinnering gestuurd om alsnog deel te 
nemen aan het onderzoek. Deze herinneringsbrief werd eveneens vergezeld van de enquête 
en een gefrankeerde en geadresseerde retourenvelop. De initiële enquête werd uitgestuurd 
op 31 augustus 2010 en de herinneringsbrief naar alle niet-respondenten werd uitgestuurd 
op 12 oktober 2010. de dataverzameling werd afgesloten op 8 november 2010.



78

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
m

et
h

o
d

o
lo

g
ie

3.5. bEsprEKing vragEnlijsT

120. de volledige vragenlijst is in bijlagen 6 en 7 terug te vinden. in wat volgt, geven wij 
een beknopte beschrijving van de vragenlijst. in “Deel A. Algemene vragen” worden 
identificatiegegevens (naam en ondernemingsnummer) van de vereniging/stichting en 
kenmerken (functie en geslacht) van de respondent bevraagd. verder wordt gepeild 
naar eventuele buitenlandse activiteiten van de vereniging/stichting, daar dit de keuze 
van de commissaris zou kunnen beïnvloeden (lokaal versus internationaal kantoor).

121. in “Deel B. Vragen met betrekking tot de financiële audit” komen een aantal 
zaken aan bod. in vraag 1 wordt gepeild naar de reden(en) voor het aanstellen van een 
bedrijfsrevisor (al dan niet in de functie van commissaris). 

naast de wettelijke verplichting opgelegd door de vzw-wet van 2 mei 2002, kunnen 
immers nog andere redenen meespelen bij de beslissing om de jaarrekening extern 
te laten verifiëren. Er wordt tevens gevraagd naar de naam van de bedrijfsrevisor/het 
bedrijfsrevisorenkantoor voor de boekjaren 2006 tot en met 2009 (vraag 2) en of er 
reeds een bedrijfsrevisor werd aangesteld vóór 2006 (vraag 5). 

verder wordt bevraagd op welke basis het huidige bedrijfsrevisorenkantoor werd 
gekozen (vraag 3) en of de ondernemingsraad (indien van toepassing) akkoord ging 
met de aanstelling van de huidige bedrijfsrevisor (vraag 4). door middel van vragen 
6 en 7 wordt nagegaan of de financiële informatie van de vereniging/stichting ook 
doorgelicht wordt door andere instanties en in welke mate deze verschillende controles 
(indien van toepassing) overlappend dan wel complementair zijn. in vraag 8 dienen de 
respondenten op basis van een 5-punten schaal (gaande van “helemaal niet akkoord” 
(1) tot “helemaal akkoord” (5)) aan te geven in welke mate ze zich kunnen vinden in 
acht verschillende stellingen. 

Er wordt tevens de mogelijkheid voorzien om “geen mening” aan te duiden, daar 
voorgaand onderzoek (cf. bv. andrews (1984)) heeft aangetoond dat het toevoegen van 
deze mogelijkheid de kwaliteit van de respons ten goede komt. 

door middel van stelling 1 en 3 (gebaseerd op ismail et al., 2006) wordt gepeild naar 
de algemene tevredenheid over het huidige bedrijfsrevisorenkantoor en auditteam. 
stellingen 4 tot en met 7 (gebaseerd op behn et al., 1997) hebben betrekking op de 
mate van loyaliteit aan het bedrijfsrevisorenkantoor. Daar loyaliteit moeilijk te meten 
valt, wordt vaak gebruik gemaakt van dimensies zoals mond-tot-mond reclame, de 
neiging om te klagen over de dienstverlener en de intentie om in de toekomst opnieuw 
een beroep te doen op de dienstverlener (behn et al., 1997). 

door middel van stelling 2 en 8 wordt ten slotte gepeild naar de houding van de 
vereniging/stichting ten opzichte van de bevestigingsbrief. 

in de laatste twee vragen van deel b (vragen 9 en 10) wordt gepeild naar de toegevoegde 
waarde van een externe financiële audit.
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122. in “Deel C. Kenmerken van de bedrijfsrevisor en de financiële audit” worden 
37 kenmerken opgelijst met betrekking tot de bedrijfsrevisor en de financiële audit.  
respondenten dienen het belang van deze kenmerken aan te geven bij de keuze van 
de bedrijfsrevisor en de eventuele overweging/beslissing om van bedrijfsrevisor te 
wijzigen (indien van toepassing), alsook de mate van tevredenheid met betrekking tot 
het kenmerk bij de huidige bedrijfsrevisor. 

ook hier wordt gebruik gemaakt van een 5-puntenschaal en wordt de mogelijkheid 
voorzien om “niet van toepassing/geen mening” aan te duiden (cf. supra, nr. 121). op 
basis van deze scores verwerven we inzicht in:

1) kenmerken die van belang zijn bij de keuze van een bedrijfsrevisor;
2) de eigenlijke beoordeling van de huidige bedrijfsrevisor met betrekking tot de 

verschillende kenmerken; en
3) kenmerken die van belang zijn bij de keuze om een andere bedrijfsrevisor aan te 

stellen. 

Zoals eerder aangegeven, kunnen deze inzichten nuttig zijn voor bedrijfsrevisoren 
om de door hen geleverde diensten te optimaliseren en op die manier de (geper-
cipieerde) kwaliteit van de geleverde auditdiensten te verbeteren. de kenmerken 
opgenomen in deel c zijn gebaseerd op duff (2004). Wij hebben ons gebaseerd 
op het onderzoek van duff om reden van het feit dat die studie de kenmerken 
opgenomen in diverse voorgaande studies met betrekking tot percepties combineert 
en op die manier komt tot een allesomvattende lijst die bovendien specifiek op de 
externe financiële audit is toegespitst. Eén kenmerk heeft betrekking op andere 
diensten die door het bedrijfsrevisorenkantoor worden aangeboden en voor het 
identificeren van deze diensten hebben we ons gebaseerd op de studie van svanström 
& sundgren (2009).

123. in “Deel D. Algemene vragen met betrekking tot de wijziging van het bedrijfs-
revisorenkantoor dat de financiële audit uitvoert” worden een aantal bijkomende 
vragen gesteld die enkel dienen te worden ingevuld door respondenten die een dergelijke 
wijziging overwegen of overwogen/doorgevoerd hebben. 

De onderzoeksdoelstelling die via D ingelost wordt is “de identificatie van redenen om 
van bedrijfsrevisorenkantoor te veranderen”. derhalve wordt gepeild naar een aantal 
additionele redenen die een rol spelen in de beslissing tot wijziging uit onmogelijkheid 
deze vragen op te nemen in deel C van de enquête, gegeven hun specificiteit (d.i. 
irrelevant m.b.t. tevredenheid en keuze). 

Er wordt tevens gepeild naar de factoren die ertoe leiden dat verenigingen/stichtingen 
uiteindelijk afzien van de overweging tot wijziging. voor het formuleren van deze vragen 
hebben wij ons opnieuw gebaseerd op voorgaand onderzoek, meer bepaald een studie 
van beattie & fearnley (1995) waarin ook onderzoek gedaan wordt naar factoren die 
aan de basis liggen van een wijziging van externe financiële auditor.
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124. om inzicht te verwerven in de mate waarin verenigingen/stichtingen een beroep 
doen op andere diensten die verstrekt worden door bedrijfsrevisorenkantoren, wordt 
in “Deel E. Andere dienstverlening door bedrijfsrevisorenkantoren” gevraagd op 
welke andere diensten ze momenteel een beroep doen (met inbegrip van het geschatte 
aantal uren en het ereloon om zicht te krijgen op de omvang van de opdracht) en/
of de intentie om in de toekomst een beroep te doen op dergelijke andere diensten. 
belangrijke opmerking is dat het in dit deel gaat om diensten aangeboden door een 
bedrijfsrevisorenkantoor en het bijgevolg niet hoeft te gaan om het kantoor dat de 
financiële audit uitvoert.
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3.6. rEspons

125. De enquête werd beantwoord door 289 verenigingen/stichtingen. Dit vertegen-
woordigt een responsgraad van 28,9 %, wat als gunstig kan worden beschouwd 
(hager, wilson, pollak & rooney, 2003) en minstens even hoog ligt als gerappor-
teerde responsgraden in veel andere non-profitstudies (shapiro, 2010; pennerstorfer 
& schneider, 2010; vermeer, raghunandan & forgioni, 2009). 201 verenigingen/
stichtingen reageerden na de eerste bevraging, 88 verenigingen/stichtingen hebben 
gevolg gegeven aan de tweede bevraging.

126. de vragenlijst werd verstuurd ter attentie van de voorzitter van de raad van 
bestuur, maar in de begeleidende brief werd ook gesuggereerd dat de lijst kon worden 
doorgegeven aan andere personen binnen de organisatie indien deze beter geplaatst 
waren om een antwoord te geven op de vragen. 

ook meerdere respondenten binnen de organisatie behoorde daarom tot de mogelijk-
heden (vandaar de kolom “functie tweede respondent van de vereniging” in Tabel 9). 

bovendien kunnen, gezien de kleinschaligheid van sommige respondenten en gezien 
het feit dat bijvoorbeeld de directieleden ook deel kunnen uitmaken van de raad van 
bestuur, meerdere functies worden gecombineerd door één enkele respondent. 

in Tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de functies van de personen die de 
enquête hebben ingevuld. in twee gevallen werd de functie van de respondent niet 
aangeduid in de vragenlijst en vandaar dat het aantal eerste respondenten in Tabel 
9 287 bedraagt.

Tabel 9. Overzicht van de functies van de personen  
die de enquête hebben ingevuld

Rol
Functie eerste 

respondent van de 
vereniging

Functie tweede 
respondent van de 

vereniging
voorzitter van de raad van bestuur 61 
lid van de raad van bestuur 28 
algemeen directeur 68 
financieel directeur 63 4 
boekhouder/accountant 35 2 
andere 32 8

127. om de betrouwbaarheid van de verzamelde data te garanderen, is het belangrijk om 
de rol van de respondent binnen de vereniging na te gaan. in het kader van de aanstelling 
van en de tevredenheid over de bedrijfsrevisor zijn de directieleden, leden van de raad 
van bestuur en de financieel verantwoordelijken van de vereniging wellicht het best 
geplaatst om een antwoord te bieden op de gestelde vragen. 
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in nagenoeg 90 % van de gevallen is het ook één van deze verantwoordelijken die de 
vragenlijst heeft beantwoord. bovendien blijkt dat de respondenten zowel bestaan uit 
de leden van de raad van bestuur als de medewerkers van de vereniging die actief 
betrokken zijn bij het auditproces.

128. in een aantal gevallen (11,1 % van de eerste of enige respondent en 2,8 % van 
de tweede respondent) werd de categorie “andere” aangeduid. deze functies staan 
opgelijst in Tabel 10. 

Uit de lijst mag blijken dat ook in deze categorie het voornamelijk gaat om leiding-
gevenden en om financiële functies binnen de organisatie. 

in de gevallen waar er twijfel kan bestaan over de mate waarin de respondent over 
voldoende informatie beschikt, blijkt het te gaan om de tweede aangeduide functie. 
de betrouwbaarheid van de gegevens komt met andere woorden niet in het gedrang.

Tabel 10. Overzicht van de functies aangegeven onder “andere”

Functie Aantal 
observaties

afgevaardigd bestuurder 3
cEo 1
adjunct-directeur 2
voorzitter dagelijks bestuur 1
administratief directeur/verantwoordelijke 5
Assistent van de financieel directeur/staf financieel beleid 2
coördinator (administratie, faciliteiten, organisatie,enz.) 5
directeur/directrice (zonder detail) 4
verantwoordelijke (zonder detail) 1
beleidsmedewerker 1
Econoom 4
personeelslid boekhouding 3
penningmeester/schatbewaarder 4
verpleegster 1
secretaris/secretaresse 2
vereffenaar 1
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3.7. rEprEsEnTaTiviTEiT

129. Opdat de resultaten die bekomen worden op basis van de analyse van de 289 
respondenten generaliseerbaar zijn naar de totale onderzoekspopulatie, is het nood-
zakelijk dat de respondenten representatief zijn voor de onderzoekspopulatie. Zowel 
de representativiteit op het vlak van sector, als grootte als financieringswijze van de 
respondenten worden onderzocht.

130. Eerst wordt de representativiteit op het vlak van sector behandeld. in Tabel 11 
wordt voorgesteld in welke mate de sectorale verdeling van de respondenten (# 289) 
oveenstemt met de sectorale verdeling van de totale onderzoekspopulatie (# 2.353). 

Tabel 11. Representativiteit respondenten met betrekking tot de sector

Sector op basis van 2-cijferige Nacebel RSz 2008 
classificering

Onderzoeks-
populatie Respondenten

# % # %
onderwijs (85) 420 21,7 71 27,0
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (87) 300 15,5 49 18,6
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (88) 288 14,9 42 16,0
beroeps-, religieuze en politieke organisaties, verenigingen 
op vlak van jeugdwerk, gezondheidsbevordering, mobiliteit 
en milieu, ontwikkelingssamenwerking (94)

411 21,3 41 15,6

Menselijke gezondheidszorg (86) 149 7,7 12 4,6
diensten ten behoeve van kantoren (ondersteuning van post, 
sociaal secretariaat, congressen, beurzen, kredietwaardig-
heidsanalyse) (84)

55 2,8 7 2,7

verschaffen van accomodatie (55) 31 1,6 5 1,9
reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en 
aanverwante activiteiten (79)

16 ,8 4 1,5

Exploitatie van musea, bibliotheken, archieven en overige 
culturele activiteiten (91)

30 1,6 4 1,5

detailhandel (47) 6 ,3 3 1,1
programmeren en uitzenden radio/televisie programma’s (60) 7 ,4 3 1,1
speur- en ontwikkelingswerk op biotechniek, mens- en 
natuurwetenschappelijk gebied (72)

13 ,7 3 1,1

sport, ontspanning en recreatie (93) 33 1,7 3 1,1
diensten op gebied van informatie (pers, web, enz.) (63) 8 ,4 2 ,8
dienstverlening op vlak van reclame, publiciteitsdragers en 
marktonderzoek (73)

6 ,3 2 ,8

Teelt (1) 3 ,2 1 ,4
sanering en ander afvalbeheer (39) 2 ,1 1 ,4
Handelsbemiddeling / groothandel (46) 2 ,1 1 ,4
vervoer (49) 1 ,1 1 ,4
Eet- en drinkgelegenheden (56) 4 ,2 1 ,4
ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, 
computerconsultancy en aanverwante activiteiten (62)

4 ,2 1 ,4
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Sector op basis van 2-cijferige Nacebel RSz 2008 
classificering

Onderzoeks-
populatie Respondenten

# % # %
ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioen-
fondsen (66)

2 ,1 1 ,4

Exploitatie van en handel in onroerend goed (68) 15 ,8 1 ,4
adviesverlening op gebied van bedrijfsvoering (70) 22 1,1 1 ,4
Technische dienstverlening (bv. architecten, ingenieurs ) (71) 15 ,8 1 ,4
openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzeke-
ringen ( 84)

25 1,3 1 ,4

creatieve activiteiten, kunst en amusement (90) 43 2,2 1 ,4
drukkerijen (18,00) 1 ,1
productie en distributie van electriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht (35)

1 ,1

inzameling, verwerking en verwijdering van afval,  
terugwinning (38)

1 ,1

opslag en vervoersondersteunende diensten (52) 1 ,1
Uitgeverijen (58) 1 ,1
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en 
pensioenfondsen (64)

1 ,1

verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen (65) 1 ,1
rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening (69) 4 ,2
overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische 
activiteiten (74)

3 ,2

veterinaire diensten (75) 3 ,2
verhuur en lease (77) 2 ,1
Terbeschikkingstelling van personeel (78) 2 ,1
overige persoonlijke diensten (96) 1 ,1
# bruikbare observaties 1.933 100 263 100
# onbruikbare observaties 420 26
Totaal 2.353 289

# bruikbare observaties = aantal observaties waarvoor sectorgegevens beschikbaar zijn; # onbruikbare observaties = 
aantal observaties waarvoor sectorgegevens niet beschikbaar zijn

131. Er wordt gebruik gemaakt van de tweecijferige Nacebel RSZ 2008 classificatie. 
voor 20 % van de totale onderzoekspopulatie en 10% van de respondenten zijn geen 
sectorgegevens beschikbaar. Tabel 11 laat deze verenigingen/stichtingen buiten 
beschouwing. 

Tabel 11 is gerangschikt volgens afnemend belang van de sector bij de respondenten. 
Uit Tabel 11 blijkt dat meer dan driekwart van de respondenten actief is binnen het 
onderwijs (27 %), maatschappelijke dienstverlening met (18,6 %) en zonder huisvesting 
(16 %), en de beroeps-, religieuze en politieke organisaties, verenigingen op het vlak van 
jeugdwerk, gezondheidsbevordering, mobiliteit en milieu, ontwikkelingssamenwerking 
geclassificeerd onder Nacebel ‘94’ (15,6 %). 
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Het belang van deze sectoren komt ook tot uiting bij de totale onderzoekspopulatie 
waar, net zoals bij de respondenten, ruim driekwart van de verenigingen/stichtingen in 
deze sectoren teruggevonden wordt. 

De conclusies van deze studie zullen bijgevolg sterk beïnvloed worden door de percepties 
die bestaan binnen deze vier sectoren, maar daar deze sectoren ook de onderzoekspo-
pulatie domineren is dit logisch. 

Een analyse van Tabel 11 leert echter dat de sector onderwijs, maar ook de sectoren 
maatschappelijke dienstverlening met huisvesting en in mindere mate maatschappelijke 
dienstverlening zonder huisvesting oververtegenwoordigd zijn bij de respondenten. 

de verenigingen onder sector “94” daarentegen zijn licht ondervertegenwoordigd bij 
de respondenten. 

verder toont Tabel 11 dat het merendeel van de sectoren die aanwezig zijn in de totale 
onderzoekspopulatie, ook vertegenwoordigd zijn bij de respondenten. de sectoren die 
niet vertegenwoordigd zijn bij de respondenten, hebben ook in de totale onderzoeks-
populatie een zeer klein belang.

132. via een statistische test (d.i. de zogenaamde chikwadraattoets) vergelijken we 
de verdeling over de vier belangrijkste sectoren tussen respondenten en niet-respon-
denten. De chikwadraattoets leert dat beide verdelingen significant verschillend zijn. 
de resultaten van de huidige studie zijn dus enigszins vertekend in die zin dat de 
bevindingen voor de sectoren onderwijs en maatschappelijke dienstverlening met 
huisvesting de onderzoeksresultaten (te) sterk beïnvloeden. 

133. om de representativiteit van de respondenten met betrekking tot de grootte 
te onderzoeken, wordt het totaal actief in boekjaar 2008 onder de loep genomen. 
grootte kan ook gemeten worden op basis van omzet en personeelsbestand, maar 
gegeven het grote aantal ontbrekende gegevens werden deze analyses achterwege 
gelaten. 

in Tabel 12 worden gemiddeld, minimum en maximum totaal actief (boekjaar 2008) 
getoond voor zowel de totale onderzoekspopulatie als de respondenten. ook worden 
de kwartielwaarden van het totaal actief gegeven voor de totale onderzoekspopulatie, 
en wordt het aandeel respondenten binnen elk van deze vier groottecategorieën 
gegeven.
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Tabel 12. Representativiteit respondenten met betrekking tot de grootte

Totale activa 2008 Onderzoekspopulatie Respondenten
gemiddelde (EUr) 14.343.062 11.497.045
Minimum (EUr) 0 82.006
Maximum (EUr) 1.372.398.238 204.299.300
% tussen 0 en 1.285.476 EUr 25 21,5
% ts. 1.285.476 en 3.713.580 EUr 25 26,3
% ts. 3.713.580 en 9.609.386 EUr 25 29,6
% ts. 9.609.386 en 1.372.398.238 EUr 25 22,6
# bruikbare observaties 1.758 270
# ontbrekende observaties 596 19

# bruikbare observaties = aantal observaties waarvoor de totale activa voor boekjaar 2008 beschikbaar zijn; # onbruikbare 
observaties = aantal observaties waarvoor de totale activa voor boekjaar 2008 niet beschikbaar zijn.

134. Een chikwadraattoets (waarvan eerder sprake), die verschillen in verdeling over 
de vier groottecategorieën meet, toont aan dat respondenten en niet-respondenten geen 
significante verschillen vertonen met betrekking tot de verdeling over de vier categorieën 
van grootte. 

ook via een alternatieve statistische test (d.i. de zogenaamde mann-whitney test) die 
verschillen in mediaan meet op basis van het totaal actief uitgedrukt in EUr, komen 
wij tot dezelfde bevinding. 

Uit het gemiddelde totaal actief mag bovendien opnieuw blijken dat de onderzochte 
verenigingen en stichtingen inderdaad als zeer groot kunnen worden bestempeld.

Wij concluderen dat er geen verschillen zijn tussen respondenten en niet-respondenten 
op het vlak van grootte en bijgevolg dat de respondenten op dit vlak representatief zijn 
voor de volledige onderzoekspopulatie.

135. de representativiteit op het vlak van financieringswijze (subsidies, giften, 
lidgelden, activiteiten) wordt nagegaan via de mann-whitney test (cf. supra, nr. 134). 

136. Hierbij worden respondenten en niet-respondenten vergeleken op het vlak van de 
rubrieken “omzet”, “lidgelden”, “schenkingen”, “projectmatige subsidies en overige 
toelagen en subsidies” en “legaten” uit de resultatenrekening (boekjaar 2008). voor geen 
enkele van deze rubrieken kan de mann-whitney test een significant verschil detecteren 
tussen respondenten en niet-respondenten. respondenten zijn bijgevolg representatief 
voor de totale onderzoekspopulatie wat betreft financieringswijze.

137. aangezien er in voorgaand onderzoek vaak de link wordt gelegd tussen de keuze 
voor een bedrijfsrevisor en de grootte van het bedrijfsrevisorenkantoor, werd ook 
nagegaan of er voldoende overeenkomst is tussen de steekproef en de populatie op het 
vlak van de omvang van het bedrijfsrevisorenkantoor. 
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Wij opteren hier voor een opdeling in drie soorten kantoren (conform eerder onderzoek 
door weets & jegers, 1997): Big4-kantoren, non-Big4-kantoren en zelfstandige bedrijfs-
revisoren. Wij stellen aan de hand van Tabel 13 vast dat de marktaandelen (berekend 
op basis van het aantal auditmandaten, cf. infra, nr. 145 en volgende) in de populatie 
nagenoeg identiek zijn aan de marktaandelen in de steekproef. 

Tabel 13. Representativiteit op het vlak van marktaandeel van de 
bedrijfsrevisorenkantoren

Gemiddeld marktaandeel 
2006-2008 in de populatie (2.353 

verenigingen)

Gemiddeld marktaandeel 
2006-2008 in de steekproef van 289 

respondenten
Big4-kantoor 17,99% 17,97%
Non-Big4-kantoor 75,91% 75,25%
Zelfstandige 6,10% 6,77%

138. Een moeilijker te onderzoeken aspect van representativiteit betreft het antwoord-
gedrag op de enquêtevragen. vertonen respondenten een ander antwoordgedrag dan 
niet-respondenten? 

Aangezien het antwoordgedrag van niet-respondenten per definitie niet kan worden 
onderzocht, wordt uitgegaan van de assumptie dat het antwoordgedrag van late respon-
denten (d.i. respondenten die pas deelgenomen hebben aan de tweede bevragingsronde) 
als benadering kan dienen voor het antwoordgedrag van niet-respondenten. concreter 
onderzoeken we via mann-whitney tests (cf. supra, nr. 134) of de respondenten die 
deelgenomen hebben aan de eerste bevragingsronde (vroege respondenten) een ander 
antwoordgedrag vertonen dan late respondenten. 

Uit de analyses blijkt dat er belangrijke significante verschillen opgemeten worden 
met betrekking tot de vragen 8 (stellingen met betrekking tot de mate van algemene 
tevredenheid, loyaliteit en de bevestigingsbrief) en 9 (stellingen met betrekking tot de 
toegevoegde waarde van de externe financiële audit) van deel B van de enquête. 

voor elk van deze vragen vertonen de vroege respondenten een lagere score dan de late 
respondenten, wat erop wijst dat de vroege respondenten in vergelijking met de late 
respondenten minder tevreden zijn met de uitgevoerde financiële audit en de toegevoegde 
waarde ervan lager percipiëren. 

Ook voor de in deel C van de enquête gestelde vragen omtrent tevredenheid over het 
bedrijfsrevisorenkantoor wijzen de mann-whitney tests (waarvan eerder sprake) in de 
richting van een significant lagere tevredenheid bij vroege respondenten, zij het veel 
minder structureel. 

rekening houdend met de onderliggende assumptie van deze representativiteitstest 
kunnen wij dus stellen dat de respondenten negatiever staan ten opzichte van de 
financiële audit dan de niet-respondenten en de totale onderzoekspopulatie. Wat de 
andere enquêtevragen betreft, werden geen significante verschillen tussen vroege en 
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late respondenten genoteerd. dit geldt dus ook voor de actieradius van de respondenten 
(bevraagd in deel A van de enquête). 

139. Tabel 14 toont beschrijvende statistieken voor de actieradius of scope van activi-
teiten van de responderende verenigingen/stichtingen. de keuzecriteria, tevredenheid 
over de auditdiensten en de vraag naar non-auditdiensten zijn mogelijks afhankelijk 
van de actieradius van de vereniging. Zo lijkt het bijvoorbeeld aannemelijk dat een 
vereniging die internationaal actief is ook kiest voor een internationaal opererend 
bedrijfsrevisorenkantoor (2). daarom werd in de vragenlijst gepolst naar de regio 
waarin een vereniging activiteiten ontplooit. Uit Tabel 14 blijkt dat bijna 90 % van de 
respondenten enkel in België actief is. Slechts 27 respondenten zijn ook internationaal 
actief. Hiervan werken er 12 binnen Europa, 5 buiten België maar niet in Europa en 10 
zijn zowel binnen als buiten Europa actief. 

Tabel 14. Actieradius van de vereniging

Functie Aantal observaties
Enkel België  259 (89,6%)
binnen Europa  12 (4,2%)
buiten Europa  5 (1,7%)
binnen en buiten Europa  10 (3,5%)
non-respons  3 (1,0%)

(2) de correlatie tussen de aanwezigheid van internationale activiteiten in de vereniging/stichting en 
het belang dat wordt gehecht aan het internationale karakter van het bedrijfsrevisorenkantoor is 
significant positief in dit onderzoek.
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algEMEnE inlEiding

in dit deel worden de resultaten van de studie uiteengezet. naast de verschillende 
knooppunten in het auditproces (d.i. selectie van de auditor, het verloop van de audit en 
de beoordeling van de auditor) waarvan eerder sprake, wordt ook aandacht geschonken 
aan:

– een beschrijving van de markt van de revisorale opdrachten in de non-profitsector;
– verenigingen die niet compliant zijn; en 
– het gebruik van de jaarrekeningen van verenigingen/stichtingen. 

in de mate van het mogelijke worden deze onderzoeksresultaten teruggekoppeld naar 
de bevindingen uit voorgaand onderzoek. Zoals eerder gesteld (cf. supra, inleiding bij  
deel 2), is het wel belangrijk op te merken dat de vergelijking met eerdere onderzoeksre-
sultaten nooit perfect zal zijn (bv. omwille van institutionele verschillen). desalniettemin 
lijkt het ons wel nuttig de vergelijking te maken omdat het op die manier mogelijk is 
onze bevindingen te positioneren.
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1.1. algEMEEn

140. in de internationale literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van de dichotome 
Big4 en non-Big4-benadering om de verdeling van de markt van auditopdrachten te 
onderzoeken. In België heeft eerder onderzoek door weets & jegers (1997) uitgewezen 
dat het marktaandeel van de Big4-kantoren in België veel minder uitgesproken is dan in 
andere landen. Wij hebben ervoor geopteerd om drie categorieën van bedrijfsrevisoren te 
analyseren: de Big4-kantoren (deloitte, Ernst & Young, KpMg en pWc), de non-Big4-
kantoren en de zelfstandige bedrijfsrevisoren.

141. Wij hebben beroep gedaan op de jaarlijkse mededelingen van de bedrijfsrevisoren 
met betrekking tot de uitvoering van hun beroepswerkzaamheden zoals die werden 
ingediend bij het ibr. 

Uit Tabel a (wettelijke permanente controleopdrachten) van deze verklaringen werden 
de verenigingen en stichtingen weerhouden. deze oplijsting gebeurde voor de periode 
2006-2008. de verslagen van 450 bedijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren 
werden geanalyseerd. Deze 450 kantoren bestonden uit de vier zeer grote kantoren, 
346 non-Big4-kantoren en 100 zelfstandige bedrijfsrevisoren. Hiervan hadden er 233 
één of meerdere wettelijke opdrachten in verenigingen en stichtingen (i.e. alle Big4-
kantoren, 192 non-Big4-kantoren en 37 zelfstandige bedrijfsrevisoren). dit betekent 
dat ongeveer 52 % van de bedrijfsrevisoren(kantoren) tenminste één vzw-jaarrekening 
heeft gecontroleerd.

142. Het aantal combinaties van vereniging-bedrijfsrevisorenkantoren dat werd geteld 
bedroeg 1.961 in 2006, 2.187 in 2007 en 2.327 in 2008. deze werden vervuld door 
respectievelijk 207, 215 en 215 bedrijfsrevisoren(kantoren). de marktaandelen worden 
voorgesteld in Tabel 15.

1.2. driE caTEgoriEEn van bEdrijfsrEvisorEnKanTorEn

Tabel 15. Verdeling van de wettelijke opdrachten over drie categorieën van 
bedrijfsrevisorenkantoren

2006 2007 2008
aantal wettelijke opdrachten in verenigingen en 
stichtingen

1.961 2.187 2.327

aantal opdrachten Big4-kantoren (marktaandeel) 322 
16,42 %

401 
18,34 %

447 
19,21 %

aantal opdrachten non-Big4-kantoren (marktaandeel) 1.512 
77,10 %

1.657 
75,76 %

1.742 
74,86 %

aantal opdrachten zelfstandige bedrijfsrevisoren 
(marktaandeel)

127 
6,48 %

129 
5,90 %

138 
5,93 %

143. Uit de tabel blijkt dat ongeveer drie kwart van de wettelijke opdrachten bij de vereni-
gingen en stichtingen worden uitgevoerd door non-Big4-bedrijfsrevisorenkantoren. 
de grote vier kantoren nemen gemiddeld 17,99 % van de markt voor hun rekening. 
de zelfstandige bedrijfsrevisoren, ten slotte, voeren ongeveer 6 % van de opdrachten 
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uit. Uiteraard zijn deze marktaandelen verschillend van het aandeel van het aantal 
kantoren in de 233 kantoren die actief zijn in de non-profitsector, zijnde bijna 2 % 
voor de Big4-kantoren, 82 % voor de non-Big4-kantoren en 16 % voor de zelfstandige 
bedrijfsrevisoren.

144. Wanneer wij de evolutie over de periode analyseren, merken wij op dat:

1. het aantal opdrachten stijgt; en 
2. de Big4-kantoren een stijgend deel van de opdrachten voor hun rekening nemen 

(groei van 16,42 % naar 19,21 %), terwijl de non-Big4-kantoren (van 77,10 % naar 
74,86 %) en de zelfstandige bedrijfsrevisoren (van 6,48 % naar 5,93 %) licht aan 
marktaandeel inboeten.

145. om de marktconcentratie te meten kan gebruik gemaakt worden van de hirschman-
herfindahl-index (HHi). deze index sommeert de gekwadrateerde marktaandelen van 
de ‘aanbieders’ en kan mathematisch als volgt worden gedefinieerd:

                n
HHi =  Σsi

2

                        i=1

Hierbij is si het marktaandeel van bedrijfsrevisor(enkantoor) i en n het totale aantal 
bedrijfsrevisoren(kantoren) dat diensten uitvoert op deze markt.

146. Er zijn diverse methoden om de marktaandelen in kaart te brengen. Er kan gebruik 
worden gemaakt van de kenmerken van de cliënten (totaal actief of omzet van de 
geauditeerde cliënten) en van de kenmerken van de leveranciers. Bij deze laatsten kunnen 
wij werken met honoraria, aantal cliënten, aantal opdrachten en aantal bedrijfsrevisoren 
met handtekeningbevoegdheid (1).

147. Wij berekenen de hirschman-herfindahl-index voor de non-profitauditmarkt 
op basis van het aantal opdrachten uitgevoerd door de bedrijfsrevisoren(kantoren). 
in geval van een monopolie bereikt deze index de waarde 1. indien de 450 
bedrijfsrevisoren(kantoren) een gelijk marktaandeel zouden hebben, zou de index 
gelijk zijn aan 0,00222. als wij enkel rekening houden met de bedrijfsrevisoren die 
daadwerkelijk revisorale opdrachten vervullen in verenigingen en stichtingen, zou een 
gelijke verdeling van het aantal opdrachten gelijk zijn aan 0,0047.

148. de index bedraagt 0,0211 in 2006 en stijgt naar 0,0225 in 2007 en 0,0220 in 2008. 
de onderzochte periode is te kort om een uitspraak te kunnen doen over evoluties in de 
concentratiegraad. Wat wel duidelijk blijkt uit de index is de ongelijke verdeling van 
de opdrachten over de bedrijfsrevisoren(kantoren). 

Dit wordt ook duidelijk uit de analyse van Figuur 1. Drie kantoren (elk Big4-kantoren) 
hebben elk meer dan 100 wettelijke opdrachten in 2008. 11 kantoren (allen non-Big4) 

(1) voor een overzicht van de literatuur verwijzen wij naar weets & jegers (1997).



96

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
d

e 
m

a
r

k
t

 v
a

n
 d

e 
r

ev
is

o
r

a
le

 o
p

d
r

a
c

h
t

en
 –

 l
e 

m
a

r
c

h
e 

d
es

 m
is

si
o

n
s 

r
ev

is
o

r
a

le
s

vervullen tussen 40 en 100 opdrachten. alle overige kantoren/bedrijfsrevisoren hebben 
minder dan 40 opdrachten en het leeuwendeel vervult minder dan 10 opdrachten.

149. Het voordeel van werken met het aantal opdrachten is dat wij een goed beeld 
krijgen van het totale aantal opdrachten en het (stijgende) aantal bedrijfsrevisoren dat 
in aanraking komt met audit in de non-profitsector. De beperking van deze methode is 
dat wij geen rekening houden met de omvang van de controleopdracht en de hoogte 
van de honoraria.

Figuur 1. Spreiding van de wettelijke opdrachten bij verenigingen en stichtingen in 2008. 
Elk datapunt is het aantal wettelijke opdrachten van een bedrijfsrevisor(enkantoor).

150. Wij kunnen deze cijfers niet vergelijken met een identieke marktconcentratie-
ratio voor de totaliteit van de revisorale opdrachten omdat er geen gegevens werden 
verzameld over het aantal opdrachten buiten de non-profitsector. Een juiste vergelijking 
met de algemene marktconcentratie is dus niet mogelijk. om de marktconcentratie 
te meten van de volledige auditmarkt in België, doen wij daarom een beroep op de 
hirschman-herfindahl-index (HHi) gebaseerd op het aantal medewerkers en de omzet 
als meetinstrumenten van het marktaandeel.

151. indien wij de HHi berekenen op basis van het aantal medewerkers is de interpretatie 
van de index als volgt: indien er één bedrijfsrevisorenkantoor zou zijn dat met andere 
woorden het volledige aantal medewerkers te werk stelt, bereikt de index de waarde 1. 
stel in het andere uiterste geval dat er bijzonder veel kantoren zijn (bv. 1.000) met elk 
één medewerker, dan is de index 0,001. 

Het aantal medewerkers wordt hier dus enkel gebruikt als een (eenvoudige) benadering 
van het marktaandeel van het bedrijfsrevisorenkantoor. Wanneer deze indexen worden 



97

het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector 2011

d
e 

m
a

r
k

t
 v

a
n

 d
e 

r
ev

is
o

r
a

le
 o

p
d

r
a

c
h

t
en

 –
 l

e 
m

a
r

c
h

e 
d

es
 m

is
si

o
n

s 
r

ev
is

o
r

a
le

s

berekend voor de 450 rapporterende bedrijfsrevisoren(kantoren), stellen wij vast dat 
de concentratie veel sterker is met respectievelijk 0,0715 (aantal bedrijfsrevisoren, 
stagiairs en medewerkers vermeld in de jaarlijkse mededeling van de bedrijfsrevisor/
het bedrijfsrevisorenkantoor m.b.t. de werkzaamheden ingediend bij het ibr) en 0,1129 
(omzet uit wettelijke controleopdrachten). 

voor de eerste index kan de vergelijking worden gemaakt met het onderzoek van 
weets & jegers (1997) waar de index in 1995 0,021 bedroeg. algemeen lijkt dus de 
concentratiegraad van de auditmarkt sterk te zijn gestegen. omwille van de mogelijke 
uitval van data (manuele verzameling op basis van de beschikbare mededelingen aan 
het IBR) moeten deze cijfers wel met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.

152. algemeen kan worden gesteld dat ongeveer de helft van de bedrijfsrevisorenkan-
toren tenminste één vereniging of stichting onder haar klantenbestand telt. Het aantal 
opdrachten stijgt bovendien in de beschouwde periode. de markt (uitgedrukt in aantal 
opdrachten) is voornamelijk in handen van de non-Big4-kantoren, maar het marktaandeel 
van de Big4-kantoren stijgt in de beschouwde drie jaren. 





HOOFDSTUK 2

DE REDENEN VOOR DE AUDITORKEUzE

CHAPITRE 2

LES MOTIFS POUR LE CHOIX D’AUDITEUR
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2.1. rEdEnEn voor HET aansTEllEn van EEn bEdrijfsrEvisor

153. via vraag 1 in deel B van de enquête werd gepolst naar de redenen voor het 
aanstellen van een bedrijfsrevisor. deze vraag werd door 285 van de 289 respondenten 
beantwoord en er waren meerdere antwoorden mogelijk. in 222 gevallen werd slechts 
één reden opgegeven voor de aanstelling van de bedrijfsrevisor, in 55 gevallen twee 
redenen en acht respondenten hebben drie redenen aangegeven voor de aanstelling van 
een bedrijfsrevisor. dit leidt tot 356 antwoorden op deze vraag, die werden samengevat 
in onderstaande tabel.

Tabel 16. Redenen voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor

Aangegeven reden Aantal antwoorden Percentage antwoorden
Wet van 2 mei 2002 179 50,28 %
decretale of sectorale verplichting 19 5,34 %
verplichting van toezichthoudende of  
subsidiërende overheid

70 19,66 %

verplichting van andere instantie, bijvoorbeeld 
kredietinstelling

3 0,84 %

vrijwillige keuze 81 22,75 %
Een andere reden 4 1,13 %
Totaal 356 100 %

154. Het is niet verwonderlijk dat de verplichting die werd opgenomen in de wet van 
2 mei 2002 het meest frequent wordt geciteerd als reden om de jaarrekening te laten 
auditeren door een bedrijfsrevisor (de helft van de respondenten). Het is echter even 
belangrijk om vast te stellen dat meer dan 22 % van de respondenten aangeeft dat de 
aanstelling gebeurt ten gevolge van een vrijwillige keuze van de vereniging. 

Voor 51 van de 285 respondenten (bijna 18 %, niet gespecificeerd in de tabel) is de 
vrijwillige keuze ook de enige aangeduide reden. 

De derde belangrijkste reden is de verplichting door een toezichthoudende of subsidië-
rende overheid. dit is consistent met de bevinding (cf. infra, nr. 199) dat een aanzienlijk 
deel van de respondenten in de jaarrekening een belangrijk hulpmiddel ziet voor de 
verantwoording van subsidies. Hoewel er diverse sectorale bepalingen zijn (cf. supra, nr. 
43 en volgende) blijkt het aantal respondenten dat zich hierop beroept om de aanstelling 
van de bedrijfsrevisor te verantwoorden eerder beperkt. 

155. Aan de respondenten werd ook gevraagd om te specificeren welke overheid of 
andere instantie de controle van de jaarrekening door een bedrijfsrevisor oplegt. Zonder 
in detail te willen gaan, blijkt dat verschillende toezichthoudende of subsidiërende 
overheden worden aangehaald, op alle niveaus (federaal, gemeenschap, gewest, 
provincie, gemeente). 

156. bij de verantwoording van de vrijwillige keuze voor een controle van de jaar-
rekening komen enkele antwoorden meermaals terug. daaruit blijkt duidelijk het belang 
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van audit in de validatie van financiële gegevens voor externe stakeholders. Wij halen 
enkele statements aan:

“Meer geloofwaardigheid hebben tegenover de subsidiërenden;
Onze leden verzekeren dat we goed gebruik maken van hun bijdragen;
Onze vzw wil correcte en transparante financiële informatie leveren aan 
stakeholders;
Verlangen van transparantie tegenover de schenkers/kapitaalverschaffers;
Bewijs van ernst en geloofwaardigheid;
Wil tot transparantie tegenover onze partners, tegenover derden.”

157. daarnaast blijkt ook duidelijk dat een professionalisering van het beleid en de 
interne werking een stimulans zijn voor de vrijwillige aanstelling van een bedrijfsrevisor. 
ook hier halen wij enkele statements aan:

“Beheer van de vzw wordt almaar gecompliceerder;
De wil om een gezond/coherent beleid te hebben;
Interne controle;
Meerwaarde van de financiële analyse door een externe;
Ontdekking van een gemaskeerd tekort, noodzakelijk herstel en zuivering;
Technische steun en adviezen;
Om fouten te voorkomen.”.

158. Ten slotte lijkt ook de ongerustheid van bestuurders de aanstelling van een bedrijfs-
revisor te initiëren:

“Een einde maken aan de vragen van enkele bestuurders met betrekking tot de 
boekhoudregels van de subsidiërende overheid;
Extra zekerheid/veiligheid/gemoedsrust voor bestuurders;
Indekking/professionalisering;
Transparantie naar de raad van bestuur.”.

159. de aangehaalde redenen voor de vrijwillige aanstelling liggen volledig in de lijn 
van de theoretische concepten die de nood aan audit verklaren en werden aangehaald 
(cf. supra, nr. 63). De informatie-asymmetrieën tussen externen en internen, tussen 
management en raad van bestuur die vervlochten zitten in de agency-theorie worden 
beperkt via het externe oordeel over de betrouwbaarheid van de financiële staten. Uit 
het gevoel van noodzaak tot controle in hoofde van de bestuurders blijkt de toepassing 
van de insurance theory.
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2.2. REFERENTIE ALS KEUZECRITERIUM VOOR DE BEDRIJFSREVISOR

160. Wanneer een bedrijfsrevisor wordt aangesteld, kan de keuze voor de bedrijfsrevisor 
gebaseerd zijn op referenties van derden. omdat uit de literatuur (addams & allred, 
1994 en 2002; stanny et al., 2000) blijkt dat dergelijke referral een belangrijk element 
kan zijn in de keuze voor een bepaalde bedrijfsrevisor, werd dit expliciet in de enquête 
bevraagd. in deel b, vraag 3 konden respondenten naast de referenties van anderen 
(collega, toezichthoudende of subsidiërende overheid, financiële instelling, anderen, 
gelieerde vereniging) ook de eigen ervaring aangeven als keuzecriterium. daarnaast 
werd ook het lastenboek gesuggereerd als keuzecriterium.

161. de antwoorden van de respondenten zijn terug te vinden in Tabel 17. Meerdere 
antwoorden waren mogelijk: 228 respondenten gaven één antwoord, 41 respondenten 
gaven ook een tweede antwoord, bij vijf respondenten werd ook een derde criterium 
aangeduid en tien enquêtes bleven onbeantwoord, wat leidt tot 325 antwoorden op 
deze vraag.

Tabel 17. Keuze voor een bedrijfsrevisor: referentie als keuzecriterium

Aangegeven reden Aantal 
antwoorden

Percentage 
antwoorden

referentie van een collega 56 17,23 %
Referentie van een toezichthoudende/subsidiërende 
overheid

18 5,54 %

Referentie van financiële instelling 2 0,61 %
referentie van anderen, met name … 48 14,77 %
Hetzelfde kantoor als een gelieerde vereniging of 
stichting

48 14,77 %

vroegere ervaring met de bedrijfsrevisor 58 17,85 %
publieke offerte (met opstelling lastenboek) 51 15,69 %
andere, met name … 44 13,54 %
Totaal 325 100 %

162. Uit Tabel 17 blijkt dat 38,15% van de respondenten beroep doen op de mening van 
anderen bij de aanstelling van de bedrijfsrevisor. Hierbij is het aandeel van overheden 
en financiële instellingen als raadgever eerder beperkt. De referentie van een collega 
is wel een belangrijke bron van informatie. ook blijkt dat de categorie “referentie van 
anderen” frequent werd aangeduid. Verder doen 14,77 % van de respondenten expliciet 
beroep op dezelfde bedrijfsrevisor als een gelieerde vereniging.

163. in bijna 18 % van de gevallen heeft de vereniging ervaring met de bedrijfsrevisor 
en is deze persoonlijke ervaring relevant in het keuzeproces van de nieuw aangestelde 
bedrijfsrevisor. dit aandeel lijkt relatief beperkt, maar kan verklaard worden door de 
wetswijziging die slechts recent de verplichting oplegt om een bedrijfsrevisor aan te 
stellen. Uit de analyse van de antwoorden op vraag 5 van deel B van de enquête blijkt 
immers dat 35,46% van de respondenten nog geen bedrijfsrevisor had voor het boekjaar 
2006 (niet opgenomen in tabel).
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164. Ten slotte doet bijna 16 % van de respondenten beroep op een publieke offerte bij 
de aanstelling van een nieuwe bedrijfsrevisor.

165. De restcategorieën “referentie van anderen” en “andere reden” werd vrij frequent 
aangekruist (resp. 14,77 % en 13,54 % van de antwoorden) en vergen dus nader onderzoek. 
Analyse van de specificaties (niet in tabel opgenomen) leidt tot de vaststelling dat het 
hier voornamelijk gaat om een referentie door de accountant/boekhouder (14 keer), 
referentie door één van de bestuurders (12 keer) of via een beperkte offerte-aanvraag (18 
keer). ook de ervaring van de bedrijfsrevisor in de sector (6 keer) lijkt een vrij belangrijk 
criterium. de lijst wordt aangevuld met minder voorkomende antwoorden als: referentie 
van de advocaat, de vorige bedrijfsrevisor, een lid van de algemene vergadering, de 
stichters, een lid van het personeel en instanties die wij kunnen catalogeren onder 
koepelorganisaties, gelieerde en “concurrerende” verenigingen (andere school/caW/
kringloopcentrum, het bisdom, de christelijke Mutualiteit, de scholengemeenschap, 
de associatie waartoe het ziekenhuis behoort e.d.).
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2.3. ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD IN DE KEUZE VAN DE 
bEdrijfsrEvisor (1)

166. in voorgaand onderzoek bij belgische ondernemingen (galleZ, van gyes, 
de cordt & van gehuchten, 2010, p. 228) werd geconcludeerd dat 94 % van de 
benoemingen van de bedrijfsrevisor gepaard gingen met de instemming van de werk-
nemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad. Zoals vermeld is de goedkeuring 
van de ondernemingsraad (indien aanwezig) een vereiste bij de benoeming van de 
commissaris (cf. supra, nr. 32).

167. Hoewel de relatie tussen de ondernemingsraad en de bedrijfsrevisor niet expliciet 
deel uitmaakt van de onderzoeksdomeinen van het huidige onderzoek, werd in de enquête 
toch kort gepeild naar de inspraak van de ondernemingsraad in de laatste aanstelling 
van de bedrijfsrevisor.

Vraag 4 in deel B van de enquête werd door 282 respondenten beantwoord. In 129 van 
deze 282 gevallen (45,74 %) was er geen ondernemingsraad aanwezig en was deze 
vraag dus niet van toepassing. In de overige 153 enquêtes werd 144 keer (dit is 94,12 
%) positief geantwoord op deze vraag en negen keer negatief. deze resultaten lijken 
dus volledig in lijn te liggen van het bovenvermelde eerdere onderzoek. 

Wij dienen hierbij wel op te merken dat enkel de werkgeversdelegatie in het huidige 
onderzoek werd bevraagd. de kans op vertekening van de onderzoeksresultaten lijkt 
echter klein, aangezien zeer weinig wijzigingen van de bedrijfsrevisor werden geïnitieerd 
door de ondernemingsraad.

(1) voor een beschrijving van de juridische context verwijzen wij naar een eerder onderzoek in 
opdracht van het icci (galleZ, van gyes, de cordt & van gehuchten, 2010). in dit onderzoek 
wordt de relatie tussen de ondernemingsraad en de bedrijfsrevisor ook empirisch onderzocht.
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2.4. ANALySE VAN DE CRITERIA BIJ DE KEUZE VAN DE 
bEdrijfsrEvisor

168. De enquête bevat een uitgebreide lijst van 44 criteria die van belang kunnen zijn 
bij de keuze van de bedrijfsrevisor. aan de respondenten werd gevraagd om bij elk van 
de criteria de graad van belangrijkheid aan te geven. 

Daarbij werd een vijf-puntenschaal gebruikt, waarbij “1” wordt gedefinieerd als 
“volstrekt onbelangrijk” en “5” als “ontzettend belangrijk”. ook het antwoord “niet 
van toepassing of geen mening” kon worden aangekruist door de respondenten. de 
resultaten van de bevraging zijn opgenomen in Tabel 18. de gemiddelde score bepaalt 
de volgorde van vermelding van de keuzecriteria.

Tabel 18. Overzicht van de belangrijkheid van keuzecriteria  
(in aflopende volgorde van gemiddelde)

de antwoorden 1 en 2 werden gecombineerd in de categorie onbelangrijk, 3 is neutraal en 
de combinatie van 4 en 5 vormen samen de categorie belangrijk. Het aantal observaties 
houdt geen rekening met blanco antwoorden en “niet van toepassing/geen mening”.

 #Obs Onbelang-
rijk (%)

Neutraal 
(%)

belang- 
rijk (%)

Gemid- 
delde

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn competent 

270 1,11 4,81 94,07 4,61

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onafhankelijk van de raad van bestuur 
van mijn vereniging of stichting

271 1,85 5,17 92,99 4,58

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
dragen integriteit hoog in het vaandel

269 0,74 5,58 93,68 4,57

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
werken nauwgezet

271 0,74 4,06 95,20 4,56

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn objectief

268 0,75 5,60 93,66 4,54

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert 
rapporten (bv. controleverslag) tijdig af

271 2,95 5,54 91,51 4,47

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn bereid om vragen over de concrete 
toepassing van de boekhoudwetgeving te 
beantwoorden

256 2,34 5,08 92,58 4,43

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert een 
goede prijskwaliteitsverhouding

269 0,74 9,29 89,96 4,41

Het bedrijfsrevisorenkantoor is geloof-
waardig naar derden (bv. banken, 
overheden, donoren) toe

256 2,73 12,11 85,16 4,36

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelde een 
duidelijke offerte op

254 1,57 12,20 86,22 4,36

Het bedrijfsrevisorenkantoor rekent een 
billijk ereloon aan 

271 1,48 9,23 89,30 4,35
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 #Obs Onbelang-
rijk (%)

Neutraal 
(%)

belang- 
rijk (%)

Gemid- 
delde

Er is sprake van continuïteit in de samen-
stelling van het auditteam (d.i. de mensen 
die de audit komen uitvoeren)

265 1,89 12,45 85,66 4,29

de leden van het auditteam zijn, wanneer 
nodig, gemakkelijk te bereiken (bv. via 
telefoon)

266 2,26 11,65 86,09 4,29

de bedrijfsrevisor vervult de taken 
tegenover de ondernemingsraad naar 
behoren

169 4,73 8,28 86,98 4,29

Het bedrijfsrevisorenkantoor geniet een 
goede reputatie

264 1,52 10,23 88,26 4,28

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
houden de belangen van mijn vereniging 
of stichting voor ogen

255 3,92 9,80 86,28 4,26

de leden van het auditteam communi-
ceren in een duidelijk verstaanbare taal 
(geen overdadig gebruik van vakjargon)

258 3,10 10,85 86,05 4,26

Het auditteam beperkt de overlast tijdens 
de uitvoering van de financiële audit in de 
mate van het mogelijke

266 1,88 13,53 84,59 4,23

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
beschikken over een goede kennis van 
mijn sector

266 4,89 12,03 83,08 4,19

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
houden de belangen van de jaarrekening-
gebruikers voor ogen

257 3,11 15,95 80,93 4,18

de bedrijfsrevisor neemt actief deel aan 
de algemene vergadering waarop de 
jaarrekening wordt voorgesteld

246 8,13 11,38 80,49 4,17

Er is voldoende persoonlijk contact tussen 
de bedrijfsrevisor en de leiding van mijn 
vereniging of stichting

257 3,50 17,12 79,38 4,14

Er is een goede samenwerking tussen het 
auditteam en de raad van bestuur en/of 
het auditcomité van mijn vereniging of 
stichting

233 8,15 11,59 80,26 4,12

Na afloop van de financiële audit 
evalueert het bedrijfsrevisorenkantoor het 
auditproces samen met mijn vereniging of 
stichting

239 10,04 13,39 76,57 4,05

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn bereid zich te verdiepen in het reilen 
en zeilen van mijn vereniging of stichting

259 7,72 18,15 74,13 3,99

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
doen regelmatig suggesties die een 
meerwaarde betekenen voor mijn 
vereniging of stichting

245 6,12 21,22 72,65 3,98
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 #Obs Onbelang-
rijk (%)

Neutraal 
(%)

belang- 
rijk (%)

Gemid- 
delde

Na afloop van de financiële audit ontvangt 
de leiding van mijn vereniging of stichting 
nuttige suggesties in de vorm van een 
management letter

222 10,36 15,77 73,87 3,94

de persoonlijkheden van de bedrijfsre-
visor en zijn medewerkers en van mijn 
vereniging of stichting sluiten bij elkaar 
aan

256 11,33 21,09 67,58 3,85

Er is regelmatig contact tussen het 
auditteam en de leiding van mijn 
vereniging of stichting

246 10,57 22,76 66,67 3,81

Het bedrijfsrevisorenkantoor verstrekt 
gedetailleerde informatie met betrekking 
tot de kostprijs van de financiële audit

253 10,67 25,30 64,03 3,80

Het bedrijfsrevisorenkantoor heeft andere 
cliënten in mijn sector

249 16,87 19,28 63,86 3,68

Het bedrijfsrevisorenkantoor interpreteert 
de reglementering rekening houdend 
met de wensen van de leiding van mijn 
vereniging of stichting 

250 15,20 24,40 60,40 3,66

Voorafgaand aan de financiële audit wordt 
een opdrachtaanvaardingsbrief opgemaakt 
met de doelstelling en omvang van de 
controle, de verantwoordelijkheid van de 
bedrijfsrevisor en de rapportering waartoe 
hij zich verbindt

224 16,07 27,23 56,70 3,62

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkan-
toor terecht voor advies over interne 
organisatie

199 23,62 18,59 57,79 3,44

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
terecht voor belastingadvies

137 30,66 14,60 54,74 3,27

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
terecht voor juridisch advies

167 38,32 18,56 43,11 3,04

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
terecht voor advies over budgettering

163 35,58 22,09 42,33 2,98

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelt zich 
flexibel op bij de timing en de planning 
van de auditwerkzaamheden

266 3,01 13,53 83,46 2,97

Het bedrijfsrevisorenkantoor is 
(geografisch) niet ver verwijderd van mijn 
vereniging of stichting

260 37,31 26,15 36,54 2,97

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
terecht voor contacten met financiële 
instellingen en overheden 

162 46,30 23,46 30,25 2,73

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
terecht voor forensic accounting

140 55,71 12,86 31,43 2,54

Het bedrijfsrevisorenkantoor is internati-
onaal actief

199 66,33 17,59 16,08 2,17



108

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
d

e 
r

ed
en

en
 v

o
o

r
 d

e 
a

u
d

it
o

r
k

eu
z

e 
– 

le
s 

m
o

t
if

s 
p

o
u

r
 l

e 
c

h
o

ix
 d

’a
u

d
it

eu
r

 

 #Obs Onbelang-
rijk (%)

Neutraal 
(%)

belang- 
rijk (%)

Gemid- 
delde

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
terecht voor advies op vlak van human 
resources management (HrM)

139 71,94 17,99 10,07 1,98

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
terecht voor andere diensten

25 76,00 0,00 24,00 1,96

169. Wij kunnen vooreerst vaststellen dat 24 van de 44 vooropgestelde criteria een 
gemiddelde score halen die hoger ligt dan 4 en dus als belangrijk worden gecatalogeerd. 
slechts 8 criteria halen een gemiddelde score die lager ligt dan 3, waardoor ze als 
minder belangrijk of onbelangrijk kunnen worden bestempeld in het keuzeproces van 
de bedrijfsrevisor.

170. Hoewel de lijst van statements vrij omvangrijk is, kunnen we toch een aantal 
categorieën van criteria onderscheiden. Het belangrijkste criterium (gemiddelde score 
4,61 en door 94 % van de respondenten als belangrijk beschouwd) is de competentie 
van de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers. 

Wellicht daarbij aansluitend onder de algemene noemer “technische competentie” is 
de nauwgezetheid van de bedrijfsrevisor (4,56). dit komt overeen met de resultaten 
van addams & allred (1994, 2002) en sands & mcphail (2003) waarin technische 
expertise als het belangrijkste keuzecriterium naar voren komt.

171. daarnaast is ook de deontologie een belangrijk item. statements als “de bedrijfsre-
visor en zijn medewerkers zijn onafhankelijk van de raad van bestuur” (4,58), “dragen 
integriteit hoog in het vaandel” (4,57) en “zijn objectief” (4,54) worden als bijzonder 
belangrijk ervaren door de respondenten. ook dit kan gerelateerd worden aan de 
resultaten van voorgaand onderzoek door stanny et al. (2000) en rummel et al. (1999) 
waar de persoonlijke integriteit wordt aangeduid als het meest belangrijke criterium.

172. de “technische output” van het werk van de bedrijfsrevisor is een derde belangrijk 
keuzecriterium. dit blijkt uit de hoge scores voor “levert rapporten tijdig af” (4,47), 
“is bereid om vragen over de concrete toepassing van de boekhoudwetgeving te beant-
woorden” (4,43), “beschikken over een goede kennis van mijn sector” (4,19). Enkel de 
engagement letter of opdrachtaanvaardingsbrief wordt iets minder relevant geacht (3,62).

173. dat ook het honorarium een niet onbelangrijke rol vervult in het keuzeproces 
blijkt uit het belang van een goede prijskwaliteitsverhouding (4,41), een billijk ereloon 
(4,35), een duidelijke offerte (4,36). de mate van detaillering van de kostprijs wordt 
daarentegen als iets minder belangrijk ervaren (3,80).

174. dat externe controle in zekere zin een signaalfunctie heeft, wordt verwoord in de 
statements “het bedrijfsrevisorenkantoor is geloofwaardig naar derden toe” (4,36) en 
“het bedrijfsrevisorenkantoor geniet een goede reputatie” (4,28). Hierbij kan ook de 
aandacht voor “ de belangen van de jaarrekeninggebruikers” (4,18) aansluiting vinden. 
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175. als wij de praktische uitvoering van de audit evalueren, dan zijn de volgende 
criteria volgens de respondenten belangrijk: continuïteit in de samenstelling van het 
auditteam (4,29), bereikbaarheid van de leden van het auditteam (4,29), het gebruik van 
een duidelijk verstaanbare taal (4,26), de beperking van overlast tijdens de uitvoering 
van de audit (4,23). Een flexibele planning (2,97) en de geografische nabijheid van het 
bedrijfsrevisorenkantoor (2,97) zijn echter veel minder relevant.

176. Een aantal statements wijst ook in de richting van de klantgerichtheid van de 
bedrijfsrevisor. de gemiddelde score voor “de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
houden de belangen van mijn vereniging of stichting voor ogen” bedraagt 4,26. Maar 
ook de de-briefing en evaluatie van het auditproces (4,05) wordt gemiddeld als belangrijk 
beschouwd. de scores voor “de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers zijn bereid zich te 
verdiepen in het reilen en zeilen van mijn vereniging of stichting” en “zij doen regelmatig 
suggesties die een meerwaarde kunnen betekenen voor mijn vereniging of stichting” 
liggen net onder 4. ook de zogenaamde management letter met suggesties behaalt 
een score van net geen 4 (3,94). nochtans hoeft het advies van de bedrijfsrevisor niet 
conform te zijn met de “beste optie” voor de vereniging: de score voor “het bedrijfsre-
visorenkantoor interpreteert de reglementering rekening houdend met de wensen van 
de leiding” ligt duidelijk lager dan vier (3,66). 

177. Een laatste categorie van (iets minder) belangrijke criteria wijzen in de richting 
van de relatie vereniging – bedrijfsrevisor. Wij geven de statements en hun belang 
mee: taken tegenover de ondernemingsraad (4,29 maar slechts 169 respondenten), 
actieve deelname aan de algemene vergadering (4,17), persoonlijk contact tussen de 
bedrijfsrevisor en de leiding (4,14), goede samenwerking tussen het auditteam en de 
raad van bestuur (4,12), de persoonlijkheden sluiten bij elkaar aan (3,85), contact tussen 
het auditteam en de leiding (3,81). 

Hierbij valt op dat het belang van het persoonlijk contact tussen de bedrijfsrevisor en 
de leiding hoger is dan het contact tussen het auditteam en de leiding. bovendien lijkt 
de relatie duidelijk meer gestoeld op een professionele houding dan op persoonlijke 
contacten. 

Wij stellen vast dat in eerder onderzoek van rummel et al. (1999) en stanny et al. (2000) 
de persoonlijke aandacht (vierde plaats in een lijst van 10 criteria) en de persoonlijkheid 
van de auditpartner (vijfde in een lijst van 10) toch wel een relatief belangrijke plaats 
innemen in het keuzeproces. Uiteraard gaat het ook hier niet om een goede persoonlijke 
relatie, wel om een goede professionele relatie.

178. Hoewel de respondenten duidelijk de meerwaarde zien van de suggesties van de 
bedrijfsrevisor en de management letter, lijken ze veel minder geïnteresseerd in de 
bijkomende dienstverlening door het bedrijfsrevisorenkantoor. 

dienstverlening op het vlak van interne organisatie (3,44), belastingen (3,27), juridisch 
advies (3,04), budgettering (2,98), forensische audit (2,54) en human resources 
management (1,98) zijn duidelijk minder relevant bij de keuze van een bedrijfsreviso-
renkantoor. dit is enigszins in strijd met de onderzoeksresultaten van addams & allred 
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(1994 en 2002) en sands & mcphail (2003) waar het spectrum van de aangeboden 
diensten toch wel relatief belangrijk blijkt te zijn.

179. de mogelijke verklaring voor deze resultaten en het verschil met voorgaand 
onderzoek bestaat in de uitbouw van de regels die de onafhankelijkheid van de bedrijfs-
revisor moeten bewaken. Wereldwijd is er meer aandacht voor de combinatie van 
auditdiensten met non-auditdienstverlening en worden er beperkingen opgelegd.

Ook in België is de onafhankelijkheid van de commissaris in de wetgeving opgenomen, 
meer bepaald in artikelen 133 en 134 van het Wetboek van vennootschappen. voor de 
bespreking van deze artikelen verwijzen wij cf, supra, nr. 33. artikel 183ter van het 
koninklijk besluit van 30 januari 2001 specificeert verder taken die onverenigbaar zijn 
met de opdracht van de commissaris in het licht van de onafhankelijkheid:

“De commissaris kan zich, onverminderd de bepalingen van artikel 3, 7bis en 8 
van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfs-
revisoren en van de bepalingen vervat in de artikelen 4 tot 14 van het koninklijk 
besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van bedrijfsrevisoren en 
onverminderd de overige bepalingen in artikel 133 van het Wetboek van vennoot-
schappen, niet onafhankelijk verklaren in geval hij of een persoon waarmee 
hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in 
samenwerkingsverband staat of een met de commissaris verbonden vennootschap 
of persoon als bedoeld in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen:
1° in de gecontroleerde vennootschap een beslissing neemt of in de besluitvor-

ming 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 geconsoli-
deerde jaarrekening van de gecontroleerde vennootschap;

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.

180. Het laatste gedeelte van de enquête (deel E) had specifiek betrekking op deze 
non-auditdiensten. Er werd gepeild naar de mate waarin de vereniging beroep doet op 
een bedrijfsrevisorenkantoor voor dienstverlening op verschillende vlakken (belastingen, 
juridisch advies, human resources management, interne organisatie, budgettering 
en planning, contacten met financiële instellingen en overheden, het voeren van de 
boekhouding en forensic accounting). daarnaast werd ook bevraagd of de vereniging 
mogelijks in de toekomst geïnteresseerd zou kunnen zijn in deze non-auditdiensten.
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181. de respons op deze vraag was bijzonder beperkt. dit is in lijn met de beperkte 
respons op de statements in deel c van de vragenlijst die ook betrekking hebben op 
non-auditdiensten en is ons inziens dus geen probleem van non-response omwille van 
de aard van de vraag. Uit alle bovenstaande informatie blijkt het relatief lage belang 
dat door de verenigingen wordt gehecht aan deze dienstverlening.

182. in onderstaande Tabel 19 wordt een overzicht gegeven van de ontvangen 
antwoorden. daarbij worden de diverse mogelijke diensten opgelijst en wordt enkel 
weergegeven hoeveel respondenten op dit moment een beroep doen op deze diensten 
en hoeveel respondenten in de toekomst hiervoor mogelijks een beroep willen doen op 
een bedrijfsrevisorenkantoor. 

Deze mogelijke toekomstige interesse is opgesplitst in twee categorieën: enerzijds de 
interesse die wordt aangegeven door respondenten die op dit ogenblik een beroep doen 
op deze dienst, anderzijds, de interesse van respondenten die op dit moment geen beroep 
doen op deze dienstverlening. 

in deze vraag werd gepeild naar de interesse voor deze dienstverlening door een 
bedrijfsrevisorenkantoor. gezien de regels met betrekking tot de onafhankelijkheid 
van de bedrijfsrevisor is een aantal van deze diensten, zoals bijvoorbeeld het voeren 
van de boekhouding, uitgesloten voor de bedrijfsrevisor/het bedrijfsrevisorenkantoor 
overeenkomstig de definitie in artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen  
(cf. supra, nr. 179).

Tabel 19. Overzicht van de interesse voor non-auditdiensten

Dienstverlening Op dit moment 
 

Mogelijks in de toekomst 
– Waarvan nu ook 
– Waarvan nu niet

belastingen (incl. bTW) 21 (7,32 %) 13 (4,52 %) 
– 2 
– 11

juridisch advies 14 (4,88 %) 15 (5,23 %) 
– 2 
– 13

Human resources management 7 (2,44 %) 7 (2,44 %) 
– 1 
– 6

interne organisatie (incl. controle) 10 (3,48 %) 16 (5,57 %) 
– 2 
– 14

budgettering 4 (1,39 %) 9 (3,14 %) 
– 0 
– 9

Contacten met financiële instellingen en 
overheden

4 (1,39 %) 8 (2,79 %) 
– 0 
– 8

boekhouding 20 (6,97 %) 11 (3,83 %) 
– 0 
– 11
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Dienstverlening Op dit moment 
 

Mogelijks in de toekomst 
– Waarvan nu ook 
– Waarvan nu niet

Forensic accounting 1 (0,35 %) 5 (1,74 %) 
– 0 
– 5

andere 6 (2,09 %) 3 (1,05 %) 
– 0 
– 3

183. Bij analyse van deze tabel merken wij op dat er bijzonder weinig verenigingen die 
op dit ogenblik beroep doen op non-auditdiensten, ook aangeven dat ze dit mogelijks 
in de toekomst zullen doen. ons inziens wijst dit op een ad hoc beslissing door de 
verenigingen over dergelijke dienstverlening. Wellicht wordt de beslissing gedreven 
door het opduiken van een vraag of een probleem en is dit dus moeilijk op voorhand 
in te schatten door de vereniging.

184. Hoewel de vraag naar non-auditdiensten beperkt is, zijn toch verschillen te 
detecteren. de diensten die het nauwst aansluiten bij de revisorale controle, in casu 
het voeren van de boekhouding en de organisatie van de interne controle, kunnen ook 
rekenen op de meeste belangstelling nu en in de toekomst. dit is in iets mindere mate 
ook het geval voor juridisch advies, wat uiteraard vrij ruim interpreteerbaar is. 

de andere diensten betreffen ook audit-gerelateerde dienstverlening zoals audit van 
rapportering aan internationale kapitaalverschaffers en de analyse van een businessplan. 
Zoals eerder gesteld moet hier uiteraard rekening worden gehouden met de onverenig-
baarheid van opdrachten die de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor in het gedrang 
kunnen brengen en moeten de resultaten dus niet geïnterpreteerd worden als de vraag naar 
non-auditdiensten door de bedrijfsrevisor, wel door een ander bedrijfsrevisorenkantoor.

185. in deze vraag werd ook gepeild naar het aantal uren dienstverlening en het betaalde 
ereloon. omwille van de bijzonder lage responsgraad (per categorie één tot maximaal 
tien antwoorden) is een correcte interpretatie en een extrapolatie van deze gegevens 
naar de populatie van verenigingen echter niet mogelijk.

186. Uit het empirisch onderzoek kunnen wij besluiten dat de wet van 2 mei 2002 de 
meest frequent geciteerde reden is voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor, maar dat 
18 % van de respondenten vrijwillig kiest voor de controle op de jaarrekening. 

bij de keuze van de bedrijfsrevisor is de mening van derde partijen (collega’s, koepel-
organisaties, gelieerde verenigingen) een belangrijke bron van informatie. de mening 
van de ondernemingsraad wordt in 94 % van de gevallen gerespecteerd. 

Met betrekking tot de keuzecriteria kunnen wij concluderend stellen dat de technische 
competentie en de integriteit van de bedrijfsrevisor de belangrijkste keuzecriteria 
vormen. daarna worden ook de kwaliteit van het geleverde werk en de prijs ervan als 
belangrijk ervaren door de verenigingen. Het mag ook duidelijk zijn dat het spectrum 
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van aangeboden diensten op dit ogenblik minder relevant is in het keuzeproces van de 
bedrijfsrevisor. 

Verenigingen zijn nauwelijks geïnteresseerd in de non-auditdiensten die geleverd 
kunnen worden door een bedrijfsrevisorenkantoor. de vraag kan gesteld worden of 
de verenigingen niet geïnteresseerd zijn in dergelijke diensten, dan wel (nog) niet op 
de hoogte zijn van wat een bedrijfsrevisorenkantoor op dat vlak te bieden kan hebben, 
steeds rekening houdend met de beperkingen wegens de regels van onafhankelijkheid.





HOOFDSTUK 3

ONDERzOEK NAAR DE PERCEPTIE

CHAPITRE 3

ETUDE SUR LA PERCEPTION
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3.1. pErcEpTiE MET bETrEKKing ToT bEvEsTigingsbriEf

187. Voor de controle van financiële overzichten over boekjaren die afgesloten zijn 
op of na 31 december 2006 is de controlenorm “bevestigingen van de leiding van de 
entiteit” van toepassing. 

onder bevestiging van de leiding van de entiteit wordt verstaan elke mondelinge of 
schriftelijke bevestiging die wordt bekomen bij de leiding. de bewijskracht van schrif-
telijke bevestigingen is veel groter dan deze van mondelinge bevestigingen en kunnen 
de vorm aannemen van een bevestigingsbrief die de leiding van de entiteit ondertekent. 
belangrijk op te merken is dat de bevestigingen van de leiding ondergeschikt bewijs-
krachtig materiaal zijn.

de bevestigingen van de leiding van de entiteit kunnen niet in de plaats worden gesteld 
van andere gegevens waarvan de bedrijfsrevisor redelijkerwijs mag aannemen dat die 
beschikbaar zijn. indien de bedrijfsrevisor kan verwachten dat hij bewijskrachtige 
gegevens vindt die meer gewicht hebben, moet hij dat bewijskrachtig materiaal bekomen. 

op basis van het voorgaande dient duidelijk te zijn dat de bevestigingsbrief de verant-
woordelijkheden van de commissaris niet beperkt. Tot de bevestigingen die vereist zijn 
en die schriftelijk dienen te worden bekomen, behoren onder andere bevestigingen met 
betrekking tot volgende aangelegenheden (het betreft een niet limitatieve opsomming): 
verantwoordelijkheid voor het opstellen en de getrouwe weergave van de (geconso-
lideerde) jaarrekening, verantwoordelijkheid voor de opzet en implementatie van de 
interne controle, mededeling aan de commissaris van alle feiten met betrekking tot fraude 
of vermoede fraude in de entiteit en mededeling aan de commissaris van gevallen van 
niet naleven door de entiteit van wet- en regelgeving. 

188. Zoals aangegeven bij de bespreking van de vragenlijst, werden in vraag 8 van  
deel B van de enquête twee stellingen toegevoegd waarin gepeild wordt naar de houding 
van de vereniging/stichting ten opzichte van de bevestigingsbrief. de bevindingen met 
betrekking tot deze stellingen zijn terug te vinden in Tabel 20.

Tabel 20. Perceptie met betrekking tot de bevestigingsbrief

 
 

#Obs 
 

Niet 
akkoord 

(%)

Neutraal 
(%) 

Akkoord 
(%) 

Gemiddelde 
 

de bevestigingsbrief draagt bij tot 
de zin voor verantwoordelijkheid in 
hoofde van de leiding voor een goed 
bestuur

271 14,39 16,61 69,00 3,83

de bevestigingsbrief beperkt 
de verantwoordelijkheid van de 
bedrijfsrevisor niet

244 20,49 22,13 57,38 3,56

# Obs = aantal respondenten die een score hebben toegekend (dus niet ‘Niet van toepassing/geen 
mening’); Niet akkoord = % respondenten die een score van 1 of 2 toekenden; Neutraal = % respondenten 
die een score van 3 toekenden; Akkoord = % respondenten die een score van 4 of 5 toekenden.
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189. de resultaten weergegeven in Tabel 20 geven aan dat een ruime meerderheid van 
de respondenten (d.i. 69,00 %) akkoord gaat met de stelling dat de bevestigingsbrief, 
in hoofde van de leiding, bijdraagt tot de zin voor verantwoordelijkheid voor een goed 
bestuur. 

Een kleine meerderheid (d.i. 57,38 %) van de respondenten kan zich vinden in de stelling 
dat de bevestigingsbrief de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor niet beperkt.

belangrijk is op te merken dat, voornamelijk met betrekking tot deze laatste stelling, 
een aanzienlijk deel van de respondenten (d.i. 20,49 %) niet akkoord is. 

dit geeft, met andere woorden, aan dat minstens één vijfde van de respondenten (d.i. 
als wij rekening houden met de respondenten die neutraal staan tegenover deze stelling, 
gaat het immers om ongeveer twee vijfde) de betekenis en/of de inhoud van de beves-
tigingsbrief niet correct weet te interpreteren. 

Een mogelijke verklaring van de resultaten ligt in het feit dat de bevestigingsbrief (in 
zijn huidige vorm) recent werd geïntroduceerd. Hoewel het IBR reeds vele inspanningen 
leverde op het vlak van het verstrekken van informatie met betrekking tot het doel van 
de bevestigingsbrief, lijkt een herhaling of ruimere verspreiding van deze informatie 
aangewezen op basis van deze onderzoeksresultaten.



118

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
o

n
d

er
z

o
ek

 n
a

a
r

 d
e 

p
er

c
ep

t
ie

 –
 e

t
u

d
e 

su
r

 l
a

 p
er

c
ep

t
io

n

3.2. EXTErnE financiElE aUdiT En KWaliTEiT van dE 
jaarrEKEning

190. in wat volgt wordt nagegaan of de kwaliteit van de informatie in de jaarrekeningen 
van verenigingen gunstig beïnvloed wordt door de opgelegde externe controle van de 
jaarrekening. om dit vraagstuk te beantwoorden, wordt een beroep gedaan op:

– voorgaand onderzoek naar de kwaliteit van de door verenigingen verstrekte 
informatie; 

– een beschrijvende analyse van de types verklaringen in de commissarisverslagen; 
en 

– de perceptie van de respondenten (op basis van vraag 9 in deel B van de enquête).

191. verbruggen et al. (2011) deden reeds onderzoek naar de kwaliteit van de door 
verenigingen verstrekte jaarrekeninginformatie. 

om de kwaliteit van de jaarrekeninginformatie te meten, werd gebruik gemaakt van 
een zogenaamde compliance-index. in deze index wordt, onder andere, gekeken 
naar:

– tijdigheid (met betrekking tot goedkeuring van de jaarrekening door de raad van 
bestuur, neerlegging en het al dan niet publiek beschikbaar zijn van de jaarrekening 
binnen de zeven maanden na afsluitdatum van het boekjaar);

– vergelijkbaarheid (het al dan niet aanwezig zijn van vergelijkende cijfers en het al 
dan niet vermelden van de gehanteerde waarderingsregels);

– volledigheid (het al dan niet aanwezig zijn van een sociale balans en/of controlever-
slag); en 

– accuraatheid (op basis van een aantal logische controles). 

in totaal worden er voor de berekening van de index 19 elementen opgenomen (voor 
verdere details verwijzen wij naar verbruggen et al. (2011)). Op basis van een analyse 
van de jaarrekeningen van 895 vzw’s opgesteld volgens het volledig schema voor 
boekjaar 2006, blijkt een externe financiële controle een significant positieve invloed 
te hebben op de berekende compliance-score. de resultaten van deze studie geven, met 
andere woorden, aan dat een externe financiële controle van de jaarrekening de kwaliteit 
van de gerapporteerde informatie verhoogt.

192. in Tabel 21 wordt, op basis van de beschikbare controleverslagen voor boekjaren 
2006 tot en met 2008, een overzicht gegeven van de types verklaringen die hierin terug 
te vinden zijn.
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Tabel 21. Beschrijvende analyse types verklaringen voor het lopend boekjaar

Type verklaring lopend boekjaar  2006  2007 2008
Zonder voorbehoud 899 (80,41 %) 1.130 (84,58 %) 1.167 (85,62 %)
Zonder voorbehoud, met toelichtende 
paragraaf

92 (8,23 %) 106 (7,94 %) 107 (7,85 %)

Met voorbehoud 114 (10,20 %) 93 (6,96 %) 86 (6,31 %)
afkeurend 1 (0,09 %) - -
onthoudend 12 (1,07 %) 7 (0,52 %) 3 (0,22 %)
TOTAAL 1.118 (100 %) 1.336 (100 %) 1.363 (100 %)

193. op basis van Tabel 21 blijken volgende zaken:

– Een toename van het aantal beschikbare controleverslagen. voor boekjaar 2006 
waren er 1.118 controleverslagen beschikbaar, daar waar er voor boekjaar 2008 1.363 
controleverslagen terug te vinden waren. Het aantal beschikbare controleverslagen is 
over de beschouwde periode, met andere woorden, met meer dan 20 % toegenomen.

– Een substantiële toename in het aantal verklaringen zonder voorbehoud. Over de 
beschouwde periode stijgt het aantal verklaringen zonder voorbehoud van 80,41 % 
(d.i. 2006) naar 85,62 % (d.i. 2008). deze toename is een gevolg van het feit dat alle 
andere types verklaringen minder frequent voorkomen. 

op basis van een Χ2 -test blijkt dat de verdeling van de types verklaringen voor boekjaar 
2008 significant (op het 1 % significantieniveau) verschilt van de verdeling voor boekjaar 
2006. derhalve kunnen wij concluderen dat, algemeen gesproken, de kwaliteit van de 
door verenigingen verstrekte informatie over de beschouwde periode is toegenomen.

194. Een gedetailleerde analyse van de controleverslagen leert ons dat de ene afkeurende 
verklaring met betrekking tot boekjaar 2006 het gevolg is van een aantal niet-kwanti-
ficeerbare tekortkomingen die werden vastgesteld tijdens de controlewerkzaamheden. 
Zo werden, onder andere, de eigen werkingsmiddelen niet volledig opgenomen in de 
jaarrekening en werden een aantal spaarrekeningen met betrekking tot reizen die de 
vzw organiseert eveneens niet opgenomen in de jaarrekening.

195. Een analyse van de onthoudende verklaringen (het betreft hier enkel onthoudingen 
over de jaarrekening van het lopend boekjaar) leert ons het volgende: 

– vaak is de onthouding een gevolg van het feit dat de administratie van de vereniging 
niet op voldoende wijze is georganiseerd en zulkdanige gebreken vertoont dat zij 
een betekenisvolle invloed zouden kunnen hebben op de jaarrekening. bovendien 
wordt in deze gevallen steeds melding gemaakt van het feit dat het niet mogelijk was 
om via alternatieve procedures de betrouwbaarheid en de volledigheid van de jaar-
rekeninginformatie na te gaan. voor boekjaar 2006 betreft het zes controleverslagen, 
voor boekjaar 2007 betreft het vijf controleverslagen en voor boekjaar 2008 betreft 
het één controleverslag. 

– in een aantal andere gevallen is de onthouding het gevolg van het ontbreken van 
verantwoordingsstukken en/of detail voor bepaalde rekeningen. voor boekjaar 2006 
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betreft het vijf controleverslagen, voor boekjaren 2007 en 2008 betreft het telkens 
één controleverslag.

– in een aantal andere gevallen is de onthouding het gevolg van bepaalde onzeker-
heden. in een controleverslag voor 2007 wordt in dit verband melding gemaakt van 
onzekerheden gerelateerd aan een aangekondigde herstructurering en de uitkomst van 
een aantal lopende geschillen. in een controleverslag voor 2008 wordt in dit verband 
melding gemaakt van liquide middelen die op een termijnrekening geplaatst werden 
bij een bank, die in de aanloop naar de financiële crisis, in liquiditeitsmoeilijkheden is 
gekomen en door de toezichthoudende overheid onder het regime van opschorting van 
betaling werd geplaatst. de omvang van de terugbetaling, evenals de termijn waarop 
deze fondsen zullen worden terugbetaald, werden derhalve als onzeker beschouwd.

– in een laatste geval (controleverslag voor 2006) is de onthouding een gevolg van 
het feit dat de eigen werkingsmiddelen van de vereniging niet zijn opgenomen in de 
boekhouding (en bijgevolg jaarrekening).

196. niet-gerapporteerde resultaten geven tevens aan dat daar waar in de controlever-
slagen met betrekking tot boekjaar 2006 regelmatig een onthouding werd gegeven met 
betrekking tot de vergelijkende cijfers (d.i. in 79 controleverslagen is dit het geval (en 
in 13 van deze gevallen wordt tevens een onthouding gegeven met betrekking tot de 
resultatenrekening van het boekjaar zelf)), dit in de controleverslagen met betrekking 
tot 2008 veeleer de uitzondering was (d.i. in zes controleverslagen is dit het geval). 

op zich is deze evolutie perfect te verklaren omdat veel verenigingen/stichtingen 
voor boekjaar 2005 geen balans en/of resultatenrekening hadden opgesteld, daar ze 
toen nog geen dubbele boekhouding moesten voeren. bij de verenigingen/stichtingen 
waar er voor boekjaar 2005 eventueel wel een balans en/of resultatenrekening was 
opgesteld, was deze doorgaans niet extern gecontroleerd en vandaar het grote aantal 
onthoudingen met betrekking tot de vergelijkende cijfers (d.i. gegevens boekjaar 2005) 
in de controleverslagen met betrekking tot boekjaar 2006.

197. Zoals blijkt uit Tabel 22 worden voormelde bevindingen duidelijk gestaafd door 
de percepties van de respondenten. Meer dan 85 % van de respondenten gaat akkoord 
met de stelling dat een externe financiële audit een positief effect heeft op de kwaliteit 
van de jaarrekening (vraag 9 van deel B van de enquête). Het merendeel van de overige 
respondenten (d.i. 10,36 %) staat neutraal tegenover deze stelling, daar waar een zeer 
kleine minderheid (d.i. 3,93 %) niet akkoord kan gaan met de stelling. 

Tabel 22. Perceptie invloed externe financiële audit op kwaliteit van de jaarrekening

 
 

#Obs 
 

Niet 
akkoord 

(%)

Neutraal 
(%) 

Akkoord 
(%) 

Gemiddelde 
 

positief effect op kwaliteit van de 
jaarrekening

280 3,93 10,36 85,71 4,31

# Obs = aantal respondenten die een score hebben toegekend (dus niet ‘Niet van toepassing/geen 
mening’); Niet akkoord = % respondenten die een score van 1 of 2 toekenden; Neutraal = % respondenten 
die een score van 3 toekenden; Akkoord = % respondenten die een score van 4 of 5 toekenden.
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3.3. gEpErcipiEErdE voordElEn van EEn EXTErnE financiElE 
aUdiT

198. Hoewel de respondenten het eens lijken over het feit dat een externe financiële 
audit een gunstige invloed heeft op de kwaliteit van de jaarrekening (cf. supra, nr. 197), 
lijken ze niet overtuigd van de andere in de enquête opgenomen potentiële voordelen. 
Het gaat om de stellingen waarin geponeerd wordt dat een externe financiële audit een 
positieve invloed heeft op:

– het aantrekken van financiële middelen bij kredietinstellingen; 
– het verantwoorden van subsidies; en 
– het aantrekken van donaties, schenkingen (vraag 9 van deel B van de enquête). 

de antwoorden op deze drie stellingen worden samengevat in Tabel 23.

Tabel 23. Gepercipieerde voordelen van een externe financiële audit

 
 

#Obs 
 

Niet 
akkoord 

(%)

Neutraal 
(%) 

Akkoord 
(%) 

Gemiddelde 
 

positief effect op
– het aantrekken van financiële 

middelen bij kredietinstellingen
218 26,15 30,73 43,12 3,25

– het verantwoorden van subsidies 245 20,00 24,90 55,10 3,51
– het aantrekken van donaties, 

schenkingen
189 55,56 20,63 23,81 2,48

# Obs = aantal respondenten die een score hebben toegekend (dus niet ‘Niet van toepassing/geen 
mening’); Niet akkoord = % respondenten die een score van 1 of 2 toekenden; Neutraal = % respondenten 
die een score van 3 toekenden; Akkoord = % respondenten die een score van 4 of 5 toekenden.

199. daar waar een kleine meerderheid (d.i. 55,10 %) van de respondenten akkoord 
gaat met de stelling dat een externe financiële audit een positieve invloed heeft op 
het verantwoorden van subsidies, is dit voor de overige twee stellingen slechts een 
minderheid. de meerderheid (d.i. 55,56 %) van de respondenten gaat zelfs niet akkoord 
met de stelling dat een externe financiële audit een positieve invloed heeft op het 
aantrekken van donaties/schenkingen. 

op basis van deze resultaten kunnen wij concluderen dat, algemeen gesproken, de 
respondenten niet overtuigd zijn van het nut van een externe financiële audit met het 
oog op het aantrekken van financieringsmiddelen. 

200. bovendien werd in vraag 10 van deel B van de enquête ook gevraagd om eventuele 
andere toegevoegde waarde van een externe financiële audit te vermelden. Volgende 
andere vormen van toegevoegde waarde kwamen hier frequent aan bod:

– controlemiddel (naar de bestuurders, algemene vergadering, leden, enz. toe) en/of 
verhogen van de geloofwaardigheid naar derden toe (vermeld door 48 respondenten);

– het aanreiken van boekhoudkundig advies (vermeld door 24 respondenten);
– verbeteren van de interne controle (vermeld door 13 respondenten).
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201. in Tabel 24 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden op vragen 6 en 7 van 
deel B van de enquête, waarin gepeild wordt naar een eventuele doorlichting van de 
financiële informatie door een andere instantie (dan de bedrijfsrevisor) en de perceptie 
daaromtrent.

Tabel 24. Overzicht met betrekking tot doorlichting door andere instanties

#Obs (%)
De financiële informatie van mijn vereniging of stichting wordt ook doorgelicht 
door andere instanties 
ja

189 (66,08 %)

–  toezichthoudende/subsidiërende overheid 
–  financiële instelling(en) 
–  koepelorganisatie 
–  andere (FOD Financiën, externe accountant, enz.)

158 (76,33 %) 
15 (7,25 %) 

21 (10,14 %) 
13 (6,28 %)

neen 97 (33,92 %)
Deze doorlichtingen door een bedrijfsrevisor én een andere instantie worden 
ervaren als
–  complementair
–  overlappend
–  tegenstrijdig

148 (72,91 %) 
49 (24,14 %) 

6 (2,95 %)

202. Op basis van Tabel 24 blijkt zeer duidelijk dat de financiële informatie van de meeste 
verenigingen/stichtingen (d.i. 66,08 %) eveneens doorgelicht wordt door één of meerdere 
andere instanties. daar respondenten meerdere antwoorden konden opgeven, is de som 
van het aantal respondenten per instantie (d.i. 207) groter dan het aantal respondenten 
die deze vraag bevestigend beantwoorden (d.i. 189). in de grote meerderheid van de 
gevallen (d.i. 76,33 %) gaat het om een doorlichting van de financiële informatie door 
een toezichthoudende/subsidiërende overheid. 

203. Wat tevens blijkt op basis van Tabel 24 is dat een zeer ruime meerderheid van 
de respondenten (d.i. 72,91 %) beide vormen van doorlichting als complementair 
beschouwt. de overige respondenten vinden beide doorlichtingen eerder overlappend 
(d.i. 24,14 %), daar waar de uitzondering (d.i. 2,95 %) van mening is dat beide types 
doorlichting tegenstrijdig zijn.
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3.4. TEvrEdEnHEid En loYaliTEiT

204. in Tabel 25 worden de resultaten weergegeven voor de stellingen van vraag 8 in 
deel B van de enquête, waarin gepeild wordt naar:

– de algemene tevredenheid over het huidige bedrijfsrevisorenkantoor en auditteam; 
en

– de mate van loyaliteit aan het bedrijfsrevisorenkantoor. 

Tabel 25. Algemene tevredenheid en loyaliteit

#Obs 
 

Niet 
akkoord 

(%)

Neutraal 
(%) 

Akkoord 
(%) 

Gemiddelde 
 

ik ben tevreden over de auditprestaties 
van het bedrijfsrevisorenkantoor

283 1,77 7,07 91,17 4,45

ik ben tevreden over de prestaties van 
het auditteam 

278 2,16 9,35 88,49 4,37

ik zeg positieve dingen over het 
bedrijfsrevisorenkantoor aan anderen

267 5,62 9,36 85,02 4,22

Wij hebben de intentie om nog geruime 
tijd met het bedrijfsrevisorenkantoor 
samen te werken

262 5,73 8,40 85,88 4,29

ik spoor andere mensen aan om 
ook gebruik te maken van het 
bedrijfsrevisorenkantoor

235 12,77 22,55 64,68 3,83

Wat mij betreft, is het bedrijfsreviso-
renkantoor duidelijk in staat om een 
optimale dienstverlening te verzekeren

277 3,97 10,47 85,56 4,33

# Obs = aantal respondenten die een score hebben toegekend (dus niet ‘Niet van toepassing/geen 
mening’); Niet akkoord = % respondenten die een score van 1 of 2 toekenden; Neutraal = % respondenten 
die een score van 3 toekenden; Akkoord = % respondenten die een score van 4 of 5 toekenden.

204. in Tabel 25 wordt gepeild naar de algemene tevredenheid over de prestaties van het 
bedrijfsrevisorenkantoor en het auditteam. op basis van de gerapporteerde resultaten 
blijkt zeer duidelijk dat de respondenten, algemeen gesproken, tevreden zijn over de 
geleverde prestaties. om en bij de 90 % van de respondenten geeft aan tevreden te zijn 
over de prestaties van zowel het bedrijfsrevisorenkantoor als het auditteam. 

de gemiddelde scores inzake algemene tevredenheid (4,45 voor de tevredenheid over 
het bedrijfsrevisorenkantoor en 4,37 voor de tevredenheid over het auditteam) liggen 
iets hoger dan, maar volledig in lijn met, de scores gerapporteerd in de studie van  
behn et al. (1997) op basis van een steekproef amerikaanse (Fortune 1000) onderne-
mingen (gemiddeld 4,28 voor de tevredenheid over het bedrijfsrevisorenkantoor en 
4,14 voor de tevredenheid over het auditteam).

205. Zoals aangegeven bij de bespreking van de vragenlijst, hebben de vier overige 
stellingen in Tabel 25 betrekking op de mate van loyaliteit aan het bedrijfsrevisorenkantoor. 
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206. Daar loyaliteit moeilijk te meten valt, wordt vaak gebruik gemaakt van dimensies 
zoals mond-tot-mondreclame, de neiging om te klagen over de dienstverlener en 
de intentie om in de toekomst opnieuw een beroep te doen op de dienstverlener (cf. 
literatuurstudie). 

Zoals blijkt uit Tabel 25 vertaalt de algemene tevredenheid over de prestaties van het 
auditkantoor zich ook naar de mate van loyaliteit aan het bedrijfsrevisorenkantoor. 
ongeveer 85 % van de respondenten geeft immers aan:

1.  positieve dingen te zeggen over het bedrijfsrevisorenkantoor aan anderen; 
2.  de intentie te hebben om nog gedurende geruime tijd te blijven samenwerken met 

het bedrijfsrevisorenkantoor; en 
3.  van oordeel te zijn dat het kantoor in staat is een optimale dienstverlening te 

verzekeren. 

voor de vierde stelling zijn de resultaten misschien iets minder overtuigend, maar 
het gaat nog steeds om een ruime meerderheid van de respondenten (d.i. 64,68%) die 
aangeeft andere mensen aan te sporen om ook gebruik te maken van de diensten van het 
bedrijfsrevisorenkantoor. Zoals eerder aangegeven, zijn deze stellingen gebaseerd op de 
studie van ismail et al. (2006), maar een vergelijking van de resultaten is niet mogelijk, 
daar de scores per stelling niet vermeld worden in de studie van ismail et al. (2006).

in deel 3 (cf. supra, nr. 138) werd reeds aangegeven dat er voor de stellingen 
besproken in Tabel 25 opmerkelijke verschillen opgemeten werden tussen de vroege 
en late respondenten. de vroege respondenten vertonen een lagere score dan de late 
respondenten, wat erop wijst dat de vroege respondenten in vergelijking met de late 
respondenten minder tevreden zijn over de uitgevoerde externe financiële audit. 
Uitgaande van de veronderstelling dat het antwoordgedrag van late respondenten 
als benadering kan dienen voor het antwoordgedrag van niet-respondenten, kunnen 
wij veronderstellen dat de algemene tevredenheid eigenlijk nog hoger ligt dan wat 
blijkt op basis van Tabel 25.

207. in Tabel 26 worden de resultaten samengevat met betrekking tot de eigenlijke 
beoordeling van de huidige bedrijfsrevisor door middel van 44 stellingen (deel c van 
de enquête, kolom “tevredenheid over bedrijfsrevisorenkantoor”). 

in Tabel 26 worden de stellingen gerangschikt op basis van de gemiddelde toegekende 
score (aflopend). Teneinde een expliciete vergelijking mogelijk te maken tussen de 
scores inzake tevredenheid en de scores inzake het belang van de stellingen bij de 
keuze van de bedrijfsrevisor, worden in de tabel eveneens de gemiddelde scores met 
betrekking tot het belang bij de keuze vermeld (d.i. de waarden tussen haakjes in de 
laatste kolom van Tabel 18). deze waarden worden overgenomen uit Tabel 18.
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Tabel 26. Tevredenheid met betrekking tot de onderliggende kenmerken

 
 

#Obs 
 

Niet 
tevreden 

(%)

Neutraal 
(%) 

Tevreden 
(%) 

Gemiddelde 
 

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers zijn onafhankelijk van de 
raad van bestuur van mijn vereniging 
of stichting

275 1,09 4,36 94,55 4,63 
(4,58)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers zijn objectief

273 0,37 5,86 93,77 4,58 
(4,54)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers dragen integriteit hoog 
in het vaandel

275 0,73 4,36 94,91 4,57 
(4,57)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers zijn competent

281 0,71 4,98 94,31 4,54 
(4,61)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers werken nauwgezet

277 0,36 6,50 93,14 4,50 
(4,56)

Het bedrijfsrevisorenkantoor is geloof-
waardig naar derden (bv. banken, 
overheden, donoren) toe

251 1,59 5,58 92,83 4,49 
(4,36)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers zijn bereid om vragen 
over de concrete toepassing van de 
boekhoudwetgeving te beantwoorden

268 2,61 5,97 91,42 4,45 
(4,43)

de leden van het auditteam commu-
niceren in een duidelijk verstaanbare 
taal (geen overdadig gebruik van 
vakjargon)

268 0,37 8,96 90,67 4,44 
(4,26)

Het bedrijfsrevisorenkantoor geniet 
een goede reputatie

255 0,39 7,06 92,55 4,44 
(4,28)

de bedrijfsrevisor vervult de taken 
tegenover de ondernemingsraad naar 
behoren

173 2,31 6,94 90,75 4,42 
(4,29)

de bedrijfsrevisor neemt actief deel 
aan de algemene vergadering waarop 
de jaarrekening wordt voorgesteld

246 4,88 8,94 86,18 4,39 
(4,17)

de leden van het auditteam zijn, 
wanneer nodig, gemakkelijk te 
bereiken (bv. via telefoon)

273 2,20 8,42 89,38 4,36 
(4,29)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers houden de belangen van 
de jaarrekeninggebruikers voor ogen

257 1,56 9,73 88,72 4,33 
(4,18)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers houden de belangen van 
mijn vereniging of stichting voor ogen

264 1,89 11,36 86,74 4,31 
(4,26)

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelt 
zich flexibel op bij de timing en de 
planning van de auditwerkzaamheden

275 2,91 12,36 84,73 4,27 
(2,97)

Er is voldoende persoonlijk contact 
tussen de bedrijfsrevisor en de leiding 
van mijn vereniging of stichting

266 3,38 11,65 84,96 4,27 
(4,14)
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#Obs 
 

Niet 
tevreden 

(%)

Neutraal 
(%) 

Tevreden 
(%) 

Gemiddelde 
 

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert een 
goede prijskwaliteitsverhouding

272 1,84 13,60 84,56 4,26 
(4,41)

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert 
rapporten (bv. controleverslag) tijdig af

280 5,36 11,07 83,57 4,26 
(4,47)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers beschikken over een 
goede kennis van mijn sector

267 3,00 13,48 83,52 4,25 
(4,19)

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelde 
een duidelijke offerte op

259 3,86 13,51 82,63 4,24 
(4,36)

Het auditteam beperkt de overlast 
tijdens de uitvoering van de financiële 
audit in de mate van het mogelijke

266 1,88 13,53 84,59 4,23 
(4,23)

de persoonlijkheden van de bedrijfs-
revisor en zijn medewerkers en van 
mijn vereniging of stichting sluiten bij 
elkaar aan

251 3,98 15,94 80,08 4,21 
(3,85)

Er is sprake van continuïteit in de 
samenstelling van het auditteam 
(d.i. de mensen die de audit komen 
uitvoeren)

271 6,27 14,76 78,97 4,21 
(4,29)

Er is een goede samenwerking tussen 
het auditteam en de raad van bestuur 
en/of het auditcomité van mijn 
vereniging of stichting

241 5,81 12,86 81,33 4,20 
(4,12)

Het bedrijfsrevisorenkantoor rekent 
een billijk ereloon aan

275 2,55 17,82 79,64 4,16 
(4,35)

Het bedrijfsrevisorenkantoor heeft 
andere cliënten in mijn sector

223 7,17 15,70 77,13 4,13 
(3,68)

de bedrijfsrevisor en zijn 
medewerkers zijn bereid zich te 
verdiepen in het reilen en zeilen van 
mijn vereniging of stichting

257 6,23 15,56 78,21 4,11 
(3,99)

Na afloop van de financiële audit 
evalueert het bedrijfsrevisorenkantoor 
het auditproces samen met mijn 
vereniging of stichting

250 10,00 18,40 71,60 4,00 
(4,05)

Het bedrijfsrevisorenkantoor inter-
preteert de reglementering rekening 
houdend met de wensen van de leiding 
van mijn vereniging of stichting

244 6,97 16,80 76,23 3,98 
(3,66)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkan-
toor terecht voor advies over interne 
organisatie

166 8,43 18,67 72,89 3,94 
(3,44)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkan-
toor terecht voor belastingadvies

108 9,26 19,44 71,30 3,94 
(3,27)

Het bedrijfsrevisorenkantoor is 
(geografisch) niet ver verwijderd van 
mijn vereniging of stichting

242 12,40 20,25 67,36 3,88 
(2,97)
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#Obs 
 

Niet 
tevreden 

(%)

Neutraal 
(%) 

Tevreden 
(%) 

Gemiddelde 
 

Er is regelmatig contact tussen het 
auditteam en de leiding van mijn 
vereniging of stichting

251 11,16 21,91 66,93 3,88 
(3,81)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkan-
toor terecht voor andere diensten

22 18,18 4,55 77,27 3,82 
(1,96)

Voorafgaand aan de financiële audit 
wordt een opdrachtaanvaardingsbrief 
opgemaakt met de doelstelling en 
omvang van de controle, de verant-
woordelijkheid van de bedrijfsrevisor 
en de rapportering waartoe hij zich 
verbindt

226 12,83 23,01 64,16 3,81 
(3,62)

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
doen regelmatig suggesties die een 
meerwaarde betekenen voor mijn 
vereniging of stichting

250 12,00 26,00 62,00 3,78 
(3,98)

Het bedrijfsrevisorenkantoor verstrekt 
gedetailleerde informatie met 
betrekking tot de kostprijs van de 
financiële audit

244 12,70 27,46 59,84 3,75 
(3,80)

Na afloop van de financiële audit 
ontvangt de leiding van mijn 
vereniging of stichting nuttige 
suggesties in de vorm van een 
management letter

223 17,49 19,73 62,78 3,74 
(3,94)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkan-
toor terecht voor juridisch advies

133 16,54 22,56 60,90 3,71 
(3,04)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisoren-
kantoor terecht voor advies over 
budgettering

118 16,10 24,58 59,32 3,66 
(2,98)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkan-
toor terecht voor forensic accounting

79 20,25 17,72 62,03 3,61 
(2,54)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisoren-
kantoor terecht voor contacten met 
financiële instellingen en overheden

115 20,87 20,87 58,26 3,56 
(2,73)

Het bedrijfsrevisorenkantoor is 
internationaal actief

122 27,05 18,85 54,10 3,43 
(2,17)

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkan-
toor terecht voor advies op vlak van 
human resources management (HrM)

73 35,62 24,66 39,73 3,10 
(1,98)

# Obs = aantal respondenten die een score hebben toegekend (dus niet ‘Niet van toepassing/geen mening’); 
Niet tevreden = % respondenten die een score van 1 of 2 toekenden; Neutraal = % respondenten die een score 
van 3 toekenden; Tevreden = % respondenten die een score van 4 of 5 toekenden.

208. daar de cijfers in Tabel 26 voor zich spreken, lijkt het overbodig om de scores per 
stelling te bespreken. desalniettemin kunnen op basis van Tabel 26 een aantal interes-
sante conclusies getrokken worden en daar staan wij vanzelfsprekend wel even bij stil.
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209. de algemene tevredenheid over het auditteam en bedrijfsrevisorenkantoor  
(cf. supra, nr. 204) vertaalt zich duidelijk ook naar de scores voor de verschillende 
onderliggende kenmerken. 

voor tien van de in totaal 44 opgelijste kenmerken geldt dat meer dan 90 % van de 
respondenten tevreden is. voor 43 van de 44 opgelijste kenmerken geldt dat een 
meerderheid van de respondenten tevreden is. Een vergelijking van de gemiddelde score 
inzake tevredenheid (cf. laatste kolom van Tabel 26) met de gemiddelde score inzake 
het belang van de stelling bij de keuze van de bedrijfsrevisor (cf. de waarden tussen 
haakjes in de laatste kolom van Tabel 26), laat toe na te gaan of de verwachtingen van 
de respondenten bij de keuze achteraf ook daadwerkelijk werden ingelost. 

op basis van deze vergelijking blijkt dat de waarden inzake tevredenheid in 34 van de 44 
gevallen hoger liggen dan of gelijk zijn aan de waarden inzake het belang bij de keuze. 
bovendien blijkt dat beide waarden doorgaans dicht bij elkaar aanleunen. derhalve 
kunnen wij stellen dat de verwachtingen die bij de keuze meespeelden doorgaans 
achteraf ook effectief werden ingelost. deze bevinding staat in schril contrast met de 
resultaten van ismail et al. (2006), op basis van een steekproef ondernemingen uit 
Maleisië, waaruit blijkt dat, algemeen gesproken, de verwachtingen van de cliënt niet 
ingelost worden door de auditor.

210. de tevredenheid is het meest uitgesproken voor stellingen die gerelateerd zijn aan 
deontologie en technische competentie van het bedrijfsrevisorenkantoor en auditteam. 
de kenmerken waarover het grootst aantal respondenten tevreden is, hebben immers 
betrekking op zaken als onafhankelijkheid, objectiviteit, integriteit, competentie en 
nauwgezetheid. 

ook in de studie van sucher et al. (1998) blijken de respondenten het meest tevreden 
over de technische competentie van de medewerkers (d.i. auditpartner en auditteam) van 
het bedrijfsrevisorenkantoor. in de studie van behn et al. (1997), zien wij eveneens dat 
de tevredenheid het grootst is voor zaken die gerelateerd kunnen worden aan deontologie 
(bv. independence en ethical standards) en technische competentie.

211. verder scoren bedrijfsrevisorenkantoren ook zeer goed op het vlak van reputatie 
(signaalfunctie). Meer dan 90 % van de respondenten blijkt tevreden over zowel de 
reputatie als over de geloofwaardigheid van zijn bedrijfsrevisorenkantoor.

212. Het verlenen van boekhoudkundig advies werd door heel wat respondenten 
aangehaald als een belangrijke bron van toegevoegde waarde van een externe financiële 
audit. Meer dan 90 % van de respondenten blijkt, in dat opzicht, ook tevreden over 
de bereidheid van de bedrijfsrevisor om vragen over de concrete toepassing van de 
boekhoudwetgeving te beantwoorden.

213. Op basis van de literatuurstudie bleek zeer duidelijk het belang dat door cliënten 
gehecht wordt aan persoonlijk contact en een goede communicatie tussen auditor en 
cliënt. Meer dan 90 % van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de duidelijk-
heid van de communicatie (d.i. geen overdadig gebruik van vakjargon). 
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verder geeft meer dan 80 % van de respondenten aan dat er voldoende contact is tussen 
de bedrijfsrevisor en de leiding van de vereniging of de stichting en dat er sprake is 
van een goede samenwerking tussen het auditteam en de raad van bestuur en/of het 
auditcomité van de vereniging of stichting. slechts 66,93 % van de respondenten geeft 
aan dat er regelmatig contact is tussen het auditteam en de leiding van de vereniging of 
stichting, maar gegeven het feit dat meer dan 80 % van de respondenten van oordeel 
is dat er voldoende contact is tussen de bedrijfsrevisor en de leiding van de vereniging 
of stichting, hoeft dit geen probleem te zijn (d.i. voldoende contact impliceert niet 
noodzakelijk regelmatig contact). 

voor elk van deze stellingen is de gemiddelde score inzake tevredenheid bovendien 
groter dan de gemiddelde score inzake belang bij de keuze van de bedrijfsrevisor, wat 
aangeeft dat (algemeen gesproken) de verwachtingen worden ingelost.

214. op basis van de literatuurstudie bleek tevens zeer duidelijk het belang dat door 
cliënten gehecht wordt aan een goede kennis van de sector van de cliënt. Ook op dit 
vlak lijken de respondenten tevreden. ongeveer 80 % van de respondenten geeft aan dat 
de bedrijfsrevisor andere cliënten in de sector heeft en dat er bereidheid wordt getoond 
om zich in te werken in het reilen en zeilen van de vereniging of stichting. 

voor beide stellingen is de gemiddelde score inzake tevredenheid bovendien groter dan 
de gemiddelde score inzake belang bij de keuze van de bedrijfsrevisor, wat aangeeft dat 
(algemeen gesproken) de verwachtingen worden ingelost. 

215. de stellingen die betrekking hebben op het al dan niet bij het bedrijfsrevisoren-
kantoor terecht kunnen voor andere diensten (bv. belastingen, juridisch advies, HrM, 
enz.) zijn nagenoeg allemaal onderaan terug te vinden in Tabel 26. daar de stellingen 
gerangschikt worden op basis van de gemiddelde score, zou dit kunnen wijzen op 
ontevredenheid. deze conclusie dient echter genuanceerd te worden daar de gemiddelde 
score inzake tevredenheid voor elk van deze stellingen ruim boven de gemiddelde score 
inzake belang bij de keuze van de bedrijfsrevisor ligt (wat wijst op een beperkte interesse 
in andere types diensten die aangeboden (kunnen) worden). 

Wij kunnen bijgevolg concluderen dat (algemeen gesproken) de verwachtingen inzake 
bijkomende diensten wel degelijk worden ingelost en dat de relatief lage gemiddelde 
scores op deze stellingen dus niet als een probleem moeten beschouwd worden.

216. Met uitzondering van het verstrekken van bijkomende diensten, blijken de scores 
het laagst te liggen voor kenmerken die gerelateerd zijn aan wat wij zouden kunnen 
bestempelen als “formele documentatie”. Het betreft hier de opdrachtaanvaardingsbrief 
(12,83 % van de respondenten blijkt ontevreden), het verstrekken van gedetailleerde 
informatie met betrekking tot de kostprijs van de financiële audit (12,70 % van de 
respondenten blijkt ontevreden) en het verstrekken van nuttige suggesties in de vorm 
van een management letter (17,49 % van de respondenten blijkt ontevreden). 

gerelateerd aan dit laatste, blijkt dat 12 % van de respondenten van oordeel is dat de 
bedrijfsrevisor en zijn medewerkers onvoldoende suggesties doen die een meerwaarde 
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betekenen voor de vereniging of stichting. gelijkaardige resultaten merken wij op in de 
studie van sucher et al. (1998), waar blijkt dat 21,1 % van de respondenten van oordeel 
is dat de auditor onvoldoende nuttige suggesties doet die een meerwaarde betekenen 
voor de cliënt. 

opmerkelijk is dat, met uitzondering van de stelling die gerelateerd is aan de opdracht-
aanvaardingsbrief, de gemiddelde score inzake tevredenheid voor deze stellingen lager 
ligt dan de gemiddelde score inzake belang bij de keuze van de bedrijfsrevisor. 

derhalve kunnen wij concluderen dat de scores op deze stellingen niet alleen lager 
liggen, maar dat de verwachtingen gemiddeld gesproken niet worden ingelost (hoewel 
beide gemiddelde waarden nooit ver uit elkaar liggen). Eventuele suggesties met het oog 
op een (nog) grotere cliëntentevredenheid situeren zich bijgevolg dan ook op dit vlak.

217. in de studie van ismail et al. (2006) blijkt dat de tevredenheid het minst groot is 
met betrekking tot het honorarium daar 25,6 % van de respondenten immers aangeven 
niet tevreden te zijn omtrent of neutraal te staan tegenover het honorarium (d.i. value 
for money in het onderzoek van ismail et al. (2006)). 

op basis van de resultaten gerapporteerd in Tabel 26 blijkt dit voor onze steekproef niet 
op te gaan, daar slechts 1,84 % (2,55 %) van de respondenten aangeeft ontevreden te 
zijn over de geleverde prijskwaliteitsverhouding (billijkheid van het ereloon).

218. op basis van deze percepties kunnen wij samenvattend volgende conclusies 
trekken. Een aanzienlijk deel van de respondenten weet de betekenis en/of de inhoud 
van de bevestigingsbrief niet correct te interpreteren, wat een duidelijkere communicatie 
omtrent het doel van de bevestigingsbrief wenselijk maakt. de resultaten (aangevuld 
met bevindingen uit voorgaand onderzoek en een analyse van het type verklaringen in 
controleverslagen) geven aan dat de externe financiële audit een gunstige invloed heeft 
op de kwaliteit van de in de jaarrekening verstrekte informatie. 

desalniettemin lijken de respondenten niet overtuigd van het nut van een externe 
financiële audit met het oog op het aantrekken van financieringsmiddelen (d.i. subsidies, 
donaties, enz.). 

De resultaten van het onderzoek geven aan dat de financiële informatie van de meeste 
verenigingen/stichtingen eveneens doorgelicht wordt door één of meer andere instanties 
(voornamelijk toezichthoudende/subsidiërende overheden), wat mogelijk een verklaring 
kan bieden voor het feit dat de respondenten niet overtuigd zijn van het nut van een 
externe financiële audit met het oog op het aantrekken van financieringsmiddelen. 
Belangrijk is echter wel op te merken dat de externe financiële controle van de jaar-
rekening doorgaans als complementair (en dus niet overlappend) beschouwd wordt aan 
de doorlichting door andere instanties. 

verder blijkt uit het onderzoek dat de respondenten tevreden zijn over de prestaties van 
het bedrijfsrevisorenkantoor en het auditteam. Meer dan 90 % van de respondenten geeft 
immers aan tevreden te zijn en deze algemene tevredenheid vertaalt zich duidelijk naar:
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1. de mate van loyaliteit aan het bedrijfsrevisorenkantoor; en 
2. de tevredenheid over 44 onderliggende kenmerken met betrekking tot de externe 

financiële audit. 

Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor 43 van de 44 opgelijste kenmerken een meerderheid 
van de respondenten aangeeft tevreden te zijn. verder blijkt ook dat de verwachtingen 
van de respondenten met betrekking tot de audit(or) doorgaans ingelost worden, daar 
de gemiddelde scores inzake tevredenheid in 34 van de 44 gevallen hoger liggen dan de 
gemiddelde scores inzake het belang van het kenmerk bij de keuze van de bedrijfsrevisor.





HOOFDSTUK 4

DETERMINANTEN VAN VERANDERING 
VAN bEDRIJFSREVISOR

CHAPITRE 4

DETERMINANTS DE CHANGEMENT DE 
REVISEUR D’ENTREPRISES
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4.1. algEMEEn

219. de studie van de determinanten van verandering van bedrijfsrevisorenkantoor heeft 
enkel betrekking op verenigingen/stichtingen die effectief een dergelijke verandering 
hebben doorgevoerd en/of ernstig hebben overwogen/overwegen. Zoals zal blijken uit 
de beschrijvende analyses heeft deze studie betrekking op 26 verenigingen/stichtingen 
die in het verleden effectief van bedrijfsrevisorenkantoor zijn veranderd, en op  
22 verenigingen/stichtingen die een dergelijke verandering hebben overwogen.

220. Op basis van deel C van de enquête wordt nagegaan welke de redenen zijn voor de 
(overweging tot) verandering. Op basis van deel D van de enquête kan het onderscheid 
gemaakt worden tussen de respondenten die de veranderingen van bedrijfsrevisorenkan-
toor effectief doorgevoerd hebben versus (ernstig) overwogen hebben. in deel d worden 
andere determinanten voor verandering bevraagd (bovenop de determinanten bevraagd 
in deel c), alsook motieven om ondanks de overweging tot verandering uiteindelijk 
niet van bedrijfsrevisorenkantoor te veranderen. in sectie 4.2. worden de determinanten 
van effectief doorgevoerde veranderingen besproken, in sectie 4.3. worden deze voor 
overwogen veranderingen behandeld.
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4.2. doorgEvoErdE vErandEring van bEdrijfsrEvisorEn- 
KanToor

221. in totaal hebben 26 verenigingen/stichtingen (d.i. 9 %) in de periode 2007-2010 
een verandering van bedrijfsrevisorenkantoor doorgevoerd. dit gebeurde 8 keer in 2010,  
6 keer in 2009, 5 keer in 2008, 6 keer in 2007 en 1 keer zowel in 2007 als in 2010.  
Tabel 27 is gebaseerd op deel C van de enquête en geeft een overzicht van alle onderzochte 
determinanten van verandering van bedrijfsrevisorenkantoor, en dit in dalende volgorde 
van belangrijkheid (op basis van de gemiddelde score op de 5-puntenschaal). Een laag 
aantal antwoorden (# Obs) voor een specifieke determinant van verandering duidt op 
een laag belang van deze determinant, aangezien in dit geval veel respondenten “niet 
van toepassing/geen mening” of blanco geantwoord hebben. bij de bespreking wordt 
hiermee rekening gehouden.

Tabel 27. Determinanten verandering bedrijfsrevisorenkantoor – respondenten die 
verandering doorgevoerd hebben (in aflopende volgorde van gemiddelde)

de antwoorden 1 en 2 werden gecombineerd in de categorie onbelangrijk, 3 is neutraal en de combinatie 
van 4 en 5 vormt samen de categorie heel belangrijk. Het aantal observaties houdt geen rekening met blanco 
antwoorden en “niet van toepassing/geen mening”.

# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

gebrek aan bereidheid in hoofde van de 
bedrijfsrevisor en zijn medewerkers om 
zich te verdiepen in het reilen en zeilen 
van mijn vereniging/stichting

10 10,00 10,00 80,00 4,20

Het ontbreken van een gezamenlijke 
evaluatie van het auditproces na afloop 
van de financiële audit

9 11,11 22,22 66,67 3,89

de leden van het auditteam zijn, 
wanneer nodig, moeilijk te bereiken 
(bv. niet via telefoon)

10 20,00 0,00 80,00 3,70

de persoonlijkheden van de bedrijfs-
revisor en zijn medewerkers en van 
mijn vereniging of stichting sluiten 
onvoldoende bij elkaar aan

3 20,00 10,00 70,00 3,70

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert 
rapporten (bv. controleverslag) niet 
tijdig af

9 33,33 0,00 66,67 3,67

Er is een onvoldoende samenwerking 
tussen het auditteam en de raad van 
bestuur en/of het auditcomité van mijn 
vereniging of stichting

7 42,86 0,00 57,14 3,57

Het bedrijfsrevisorenkantoor houdt bij 
de interpretatie van de reglementering 
onvoldoende rekening met de wensen 
van de leiding van mijn vereniging of 
stichting

3 11,10 33,30 55,50 3,56
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# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende bereid om vragen 
over de concrete toepassing van de 
boekhoudwetgeving te beantwoorden

9 33,33 0,00 66,67 3,56

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende onafhankelijk van de 
raad van bestuur van mijn vereniging 
of stichting

8 25,00 12,50 62,50 3,50

Er is geen sprake van continuïteit in de 
samenstelling van het auditteam (d.i. de 
mensen die de audit komen uitvoeren)

8 37,50 0,00 62,50 3,50

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert 
geen goede prijskwaliteitsverhouding

10 30,00 0,00 70,00 3,50

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
houden de belangen van mijn 
vereniging of stichting onvoldoende 
voor ogen

10 30,00 0,00 70,00 3,50

Het bedrijfsrevisorenkantoor rekent 
geen billijk ereloon aan

11 36,36 0,00 63,64 3,45

Er is onvoldoende persoonlijk contact 
tussen de bedrijfsrevisor en de leiding 
van mijn vereniging of stichting

9 33,33 0,00 66,67 3,44

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelde 
geen duidelijke offerte op

8 37,50 0,00 66,67 3,38

Het bedrijfsrevisorenkantoor is niet 
geloofwaardig naar derden (bv. banken, 
overheden, donoren) toe

6 33,33 0,00 66,67 3,33

Er is onvoldoende contact tussen 
het auditteam en de leiding van mijn 
vereniging of stichting

6 50,00 0,00 50,00 3,33

de bedrijfsrevisor vervult de taken 
tegenover de ondernemingsraad niet 
naar behoren

7 28,57 14,29 57,14 3,29

De suggesties die de leiding na afloop 
van de financiële audit ontvangt in de 
vorm van een management letter zijn 
onvoldoende

7 42,86 0,00 57,14 3,29

ontevredenheid over de opdracht-
aanvaardingsbrief die voorafgaand aan 
de financiële audit wordt opgemaakt 
met de doelstelling en omvang van de 
controle, de verantwoordelijkheid van 
de bedrijfsrevisor en de rapportering 
waartoe hij zich verbindt

7 42,86 14,29 42,86 3,29

Het bedrijfsrevisorenkantoor geniet een 
minder goede reputatie

8 37,50 12,50 50,00 3,25

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
houden onvoldoende de belangen van 
de jaarrekeninggebruikers voor ogen

8 25,00 37,50 37,50 3,25
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# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

de bedrijfsrevisor neemt niet of 
onvoldoende actief deel aan de 
algemene vergadering waarop de jaar-
rekening wordt voorgesteld

8 37,50 12,50 50,00 3,25

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
doen onvoldoende suggesties die een 
meerwaarde betekenen voor mijn 
vereniging of stichting

9 22,22 33,33 44,44 3,22

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
beschikken over een onvoldoende 
kennis van mijn sector

10 40,00 20,00 40,00 3,20

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende competent

11 36,36 27,27 36,36 3,18

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
werken onvoldoende nauwgezet

9 33,33 22,22 44,44 3,11

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
dragen integriteit onvoldoende hoog in 
het vaandel

10 30,00 30,00 40,00 3,10

Het bedrijfsrevisorenkantoor heeft 
onvoldoende andere cliënten in mijn 
sector

9 33,33 22,22 44,44 3,00

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelt 
zich onvoldoende flexibel op bij 
de timing en de planning van de 
auditwerkzaamheden

10 40,00 20,00 40,00 3,00

Het bedrijfsrevisorenkantoor is 
(geografisch) ver verwijderd van mijn 
vereniging of stichting

9 44,44 0,00 55,56 3,00

de leden van het auditteam communi-
ceren in een moeilijk verstaanbare taal 
(overdadig gebruik van vakjargon)

8 50,00 0,00 50,00 3,00

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende objectief

9 44,44 11,11 44,44 2,89

Het auditteam beperkt de overlast 
tijdens de uitvoering van de financiële 
audit in onvoldoende mate

8 37,50 25,00 37,50 2,88

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor advies over 
interne organisatie

6 50,00 16,67 33,33 2,83

Het bedrijfsrevisorenkantoor verstrekt 
onvoldoende gedetailleerde informatie 
met betrekking tot de kostprijs van de 
financiële audit

7 42,86 42,86 14,29 2,57

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor contacten met 
financiële instellingen en overheden

5 80,00 0,00 20,00 2,00



138

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
d

et
er

m
in

a
n

t
en

 v
a

n
  v

er
a

n
d

er
in

g
 –

 d
et

er
m

in
a

n
t

s 
d

e 
c

h
a

n
g

em
en

t

# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor andere 
diensten

4 100,00 0,00 0,00 2,00

Het bedrijfsrevisorenkantoor is niet 
internationaal actief

7 85,71 14,29 0,00 1,86

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor advies met 
betrekking tot budgettering

5 80,00 20,00 0,00 1,80

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor advies 
in verband met human resources 
management (HrM)

3 100,00 0,00 0,00 1,33

ik kan bij mijn bedrijfsrevisoren-
kantoor onvoldoende terecht voor 
belastingadvies

4 100,00 0,00 0,00 1,25

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor juridisch 
advies

4 100,00 0,00 0,00 1,25

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor advies in 
verband met forensic accounting

4 0,00 100,00 0,00 1,25

222. Het feit dat het aantal antwoorden (# obs) met betrekking tot de determinanten van 
verandering sterk onder het aantal effectieve veranderingen ligt, is deels te wijten aan 
het feit dat drie respondenten geen verklaring hebben gegeven voor deze verandering, 
noch in deel C noch in deel D van de enquête. 

Verder geven zeven respondenten in deel D van de enquête aan dat de verandering van 
bedrijfsrevisorenkantoor niet vrijwillig geïnitieerd werd door de vereniging/stichting, 
maar dat deze het gevolg was van een beslissing/stopzetting/fusie van het bedrijfs-
revisorenkantoor. deze zeven respondenten hebben de vragen met betrekking tot de 
determinanten van verandering in deel c niet ingevuld. Tabel 27 heeft bijgevolg enkel 
betrekking op vrijwillige, cliëntgeïnitieerde veranderingen. 

223. op basis van Tabel 27 kunnen wij besluiten dat een gebrek aan klantgerichtheid 
de belangrijkste aanleiding is voor verenigingen of stichtingen om van bedrijfsreviso-
renkantoor te veranderen. allerbelangrijkst is een gebrek aan bereidheid in hoofde van 
de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers om zich te verdiepen in het reilen en zeilen van 
de vereniging of stichting (4,20). 

In deel D van de enquête benadrukt één respondent dit nogmaals door te melden dat 
“de commissaris onvoldoende rekening hield met de specifieke context van de vzw”. 
naast inwerkingsbereidheid, worden ook een gebrek aan gezamenlijke evaluatie van het 
auditproces (3,89), een gebrek aan oog voor de belangen van de vereniging of stichting 
(3,5) en een gebrek aan nuttige suggesties in de vorm van een management letter (3,29) 
als belangrijke redenen aangeduid voor verandering van bedrijfsrevisorenkantoor. 
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224. vervolgens tonen de resultaten dat ook ontevredenheid met betrekking tot de 
praktische uitvoering van de audit een grote rol speelt in het beslissingsproces inzake 
verandering van bedrijfsrevisorenkantoor. Zowel een gebrek aan bereikbaarheid van het 
auditteam (3,7) als een gebrek aan continuïteit in de samenstelling van het auditteam 
(3,5) scoren hoog. Eén respondent meldt in deel D van de enquête het probleem “elk 
jaar andere auditors over de vloer te krijgen zonder kennis van de sector”. ook wordt 
in deel D gewezen op “te weinig flexibiliteit” bij de uitvoering van de werkzaamheden 
en “algemene ontevredenheid over de werkzaamheden”.

225. Een volgende belangrijke determinerende factor voor verandering is “honorarium”. 
prijskwaliteitsverhouding (3,5) en billijkheid van het ereloon (3,45) worden als belangrijk 
aangeduid bij beslissingen inzake verandering van bedrijfsrevisorenkantoor. op basis van 
Tabel 27 gebaseerd op deel C van de enquête, wordt het belang van deze determinant 
echter onderschat. 

Er zijn namelijk twee bijkomende respondenten die in deel d kostprijs als doorslagge-
vende factor hebben aangeduid in hun beslissing tot verandering. deze twee respondenten 
hebben de vragen met betrekking tot de verandering in deel c niet ingevuld. ook een 
onduidelijke offerte (3,38) is een niet onbelangrijke reden om van bedrijfsrevisorenkan-
toor te veranderen. dit bemoeilijkt namelijk de terugkoppeling naar de offerte.

226. de relatief hoge scores voor “onvoldoende bereidheid om vragen over de concrete 
toepassing van de boekhoudwetgeving te beantwoorden” en “het niet tijdig afleveren 
van rapporten (bv. controleverslag)” wijzen op het belang van technische output als 
determinant van verandering van bedrijfsrevisorenkantoor. Ook in deel D van de enquête 
worden redenen van switching aangehaald die aanleunen bij een gebrek aan technische 
output, zijnde “ontevredenheid over de contracten” (1 respondent) en “geen meerwaarde 
cf. nazicht correctheid ontvangst subsidies” (1 respondent). 

227. ook de relatie vereniging-bedrijfsrevisor, en meer specifiek een gebrek aan 
persoonlijk contact tussen de bedrijfsrevisor en de leiding (3,44) en het niet naar behoren 
vervullen van taken tegenover de ondernemingsraad (3,29), worden als niet onbelangrijk 
geacht bij beslissingen inzake verandering van bedrijfsrevisorenkantoor. 

228. Tot slot duidt een meerderheid van geswitchte verenigingen/stichtingen een gebrek 
aan deontologie en in mindere mate een gebrek aan signaalfunctie aan als reden om 
van bedrijfsrevisorenkantoor te veranderen. Meer bepaald worden een onvoldoende 
onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers ten opzichte van de 
raad van bestuur van de vereniging/stichting (3,5) en een onvoldoende geloofwaar-
digheid naar derden (banken, overheden, donoren) toe (3,33 slechts 6 respondenten) 
aangeduid als redelijk/matig belangrijk bij beslissingen inzake verandering van 
bedrijfsrevisorenkantoor. 

Met het oog op het verzekeren van onafhankelijkheid geven twee respondenten in  
deel d van de enquête aan dat “het gezond is om regelmatig te veranderen” en dat “het 
niet aangewezen is om lang bij hetzelfde bedrijfsrevisorenkantoor te blijven”.
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4.3. niET doorgEvoErdE, Maar ovErWogEn vErandEring van 
bEdrijfsrEvisorEnKanToor

229. 22 verenigingen/stichtingen (d.i. 7,6 %) hebben in de periode 2007-2010 een 
verandering van bedrijfsrevisorenkantoor overwogen, maar niet doorgevoerd. deze 
overweging gebeurde twee keer in 2010, tien keer in 2009, zes keer in 2008, drie keer 
in 2007 en één keer in zowel 2009 als 2010. Tabel 28 is gebaseerd op deel c van de 
enquête en geeft een overzicht van alle onderzochte determinanten van verandering 
van bedrijfsrevisorenkantoor en dit in dalende volgorde van belangrijkheid (op basis 
van de gemiddelde score op de 5-puntenschaal). slechts zeven respondenten die een 
verandering overwogen hebben, hebben de betreffende vragen uit deel C van de enquête 
ingevuld, vandaar het laag aantal antwoorden (# obs) in Tabel 28.

Tabel 28. Determinanten verandering bedrijfsrevisorenkantoor – respondenten die 
verandering overwogen, maar niet doorgevoerd hebben  

(in aflopende volgorde van gemiddelde)

de antwoorden 1 en 2 werden gecombineerd in de categorie onbelangrijk, 3 is neutraal en de combinatie 
van 4 en 5 vormt samen de categorie heel belangrijk. Het aantal observaties houdt geen rekening met blanco 
antwoorden en “niet van toepassing/geen mening”.

# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert 
rapporten (bv. controleverslag) niet 
tijdig af

6 0,00 16,67 83,33 4,33

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende bereid om vragen 
over de concrete toepassing van de 
boekhoudwetgeving te beantwoorden

6 0,00 0,00 100,00 4,33

Het bedrijfsrevisorenkantoor rekent 
geen billijk ereloon aan

5 0,00 20,00 80,00 4,20

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende competent

7 14,29 14,29 71,43 4,14

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
dragen integriteit onvoldoende hoog in 
het vaandel

7 14,29 14,29 71,43 4,14

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
houden onvoldoende de belangen van 
de jaarrekeninggebruikers voor ogen

5 0,00 20,00 80,00 4,00

gebrek aan bereidheid in hoofde van de 
bedrijfsrevisor en zijn medewerkers om 
zich te verdiepen in het reilen en zeilen 
van mijn vereniging of stichting

6 0,00 33,33 66,67 4,00

Het bedrijfsrevisorenkantoor levert 
geen goede prijskwaliteitsverhouding

6 0,00 33,33 66,67 4,00

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelt 
zich onvoldoende flexibel op bij 
de timing en de planning van de 
auditwerkzaamheden

6 16,67 0,00 83,33 3,83
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# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

Het ontbreken van een gezamenlijke 
evaluatie van het auditproces na afloop 
van de financiële audit

6 0,00 33,33 66,67 3,83

De suggesties die de leiding na afloop 
van de financiële audit ontvangt in de 
vorm van een management letter zijn 
onvoldoende

6 16,67 16,67 66,67 3,83

Het bedrijfsrevisorenkantoor houdt bij 
de interpretatie van de reglementering 
onvoldoende rekening met de wensen 
van de leiding van mijn vereniging of 
stichting

5 0,00 40,00 60,00 3,80

Het auditteam beperkt de overlast 
tijdens de uitvoering van de financiële 
audit in onvoldoende mate

5 0,00 40,00 60,00 3,80

Het bedrijfsrevisorenkantoor stelde 
geen duidelijke offerte op

4 0,00 50,00 50,00 3,75

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
werken onvoldoende nauwgezet

7 28,57 0,00 71,43 3,71

Het bedrijfsrevisorenkantoor heeft 
onvoldoende andere cliënten in mijn 
sector

6 16,67 33,33 50,00 3,67

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
doen onvoldoende suggesties die een 
meerwaarde betekenen voor mijn 
vereniging of stichting

6 16,67 16,67 66,67 3,67

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende onafhankelijk van de 
raad van bestuur van mijn vereniging 
of stichting

5 20,00 20,00 60,00 3,60

Er is geen sprake van continuïteit in de 
samenstelling van het auditteam (d.i. de 
mensen die de audit komen uitvoeren)

5 20,00 20,00 60,00 3,60

de bedrijfsrevisor vervult de taken 
tegenover de ondernemingsraad niet 
naar behoren

5 20,00 20,00 60,00 3,60

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor advies over 
interne organisatie

5 20,00 0,00 80,00 3,60

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
beschikken over een onvoldoende 
kennis van mijn sector

6 16,67 33,33 50,00 3,50

de leden van het auditteam zijn, 
wanneer nodig, moeilijk te bereiken 
(bv. niet via telefoon)

6 16,67 33,33 50,00 3,50

de persoonlijkheden van de bedrijfs-
revisor en zijn medewerkers en van 
mijn vereniging of stichting sluiten 
onvoldoende bij elkaar aan

6 33,33 0,00 66,67 3,50
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# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

de bedrijfsrevisor neemt niet of 
onvoldoende actief deel aan de 
algemene vergadering waarop de jaar-
rekening wordt voorgesteld

6 16,67 33,33 50,00 3,50

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor juridisch 
advies

5 20,00 40,00 40,00 3,40

Het bedrijfsrevisorenkantoor verstrekt 
onvoldoende gedetailleerde informatie 
met betrekking tot de kostprijs van de 
financiële audit

6 0,00 66,67 33,33 3,33

ontevredenheid over de opdracht-
aanvaardingsbrief die voorafgaand aan 
de financiële audit wordt opgemaakt 
met de doelstelling en omvang van de 
controle, de verantwoordelijkheid van 
de bedrijfsrevisor en de rapportering 
waartoe hij zich verbindt

6 0,00 83,33 16,67 3,33

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
houden de belangen van mijn 
vereniging of stichting onvoldoende 
voor ogen

6 16,67 50,00 33,33 3,17

Er is onvoldoende contact tussen 
het auditteam en de leiding van mijn 
vereniging of stichting

6 16,67 50,00 33,33 3,17

de bedrijfsrevisor en zijn medewerkers 
zijn onvoldoende objectief

7 28,57 42,86 28,57 3,14

Het bedrijfsrevisorenkantoor is niet 
geloofwaardig naar derden (bv. banken, 
overheden, donoren) toe

6 33,33 33,33 33,33 3,00

Er is een onvoldoende samenwerking 
tussen het auditteam en de raad van 
bestuur en/of het auditcomité van mijn 
vereniging of stichting

4 25,00 50,00 25,00 3,00

de leden van het auditteam communi-
ceren in een moeilijk verstaanbare taal 
(overdadig gebruik van vakjargon)

6 33,33 50,00 16,67 2,67

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor advies met 
betrekking tot budgettering

5 40,00 40,00 20,00 2,60

Het bedrijfsrevisorenkantoor geniet een 
minder goede reputatie

6 33,33 50,00 16,67 2,50

Er is onvoldoende persoonlijk contact 
tussen de bedrijfsrevisor en de leiding 
van mijn vereniging of stichting

6 50,00 33,33 16,67 2,50

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor contacten met 
financiële instellingen en overheden

4 50,00 50,00 0,00 2,25
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# Obs 
 

Onbe-
langrijk 

(%)

Neutraal 
(%) 

Heel 
belangrijk 

(%)

Gemid- 
delde 

Het bedrijfsrevisorenkantoor is 
(geografisch) ver verwijderd van mijn 
vereniging of stichting

5 60,00 40,00 0,00 2,20

Het bedrijfsrevisorenkantoor is niet 
internationaal actief

5 80,00 0,00 20,00 2,00

ik kan bij mijn bedrijfsrevisoren-
kantoor onvoldoende terecht voor 
belastingadvies

4 75,00 25,00 0,00 2,00

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor advies 
in verband met human resources 
management (HrM)

3 66,67 33,33 0,00 2,00

ik kan bij mijn bedrijfsrevisorenkantoor 
onvoldoende terecht voor forensic 
accounting

3 100,00 0,00 0,00 1,33

230. vergelijking van Tabel 27 en Tabel 28 toont aan dat de determinanten die als 
belangrijk beschouwd werden door de meerderheid van effectieve switchers ook 
als belangrijk beschouwd worden door de respondenten die louter een verandering 
overwegen of overwogen hebben. Het betreft de besproken determinanten gerelateerd 
aan de categorieën klantgerichtheid, praktische uitvoering, technische output en 
honorarium. Het belang van de geloofwaardigheid naar derden (banken, overheden, 
donoren) toe (3,00) is bij de niet-effectieve switchers (nog) lager dan bij de effectieve 
switchers. 

Het lage belang gehecht aan deze signaalfunctie lijkt contradictorisch met het 
aangetoonde grote belang bij de keuze van een bedrijfsrevisorenkantoor (cf. supra, nr. 
174). de resultaten van het tevredenheidsonderzoek (cf. supra, nr. 211) tonen echter 
aan dat de stichtingen/verenigingen zeer tevreden zijn met de geloofwaardigheid van 
het bedrijfsrevisorenkantoor naar derden toe, wat de bevindingen kan verklaren.

231. verder blijkt dat een hele reeks determinanten van verandering, die als eerder 
onbelangrijk bestempeld worden door de effectieve switchers, wel als belangrijk 
aangeduid worden door de meerderheid van verenigingen/stichtingen die een verandering 
overwegen of overwogen hebben. Het betreft een gebrek aan technische competentie, 
inclusief nauwgezetheid (4,14 resp. 3,71) en een gebrek aan andere dienstverlening met 
betrekking tot de interne organisatie/controle (3,60). 

Ook binnen de reeds aangehaalde belangrijke categorieën vinden de niet-effectieve 
switchers meer elementen belangrijk, zijnde een gebrek aan integriteit (4,14) 
(deontologie), een gebrek aan aandacht voor de belangen van jaarrekeninggebruikers 
(4,00) (signaalfunctie), het onvoldoende beperken van overlast tijdens de uitvoering van 
de financiële audit (3,80) en een onvoldoende flexibiliteit bij timing en planning (3,83) 
(praktische uitvoering), een gebrek aan rekenschap met de wensen van de leiding bij de 
interpretatie van reglementering (3,80), een gebrek aan suggesties die een meerwaarde 
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betekenen (3,67) (klantgerichtheid) en een gebrek aan overeenstemming tussen de 
persoonlijkheden (3,50) (relatie vereniging-bedrijfsrevisor). 

232. de bevinding dat verenigingen/stichtingen die de verandering van bedrijfsreviso-
renkantoor uiteindelijk niet doorvoeren (cf. Tabel 28) meer bevraagde determinanten 
belangrijk vinden en hier hogere scores aan toekennen dan deze die de verandering 
wel doorvoeren (cf. Tabel 27) druist tegen de verwachtingen in. Deel D van de enquête 
biedt echter een verklaring. 

ondanks de prominente aanwezigheid van redenen voor switching (in het verleden of 
het heden) blijkt dat verenigingen/stichtingen toch niet veranderen van bedrijfsrevi-
sorenkantoor omwille van redenen als “het auditmandaat is nog niet afgelopen”, “het 
bedrijfsrevisorenkantoor verbeterde de dienstverlening” of “het bedrijfsrevisorenkantoor 
verlaagde het honorarium in functie van de reële tijdsbesteding”. Tabel 29 geeft een 
overzicht van beweegredenen om toch niet van bedrijfsrevisorenkantoor te veranderen, 
door de respondenten opgegeven in deel D van de enquête. 

alle 22 respondenten hebben deze vraag beantwoord (5 mogelijke beweegredenen 
zijn opgegeven in de enquête, een zesde optie “andere” laat de respondent toe een 
eigen antwoord te formuleren, meerdere antwoorden per respondent zijn mogelijk). Uit  
Tabel 29 blijkt dat overlast en tijdverlies vermijden ook belangrijke argumenten zijn 
om niet van bedrijfsrevisorenkantoor te veranderen, maar voor slechts 3 van de 22 
respondenten is dit het enige argument.

Tabel 29. Overzicht redenen om overweging tot wijziging niet door te voeren

Aantal 
antwoorden

Percentage 
antwoorden

overlast vermijden 7 21,87 %
Tijdverlies vermijden 8 23,00 %
Aanpassing honorarium in functie van reële tijdsbesteding  7 21,87 %
Het bedrijfsrevisorenkantoor verbeterde de dienstverlening 3 9,39 %
Het bedrijfsrevisorenkantoor wijzigde samenstelling auditteam 0 0,00 %
andere:
– auditmandaat nog niet afgelopen (2 respondenten);
– marktstudie: huidig bedrijfsrevisorenkantoor biedt beste prijs 

(kwaliteit) (2 respondenten)
– correcte samenwerking (1 respondent)
– wijziging van belangrijke boekhoudregels in 2008 als 

aanleiding om bij het huidige bedrijfsrevisorenkantoor 
te blijven (1 respondent) heeft niet te zien met kwaliteit 
dienstverlening

7 21,87 %

Totaal 32 100 %

233. algemeen kunnen wij concluderen dat een beperkt aantal verenigingen/stichtingen 
(9 %) gedurende de periode 2007-2010 van bedrijfsrevisorenkantoor is veranderd. dit is 
in overeenstemming met de resultaten omtrent tevredenheid (cf. supra, nr. 204) waaruit 
blijkt dat er een algemene tevredenheid bestaat over het auditteam en het bedrijfsrevi-
sorenkantoor. de onderzoeksresultaten tonen aan dat ontevredenheid met betrekking 
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tot de klantgerichtheid, praktische uitvoering, technische output en honorarium de 
belangrijkste determinanten van switching zijn. 

Onze resultaten liggen dus in lijn met de bevindingen van voorgaand enquêtege-
baseerd onderzoek (magri & baldacchino, 2004; addams, davis & mano, 1996;  
addams & davis, 1994) dat aantoont dat een gebrek aan proactiviteit, aan respons op 
de noden van de cliënt en aan inzicht in de cliënt (klantgerichtheid), een gebrek aan 
bereikbaarheid (praktische uitvoering) en een te hoog gepercipieerd honorarium zeer 
belangrijk zijn in beslissingen tot wijziging. 

Het audithonorarium als aanleiding voor wijziging van bedrijfsrevisorenkantoor is ook 
in overeenstemming met voorgaand non-profitonderzoek (roberts, gleZen & jones, 
1990; tate, 2007) dat low-balling aantoonde in de Amerikaanse non-profitauditmarkt. 

Wij bevelen aan dat bedrijfsrevisoren(kantoren) aandacht schenken aan de volgende 
elementen om loyaliteit in hoofde van de vereniging/stichting te bevorderen: inwerkings-
bereidheid in de (sector van de) cliënt, oog voor de belangen van de cliënt, het bieden 
van nuttige suggesties (management letter) aan de cliënt, het beantwoorden van vragen 
van de cliënt over de concrete toepassing van de boekhoudwetgeving, het gezamenlijk 
evalueren van het auditproces na de financiële audit, voldoende bereikbaarheid en een 
billijk ereloon.

234. voorgaande empirische studie heeft in de eerste plaats (maar niet exclusief) 
betrekking op auditor switching na afloop van het driejarig auditmandaat. Het is echter 
ook mogelijk dat een commissaris tijdens zijn mandaat ontslagen wordt of ontslag neemt. 
de artikelen 135, 136, 159 en 160 van het Wetboek van vennootschappen (cf. supra, 
nr. 33 en bijlage 3) zijn wat dit betreft ook van toepassing op verenigingen/stichtingen. 





HOOFDSTUK 5

WELKE VERENIGINGEN zIJN  
non-compliant?

CHAPITRE 5

QUELLES SONT LES ASSOCIATIONS  
non-compliant ? 
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5.1. NON-COMPLIANCE in cijfErs

235. in dit luik van de onderzoeksopdracht werd getracht na te gaan welke verenigingen/
stichtingen niet hebben voorzien in de aanstelling van een commissaris niettegenstaande 
zij hiertoe verplicht zijn (non-compliance). Zoals aangegeven in het wetgevende luik 
zijn verenigingen verplicht één of meer commissarissen te belasten met de controle van 
de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van 
de wet van 27 juni 1921 en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening 
moeten vastgesteld indien zij:

– voldoen aan de criteria zoals opgenomen in artikel 17, § 5 van de wet van 27 juni 1921 
en dus als zeer grote verenigingen/stichtingen bestempeld worden;

– niet voldoen aan voorgaande criteria maar hiertoe verplicht worden door een sectorale 
controleregelgeving.

236. Er is dus sprake van non-compliance in de volgende twee gevallen:

(1) een zeer grote vereniging/stichting heeft geen commissaris aangesteld;
(2) een kleine of grote vereniging/stichting heeft geen commissaris aangesteld niet-

tegenstaande zij hiertoe verplicht wordt door een sectorale controleregelgeving.

237. Op basis van de voorhanden zijnde financiële informatie omtrent vereni-
gingen (bEl-firsT, balanscentrale, mandatenlijst van de uitgevoerde audits in de  
non-profitsector) bleek al snel dat het quasi onmogelijk is om de non-compliance (2) 
na te gaan voor de kleine en grote verenigingen/stichtingen gezien het op basis van de 
beschikbare informatie voor de vele kleine en grote verenigingen/stichtingen moeilijk 
te achterhalen is of zij al dan niet onderworpen zijn aan een sectorale regelgeving. 

daarenboven zijn er slechts een tweetal sectorale controleregelingen waar de grote 
en kleine verenigingen verplicht zijn een commissaris aan te stellen, wat sterk doet 
vermoeden dat het effect naar deze studie zeer beperkt zal zijn. vandaar dat het onderzoek 
naar de non-compliance zich verder heeft toegespitst op de zeer grote verenigingen.

238. Vooreerst werden op basis van de financiële informatie in BEL-FIRST (cd-rom 2009 
met gegevens voor 2008) uit de 21.894 instellingen met als juridische vorm vereniging, 
de zeer grote vzw’s gedestilleerd en dit op basis van de criteria van artikel 17, § 5 van 
de wet van 27 juni 1921(1). Uiteindelijk werd, zoals blijkt uit onderstaande Tabel 30, 
na eliminatie van de overlappingen die er op basis van de verschillende zoekcriteria 

(1) voor wat het criterium “ontvangsten, andere dan uitzonderlijke en exclusief bTW” betreft, 
werd de som gemaakt van de bedragen van de rekeningen 70 tot 75 dus inclusief de financiële 
opbrengsten. Er werd hiervoor geopteerd aangezien cbn-advies 2010/5 (berekening criteria 
art. 15 W. venn.) stelt dat in bepaalde gevallen, wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit 
het gewoon bedrijf voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving 
beantwoorden van de post “omzet”, onder omzet wordt verstaan: het totaal van de opbrengsten 
met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten en dus inclusief de financiële opbrengsten. 
Uiteraard bestaat hierdoor het risico dat verenigingen ten onrechte als zeer groot werden 
beschouwd maar in een later stadium, wanneer geval per geval werd nagegaan of een commissaris 
werd aangesteld, werd met de nuancering rekening gehouden.



149

het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector 2011

W
el

k
e 

v
er

en
ig

in
g

en
 z

ij
n

 n
o

n
-c

o
m

p
li

a
n

t
? 

– 
q

u
el

le
s 

so
n

t
 l

es
 a

ss
o

c
ia

t
io

n
s 

n
o

n
-c

o
m

p
li

a
n

t
 ?

mogelijk zijn, een lijst van 1.271 verenigingen opgesteld waar het in 819 gevallen zeker 
gaat om zeer grote verenigingen en in 452 gevallen het niet duidelijk is of het grote al 
dan niet zeer grote verenigingen betreft omdat de bedrijfsopbrengsten niet afzonderlijk 
werden opgegeven in het vKT-model dat werd gebruikt.

Zo bijvoorbeeld zijn de 110 verenigingen die als onduidelijk bij zoekcriterium 3 zijn 
aangegeven de verenigingen waarvan het gemiddeld aantal werknemers tussen meer 
dan 50 en minder dan 100 vTE’s betreft, maar waarbij hun verkort jaarrekeningmodel 
(vKT) geen detail verstrekt van de opbrengsten 70-75. 

Het is dus mogelijk dat er onder hen zich nog verenigingen bevinden die eigenlijk 
zeer groot zijn, maar dit kan niet worden gedetecteerd. deze situatie is analoog voor 
zoekcriterium 4 aangaande het balanstotaal.

voor de verenigingen met verkort model (vKT) die (vrijwillig) toch de opbrengsten 
70-75 hebben opgenomen in de resultatenrekening, kon wel exact worden uitgemaakt 
of ze al of niet zeer grote verenigingen zijn. Het is nog wetenswaardig te vermelden dat 
van de 819 zeer grote verenigingen er 49 blijken het verkort model (vKT) te gebruiken 
wat eigenlijk niet in overeenstemming is met het gemeen vzw-boekhoudrecht.

Tabel 30. BEL-FIRST-lijst zeer grote verenigingen

zoekcriteria
Aantal zeer grote 

verenigingen
zeker Onduidelijk

1 gemiddeld aantal werknemers uitgedrukt in vTE’s > 100 426 0
2 Gemiddeld aantal werknemers uitgedrukt in VTE’s > 50 en ≤ 100 

en een balanstotaal > 3.125.000 EUr
273 0

3 Gemiddeld aantal werknemers uitgedrukt in VTE’s > 50 en ≤ 100 
en ontvangsten, andere dan uitzonderlijke en exclusief bTW > 
6.250.000 EUr

87 110

4 Gemiddeld aantal werknemers uitgedrukt in VTE’s ≤ 100, balans-
totaal > 3.125.000 EUr en andere ontvangsten dan uitzonderlijke 
en exclusief bTW > 6.250.000 EUr

195 385

Totaal 981 495
Totaal na eliminatie overlappingen in de zoekcriteria 2, 3 en 4 819 452

239. in het vervolg van dit onderzoek naar de non-compliance werd voortgegaan met 
de 819 verenigingen waarvan kan worden uitgegaan dat het zeer grote verenigingen 
betreft. voor deze 819 verenigingen werd nagegaan of zij één of meer commissarissen 
hebben benoemd. 

dit gebeurde vooreerst op basis van de mandatenlijst van uitgevoerde audits in 2008 in 
de non-profitsector zoals ter beschikking gesteld door het IBR. Voor diegene die niet op 
deze lijst voorkwamen, werd op basis van jaarrekeningen 2008, die voor allen werden 
teruggevonden via de website van de balanscentrale, geval per geval nagegaan of een 
commissaris werd aangesteld en dit op basis van:
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(1) ofwel de vermelding van de commissaris in de lijst van de bestuurders en commis-
sarissen (VOL-vzw 1.1 of VKT-vzw 1.1);

(2) ofwel, indien de commissaris in voorgaande lijst niet stond vermeld (of althans niet als 
commissaris), de aanwezigheid van het verslag van de commissarissen (vol-vzw 7 
of VKT-vzw 7);

(3) ofwel, indien de commissaris niet stond vermeld in de lijst en ook geen verslag van 
de commissarissen kon worden teruggevonden, op basis van de vermelding in de 
toelichting van de financiële betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen 
met wie hij (zij) verbonden is (zijn) (vol-vzw 4.14 of vKT-vzw 4.7).

240. Op basis van bovenstaande analyse werd vastgesteld dat van de 819 verenigingen 
er 38 zijn waarvan geen spoor terug te vinden is van de aanstelling van één of meer 
commissarissen. Met andere woorden op basis van de beschikbare informatie is er in 
iets minder dan 5% van de gevallen een sterk vermoeden van een non-compliance. Een 
anonieme lijst van deze verenigingen (incl. de cijfers voor de verschillende criteria) werd 
opgenomen in bijlage 5. Wetenswaardig is wellicht ook dat er van de 38 verenigingen 
die niet in overeenstemming zijn, er 15 het verkort model gebruiken en dus 23 het 
volledig model.

241. binnen deze groep van verenigingen werd wel vastgesteld dat in één of enkele 
gevallen:

– een revisoraal verslag werd toegevoegd aan de jaarrekening naar aanleiding van een 
beperkt nazicht;

– een verslag van een bedrijfsrevisor over het financieel verslag werd toegevoegd;
– de jaarrekening werd geverifieerd en/of gecorrigeerd door een bedrijfsrevisor of 

bedrijfsrevisorenkantoor;
– de jaarrekening werd opgesteld, geverifieerd en/of gecorrigeerd door een boekhouder-

fiscalist of een accountantskantoor;
– een accountantsverklaring over de staat van de activa en passiva werd toegevoegd 

aan de jaarrekening.

242. naar aanleiding van de onderzoekswerkzaamheden werd bovendien vastgesteld 
dat zelfs indien één of meer commissarissen werden aangesteld:

– de verslagen van de commissarissen (vol-vzw 7 of vKT-vzw 7) niet altijd bij de 
jaarrekeningen gevoegd zijn die via de website van de balanscentrale toegankelijk 
zijn;

– de aangestelde commissarissen niet altijd werden opgenomen in de lijst van de 
bestuurders en commissarissen (vol-vzw 1 of vKT-vzw 1) of er wel in zijn 
opgenomen bij naam maar hun commissarisfunctie niet werd vermeld;

– er geen vermelding is in de toelichting van de bezoldiging van de commissarissen in 
overeenstemming met artikel 134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen (vol-vzw 
4.14, code 9505 “Bezoldigingen van de commissaris(sen)” of VKT-vzw 4.7);

– er zeer grote verenigingen zijn die het vKT-vzw model gebruiken terwijl het 
vol-vzw zou moeten worden aangewend.
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5.2.  sancTiEs bij niET-bEnoEMing coMMissaris

243. Wanneer een vereniging/stichting ertoe gehouden is één of meer commissarissen te 
benoemen en nalaat dit te doen, dan is vooreerst het gemeen strafrecht van toepassing (wet 
van 4 mei 1999 betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen). 

concreet betekent dit dat in overeenstemming met artikel 5 van het strafwetboek elke 
vereniging/stichting strafrechtelijk verantwoordelijk is voor misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van haar doel of de waarneming van 
haar belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor haar rekening 
zijn gepleegd. ook de niet- benoeming van een commissaris wordt hieronder begrepen. 
de gebruikelijke sanctie in dit geval zal een geldboete zijn.

244. De specifieke strafrechtelijke sancties zoals voorzien in artikel 171, §1 van het 
Wetboek van vennootschappen (geldboete van 50 tot 10.000 EUr of een gevangenis-
straf van een maand tot een jaar en/of met een geldboete van 50 tot 10.000 EUr 
indien met bedrieglijk opzet) zijn niet van toepassing op verenigingen/stichtingen. ook 
de artikelen 263, 408 en 528 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de 
aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan bij overtredingen op het Wetboek 
van vennootschappen zijn niet van toepassing in een verenigings-stichtingscontext.

245. daarnaast zou een onrechtstreekse sanctie de gerechtelijke ontbinding kunnen zijn, 
bij toepassing van de artikelen 18, 26octies, 39 of 55 van de wet van 27 juni 1921. in 
overeenstemming met deze artikelen kan de rechtbank op verzoek van een lid, van een 
belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een 
vereniging/stichting die nalaat een commissaris te benoemen op basis van het feit dat zij:

– in ernstige mate in strijd handelt met de artikelen 17, § 5, 26octies, § 3, 37, § 5 en 
53, § 5 van de vzw-wet; of

– gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting 
om een jaarrekening (incl. verslag van de commissarissen) neer te leggen bij de 
Nationale Bank van België (NBB) of de griffie van de rechtbank van koophandel, 
tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten 
worden gesloten.

246. indien de algemene vergadering (leidinggevend orgaan of raad van bestuur bij 
ivzw’s en stichtingen) geen commissaris benoemt, en de leden van de raad van bestuur 
geen risico’s wensen te lopen, dan kunnen zij zich als belanghebbende partij op basis 
van artikel 131 van het Wetboek van vennootschappen middels een verzoekschrift 
wenden tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel. 

deze laatste zal dan, zitting houdend in kort geding, een bedrijfsrevisor wiens bezoldiging 
hij vaststelt, belasten met de taak van commissaris totdat op wettige wijze in zijn 
benoeming of vervanging is voorzien. deze benoeming of vervanging zal evenwel 
slechts gevolgen hebben na de eerste jaarvergadering die volgt op de benoeming van 
de commissaris door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.





HOOFDSTUK 6

HET GEbRUIK VAN DE JAARREKENINGEN 
VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN 
DOOR TOEzICHTHOUDENDE OF 
SUbSIDIERENDE OVERHEDEN

CHAPITRE 6

L’UTILISATION DES COMPTES ANNUELS 
DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS 
PAR LES AUTORITES PRUDENTIELLES OU 
SUbSIDIANTES
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6.1. VERKENNEND ONDERZOEK

247. Uit eerdere vaststellingen in deze studie blijkt dat:

– de verplichting opgelegd door een toezichthoudende of subsidiërende overheid de 
derde meest geciteerde reden is (+/- 20 %) waarom verenigingen hun jaarrekening 
laten auditen door een bedrijfsrevisor (cf. supra, nr. 154);

– maar een kleine meerderheid (55,1%) van de respondenten zich kan vinden in de 
stelling dat deze externe financiële audit een positieve invloed heeft op het verant-
woorden van subsidies (cf. supra, nr. 199);

– 66 % van de respondenten aangaf dat de financiële informatie van hun instelling 
eveneens doorgelicht wordt door één of meerdere andere instanties, hoofdzakelijk 
(76 %) door een toezichthoudende/subsidiërende overheid;

– 73 % van de respondenten voorgaande doorlichting door een andere instantie als 
complementair beschouwen met de doorlichting door een bedrijfsrevisor; en

– van diegene die de jaarrekeningen van verenigingen/stichtingen consulteren via 
de online-toepassing “jaarrekening online raadplegen” op de website van de  
balanscentrale, 6,9 % dit doet vanuit een hoedanigheid van ambtenaar in het kader 
van de subsidiërende/toezichthoudende overheid.

van de andere kant is er in rapporten van het rekenhof (1) sprake van een gebrekkige 
opvolging van de financiële verantwoording van subsidies in het verleden.

omwille van deze vaststellingen, wordt in dit hoofdstuk van de studie verkennend 
nagegaan:

– in welke mate de regulerende en subsidiërende overheden effectief rekening houden 
met jaarrekeninggegevens bij het toekennen van subsidies of bij hun doorlichting; 
en

– of het al dan niet geauditeerd zijn van deze jaarrekening een rol speelt.

248. Op basis van de vragenlijst werden een aantal toezichthoudende of subsidiërende 
overheden geïdentificeerd die de verplichting opleggen voor bepaalde verenigingen en 
stichtingen om een bedrijfsrevisor aan te stellen, belast met de audit van de jaarrekening:

– Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
– Agence Wallone pour l’Intégration des Personnes Handicapiées (A.W.I.P.H.);
– Algemeen Welzijnswerk;
– Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM);
– Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA);

(1) Vlaams Parlement (2006). Verslag van het Rekenhof over de subsidiëring van muziekverenigingen. 
stuk 37-b (2005-2006), n°1. retrieved from www.ccrek.be/docs/reports/2006/2006_04_
Muziek.pdf; Vlaams Parlement (1999). Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar 
subsidies in de vlaamse gemeenschap. stuk 28-b (1998-1999), n°1. retrieved from rekenhof.
be/docs/reports/1999/onderzoek_subsidies.pdf; Vlaams Parlement (2010). Verslag van het 
rekenhof over de subsidiestromen toerisme. stuk 37 (2010-2011), n°1. retrieved from www.
ccrek.be/docs/reports/2010/2010_39_Toerisme.pdf.
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– Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS);
– De Franse Gemeenschapscommissie(COCOF);
– Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ);
– Direction Générale de l’Aide à la Jeunesse;
– FOD Financiën en Ontwikkelingssamenwerking;
– FOD Volksgezondheid;
– Franse Gemeenschap;
– Le Service Public Wallon de l’Emploie et de la Formation (FOREM);
– Institut Wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et de Petites et 

Moyennes Entreprises (ITAPME);
– Kind en Gezin;
– Landsbond Christelijke Mutualiteit;
– Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
– Ministerie van Onderwijs;
– Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC);
– Neutrale – liberale – vrije ziekenfondsen;
– Waals Gewest ;
– Syntra Vlaanderen;
– Provinciebestuur;
– Stadsbestuur;
– Vlaamse Regering;
– Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
– Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE);
– (oip ifapME).

249. bovenstaande onderzoeksvragen werden verkennend onderzocht op basis van 
gesprekken met enkele toezichthoudende en subsidiërende overheden zoals twee 
verschillende openbare instellingen voor sociale zekerheid en een departement van 
de vlaamse gemeenschap, die allen een rol spelen in het domein van de regulerende, 
subsidiërende en toezichthoudende bepalingen ten aanzien van hun betrokken vereni-
gingen. Uit deze gesprekken kwamen volgende inzichten aan het licht met betrekking 
tot de mate waarin rekening wordt gehouden met jaarrekeninggegevens:

– deze gegevens worden wel degelijk opgevraagd en gebruikt;
– de gegevens worden vaak in een vroeger stadium dan na neerlegging bij de  

Balanscentrale opgevraagd; dit verklaart deels de vaststelling dat slechts 6,9 % van 
de bezoekers aan de website van de nbb dit doen vanuit een hoedanigheid van 
toezichthoudende of subsidiërende overheid;

– deze gegevens worden, zoals de verenigingen/stichtingen ook aangaven, inderdaad 
ook doorgelicht;

– met betrekking tot de hiervoor vermelde doorlichting bestaan er verschillen tussen 
overheden; voor de één wordt deze doorlichting gezien als complementair met de 
audit van de commissaris (de doorlichting focust zich dus op andere aspecten), terwijl 
anderen deze doorlichting als supplementair aanzien waarbij eigenlijk het werk van 
de bedrijfsrevisor minstens gedeeltelijk wordt herhaald;

– de jaarrekeninggegevens alleen zijn niet voldoende: bijkomende informatie zoals saldi-
staten, financiële verslagen, documentatie, enz. moeten additioneel worden bekomen.
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6.2. bEvindingEn

250. Met betrekking tot het al dan niet revisoraal geauditeerd zijn van deze jaarrekeningen:

– de tussenkomst van de bedrijfsrevisor (commissaris) wordt in het algemeen als een 
kwaliteitslabel ervaren;

– in tegenstelling tot de perceptie die in de verenigingen/stichtingen leeft, heeft de 
externe financiële audit voor de overheid wel degelijk een positieve invloed op de 
verantwoording van subsidies; 

– desalniettemin speelt het al dan niet geauditeerd zijn van de jaarrekeningen geen rol 
bij de eigen doorlichtingen die (additioneel) gebeuren;

– de verslagen van de bedrijfsrevisoren maken veelal deel uit van de subsidie- en 
toezichtdossiers; 

– wel worden de neergelegde (en dus publieke) verslagen van de commissarissen vaak 
als weinig relevant beschouwd. Wanneer het verslag een goedkeurende verklaring 
inhoudt, is – met uitzondering van de uiteraard zeer belangrijke regel betreffende de 
goedkeurende verklaring – het verslag weinig informatief; 

– er wordt vaak van uitgegaan dat het auditeren van de jaarrekening ook inhoudt dat 
ook saldi-staten, financiële verslagen en andere financiële documenten die door de 
overheid worden opgevraagd, door de commissaris werden geverifieerd;

– het onderscheid tussen de draagwijdte van een verslag afgeleverd door een bedrijfs-
revisor en een commissarisverslag afgeleverd door een bedrijfsrevisor in hoedanigheid 
van commissaris is beperkt gekend.
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conclUsiEs En aanbEvElingEn 

251. Uit het marktonderzoek op basis van de jaarlijkse mededelingen van de 
bedrijfsrevisoren met betrekking tot hun wettelijke permanente controleopdrachten kon 
worden vastgesteld dat ongeveer 52 % van de bedrijfsrevisoren(kantoren) tenminste één 
vereniging of stichting telt in het klantenbestand. Het aantal opdrachten stijgt over de 
beschouwde periode. Dit toont aan dat de non-profitsector op dit moment een groeimarkt 
voor de bedrijfsrevisoren is.

252. Hoewel de meerderheid van de respondenten aangeeft een commissaris aan te 
stellen op basis van de verplichting opgenomen in de wet van 2 mei 2002, stellen wij 
toch ook vast dat 18 % dit doet op vrijwillige basis. deze twee redenen worden gevolgd 
door de noodzaak van verantwoording van subsidies. dit laatste aspect wordt bevestigd 
door de uitspraken van geïnterviewde subsidiërende overheden. 

de redenen die respondenten zelf aanhalen voor de aanstelling van een commissaris 
zijn op te splitsen in drie categorieën: 

1.  validatie van de financiële gegevens ten aanzien van externen;
2.  professionalisering van het beleid; en 
3.  bescherming van de bestuurders. 

Deze redenen komen perfect overeen met de aangehaalde theorieën (agency- en 
insurance-theorie) in deel 2 van deze studie.

253. Uit het onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de jaarrekeningen:

1.  stijgt door de externe financiële controle; en 
2.  stijgt doorheen de beschouwde periode. 

Dit blijkt zowel uit de analyse van de types controleverslagen als uit de analyse van de 
percepties van de respondenten. 

254. aan deze conclusie kan dus wellicht ook de geobserveerde zeer hoge mate van 
tevredenheid worden gekoppeld. Met betrekking tot de tevredenheid zien wij dat in 
eerste instantie de deontologische houding van de bedrijfsrevisor hoog scoort, gevolgd 
door zijn technische competentie. 

deze twee criteria zijn, in omgekeerde volgorde, ook de belangrijkste bij de keuze van 
de commissaris. in 34 van de 44 onderzochte stellingen overtreft de tevredenheid over 
de prestaties het verwachtingspatroon van de respondent. de tien stellingen waar dit 
niet het geval is, hebben voornamelijk betrekking op het honorarium en de praktische 
aanbevelingen door de commissaris. 

bij de verenigingen die veranderen van auditor zien wij dat een gebrek aan klantgericht-
heid de voornaamste reden is voor de wijziging. dit uit zich vooral bij de stellingen 
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met betrekking tot de kennis van de cliënt/de sector, de suggesties onder de vorm van 
een management letter en de moeilijkheden bij de praktische uitvoering van de audit.

255. algemeen kan worden gesteld dat de zeer hoge mate van tevredenheid 
eventueel nog kan worden versterkt via een duidelijke toelichting bij het honorarium,  
de opdrachtaanvaardingsbrief en de bevestigingsbrief. Hoewel het geen duidelijk 
criterium is bij de keuze, lijken (o.b.v. de wijzigingscriteria) naast de sectorkennis, 
ook de continuïteit van het auditteam en de specifieke aanbevelingen die dit met zich 
mee kan brengen ook elementen die kunnen bijdragen tot de tevredenheid van de cliënt. 

256. de moeilijkheid bij de praktische uitvoering van deze aanbevelingen is wellicht het 
spanningsveld tussen enerzijds de inspanningen die deze vragen aan de bedrijfsrevisor 
en anderzijds de relatief lage honoraria in de sector. Misschien kan aandacht voor de 
specificiteit van de sector in de opleiding van de bedrijfsrevisoren (c.q. in de academische 
vooropleiding, de stage en het eindstage-examen) al enig soelaas brengen.

257. niettegenstaande de sancties bij niet-benoeming van een commissaris verregaand 
kunnen zijn (gaande van een geldboete tot de gerechtelijke ontbinding), hebben wij 
moeten vaststellen dat op basis van een extensieve zoektocht naar compliance, een 
kleine 5 % van de verenigingen/stichtingen, die daartoe verplicht zijn, niet hebben 
voorzien in de benoeming van een commissaris. niet alleen dient de sector zelf hierop 
attent te worden gemaakt, maar dient ook het ibr onder haar leden deze problematiek 
te benadrukken. Uit de zoektocht bleek namelijk dat bij enkele van deze zeer grote  
verenigingen/stichtingen een bedrijfsrevisor op contractuele basis werd aangesteld, 
terwijl hij/zij door de algemene vergadering tot commissaris had moeten worden 
benoemd.

258. naar aanleiding van de onderzoekswerkzaamheden naar de non-compliance werd 
daarenboven vastgesteld dat de verslagen van de commissarissen niet stelselmatig bij 
de neergelegde jaarrekeningen werden gevoegd, de benoemde commissaris niet werd 
opgenomen in de lijst van bestuurders en commissarissen en de financiële betrekkingen 
met de commissarissen en de personen met wie zij verbonden zijn niet werden vermeld. 
ook hier lijkt ons inziens een rol voor het ibr, als toezichthoudende beroepsorganisatie 
op de uitoefening van het beroep door haar leden, te zijn weggelegd.

259. De gesprekken die werden gevoerd met de toezichthoudende en subsidiërende 
overheden naar het gebruik van de jaarrekening van de verenigingen/stichtingen en 
het al dan niet geauditeerd zijn van deze gegevens, brachten aan het licht dat er een 
perceptiekloof bestaat tussen hetgeen overheden van een commissaris verwachten en 
de rol die hem werd toebedeeld door het Wetboek van vennootschappen. 

de verschillende bewoordingen die gebruikt werden in de verschillende sectorale 
regelgevingen, zoals besproken in deel 1, zijn hiervan ook een bewijs. vaak worden 
van de commissaris attesteringen verwacht die het voorwerp zouden moeten uitmaken 
van een bijzondere revisorale opdracht. Een betere samenwerking/communicatie tussen 
het IBR en de subsidiërende en toezichthoudende overheden is hier opnieuw wenselijk.
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Het voorliggende boek beschrijft een studie naar de rol en de perceptie van het 
bedrijfsrevisoraat in de non-profitsector. De studie omvat een juridisch luik en een 
wetenschappelijk empirisch luik.

de wet van 2 mei 2002, sectorale verplichtingen en de vrijwillige keuze van verenigingen 
en stichtingen voor de benoeming van een commissaris, zorgen ervoor dat een groot 
aantal bedrijfsrevisoren sinds 2006 de commissarisopdracht uitvoeren in belgische 
verenigingen en stichtingen. aangezien er over de rol van de bedrijfsrevisor in de 
non-profitsector nauwelijks wetenschappelijk onderzoek bestaat, noch internationaal, 
noch belgisch, werd de tijd rijp geacht om een onderzoek te voeren naar de manier 
waarop de bedrijfsrevisor wordt gepercipieerd door non-profitorganisaties.

om het onderzoeksdomein duidelijk af te bakenen en voor de niet-gespecialiseerde lezer 
een duidelijk beeld te schetsen van het wettelijk kader waarin de commissaris opereert, 
werd in deel 1 van dit werk een definitie en beschrijving gegeven van de Belgische 
non-profitsector en werden zowel de gemeenrechtelijke als de sectorale bepalingen met 
betrekking tot de commissarisopdracht besproken. 

de conclusies van dit deel (cf. supra, nrs. 58-62) laten weinig aan de verbeelding over: 
het werk van de wetgever is ons inziens verre van af. in de gemeenrechtelijke regelgeving 
ontbreken een aantal artikelen uit het Wetboek van vennootschappen die mogelijks van 
toepassing kunnen zijn op de verenigingen en stichtingen. de studie van de sectorale 
regelingen bracht een heterogeniteit aan het licht die zowel voor de bedrijfsrevisoren 
als voor de geauditeerden kan leiden tot grote onduidelijkheden. Er zou duidelijkheid 
moeten geschapen worden in de hoedanigheid waarin de bedrijfsrevisor optreedt alsook 
in de daarmee verbonden draagwijdte van zijn opdracht. 

Het empirische luik van deze studie betreft in eerste instantie een perceptieonderzoek 
bij verenigingen en stichtingen met betrekking tot de drie belangrijke knooppunten 
in het auditproces: de keuze van de bedrijfsrevisor, de tevredenheid over de bedrijfs-
revisor (werkzaamheden, output) en de verandering van bedrijfsrevisor. Met het oog op 
wetenschappelijke onderbouwing van de empirie werd de bestaande wetenschappelijke 
literatuur rond deze knooppunten geconsulteerd en aangewend bij het opstellen van de 
vragenlijst. Deel 2 van dit boek geeft een overzicht van deze literatuur. Wij stellen vast 
dat het onderzoek naar de financiële audit in de non-profitsector schaars is en dat deze 
studie dan ook een belangrijke academische bijdrage kan leveren.

om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de vele deelvragen die gepaard 
gaan met de grote onderzoeksdoelstellingen (keuze, tevredenheid en wijziging) werd 
geopteerd voor een grootschalige schriftelijke enquête bij 1.000 Belgische verenigingen 
en stichtingen. 

de gunstige responsgraad van 28,9 % op de (toch wel aanzienlijke) vragenlijst toont 
aan dat ook langs de kant van de geauditeerden interesse bestaat voor het onderzoeks-
onderwerp. behoudens een lichte overrepresentatie van onderwijsinstellingen, kan 
bovendien worden gesteld dat de respondenten representatief zijn voor de populatie 
van geauditeerde verenigingen en stichtingen (cf. supra, deel 3).
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de resultaten van de bevraging zijn terug te vinden in deel 4 van dit werk. achtereen-
volgens komen aan bod: een beschrijving van de markt van de revisorale opdrachten 
(toegespitst op wettelijke permanente controleopdrachten), de aspecten waar verenigingen 
en stichtingen belang aan hechten bij de keuze van een bedrijfsrevisor(enkantoor), de 
gepercipieerde tevredenheid van de verenigingen en stichtingen over de bedrijfsrevisor 
(werkzaamheden, output) en ten slotte de determinanten die verenigingen en stichtingen 
ertoe aanzetten om van bedrijfsrevisor te veranderen. naast het perceptieonderzoek 
komen in deel 4 ook aan bod: non-compliance van verenigingen en stichtingen met de 
wetgeving en het gebruik van jaarrekeningen door overheden. 

de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot deze onderwerpen zijn terug te 
vinden supra, nrs. 251-259. Wij belichten hier de voornaamste conclusies. Uit het markt-
onderzoek blijkt dat 52 % van de bedrijfsrevisoren(kantoren) tenminste één wettelijke 
permanente controleopdracht uitvoert in een vereniging of stichting. bovendien werd 
vastgesteld dat het aantal van deze opdrachten groeit in de periode 2006-2008.

Dit betekent dan ook dat de studie niet alleen relevant is voor de non-profitsector, de 
overheid en het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr), maar ook voor een groot 
aantal bedrijfsrevisoren. Een tweede (verheugende) vaststelling is de grote mate van 
tevredenheid van de geauditeerden met betrekking tot het verloop van het auditproces. 

Een opmerkelijke conclusie, gezien het feit dat het gaat om een recente verplichting, 
die zowel op het financiële vlak als op het vlak van professionalisering inspanningen 
vergt van de geauditeerden. de respondenten zijn voornamelijk tevreden over de 
deontologische houding en de technische competentie van de bedrijfsrevisor, maar 
ook andere aspecten scoren bijzonder hoog. 

Uit de bevraging van de respondenten die wijzigden van bedrijfsrevisor stelden wij vast 
dat een gebrek aan klantgerichtheid en specifieke sectorkennis de voornaamste aanleiding 
is om een andere bedrijfsrevisor te benoemen. ook kan worden gesteld dat de reeds zeer 
hoge mate van tevredenheid eventueel nog kan worden versterkt door een duidelijke 
toelichting bij het honorarium, de opdrachtaanvaardingsbrief en de bevestigingsbrief. 
Verder lijken sectorkennis, continuïteit van het auditteam en de specifieke aanbevelingen 
die dit met zich mee kan brengen ook elementen die kunnen bijdragen tot de tevredenheid 
van de cliënt, hoewel het geen prioritaire kenmerken zijn bij de keuze.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 5 % van de verenigingen en stichtingen die verplicht 
zijn een commissaris te benoemen, hier niet aan voldoen. de aanbeveling is dan ook dat 
de non-profitsector (bv. via koepelverenigingen) alsook het IBR hieraan bijkomende 
aandacht besteden. bovendien zou een duidelijkere (homogene) wetgeving ook kunnen 
bijdragen tot een duidelijkere situatie met betrekking tot de verplichtingen van zowel 
cliënt als bedrijfsrevisor. 

Ook blijkt uit het onderzoek dat het controleverslag van de commissaris vrij frequent niet 
werd toegevoegd aan de neergelegde jaarrekening of dat de vermelding van de financiële 
betrekkingen met de commissaris niet worden opgenomen in de toelichting. gezien het 
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maatschappelijk belang van de controleopdracht lijkt ook de publieke bekendmaking van 
het rapport een conditio sine qua non voor de duidelijke informering van het publiek. 

Ten slotte lijkt er een perceptiekloof te bestaan tussen hetgeen de subsidiërende 
overheden van de commissaris verwachten en de rol die hem werd toebedeeld via het 
Wetboek van vennootschappen. 
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1. Uittreksel uit het wetsontwerp (1854/1 – 98/99) tot 
wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de 
verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen 
van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 
(belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, gewone 
zitting 1998-1999, 2 december 1998)

Art. 23

in dezelfde wet wordt in de plaats van artikel 17, dat het derde lid van artikel 16 wordt, 
een nieuw artikel 17 ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. 17. - § 1. Ieder jaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van het 
voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig deze wet, ter goedkeuring voor 
aan de algemene vergadering.
De jaarrekeningen van verenigingen, die gedurende één of meer van de drie 
boekjaren voorafgaand aan dat tijdens welke de goedkeuring plaatsvindt, om 
vrijgevigheden van het publiek hebben verzocht, en die niet bedoeld zijn in § 
2, moeten binnen dertig dagen na goedkeuring ervan bij het dossier bedoeld in 
artikel lbis, § l, worden gevoegd. De bijdragen en de vrijgevigheden waarom 
bij de leden is verzocht, worden niet in acht genomen voor de toepassing van 
deze bepaling.
De Koning kan de duur voor bewaring van de jaarrekeningen bij het dossier 
beperken.

§ 2. De verenigingen waarvan het totaal van de andere dan uitzonderlijke 
ontvangsten of opbrengsten voor het boekhoudkundig jaar, zonder belasting 
op de toegevoegde waarde, of het aantal tewerkgestelde personen, gemiddeld 
over het jaar, samen de door de Koning vastgestelde drempels overschrijdt, 
zijn verplicht een boekhouding te houden en hun jaarrekeningen op te maken 
overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening 
van de ondernemingen, en de besluiten tot uitvoering ervan. De Koning kan, 
ten aanzien van deze verenigingen, de verplichtingen die voortvloeien uit 
de in uitvoering van dezelfde wet genomen besluiten aanpassen, rekening 
houdend met de bijzondere aard van hun werkzaamheden en hun wettelijk 
statuut.
Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op verenigingen die omwille van 
de aard van hun hoofdwerkzaamheid onderworpen zijn aan bijzondere regelen 
betreffende het houden van een boekhouding en betreffende hun jaarrekeningen.
Met uitzondering van de verenigingen die voor het laatste afgesloten boekjaar 
voldoen aan de criteria omschreven in artikel 12, § 2, van de wet van 17 juli 1975 
moeten de verenigingen bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf de controle 
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten opzichte 
van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten 
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worden vermeld, opdragen aan een of meer commissarissen. De Koning kan 
ten aanzien van deze verenigingen de criteria vermeld in dit artikel aanpassen. 
In de zin van deze bepaling moet onder jaarlijks zakencijfer het totaal van de 
ontvangsten of opbrengsten, andere dan uitzonderlijke, worden verstaan.
Het derde lid is evenwel niet van toepassing op verenigingen die omwille van 
de aard van hun hoofdwerkzaamheid onderworpen zijn aan bijzondere regelen 
inzake controle bepaald bij deze bepaling.
De criteria bedoeld in het eerste en derde lid moeten op geconsolideerde basis 
worden beschouwd, Zulks houdt in dat wanneer één of meer verenigingen 
worden gecontroleerd door dezelfde persoon of gezamenlijk door dezelfde 
personen, de criteria worden vastgesteld op grond van alle op deze wijze 
gecontroleerde verenigingen en, in voorkomend geval, van diegenen welke de 
controle uitoefenen. Onder controle moet worden verstaan, de bevoegdheid in 
rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling 
van de meerderheid van bestuurders of op de oriëntatie van het beleid. Onder 
gezamenlijke controle moet worden verstaan, de controle die een beperkt 
aantal personen samen uitoefenen, wanneer zij zijn overeengekomen dat beslis-
singen omtrent de oriëntatie van het beleid niet zonder hun gemeenschappelijke 
instemming kunnen worden genomen.

§ 3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen onder de leden, zowel 
natuurlijke personen als rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
of onder de accountants ingeschreven op het tableau van de externe accountants 
van het Instituut van Accountants voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 
Tijdens hun opdracht kunnen zij alleen om wettige redenen worden ontslagen.
Behoudens ernstige persoonlijke redenen kunnen commissarissen tijdens hun 
opdracht alleen ontslag nemen op een algemene vergadering, en wel na deze 
schriftelijk over de beweegredenen van hun ontslag te hebben ingelicht. 
De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze laatste 
moet beraadslagen op grond van een door hen opgemaakt verslag. Zij hebben 
het recht tijdens de algemene vergadering het woord te nemen in verband met 
de uitvoering van hun taak.
De commissarissen zijn jegens de vereniging aansprakelijk voor de tekort-
komingen bij de uitvoering van hun taak. Zij zijn zowel jegens de vereniging 
als ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die 
het gevolg is van een overtreding van de bepalingen van deze titel of van de 
statuten. Met betrekking tot overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, 
worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien zij aantonen 
dat zij hun taak naar behoren hebben uitgevoerd en zij die overtredingen bij 
de raad van bestuur hebben aangeklaagd,en ingeval daaraan geen passend 
gevolg is gegeven, op de eerste algemene vergadering nadat zij kennis ervan 
hebben gekregen.

§ 4. De commissarissen leggen aan de algemene vergadering die de jaarrekening 
moet goedkeuren, en wel voor enige goedkeuring plaatsvindt, een omstandig 
schriftelijk verslag voor, dat in het bijzonder vermeldt:
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1)  hoe zij hun controletaak hebben verricht en of zij van de bestuurders de 
ophelderingen en inlichtingen hebben gekregen die zij hebben gevraagd;

2)  of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstem-
ming met de wets- en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing 
zijn;

3) of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het 
vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vereniging, 
rekening houdend met de wets- en verordeningsbepalingen die daarop van 
toepassing zijn, en of in de toelichting een passende verantwoording is 
gegeven;

4)  of de bestemming van de inkomsten van de vereniging tijdens het betrokken 
boekjaar in overeenstemming is met de wet en de statuten;

5)  of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of beslissingen 
genomen met overtreding van de statuten en van deze wet. Deze vermelding 
kan evenwel worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van de 
overtreding aan de vereniging onverantwoorde schade kan berokkenen, 
inzonderheid wanneer de raad van bestuur de nodige maatregelen heeft 
genomen om de aldus ontstane onwettige toestand te herstellen.

De commissarissen vermelden en rechtvaardigen in hun verslag nauwkeurig 
en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. 
Zoniet vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud, noch bezwaar te 
maken hebben.
De commissarissen kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, 
brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de 
vereniging. Zij kunnen van de bestuurders alle ophelderingen en inlichtingen 
vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

§ 5. De jaarrekening van de verenigingen bedoeld in § 2, eerste lid, van dit 
artikel, met uitzondering van de representatieve werknemersorganisaties en de 
representatieve werkgeversorganisaties in de zin van artikel 3 van de wet van 5 
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités, moeten binnen dertig dagen na goedkeuring ervan door de bestuurders 
worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Tegelijkertijd worden overeenkomstig het vorige lid de volgende documenten 
neergelegd:
1)  een stuk waarin de familienaam, voornamen of firma en de woonplaats of 

zetel van de bestuurders en van de fungerende commissarissen zijn vermeld;
2)  het verslag van de commissarissen bedoeld in § 4. 
De Koning bepaalt onder welke voorwaarden en op welke wijze de stukken 
bedoeld in § 5 moeten worden neergelegd en stelt het bedrag van de bekend-
makingskosten, alsook de wijze van betaling vast. Hij bepaalt onder welke 
voorwaarden die formaliteit anders kan worden vervuld dan door de neerlegging 
van papieren stukken.
De neerlegging wordt slechts aanvaard indien de bepalingen uitgevaardigd ter 
uitvoering van deze paragraaf in acht zijn genomen. Indien de Nationale Bank 
van België binnen acht werkdagen te rekenen van de dag van ontvangst van 
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de stukken geen andersluidend bericht aan de vereniging toezendt, wordt de 
neerlegging geacht te zijn aanvaard op de datum van neerlegging.

§ 6. Binnen vijftien werkdagen te rekenen van de aanvaarding van de 
neerlegging wordt hiervan melding gemaakt in een verzameling die de 
Nationale Bank van België op de wijze bepaald door de Koning uitwerkt op 
een informatiedrager.
De Nationale Bank van België zendt de tekst van deze vermelding toe aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar het dossier van de vereniging 
bedoeld in artikel 1bis, § I, wordt gehouden, om daarbij te worden gevoegd.
Wanneer uit de controles van de Nationale Bank van België, waarvan zij de 
lijst vooraf bekendmaakt, blijkt dat in de neergelegde jaarrekening fouten zijn 
gemaakt, stelt zij de vereniging en, in voorkomend geval, haar commissaris 
daarvan in kennis. Wanneer uit die kennisgeving blijkt dat de neergelegde 
jaarrekening volgens de Nationale Bank van België ernstige fouten bevat, 
wordt de vereniging verzocht binnen twee maanden te rekenen van de 
verzending van de lijst met fouten een verbeterde versie van de jaarrekening 
neer te leggen.

§ 7. In verenigingen waar geen commissaris is benoemd, kunnen de statuten 
bepalen dat alle leden of bepaalde door de algemene vergadering aangewezen 
leden, persoonlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris 
bezitten.

§ 8. De Nationale Bank van België verstrekt op verzoek, zelfs per brief gedaan, 
een afschrift, in de vorm vastgesteld door de Koning, van de stukken bedoeld 
in artikel 17, § 5, die haar overeenkomstig hetzelfde artikel zijn toegezonden, 
alsook van de stukken bedoeld in artikel 17, § 5, betreffende een met name te 
noemen vereniging en nader bepaalde jaren, die haar overeenkomstig hetzelfde 
artikel zijn toegezonden.
De Koning stelt het bedrag vast van de kosten die aan de Nationale Bank van 
België moeten worden betaald voor het verkrijgen van de afschriften bedoeld 
in het vorige lid. De afschriften die door de Nationale Bank van België worden 
verstrekt, gelden als bewijs van de neergelegde stukken. Eenieder kan bij de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg, op de wijze die de Koning bepaalt, 
afschriften van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen die betrekking 
hebben op de verenigingen waarvan de griffie het dossier bedoeld in artikel 
1bis bewaart.
De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg verkrijgen van de Nationale 
Bank van België, onverwijld en kosteloos, een afschrift van alle stukken bedoeld 
in artikel 17, § 5, op de wijze bepaald door de Koning. De Nationale Bank van 
België is bevoegd om op de wijze die de Koning bepaalt, naamloze globale 
statistieken op te maken en te publiceren betreffende alle gegevens of een gedeelte 
van de gegevens uit de stukken die haar overeenkomstig artikel 17, § 5, zijn 
toegezonden.
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§ 9. De verenigingen die niet onder paragraaf 2 vallen, voeren een vereen-
voudigde boekhouding die ten minste betrekking heeft op de mutaties in de 
liquide middelen in contanten of op rekening. De Koning kan de regels inzake 
uitsplitsing van de ontvangsten en uitgaven, alsook de vorm en de voorstelling 
van de jaarrekeningen, nader bepalen.

§ 10. Ingeval de jaarrekeningen niet aan de algemene vergadering zijn voorgelegd 
of niet overeenkomstig dit artikel zijn ingediend, wordt het door derden geleden 
verlies, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht het gevolg te zijn van die 
vergetelheid.”.

de volledige tekst van het wetsontwerp en de bespreking ervan is terug te vinden op de 
volgende link (www.dekamer.be/flWb/pdf/49/1854/49K1854001.pdf).
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2. Uittreksels uit de wet van 27 juni 1921

Art. 10

op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden 
gehouden. dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, 
ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. 
bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting 
van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven 
binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, 
alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van 
bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging 
of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken 
van de vereniging. de Koning bepaalt de nadere regels waaronder dit inzagerecht 
wordt uitgeoefend. deze bepalingen zijn niet van toepassing ingeval de vereniging een 
commissaris heeft benoemd.

de verenigingen moeten, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de 
administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van 
de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde 
ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties 
bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten.

 Art. 17

§ 1. ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, 
legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt over-
eenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring 
voor aan de algemene vergadering.

§ 2. de verenigingen voeren een vereenvoudigde boekhouding die ten minste betrekking 
heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, overeenkomstig een door de 
Koning vastgesteld model.

§ 3. de verenigingen houden evenwel hun boekhouding en maken hun jaarrekening 
op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 
boekhouding van de ondernemingen, wanneer bij de afsluiting van het boekjaar, met 
betrekking tot ten minste twee van de volgende drie criteria de onderstaande cijfers op 
hen van toepassing zijn:
1) het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers, zoals door de 

werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 
artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor 
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de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd 
koninklijk besluit, die zijn ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden 
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het 
bijhouden van sociale documenten;

2) in totaal 250.000 EUr aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde;

3) een balanstotaal van 1.000.000 EUr.

de Koning past de verplichtingen die voor verenigingen voortvloeien uit de voornoemde 
wet van 17 juli 1975 aan de bijzondere aard van hun werkzaamheden en hun wettelijk 
statuut aan. de Koning kan bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen.

§ 4. de §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op:
1) verenigingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan 

bijzondere, uit een wetgeving of een overheidsreglementering voorvloeiende regels 
betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekening, voor 
zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van deze wet;

2) verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1°, 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.

 
§ 5. de verenigingen moeten één of meer commissarissen belasten met de controle van 
de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van 
de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden 
vastgesteld wanneer het aantal tewerkgestelde werknemers, gemiddeld over het jaar, het 
equivalent van 100 voltijdse werknemers zoals door de werkgever meegedeeld krachtens 
het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, of voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepas-
singsgebied van voornoemd koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister 
dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale documenten, te boven gaat.

de verplichting van het vorige lid geldt ook wanneer de vereniging bij de afsluiting van 
het boekjaar met betrekking tot ten minste twee van de volgende criteria de onderstaande 
cijfers te boven gaat:
1) het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers zoals door de 

werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 
artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor 
de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd 
koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden 
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het 
bijhouden van sociale documenten;
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2) in totaal 6.250.000 EUr aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de 
belasting over de toegevoegde waarde;

3) een balanstotaal van 3.125.000 EUr.

§ 6. binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering wordt 
de jaarrekening van de verenigingen bedoeld in § 3 door de bestuurders neergelegd bij 
de Nationale Bank van België.

overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd:
1) een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van 

de commissarissen die in functie zijn;
2) in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen.

de Koning bepaalt de nadere regels volgens welke en de voorwaarden waaronder de in 
het eerste en het tweede lid bedoelde stukken moeten worden neergelegd, alsmede het 
bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de openbaarmaking. de neerlegging 
wordt alleen aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden 
nageleefd.

binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding 
gemaakt in een door de Nationale Bank van België aangelegd bestand op een drager en 
volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. de tekst van de vermelding wordt door 
de Nationale Bank van België neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel 
die het dossier van de vereniging als bedoeld in artikel 26novies aanlegt en wordt bij 
dat dossier gevoegd.

De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, 
een afschrift in de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar 
op grond van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij van de stukken 
als bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en betrekking 
hebben op de met name genoemde verenigingen en op bepaalde jaren. de Koning stelt 
het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van België moet worden betaald voor de 
verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften.

De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos 
en onverwijld een afschrift van alle stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in 
de vorm die door de Koning is vastgesteld.

De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die door de 
Koning zijn vastgesteld, algemene en anonieme statistieken op te maken en bekend te 
maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar 
met toepassing van het eerste en het tweede lid worden overgezonden.

§ 6bis. paragraaf 6, eerste lid, is niet van toepassing op de in § 4, 2° bedoelde verenigingen.

§ 7. de artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1, 2, 3 en 6, 135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 144, met 
uitzondering van artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek van vennootschappen 



183

het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector 2011

b
ij

la
g

en
 –

 a
n

n
ex

es

zijn van overeenkomstige toepassing op de verenigingen die een commissaris hebben 
benoemd. Ten behoeve van dit artikel moeten de woorden “wetboek”, “vennootschap” 
en “rechtbank van koophandel”, aangewend in voornoemde artikelen van het Wetboek 
van vennootschappen, worden begrepen als respectievelijk “wet”, “vereniging” en 
“rechtbank van eerste aanleg”.

§ 8. de commissie voor boekhoudkundige normen opgericht bij de wet van 17 juli 1975 
met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen heeft ten aanzien van de 
verenigingen zonder winstoogmerk tot taak de regering en het parlement op hun verzoek 
of uit eigen beweging van advies te dienen, door middel van adviezen en aanbevelingen 
bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te 
bepalen van een regelmatige boekhouding.

de werkingskosten van de commissie voor boekhoudkundige normen worden gedragen 
door de verenigingen zonder winstoogmerk die, overeenkomstig § 6, hun jaarrekening 
openbaar moeten maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België. De Koning 
bepaalt het bedrag van deze bijdrage, die echter niet hoger mag zijn dan 3 EUr en 
72 cent, geïndexeerd volgens dezelfde regels als deze die werden vastgesteld voor 
de indexering van de wedden en lonen in de overheidsdiensten. de nationale bank 
van België int deze bijdrage samen met de kosten voor de openbaarmaking van de 
jaarrekening en maakt haar over aan de commissie.

Art. 18

de rechtbank kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het 
openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vereniging die:

1) niet in staat is haar verbintenissen na te komen;
2) haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan 

die waarvoor zij is opgericht;
3) in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of in strijd handelt met de wet of 

de openbare orde;
4) gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om 

een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 26novies, § 1, tweede lid, 
5°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten 
worden gesloten;

5) minder dan drie leden telt.

de rechtbank kan de vernietiging van de betwiste handeling uitspreken ook indien zij 
de eis tot ontbinding afwijst.

Art. 26octies

§ 1. Op de griffie van de rechtbank van koophandel wordt een dossier gehouden voor 
iedere vereniging zonder winstoogmerk die op geldige wijze in het buitenland is 
opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en die in België 
een centrum van werkzaamheden opent in het arrondissement. ingeval een dergelijke 
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vereniging in België verscheidene centra van werkzaamheden opent, wordt het dossier 
gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin 
een van die centra gevestigd is, zulks naar keuze van de vereniging. in dat geval vermeldt 
de vereniging in haar akten en in haar briefwisseling de plaats waar haar dossier wordt 
gehouden.

dit dossier bevat:
1°  de statuten van de vereniging;
2°  het adres van de zetel van de vereniging, de opgave van de doeleinden en van de 

activiteiten, het adres van de centra van werkzaamheden alsook de naam ervan 
ingeval die niet overeenstemt met de naam van de vereniging;

3°  de akten betreffende de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging 
ten aanzien van derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen voor 
de activiteiten van de centra van werkzaamheden, alsook de akten betreffende de 
benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur; deze akten bevatten 
de gegevens bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid.

de wijzigingen in de stukken en gegevens bedoeld in het vorige lid worden eveneens 
neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg en bewaard in het dossier.

de stukken bedoeld in deze paragraaf moeten met het oog op de neerlegging ervan 
worden opgesteld of vertaald in de taal of in een van de officiële talen van de rechtbank 
waar het dossier wordt gehouden.

§ 2. de personen bedoeld in § 1, tweede lid, 3°, dragen jegens derden dezelfde aanspra-
kelijkheid als degenen die een belgische vereniging zonder winstoogmerk besturen. 
Zij zijn aansprakelijk voor het vervullen van de in dit artikel bepaalde formaliteiten 
inzake bekendmaking.

§ 3. de artikelen 17, §§ 2 tot 8, en 26novies, § 1, tweede lid, 5°, zijn van toepassing op 
de centra van werkzaamheden bedoeld in § 1. voor de toepassing van deze bepalingen 
worden alle belgische centra van werkzaamheden samen van een zelfde buitenlandse 
vereniging beschouwd als een afzonderlijke vereniging zonder winstoogmerk voor 
de berekening van de drempels en worden de personen bedoeld in § 1, tweede lid, 3°, 
gelijkgesteld met de bestuurders.

artikel 26novies, § 1, vierde en vijfde lid, en §§ 2 en 3, zijn van overeenkomstige 
toepassing op de centra van werkzaamheden bedoeld in § 1.

artikel 16 is van overeenkomstige toepassing op giften aan buitenlandse verenigingen 
zonder winstoogmerk.

§ 4. de rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van het openbaar ministerie of 
van enige belanghebbende de sluiting gelasten van een centrum van werkzaamheden 
waarvan de activiteiten op ernstige wijze strijdig zijn met de statuten van de vereniging 
waarvan het afhangt, of strijdig zijn met de wet of met de openbare orde. de beslissing 
tot sluiting van het centrum van werkzaamheden wordt door de vereniging binnen een 
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maand neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel waar het dossier wordt 
gehouden. 

§ 5. alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die 
uitgaan van een centrum voor werkzaamheden vermelden de naam en het adres ervan 
alsook de naam en het adres van de zetel van de vereniging waarvan het afhangt. Eenieder 
die in naam van een centrum van werkzaamheden meewerkt aan een akte waarop deze 
vermeldingen niet zijn aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor 
alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die het centrum van werkzaamheden 
krachtens die akte heeft aangegaan.

§ 6. Elke vordering ingesteld door een centrum van werkzaamheden of door de vereniging 
waarvan dat centrum afhangt, wordt opgeschort indien het centrum of de vereniging de 
formaliteiten omschreven in dit artikel niet in acht heeft genomen. de rechter bepaalt 
een termijn waarbinnen aan de verplichtingen moet voldaan zijn. indien het centrum 
of de vereniging binnen die termijn niet voldoet aan de verplichtingen is de vordering 
niet ontvankelijk.

Art. 37

§ 1. ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar 
maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig 
dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar.

§ 2. stichtingen voeren een vereenvoudigde boekhouding overeenkomstig een model 
vastgesteld door de Koning, die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant 
geld of op de rekeningen.

§ 3. stichtingen houden evenwel een boekhouding en maken hun jaarrekening op 
overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen indien zij bij de afsluiting van het boekjaar minstens twee van de drie 
hiernavolgende drempels bereiken:

1° een jaargemiddelde van 5 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten zoals door 
de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 
tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 
artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor 
de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd 
koninklijk besluit, die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeen-
komstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden 
van sociale documenten;

2°  totale ontvangsten van 250.000 EUr, exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;

3°  een balanstotaal van 1.000.000 EUr.



186

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
b

ij
la

g
en

 –
 a

n
n

ex
es

de Koning past de verplichtingen die voor deze stichtingen voortvloeien uit voornoemde 
wet van 17 juli 1975 aan, rekening houdende met de bijzondere aard van hun activiteiten 
en hun wettelijk statuut.

de Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen.

§ 4. de §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op stichtingen die wegens de aard van hun 
hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of overheidsre-
glementering voortvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en 
betreffende hun jaarrekeningen voorzover deze regels minstens gelijkwaardig zijn aan 
die voorzien op grond van deze wet.

§ 5. De stichtingen moeten de controle op hun financiële toestand, op de jaarrekening 
en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de in de jaarrekening 
weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opdragen indien het 
jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten zoals door de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 
5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of 
voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd 
koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeen-
komstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van 
sociale documenten, te boven gaat.

de verplichting van het vorige lid geldt ook wanneer de stichting bij de afsluiting van 
het boekjaar met betrekking tot ten minste twee van de volgende criteria de onderstaande 
cijfers te boven gaat:

1°  het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers zoals door de 
werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 
artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor 
de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd 
koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden 
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het 
bijhouden van sociale documenten;

2°  totale ontvangsten van 6.250.000 EUr, exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;

3°  een balanstotaal van 3.125.000 EUr.

de commissarissen worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke 
personen of rechtspersonen, van het instituut der bedrijfsrevisoren.
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de Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen.

§ 6. binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de raad van bestuur wordt de 
jaarrekening van de private stichtingen bedoeld in § 3 door de bestuurders neergelegd 
bij de Nationale Bank van België.

overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd:

1°  een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van 
de commissarissen die in functie zijn;

2°  in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen.

de Koning bepaalt de nadere regels volgens welke en de voorwaarden waaronder de in 
het eerste en het tweede lid bedoelde stukken moeten worden neergelegd, alsmede het 
bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de openbaarmaking. de neerlegging 
wordt slechts aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden 
nageleefd.

binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding 
gemaakt in een door de Nationale Bank van België aangelegd bestand op een drager 
en volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. de tekst van de vermelding wordt 
door de Nationale Bank van België overgezonden aan de griffie van de rechtbank van 
koophandel die het dossier van de private stichting bedoeld in artikel 31, § 3, aanlegt 
en wordt bij dat dossier gevoegd.

De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, 
een afschrift in de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar 
op grond van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij van de stukken 
bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en betrekking 
hebben op de met name genoemde private stichtingen en op bepaalde jaren. de Koning 
stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van België moet worden betaald voor 
de verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften.

De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos 
en onverwijld een afschrift van alle stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in 
de vorm die door de Koning is vastgesteld.

De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die door de 
Koning zijn vastgesteld, algemene en anonieme statistieken op te maken en bekend te 
maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar 
op grond van het eerste en tweede lid worden overgezonden.

§ 7. de artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1, 2, 3 en 6, 135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 
144, met uitzondering van artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek van 
vennootschappen zijn van overeenkomstige toepassing op de stichtingen die een 
commissaris hebben benoemd. Ten behoeve van dit artikel moeten de woorden 
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“wetboek”, “vennootschap”, “algemene vergadering” en “rechtbank van koophandel”, 
aangewend in voornoemde artikelen van het Wetboek van vennootschappen, worden 
begrepen als respectievelijk “wet”, “stichting”, “bestuursorgaan” en “rechtbank van 
eerste aanleg”.

§ 8. de commissie voor boekhoudkundige normen opgericht bij de wet van 17 juli 1975 
met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen heeft ten aanzien van de 
stichtingen tot taak de regering en het parlement op hun verzoek of uit eigen beweging 
van advies te dienen, door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een 
regelmatige boekhouding.

de werkingskosten van de commissie voor boekhoudkundige normen worden gedragen 
door de stichtingen die, overeenkomstig § 6, hun jaarrekening openbaar moeten maken 
door neerlegging bij de Nationale Bank van België. De Koning bepaalt het bedrag van 
deze bijdrage, die echter niet hoger mag zijn dan 3 EUR en 72 cent, geïndexeerd volgens 
dezelfde regels als deze die werden vastgesteld voor de indexering van de wedden en 
lonen in de overheidsdiensten. De Nationale Bank van België int deze bijdrage samen 
met de kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekening en maakt haar over aan 
de commissie.

Art. 39

alleen de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar 
zetel heeft, kan op verzoek van een stichter of van een van zijn rechthebbenden, van 
één of meer bestuurders of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van 
een stichting:

1°  waarvan de doeleinden zijn verwezenlijkt;
2°  die niet meer in staat is de doeleinden na te streven waarvoor zij is opgericht;
3°  die haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor andere doeleinden 

aanwendt dan het doel waarvoor zij is opgericht;
4°  die in ernstige mate in strijd handelt met haar statuten, of in strijd handelt met de 

wet of de openbare orde;
5°  die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplich-

ting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 31, § 3, tenzij de 
ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd voor de sluiting van de debatten;

6°  waarvan de duur ten einde is gekomen.

Zelfs indien de rechtbank de vordering tot ontbinding afwijst, kan zij de vernietiging 
van de betwiste handeling uitspreken.

Art. 53

§ 1. ieder jaar maakt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, 
overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar. Het algemeen 
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leidinggevend orgaan keurt de jaarrekening en de begroting tijdens zijn eerstvolgende 
vergadering goed.

§ 2. internationale verenigingen zonder winstoogmerk voeren een vereenvoudigde 
boekhouding, overeenkomstig een model vastgesteld door de Koning, die tenminste 
betrekking heeft op mutaties in contant geld of op de rekeningen.

§ 3. internationale verenigingen zonder winstoogmerk houden evenwel een boekhouding 
en maken hun jaarrekeningen op overeenkomstig de bepalingen van de wet van  
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen indien zij bij de afsluiting van 
het boekjaar ten minste twee van de drie hiernavolgende drempels bereiken:

1°  een jaargemiddelde van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten zoals 
door de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 
tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 
artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor 
de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd 
koninklijk besluit, die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeen-
komstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden 
van sociale documenten;

2°  totale ontvangsten van 250.000 EUr, exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;

3°  een balanstotaal van 1.000.000 EUr.

de Koning past de verplichtingen die voor deze internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk voortvloeien uit voornoemde wet van 17 juli 1975 aan, rekening houdend 
met de bijzondere aard van hun activiteiten en hun wettelijk statuut. de Koning kan 
de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen.

§ 4. de §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan 
bijzondere regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun 
jaarrekening voor zover deze regels minstens gelijkwaardig zijn aan die voorzien op 
grond van deze wet.

§ 5. de internationale verenigingen zonder winstoogmerk moeten de controle op hun 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet 
en de statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer 
commissarissen opdragen indien het jaargemiddelde 100 werknemers uitgedrukt in 
voltijdse equivalenten zoals door de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk 
besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerk-
stelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering 
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensi-
oenstelsels, of voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied 
van voornoemd koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt 
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gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende 
het bijhouden van sociale documenten, te boven gaat.

de verplichting van het vorige lid geldt ook wanneer de vereniging bij de afsluiting van 
het boekjaar met betrekking tot ten minste twee van de volgende criteria de onderstaande 
cijfers te boven gaat:

1°  het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers zoals door de 
werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 
artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor 
de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd 
koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden 
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het 
bijhouden van sociale documenten;

2°  totale ontvangsten van 6.250.000 EUr, exclusief de belasting over de toegevoegde 
waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;

3°  een balanstotaal van 3.125.000 EUr.

de commissarissen worden benoemd (door het leidinggevend orgaan) onder de leden, 
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der bedrijfsrevisoren. 

de Koning kan de bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen.

§ 6. de artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1, 2, 3 en 6, 135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 
144, met uitzondering van artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek van 
vennootschappen zijn van overeenkomstige toepassing op de internationale vereni-
gingen zonder winstoogmerk die een commissaris hebben benoemd. Ten behoeve 
van dit artikel moeten de woorden “wetboek”, “vennootschap” en “rechtbank van 
koophandel”, aangewend in voornoemde artikelen van het Wetboek van vennoot-
schappen, worden begrepen als respectievelijk “wet”, “vereniging” en “rechtbank 
van eerste aanleg”.

§ 7. de commissie voor boekhoudkundige normen opgericht bij de wet van 17 juli 1975 
met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen heeft ten aanzien van de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk tot taak de regering en het parlement 
op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen, door middel van adviezen 
en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en 
de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding.

Art. 55

op verzoek van het openbaar ministerie of van iedere belanghebbende kan de ontbinding 
worden uitgesproken in de volgende gevallen:
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1°  aanwending van de middelen of de inkomsten van de internationale vereniging zonder 
winstoogmerk voor andere doeleinden dan het doel waarvoor zij is opgericht;

2°  onvermogen;
3°  afwezigheid van bestuur;
4° ernstige overtreding van de statuten, of overtreding van de wet of de openbare orde.
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3. Uittreksels uit het Wetboek van vennootschappen

Art. 130

de commissarissen worden benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsre-
visoren, ingeschreven in het openbaar register van het instituut van de bedrijfsrevisoren.

indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat door het bestuursorgaan aan 
de algemene vergadering wordt gericht, geformuleerd op voorstel van het auditcomité.

Elke beslissing inzake benoeming of vernieuwing van het mandaat van een commissaris 
zonder naleving van de voorgaande leden is nietig. de nietigheid wordt uitgesproken 
door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, 
zitting houdend zoals in kort geding. 

Art. 131

bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmo-
gelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren wordt onmiddellijk in de benoeming of 
vervanging van de commissarissen voorzien. bij gebreke hiervan, benoemt de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel, zitting houdend zoals in kort geding, bij verzoekschrift 
van ieder belanghebbende, een bedrijfsrevisor wiens bezoldiging hij vaststelt en die 
met de taak van commissaris wordt belast totdat op wettige wijze in zijn benoeming of 
vervanging is voorzien.Zodanige benoeming of vervanging zal evenwel slechts gevolg 
hebben na de eerste jaarvergadering die volgt op de benoeming van de bedrijfsrevisor 
door de voorzitter.

Art. 132

Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger van 
het bedrijfsrevisorenkantoor die als commissaris wordt benoemd gelden dezelfde 
bekendmakingregels als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening 
zou vervullen.

Art. 133

§ 1. diegenen die zich in een positie bevinden die een onafhankelijke taakuitoefening, 
overeenkomstig de regels geldend voor het beroep van bedrijfsrevisoren, in het gedrang 
kan brengen, kunnen niet tot commissaris benoemd worden. de commissarissen moeten 
er op toezien dat zij na hun benoeming niet in een dergelijke positie worden geplaatst.

§ 2. aldus mogen de commissarissen in de vennootschap die aan hun controle is 
onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald 
in artikel 11, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden, die zal worden vervuld 
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tijdens de duur van hun mandaat of erna, en die de onafhankelijke uitoefening van hun 
taak als commissaris in het gedrang zou kunnen brengen.

§ 3. 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.

§ 4. paragraaf 2 is eveneens van toepassing op de personen met wie de commissaris 
een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, met wie hij beroepshalve in samenwerkings-
verband staat of op de met de commissaris verbonden vennootschappen of personen 
zoals bepaald in artikel 11.

§ 5. onverminderd de verbodsbepalingen die voortvloeien uit het in paragraaf 9 bedoelde 
koninklijk besluit, mogen de commissaris en de personen met wie hij een arbeidsover-
eenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of 
de met de commissaris verbonden vennootschappen of personen zoals bepaald in artikel 
11, geen andere diensten verrichten dan de opdrachten die krachtens de wet werden 
toevertrouwd aan de commissaris, voor zover het totale bedrag van de vergoedingen 
voor deze diensten hoger ligt dan het totaalbedrag van de in artikel 134, § 1, bedoelde 
bezoldigingen. 

Deze bepaling is van toepassing op de genoteerde vennootschappen als gedefinieerd 
in artikel 4 en op de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die verplicht is 
geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te publiceren.

§ 6. van het bijkomend verbod bedoeld in de vorige paragraaf kan worden afgeweken 
in drie gevallen:

1) na een gunstige beslissing van het krachtens de wet of statuten voorziene auditcomité 
van de betrokken vennootschap, of van een andere vennootschap die haar controleert, 
indien deze vennootschap belgisch is of een vennootschap is volgens het recht van 
een andere lidstaat van de Europese Unie of van de oEso. indien de vennoot-
schap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt de 
bovenvermelde beslissing genomen door het auditcomité in de zin van artikel 526bis. 
ingeval de taken die aan het auditcomité zijn opgedragen, worden uitgevoerd door de 
raad van bestuur als geheel, is evenwel de goedkeuring vereist van de onafhankelijk 
bestuurder of, indien er meerdere onafhankelijke bestuurders zijn benoemd, van de 
meerderheid van de onafhankelijke bestuurders;

2) als de commissaris vooraf een positief advies heeft gekregen van het advies- en 
controlecomité dat krachtens paragraaf 10 is opgericht;

3) als binnen de vennootschap een college van elkaar onafhankelijke commissarissen 
is opgericht. dit geval geldt enkel indien de vennootschap niet krachtens de wet 
verplicht is om een auditcomité op te richten.

in de gevallen bedoeld in vorig lid, wordt de afwijking en de verantwoording ervan 
vermeld:
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a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening of, bij gebrek aan geconsoli-
deerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die 
gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, tenzij 
deze vennootschap een dochtervennootschap is van een belgische vennootschap 
die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling;

b) in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die geen moederven-
nootschap is zoals bedoeld in artikel 110 of vrijgesteld is van de verplichting om 
een geconsolideerde jaarrekening op te stellen krachtens artikel 112 en waarvan de 
commissaris de afwijking van het verbod bedoeld in de vijfde paragraaf gekregen 
heeft, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een belgische 
vennootschap.

 in geval van een beslissing van het auditcomité, bedoeld in het eerste lid, 1°, is 
het advies- en controlecomité niet meer bevoegd om een advies te verlenen met 
betrekking tot de kwestie die reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van de beslissing. 
in geval van een advies van het advies- en controlecomité, is het auditcomité bedoeld 
in het eerste lid, 1°, niet meer bevoegd om een beslissing te nemen over de kwestie 
die werd voorgelegd ter advies aan het advies- en controlecomité.

 
§ 7. Met de prestaties geleverd om de economische en financiële gegevens van een derde 
onderneming die de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen wenst te 
verwerven of verworven heeft, te controleren, wordt voor de toepassing van paragrafen 
5 en 6 geen rekening gehouden.

de beoordeling van de verhouding tussen de vergoedingen en bezoldigingen moet 
uitgevoerd worden voor het geheel bestaande uit de vennootschap en de dochtervennoot-
schappen, met dien verstande dat de bezoldigingen voor de controle van de rekeningen 
van buitenlandse dochtervennootschappen deze zijn die voortvloeien uit de wettelijke 
en/of contractuele bepalingen die van toepassing zijn op deze dochtervennootschappen. 
de beoordeling van de verhouding tussen de vergoedingen en bezoldigingen, die 
hiervoor bedoeld worden, moet begrepen worden als uit te voeren door globaal, voor 
de duur van het boekjaar, de vergelijking te maken tussen:

– enerzijds, het totaal van de vergoedingen die betrekking hebben op het boekjaar en 
betreffende andere diensten dan de opdrachten die door de wet zijn toegekend aan de 
commissaris en die in hun globaliteit gedurende het boekjaar 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 beroepshalve in 
samenwerkingsverband staat of aan een met de commissaris verbonden vennootschap 
of persoon als bepaald in artikel 11, en

– anderzijds, het totaal van de bezoldigingen bedoeld in artikel 134, § 1, die betrekking 
hebben op het boekjaar, en die in hun globaliteit gedurende het boekjaar, zijn toegekend 
door de vennootschap en haar dochtervennootschappen, aan de commissaris of 
aan een persoon met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie 
hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of aan een met de commissaris 
verbonden vennootschap of persoon als bepaald in artikel 11.
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voor de buitenlandse dochtervennootschappen worden de vergoedingen berekend 
overeenkomstig de gelijkwaardige bepalingen in het buitenland.

de vergoedingen en de bezoldigingen die toegekend worden door de dochterven-
nootschappen van de vennootschap waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd door 
de commissaris en die in aanmerking genomen worden voor de beoordeling van de 
verhouding tussen de vergoedingen en de bezoldigingen, zoals bedoeld in het vorige 
lid, moeten niet afzonderlijk beoordeeld worden.

§ 8. de commissarissen kunnen zich niet onafhankelijk verklaren wanneer de vennoot-
schap waarvan zij de jaarrekening controleren of een belgische vennootschap of een 
belgische persoon die haar controleert of een:

a) belgische dochtervennootschap van een belgische vennootschap die onderworpen is 
aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in de artikelen 142 en 146, 
tijdens hun mandaat de bestemmeling is geweest van één of meer andere prestaties 
dan die welke krachtens de wet werden toevertrouwd aan de commissaris zoals 
bepaald in § 9 en worden uitgevoerd door hem of door een belgische of buitenlandse 
persoon met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met 
wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of door een met de commissaris 
verbonden belgische of buitenlandse vennootschap of belgische of buitenlandse 
persoon als bepaald in artikel 11;

b) buitenlandse dochtervennootschap van een belgische vennootschap die onderworpen 
is aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in artikelen 142 en 146, 
tijdens hun mandaat de bestemmeling is geweest van één of meer andere prestaties 
dan die welke krachtens de wet worden toevertrouwd aan de commissaris, zoals 
bepaald in § 9 en worden uitgevoerd door hemzelf of door een belgische persoon 
met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie 
hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of door een met de commissaris 
verbonden belgische vennootschap of persoon als bepaald in artikel 11.

§ 9. de Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, genomen 
op initiatief van de minister van Economie en van de minister van justitie, na advies 
van de Hoge raad voor de economische beroepen en het instituut der bedrijfsrevisoren, 
limitatief de prestaties zoals bedoeld in paragraaf 8 die van aard zijn de onafhankelijkheid 
van de commissaris in het gedrang te brengen.

§ 10. Er wordt een advies- en controlecomité opgericht met zetel te brussel en bekleed 
met rechtspersoonlijkheid. dit comité verstrekt op verzoek van de commissaris een 
voorafgaandelijk advies over de verenigbaarheid van een prestatie met zijn onafhan-
kelijke taakuitoefening. dit comité kan tevens met betrekking tot de onafhankelijke 
taakuitoefening van een commissaris een zaak aanhangig maken bij het bevoegde 
tuchtorgaan van het instituut der bedrijfsrevisoren. daartoe kan het comité alle nuttige 
informatie opvragen bij het instituut der bedrijfsrevisoren.

Het comité is samengesteld uit leden die niet behoren tot het beroep van bedrijfsrevisor 
en worden benoemd door de Koning op voordracht van de minister van Economie en 
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de minister van justitie voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. artikel 458 van 
het strafwetboek is van toepassing op de leden van het comité. de Koning bepaalt de 
regels met betrekking tot de samenstelling, de organisatie, de werking en de finan-
cieringswijze van dit comité alsook de vergoeding van zijn leden. onverminderd de 
mogelijkheid van het comité om, op de voorwaarden die de Koning vaststelt, bijdragen 
te ontvangen om zijn kosten en uitgaven te dekken, worden de werkingskosten van 
het comité gedragen door de rechtspersonen die hun jaarrekening, en in voorkomend 
geval hun geconsolideerde jaarrekening, openbaar moeten maken door neerlegging bij 
de Nationale Bank van België.

Op de voorwaarden die de Koning bepaalt int de Nationale Bank van België  
0,50 EUr per jaarrekening, en in voorkomend geval per geconsolideerde jaarrekening, 
die neergelegd wordt vanaf 1 januari 2004 en zij stort deze gelden aan het comité.

Art. 134

§ 1. voor de toepassing van onderhavig artikel wordt verstaan onder:

a) “met de commissaris verbonden persoon”: iedere persoon met wie de commissaris 
een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in samen-
werkingsverband staat alsook iedere vennootschap of persoon verbonden met de 
commissaris bedoeld in artikel 11.

b) “gelijkgesteld mandaat”: een mandaat uitgevoerd in een vennootschap naar 
buitenlands recht dat vergelijkbaar is met dat van commissaris in een belgische 
vennootschap.

§ 2. bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt hun bezoldiging 
vastgesteld door de algemene vergadering. deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag 
dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het instituut van de bedrijfs-
revisoren waarborgt. de bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming 
van partijen. Ze wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

§ 3. de bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of 
bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap waarvan de commissaris 
de jaarrekening controleert, bedoeld in artikel 142, door de commissaris enerzijds, en 
door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld in de 
toelichting bij de jaarrekening volgens de volgende categorieën:

1) andere controle-opdrachten;
2) belastingadviesopdrachten; en
3) andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.

§ 4. (…) (niet van toepassing op vzw’s, stichtingen en ivzw’s).

§ 5. (…)(niet van toepassing op vzw’s, stichtingen en ivzw’s).
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§ 6. de bezoldiging van de commissaris bedoeld in de tweede paragraaf mag niet worden 
bepaald of beïnvloed door het verlenen van bijkomende diensten aan de vennootschap 
waarvan hij de jaarrekening, bedoeld in artikel 142, controleert of van een belgische 
vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle van haar geconsolideerde 
jaarrekening, bedoeld in artikel 146. buiten deze bezoldigingen mogen de commis-
sarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. de 
vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve 
waarborgen stellen of geven.

Art. 135

op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige 
redenen worden ontslagen door de algemene vergadering. Meer in het bijzonder is een 
verschil van mening over een boekhoudkundige verwerking of een controleprocedure 
op zich geen wettige reden voor ontslag.

behoudens gewichtige persoonlijke redenen mogen de commissarissen tijdens hun 
opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat zij deze schrif-
telijk hebben ingelicht over de beweegredenen van hun ontslag.

§ 2. de gecontroleerde vennootschap en de commissaris stellen de Hoge raad voor 
de Economische beroepen, als bedoeld in artikel 54 van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in kennis van het ontslag van 
de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten op afdoende wijze de redenen hiervoor 
uiteen.

de Hoge raad voor de Economische beroepen bezorgt deze informatie binnen een 
maand aan de instellingen die deel uitmaken van het Belgisch systeem van publiek 
toezicht en die opgesomd zijn in artikel 43 van de wet van 22 juli 1953 houdende 
oprichting van een instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek 
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

Art. 136

Wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over het ontslag van een 
commissaris, wordt aan de betrokkene onmiddellijk kennis gegeven van de inschrijving 
van deze aangelegenheid op de agenda. de commissaris kan aan de vennootschap schrif-
telijk kennis geven van zijn opmerkingen. deze opmerkingen worden aangekondigd op 
de agenda, ter beschikking gesteld van de vennoten, overeenkomstig de artikelen 269, 
381 en 535. in voorkomend geval wordt zonder verwijl ook een afschrift gezonden aan 
diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die voor de toelating tot de algemene 
vergadering zijn voorgeschreven.

de vennootschap kan, bij een verzoekschrift waarvan vooraf aan de commissaris, 
kennis wordt gegeven, aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel toestemming 
vragen om de vennoten geen kennis te geven van de opmerkingen die niet ter zake 
dienen of het aanzien van de vennootschap op onverantwoorde wijze kunnen schaden. 
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de voorzitter van de rechtbank hoort de vennootschap en de commissaris in raadkamer 
en doet uitspraak in openbare terechtzitting. Tegen die beslissing staat geen verzet of 
hoger beroep open. 

Art. 137

§ 1. de commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, 
brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennoot-
schap. Zij kunnen van het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden 
van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties 
verrichten die zij nodig achten.

Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen ter zetel van de vennootschap in het bezit te 
worden gesteld van inlichtingen betreffende verbonden vennootschappen of betreffende 
andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, voorzover 
zij deze inlichtingen nodig achten om de financiële toestand van de vennootschap te 
controleren.

Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen dat het aan derden de bevestiging vraagt van 
het bedrag van de vorderingen op, de schulden tegenover of van andere betrekkingen 
met de gecontroleerde vennootschap.

§ 2. de bevoegdheden bedoeld in § 1 kunnen door de commissarissen, alleen of 
gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd vormen zij een college. Zij 
kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.

Ten minste halfjaarlijks bezorgt het bestuursorgaan hun een boekhoudkundige staat, 
opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening.

Art. 139

de commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen 
bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Art. 140

de commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen 
die zij in de uitoefening van hun taak begaan.

Zij zijn zowel jegens de vennootschap als jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor 
alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van 
de statuten. 

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van 
die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer zij aantonen dat zij hun taak naar behoren 
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hebben vervuld en zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan 
en, in voorkomend geval, indien daar geen passend gevolg werd gegeven, op de eerste 
daaropvolgende algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Art. 142

De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening 
weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

Art. 143

de commissarissen stellen naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk 
verslag op. Met het oog daarop overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen 
de nodige stukken, en dit ten minste één maand vóór het verslag volgens dit wetboek 
moet voorgelegd worden.

Art. 144

Het verslag van de commissarissen bedoeld in artikel 143 moet volgende elementen 
bevatten:
1) een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de controle 

betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel ze werd 
opgesteld;

2) een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt 
aangegeven welke normen voor de controle bij de uitvoering ervan zijn in acht 
genomen en of zij van het bestuursorgaan en aangestelden van de vennootschap de 
toelichtingen en de informatie hebben bekomen die nodig is voor hun controle;

3) een vermelding die aangeeft dat de boekhouding is gevoerd in overeenstemming 
met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop van toepassing 
zijn;

4) een verklaring waarin de commissarissen hun oordeel geven of de jaarrekening 
een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de 
resultaten van de vennootschap overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig 
referentiestelsel en, in voorkomend geval, of de jaarrekening aan de wettelijke 
vereisten voldoet. de verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder 
voorbehoud, een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring, of indien 
de commissarissen geen oordeel kunnen uitspreken, een onthoudende verklaring;

5) een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen in 
het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd 
opgenomen in de verklaring;

6) (…) (niet van toepassing op vzw’s, stichtingen en ivzw’s).
7) (…)(niet van toepassing op vzw’s, stichtingen en ivzw’s).
8) de vermelding of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of beslissingen 

genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen van dit Wetboek. 
deze laatste vermelding kan echter worden weggelaten wanneer de openbaarmaking 
van de overtreding aan de vennootschap onverantwoorde schade kan berokkenen, 
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onder meer omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen om de 
aldus ontstane onwettige toestand te verhelpen.

Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend door de commissarissen.

Art. 151

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:

1) verslag uit te brengen bij de ondernemingsraad over de jaarrekening en over het 
jaarverslag overeenkomstig de artikelen 143 en 144;

2) 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;

3) in het bijzonder ten behoeve van de door de werknemers benoemde leden van 
de ondernemingsraad de betekenis van de aan de ondernemingsraad verstrekte 
economische en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de 
evolutie in de financiële toestand van de vennootschap te verklaren en te ontleden;

4) indien hij van oordeel is de in het 2° bedoelde certificering niet te kunnen afgeven of 
indien hij leemten vaststelt, in de aan de ondernemingsraad verstrekte economische 
en financiële inlichtingen, het bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen 
en, indien deze daaraan geen gevolg geeft binnen een maand volgend op zijn 
tussenkomst, op eigen initiatief de ondernemingsraad daarvan in kennis te stellen.

Art. 152

Het bestuursorgaan overhandigt aan de bedrijfsrevisor een afschrift van de economische 
en financiële inlichtingen die hij de ondernemingsraad schriftelijk verstrekt.

Art. 153

de dagorde en de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad waarop 
economische en financiële inlichtingen worden verstrekt of besproken, worden tege-
lijkertijd aan de leden en aan de bedrijfsrevisor meegedeeld.

Art. 154

de bedrijfsrevisor mag de vergaderingen van de ondernemingsraad bijwonen.

Hij moet ze bijwonen wanneer zulks hem wordt verzocht door het bestuursorgaan of door 
de door de werknemers benoemde leden die daartoe hebben besloten bij meerderheid 
van de door hen uitgebrachte stemmen.
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Art. 155

indien in een vennootschap een commissaris moet worden aangesteld krachtens deze titel, 
wordt de taak bedoeld in de artikelen 151 tot 154 uitgeoefend door deze commissaris.

Art. 156

de commissarissen van de vennootschap bedoeld in artikel 155 worden benoemd op 
voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op initiatief en op voorstel van 
het bestuursorgaan en beslissend bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door zijn 
leden en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden benoemd door de 
werknemers.

indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op voorstel van het auditcomité. dit 
voorstel van het auditcomité wordt ter informatie aan de ondernemingsraad meegedeeld.

voor de vernieuwing van het mandaat van de commissarissen wordt dezelfde procedure 
gevolgd.

Art. 157

indien over dit voorstel in de ondernemingsraad niet de vereiste meerderheden bepaald 
in artikel 156, eerste lid, kunnen worden bereikt, en indien, in het algemeen, men in 
gebreke blijft één of meer commissarissen, voorgedragen met toepassing van artikel 
156, eerste lid, te benoemen, wordt op verzoekschrift van elke belanghebbende, door 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied waarbinnen de 
vennootschap haar zetel heeft gevestigd, zitting houdend zoals in kort geding, een 
bedrijfsrevisor benoemd wiens bezoldiging hij vaststelt en die belast wordt met de 
taak van commissaris en met de opdrachten bedoeld in de artikelen 151 tot 154, totdat 
regelmatig in zijn vervanging is voorzien.

deze benoeming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel geschiedt na advies 
van de ondernemingsraad ingeval deze laatste niet werd gevraagd om te beraadslagen 
over de benoeming van de commissaris overeenkomstig artikel 156, eerste lid.

Art. 158

aan de ondernemingsraad wordt het bedrag van de bezoldiging van de commissarissen 
ter informatie medegedeeld. deze bezoldiging vergoedt hun opdracht als commissaris 
en hun taak en opdrachten die zij vervullen krachtens de artikelen 151 tot 154. op 
verzoek van de door de werknemers benoemde leden van de ondernemingsraad, die 
daartoe hebben besloten bij meerderheid van de door hen uitgebrachte stemmen, legt de 
commissaris aan de ondernemingsraad een raming voor van de omvang van de prestaties 
vereist voor de vervulling van deze taak en van deze opdrachten.
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Art. 159

de commissaris kan in de loop van zijn mandaat slechts worden ontslagen op voorstel 
of op eensluidend advies van de ondernemingsraad die beslist bij meerderheid van de 
stemmen uitgebracht door zijn leden en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht 
door de leden benoemd door de werknemers.

dient een commissaris ontslag in, dan moet hij de ondernemingsraad schriftelijk kennis 
geven van de redenen voor zijn ontslag.

Art. 160

Elke beslissing inzake benoeming, vernieuwing van het mandaat of ontslag, zonder 
naleving van de artikelen 156 tot 159 is nietig. de nietigheid wordt uitgesproken door 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zitting 
houdend zoals in kortgeding.

Art. 161

in een vennootschap waar geen commissaris is aangesteld, wordt een bedrijfsrevisor 
die wordt belast met de taak bedoeld in de artikelen 151 tot 154, benoemd door de 
algemene vergadering.

Art. 162

behoudens in de gevallen waarin dit wetboek ervan afwijkt, zijn de artikelen 130 tot 140 
van overeenkomstige toepassing op de bedrijfsrevisoren benoemd in vennootschappen 
waarin geen commissaris is aangesteld.

de voordracht, de vernieuwing van het mandaat en het ontslag van de bedrijfsrevisor 
gebeuren overeenkomstig de artikelen 156 tot 160.

Art. 163

voor burgerlijke vennootschappen met één van de in boek v bedoelde rechtsvormen, 
wordt de opdracht van de voorzitter van de rechtbank van koophandel bedoeld in (de 
artikelen 157 en 160), vervuld door de voorzitter van de arbeidsrechtbank van het 
rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft gevestigd, zitting houdend 
zoals in kort geding.

Art. 164

§ 1. de Koning kan nadere regels vaststellen voor de toepassing van de artikelen 151 
tot 163. Hij kan bepalen dat deze artikelen of sommige regels ervan slechts toepasselijk 
zijn in zover de ondernemingsraad terzake niet anders heeft beslist.
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§ 2. alvorens de bij § 1 voorziene verordenende maatregelen te nemen wint de Koning 
het advies in van de nationale arbeidsraad of van het bevoegde paritair comité of, bij 
ontstentenis ervan, van de representatieve organisaties van de ondernemingshoofden, 
van de werknemers en van de kaderleden.

Wanneer die maatregelen, afgezien van het maatschappelijk aspect, kwesties van 
economisch belang doen rijzen, wint de Koning eveneens het advies in, hetzij van de 
centrale raad voor het bedrijfsleven, hetzij van de bevoegde bijzondere raadgevende 
commissie.

de krachtens dit artikel geraadpleegde instellingen brengen hun advies uit binnen 
twee maanden volgend op het tot hen gericht verzoek, bij gebreke waarvan er kan van 
afgezien worden.
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4. Niet-limitatieve lijst van sectorale revisorale 
controleverplichtingen

 Liste non limitative des obligations de contrôle sectoriel 
révisoral

Nr. / 
n° Instelling / institution Wettelijke bron /  

Source légale
Relevant(e) artikel(en) / 

article(s) relevant(s)
001 associaties tussen 

vlaamse universiteiten en 
hogescholen

decreet van 4 april 2003 
betreffende de herstruc-
turering van het hoger 
onderwijs in vlaanderen 
(tekstbijwerking tot 
30-12-2009)

art. 107. (...) de boekhouding 
wordt voorgelegd aan een bedrijfs-
revisor. (…)

Les associations entre 
les universités et instituts 
supérieurs flamands

Décret du 4 avril 2003 
relatif à la restructura-
tion de l’enseignement 
supérieur en Flandre 
(mise à jour jusqu’au 
30-12-2009)

Art. 107. (...) La comptabilité est 
soumise à un réviseur  
d’ entreprises. (…)

002 Erkende ondernemingen 
met aangepast werk van 
de franse gemeenschap

besluit van 12 februari 
2009 van het college van 
de franse gemeenschaps-
commissie betreffende de 
erkenning, tegemoetko-
ming en subsidiëring van 
erkende ondernemingen 
met aangepast werk

art. 3. om erkend te worden, 
moet een onderneming (…) 
aan de volgende reglementaire 
voorwaarden voldoen: (...) 
14° haar rekeningen voorleggen 
aan de jaarlijkse controle door 
een bedrijfsrevisor van wie het 
verslag aan het bestuur bezorgd 
wordt; (...)

Entreprises de travail 
adapté agréées 
de la Communauté 
française

Arrêté du 12 février 
2009 du Collège de la 
Commission communau-
taire française relatif à 
l’agrément, aux interven-
tions et aux subventions 
accordées aux entreprises 
de travail adapté agréées

Art. 3. Une entreprise (...) 
doit satisfaire aux conditions 
réglementaires suivantes pour être 
agréée : (...) 
14° soumettre ses comptes à 
l’examen annuel d’un réviseur 
d’entreprises dont le rapport est 
transmis à l’administration ; (...)

003 Hogescholen van de 
franse gemeenschap

decreet van 5 augustus 
1995 houdende de 
algemene organisatie van 
het hoger onderwijs in 
hogescholen (tekstbijwer-
king tot 06-08-2009)

art. 91. (...) de raad houdt een 
volledige boekhouding bij, die hij 
met zijn rekeningen jaarlijks aan 
een bedrijfsrevisor voorlegt. (...)

Les hautes écoles de la 
Communauté française

Décret du 5 août 1995 
fixant l’organisation 
générale de 
l’enseignement supérieur 
en hautes écoles 
(mise à jour jusqu’au 
06-08-2009)

Art. 91. (...) Le Conseil social tient 
une comptabilité complète.  
Il soumet annuellement sa 
comptabilité et ses comptes à un 
réviseur d’ entreprises. (…)
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Source légale
Relevant(e) artikel(en) / 

article(s) relevant(s)
004 vlaamse hogescholen decreet van 13 juli 

1994 betreffende de 
hogescholen in de 
vlaamse gemeenschap 
(tekstbijwerking tot 
29-01-2010)

art. 233. (...) de boekhouding 
wordt voorgelegd aan een 
bedrijfsrevisor. de bedrijfsrevisor 
kan rechtstreeks briefwisseling 
voeren met de commissaris 
van de vlaamse regering bij de 
hogeschool over de boekhouding 
en rekeningen van de hogeschool. 
Hij brengt het hogeschoolbestuur 
hiervan op de hoogte.

Instituts supérieurs en 
Communauté flamande

Décret du 13 juillet 
1994 relatif aux 
instituts supérieurs en 
Communauté flamande 
(mise à jour jusqu’au 
29-01-2010)

Art. 233. (...) La comptabilité 
est soumise à un réviseur 
d’entreprises. Le réviseur 
d’entreprises peut entretenir une 
correspondance directe avec le 
commissaire du Gouvernement 
flamand auprès de l’institut 
supérieur concernant la compta-
bilité et les comptes de l’institut 
supérieur. Il en informe la 
direction de l’institut supérieur.

005 verenigingen voor het 
beheer van de sociale 
voorzieningen van de 
vlaamse hogescholen

decreet van 13 juli 
1994 betreffende de 
hogescholen in de 
vlaamse gemeenschap 
(tekstbijwerking tot 
29-01-2010)

Art. 214. (...) Zij legt haar 
boekhouding en rekeningen 
jaarlijks voor aan een bedrijfs-
revisor. (...) de bedrijfsrevisor 
kan rechtstreeks briefwisseling 
voeren met de commissaris 
van de vlaamse regering bij de 
hogeschool over de boekhouding 
en rekeningen van de vzw sociale 
voorzieningen. Hij brengt de raad 
van beheer van de vzw hiervan op 
de hoogte.

Associations pour la 
gestion de l’infrastructure 
sociale des instituts 
supérieurs de la 
Communauté flamande

Décret du 13 juillet 
1994 relatif aux 
instituts supérieurs en 
Communauté flamande 
(mise à jour jusqu’au 
29-01-2010)

Art. 214. (...) Elle soumet 
annuellement sa comptabilité 
et ses comptes à un réviseur 
d’entreprises. (...). Le réviseur 
d’entreprises peut entretenir 
une correspondance directe 
avec le commissaire du Gouver-
nement flamand auprès de 
l’institut supérieur concernant 
la comptabilité et les comptes 
de l’ASBL « infrastructure 
sociale ». Il en informe le conseil 
d’administration de l’ASBL.
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article(s) relevant(s)
006 niet-gouvernementele 

ontwikkelings-
organisaties met 
“programma”-erkenning

Koninklijk besluit van 
14 december 2005 
betreffende de erkenning 
van niet-gouvernementele 
ontwikkelingsorganisaties

art. 4. om deze erkenning 
te bekomen, dient de ngo 
te voldoen aan volgende 
voorwaarden: (...)  
3° een commissaris hebben 
aangeduid tussen de leden van het 
instituut van de bedrijfsrevisoren, 
overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen, 
en onafhankelijk van het feit dat 
aan de voorwaarden vastgelegd in 
artikel 17, § 5, alinea 1, van deze 
wet, wel of niet wordt voldaan.

Organisations non 
gouvernementales 
de développement 
avec agrément 
« programmes »

Arrêté royal du 
14 décembre 2005 
relatif aux agréments 
d’ organisations non 
gouvernementales de 
développement 

Art. 4. Pour obtenir cet agrément, 
l’ONG doit satisfaire aux 
conditions suivantes : (...) 
3° avoir désigné un commissaire 
parmi les membres de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises, 
conformément aux dispositions 
de la loi du 27 juin 1921 sur les 
associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans 
but lucratif, et les fondations et 
indépendamment du fait que les 
critères fixés à l’article 17,  
§ 5, alinéa 1er, de cette loi soient 
atteints ou non.

007 Waarborgfonds van de 
franse gemeenschap 
voor contractuele 
navorsers

decreet van 19 mei 2004 
houdende oprichting van 
een Waarborgfonds voor 
contractuele navorsers

art. 10. de regering van de 
franse gemeenschap stelt een 
bedrijfsrevisor aan, belast met het 
toezicht op de regelmatigheid van 
de rekeningen van het Waarborg-
fonds en met de controle op de 
regelmatigheid van het adminis-
tratief beheer van de nominatieve 
en aangerekende subsidies die 
worden toegekend.

Fonds wallon de garantie 
pour les chercheurs 
engagés sous contrat

Décret du 19 mai 2004 
portant création d’un 
Fonds de garantie pour 
les chercheurs engagés 
sous contrat

Art. 10. Le Gouvernement de la 
Communauté française désigne 
un réviseur d’entreprises chargé 
de vérifier la régularité des 
comptes du Fonds de garantie 
et de s’assurer de la régularité 
de la gestion administrative 
des subventions nominatives et 
affectées octroyées.
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008 rust- en 

verzorgingstehuis
Koninklijk besluit van 
21 september 2004 
houdende vaststelling 
van de normen voor de 
bijzondere erkenning 
als rust- en verzorgings-
tehuis, als centrum 
voor dagverzorging of 
als centrum voor niet 
aangeboren hersenletsels 
(tekstbijwerking tot 
20-07-2009)

bijlage n1 8. c) Het rust- en 
verzorgingstehuis moet een aparte 
boekhouding hebben, gebaseerd 
op het algemeen rekeningen-
stelsel; die boekhouding moet 
door een bedrijfsrevisor of 
een externe onafhankelijke 
controle, zoals door ons nader 
zal omschreven worden worden 
nagezien. (...) 

Maison de repos et de 
soins

Arrêté royal du 21 
septembre 2004 fixant les 
normes pour l’ agrément 
spécial comme maison 
de repos et de soins, 
comme centre de soins 
de jour ou comme centre 
pour lésions cérébrales 
acquises (mise à jour 
jusqu’au 20-07-2009)

Annexe N1 8. c) La comptabilité 
de la maison de repos et de soins 
doit être organisée de manière 
distincte et sur la base d’un 
plan comptable normalisé; elle 
fera l’objet d’un contrôle par 
un réviseur d’entreprises ou un 
contrôle externe indépendant, tel 
qu’il sera précisé par Nous. 

009 bejaardenhuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen 
voor bejaarden en 
dagverzorgingscentra 
voor bejaarden uit de 
duitstalige gemeenschap

besluit van 26 februari 
1997 van de regering 
van de duitstalige 
gemeenschap over de 
erkenningsvoorwaarden 
voor woon-, begelei-
dings- en verzorgings-
structuren voor bejaarden 
(tekstbijwerking tot 
14-09-2009)

art. 7n1. c) in overeenstem-
ming met de geldende juridische 
normen moet de boekhouding 
door een bedrijfsrevisor worden 
goedgekeurd en art. 7n3 b) (...) Te 
dien einde moet de boekhouding 
door een bedrijfsrevisor 
goedgekeurd worden.

Les maisons de repos, 
les maisons de repos et 
de soins et les centres 
de soins pour personnes 
âgées de la Communauté 
germanophone

Arrêté du 26 février 
1997 du Gouvernement 
de la Communauté 
germano phone fixant 
les conditions de 
reconnaissance des 
structures de logement, 
d’accompagnement et 
de soins pour seniors 
(mise à jour jusqu’au 
14-09-2009)

Art. 7N1. c) La comptabilité doit 
être approuvée par un réviseur 
d’entreprises, conformément aux 
dispositions juridiques en vigueur 
et art. 7N3 b) (...) A cette fin, la 
comptabilité doit être approuvée 
par un réviseur d’entreprises.
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010 Ziekenhuizen en 

laboratoria voor klinische 
biologie

* Wet van 7 augustus 
1987 op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 
augustus 1987 (tekstbij-
werking tot 06-04-2009) 
* Koninklijk besluit nr. 
143 van 30 december 
1982 tot vaststelling 
van de voorwaarden 
waaraan de laboratoria 
moeten voldoen voor 
de tegemoetkoming van 
de ziekteverzekering 
voor verstrekking van 
klinische biologie 
(tekstbijwerking tot 
30-12-2005)

art. 80. Het statutair bevoegd 
orgaan van het ziekenhuis stelt een 
beëdigd bedrijfsrevisor aan die tot 
taak heeft de boekhouding en de 
jaarrekening van het ziekenhuis te 
controleren. 

Hôpitaux et laboratoires 
de biologie clinique

* Loi du 7 août 1987 
sur les hôpitaux, 
coordonnée le 7 août 
1987 (mise à jour 
jusqu’au 06-04-2009) * 
Arrêté royal n° 143 du 
30 décembre 1982 fixant 
les conditions auxquelles 
les laboratoires doivent 
répondre en vue de 
l’intervention de 
l’assurance maladie pour 
les prestations de biologie 
clinique (mise à jour 
jusqu’au 30-12-2005)

Art. 80. L’organe statutairement 
compétent de l’hôpital désigne 
un réviseur d’entreprises qui a 
la tâche de contrôler la compta-
bilité et les comptes annuels de 
l’hôpital.

011 interbedrijfsgeneeskun-
dige diensten en externe 
dienten voor preventie en 
bescherming op het werk

* Koninklijk besluit van 
23 januari 1992 op de 
boekhouding, de jaar-
rekening en de begroting 
van de interbedrijfsge-
neeskundige diensten 
(tekstbijwerking tot 
30-08-1996) * Koninklijk 
besluit van 27 maart 1998 
betreffende de externe 
diensten voor preventie 
en bescherming op het 
werk (tekstbijwerking tot 
08-06-2009)

art. 7. bij elke interbedrijfsge-
neeskundige dienst wordt een 
bedrijfsrevisor benoemd die tot 
taak heeft de boekhouding en 
de jaarrekening van de dienst te 
controleren. vorig lid is niet van 
toepassing op de interbedrijfs-
geneeskundige diensten die niet 
meer dan één der volgende criteria 
overschrijden:
–  jaargemiddelde van het perso-
neelsbestand: 50 personen;
–  opbrengsten uit arbeidsgenees-
kundige activiteiten 145 miljoen 
frank;
–  balanstotaal: 70 miljoen frank.
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Services médicaux 
interentreprises et 
services externes pour 
la prévention et la 
protection au travail

* Arrêté royal du 23 
janvier 1992 relatif à la 
comptabilité, aux comptes 
annuels et au budget des 
services médicaux inte-
rentreprises (mise à jour 
jusqu’au 30-08-1996) 
* Arrêté royal du 27 
mars 1998 relatif aux 
services externes pour 
la prévention et la 
protection au travail 
(mise à jour jusqu’au 
08-06-2009)

Art. 7. Auprès de chaque service 
médical interentreprises est 
nommé un reviseur d’entreprises 
qui a pour tâche le contrôle de 
la comptabilité et des comptes 
annuels. L’alinéa précédent 
ne s’applique pas aux services 
médicaux interentreprises qui 
ne dépassent pas plus d’une des 
limites suivantes : 
–  nombre de personnes occupées 
(en moyenne annuelle) : 50 
personnes ;
–  produit des activités de 
médecine de travail ;
–  145 millions de francs ;
–  total du bilan : 70 millions de 
francs.

012 Waalse voor gehan-
dicapten bestemde 
residentiële diensten, 
dagonthaaldiensten en 
diensten voor plaatsing in 
gezinnen

besluit van 9 oktober 
1997 van de Waalse 
regering betreffende 
de voorwaarden van 
erkenning en subsidiëring 
van de voor gehandicapte 
personen bestemde 
residentiële diensten, 
dagonthaaldiensten en 
diensten voor plaatsing in 
gezinnen (tekstbijwerking 
tot 03-08-2010)

art. 75 § 4. Het boekjaar stemt 
overeen met het kalenderjaar. 
de jaarrekeningen van elke 
dienst worden het agentschap 
uiterlijk 31 mei van het jaar na 
het boekjaar toegestuurd, samen 
met het verslag van een bedrijfs-
revisor die de rekeningen voor 
echt moet verklaren en eventueel 
rectificeren.

Services wallons 
résidentiels, d’accueil 
de jour et de placement 
familial pour personnes 
handicapées

Arrêté du 9 octobre 1997 
du Gouvernement wallon 
relatif aux conditions 
d’agrément et de subven-
tionnement des services 
résidentiels, d’accueil 
de jour et de placement 
familial pour personnes 
handicapées (mise à jour 
jusqu’au 03-08-2010)

Art. 75 § 4. L’exercice comptable 
correspond à l’année civile. 
Les comptes annuels de chaque 
service sont transmis à l’Agence 
au plus tard le 31 mai de l’année 
suivant l’exercice comptable, 
accompagnés du rapport d’un 
réviseur d’ entreprises dont la 
mission sera de certifier et le cas 
échéant de redresser les comptes.

013 Waalse bedrijven voor 
aangepast werk

besluit van 7 november 
2002 van de Waalse 
regering betreffende 
de voorwaarden van 
erkenning en subsidiëring 
van de bedrijven voor 
aangepast werk (tekstbij-
werking tot 11-12-2009)

art. 23. de toelagen bedoeld in 
de hoofdstukken i tot iii worden 
slechts verleend als het bedrijf 
voor aangepast werk: 4° de 
jaarrekeningen uiterlijk 31 mei 
van het jaar na het boekjaar aan 
het agentschap overmaakt, samen 
met een verslag van de bedrijfs-
revisor waarbij de rekeningen 
worden gecertificeerd en eventueel 
gerectificeerd.
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Entreprises wallonnes de 
travail adapté

Arrêté du 7 novembre 
2002 du Gouvernement 
wallon relatif aux 
conditions auxquelles 
les entreprises de travail 
adapté sont agréées 
et subventionnées 
(mise à jour jusqu’au 
11-12-2009)

Art. 23. Les subventions visées aux 
chapitres Ier à III sont octroyées 
pour autant que l’entreprise de 
travail adapté : 4° transmette à 
l’Agence les comptes annuels au 
plus tard le 31 mai de l’année 
suivant l’exercice comptable, 
accompagnés du rapport d’un 
réviseur d’entreprises certifiant 
et, éventuellement, redressant les 
comptes.

014 ondernemingen met 
aangepast werk uit het 
brussels Hoofdstedelijk 
gewest

besluit van 12 februari 
2009 van het college van 
de franse gemeenschaps-
commissie betreffende de 
erkenning, tegemoetko-
ming en subsidiëring van 
erkende ondernemingen 
met aangepast werk

art. 3. om erkend te worden, 
moet een onderneming (…) 
aan de volgende reglementaire 
voorwaarden voldoen: (…) 14° 
haar rekeningen voorleggen aan 
de jaarlijkse controle door een 
bedrijfsrevisor van wie het verslag 
aan het bestuur bezorgd wordt.

Entreprises de travail 
adapté de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Arrêté du 12 février 
2009 du Collège de la 
Commission communau-
taire française relatif à 
l’agrément, aux interven-
tions et aux subventions 
accordées aux entreprises 
de travail adapté agréées

Art. 3. Une entreprise (…) 
doit satisfaire aux conditions 
réglementaires suivantes pour 
être agréée : (…) 14° soumettre 
ses comptes à l’examen annuel 
d’un réviseur d’entreprise 
dont le rapport est transmis à 
l’administration.

015 Waalse psychiatrische 
ziekenhuizen

* decreet van 6 april 
1995 betreffende het 
beheer van psychiatrische 
ziekenhuizen in het 
Waalse gewest (tekstbij-
werking tot 06-08-2010) 
* besluit van 9 november 
1995 van de Waalse 
regering tot uitvoering 
van het decreet van 6 
april 1995 betreffende het 
beheer van psychiatrische 
ziekenhuizen in het 
Waalse gewest (tekstbij-
werking tot 22-06-2009)

art. 37/8 (decreet). de regering 
bepaalt de modaliteiten voor de 
controle die uitgevoerd moet 
worden door de bedrijfsrevisoren, 
leden van het instituut van 
bedrijfsrevisoren, die zij aanwijst. 
art. 79 (besluit). de bedrijfsre-
visoren, die door de regering 
benoemd worden, geven de 
regering alle adviezen, beoorde-
lingen of raadgevingen waar ze 
om vraagt. 
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Hôpitaux psychiatriques 
de la Région wallonne

* Décret du 6 avril 1995 
relatif à la gestion des 
hôpitaux psychiatriques 
de la Région wallonne 
(mise à jour jusqu’au 
06-08-2010) * Arrêté 
du 9 novembre 1995 du 
Gouvernement wallon 
portant exécution du 
décret du 6 avril 1995 
relatif à la gestion des 
hôpitaux psychiatriques 
de la Région wallonne 
(mise à jour jusqu’au 
22-06-2009)

Art. 37/8 (décret) Le Gouver-
nement détermine les modalités 
du contrôle à effectuer par les 
réviseurs d’entreprises, 
membres de l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises, qu’il 
désigne. Art. 79 (arrêté). Les 
réviseurs d’entreprises, désignés 
par le Gouvernement, remettent 
au Gouvernement tous les avis, 
appréciations ou conseils que 
celui-ci sollicite.

016 vlaamse instellingen 
voor het jeugd- of 
kinderrechtenbeleid

decreet van 18 juli 2008 
houdende het voeren van 
een vlaams jeugd- en 
kinderrechtenbeleid 
(tekstbijwerking tot 
29-12-2008)

art. 47. de verenigingen die 
op basis van dit decreet een 
werkingssubsidie ontvangen, 
dienen jaarlijks, samen met het 
financiële verslag, bij de admi-
nistratie een verslag in van een 
bedrijfsrevisor die lid is van het 
instituut van de bedrijfsrevisoren 
of van een externe accountant die 
geen andere opdrachten vervult 
voor de vereniging. de vlaamse 
regering bepaalt de nadere 
voorwaarden.

Institutions flamandes 
s’occupant de la politique 
des droits de l’enfant et 
de la jeunesse

Décret du 18 juillet 2008 
relatif à la conduite d’une 
politique flamande des 
droits de l’enfant et de 
la jeunesse (mise à jour 
jusqu’au 29-12-2008)

Art. 47. Les associations qui 
reçoivent une subvention de fonc-
tionnement sur base du présent 
décret, transmettent chaque année 
à l’administration, ensemble 
avec le rapport financier, un 
rapport établi par un réviseur 
d’entreprises, membre de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises, 
ou d’un comptable externe qui 
n’exécute aucune autre mission 
pour l’association. Le Gouverne-
ment flamand arrête les modalités 
supplémentaires.
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017 Waalse diensten 

voor hulpverlening 
aan de jeugd en 
jeugdbescherming

besluit van 15 maart 
1999 van de regering van 
de franse gemeenschap 
betreffende de algemene 
voorwaarden voor de 
erkenning van en de 
toekenning van toelagen 
aan de diensten bedoeld 
bij artikel 43 van het 
decreet van 4 maart 1991 
inzake hulpverlening aan 
de jeurgd (tekstbijwer-
king tot 02-07-2009)

art. 11, § 2. behalve wanneer de 
inrichtende macht een openbaar 
bestuur is, moeten de jaarreke-
ningen nagezien worden door een 
accountant of, indien de wet het 
oplegt, juist verklaard worden 
door een bedrijfsrevisor.

Services wallons pour 
l’aide à la jeunesse et la 
protection de la jeunesse

Arrêté du 15 mars 1999 
du Gouvernement de la 
Communauté française 
relatif aux conditions 
générales d’agrément et 
d’octroi des subventions 
pour les services visés à 
l’article 43 du décret du 4 
mars 1991 relatif à l’aide 
à la jeunesse (mise à jour 
jusqu’à 02-07-2009)

Art. 11, § 2. Sauf lorsque le 
pouvoir organisateur est un 
pouvoir public, les comptes 
annuels doivent en outre être 
vérifiés par un expert-comptable 
ou, si la loi l’impose, certifiés par 
un réviseur d’entreprises.

018 dagcentra en verblijfs-
centra voor gehandi-
capten uit het brussels 
Hoofdstedelijk gewest 

besluit 2006/554 van 
21 september 2006 van 
het college van de franse 
gemeenschapscommissie 
betreffende de erkenning 
van en de subsidies aan 
dagcentra en verblijfs-
centra voor gehandicapte 
personen (tekstbijwerking 
tot 29-04-2009)

Art. 16. (…) Een analytische 
boekhouding per erkenning en de 
balans van de vzw worden samen 
met de verslagen van een bedrijfs-
revisor, uiterlijk op 30 juni van het 
jaar dat op het boekjaar volgt, aan 
de administratie overgemaakt.

Centres de jour et 
centres d’hébergement 
pour personnes 
handicapées de la Région 
Bruxelles-Capitale

Arrêté n° 2006/554 du 
21 septembre 2006 du 
Collège de la Commission 
communautaire française 
relatif à l’agrément et aux 
subventions des centres 
de jour et des centres 
d’hébergement pour 
personnes handicapées 
(mise à jour jusqu’au 
29-04-2009)

Art. 16. (…) Une comptabilité 
analytique par agrément et le 
bilan de l’ASBL sont transmis à 
l’administration au plus tard le  
30 juin de l’année suivant 
l’exercice comptable, 
accompagnés des rapports d’un 
réviseur d’entreprises.
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019 vlaamse kunstenorga-

nisaties en organisaties 
voor kunsteducatie en 
organisaties voor sociaal-
artistieke werking

besluit van 18 juli 2008 
van de vlaamse regering 
betreffende de uitvoering 
van het Kunstendecreet 
van 2 april 2004, 
gewijzigd bij de decreten 
van 3 juni 2005, 22 
december 2006 en 20 juni 
2008

art. 9 en 42, § 1. om het toezicht 
(...) te kunnen uitoefenen, moet 
elke gesubsidieerde organisatie 
over elk jaar van de meerjarige 
subsidiëringsperiode een 
werkingsverslag opstellen (...). 
Het werkingsverslag, vermeld in 
het eerste lid, bevat: 
7° (6°) het verslag van een 
erkende accountant of bedrijfs-
revisor die niet betrokken mag 
zijn bij de dagelijkse artistieke, 
organisatorische en zakelijke 
werking van de desbetreffende 
gesubsidieerde organisatie, met 
commentaar bij de balans en 
de resultatenrekening van die 
organisatie, als de jaarlijkse 
subsidie minstens 50.000 (25.000) 
euro bedraagt. 

Organisations artistiques 
flamande et organisations 
d’éducation artistique 
et d’activités socio-
artistiques flamandes

Arrêté du 18 juillet 
2008 du Gouvernement 
flamand relatif à la mise 
en application du décret 
sur les Arts du 2 avril 
2004, modifié par les 
décrets des 3 juin 2005, 
22 décembre 2006 et  
20 juin 2008

Art. 9 et 42, § 1er. Afin de pouvoir 
exercer le contrôle (...) toute 
organisation subventionnée 
doit rédiger pour chaque année 
de la période pluriannuelle de 
subvention un rapport d’activité 
(...) Le rapport d’activité 
mentionné au premier alinéa 
comporte :  
7° (6°) le rapport d’un comptable 
ou réviseur d’entreprises externe 
ne pouvant être impliqué dans 
le fonctionnement quotidien 
artistique, organisationnel ou 
commercial de l’organisation 
subventionnée concernée, avec 
les commentaires du bilan et 
le compte d’exploitation de 
cette organisation, lorsque 
la subvention annuelle est de 
minimum 50.000 (25.000) euros.

020 Waalse inrichtingen van 
het basis- en secundair 
onderwijs

decreet van 12 juli 2001 
waarbij de materiële 
omstandigheden van 
de inrichtingen van 
het basis- en secundair 
onderwijs worden 
verbeterd (tekstbijwer-
king tot 12-02-2010)

art. 4. voor de inrichtende 
machten die van de franse 
gemeenschap jaarlijks 
toelagen krijgen die hoger 
liggen dan 371 840,29 
EUr worden de rekeningen 
nagezien door minstens één 
commissaris aangesteld onder 
de leden, natuurlijk of rechts-
persoon, van het instituut van de 
bedrijfsrevisoren.
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Etablissements wallons 
de l’enseignement 
fondamental et 
secondaire

Décret du 12 juillet 2001 
visant à améliorer les 
conditions matérielles 
des établissements 
de l’enseignement 
fondamental et 
secondaire (mise à jour 
jusqu’à 12-02-2010)

Art. 4. Pour les pouvoirs 
organisateurs qui perçoivent 
des subventions annuelles de 
la Communauté française d’un 
montant supérieur à 371 840,29 
EUR, la vérification des comptes 
est opérée par au moins un 
commissaire nommé parmi les 
membres, personne physique ou 
morale de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises. 

021 dagcentra voor school-
gaande kinderen uit het 
brussels Hoofdstedelijk 
gewest

besluit 99/262/E2 van 
18 juli 2002 van het 
college van de franse 
gemeenschapscommissie 
betreffende de erkenning 
van en de toelagen 
aan de dagcentra voor 
schoolgaande kinderen 
(tekstbijwerking tot 
27-04-2009)

Art. 16. (...) Een analytische 
boekhouding per erkenning en 
de balans van de VZW worden, 
samen met de verslagen, hetzij 
van de bedrijfsrevisoren, hetzij 
van de commissarissen, uiterlijk 
op 30 juni van het jaar dat volgt 
op het boekjaar, aan het bestuur 
overgemaakt.

Centres de jour pour 
enfants scolarisés 
de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Arrêté 99/262/E2 du 
18 juillet 2002 du Collège 
de la Commission 
communautaire française 
relatif à l’agrément et aux 
subventions des centres 
de jour pour enfants 
scolarisés (mise à jour 
jusqu’au 27-04-2009)

Art. 16. (...) Une comptabilité 
analytique par agrément et le 
bilan de l’ASBL sont transmis à 
l’administration au plus tard le 30 
juin de l’année suivant l’exercice 
comptable, accompagnés des 
rapports, soit des réviseurs 
d’entreprise, soit des commis-
saires réviseurs.

022 Waalse diensten voor 
integratiehulp voor 
gehandicapte jongeren

besluit van 19 september 
2002 van de Waalse 
regering betreffende 
de integratiehulp voor 
gehandicapte jongeren 
(tekstbijwerking tot 
28-04-2009)

art. 66. de jaarrekeningen 
van elke dienst worden aan 
het agentschap overgemaakt 
uiterlijk 31 mei van het jaar na 
het boekjaar, samen met het 
rapport van de bedrijfsrevisor, 
wiens opdracht erin bestaat de 
rekeningen te certificeren en, in 
voorkomend geval, recht te zetten.

Services wallons pour 
l’aide à l’intégration des 
jeunes handicapés

Arrêté du 19 septembre 
2002 du Gouvernement 
wallon relatif à l’aide à 
l’intégration des jeunes 
handicapés (mise à jour 
jusqu’au 28-04-2009)

Art. 66. Les comptes annuels de 
chaque service sont transmis à 
l’Agence au plus tard le 31 mai 
de l’année suivant l’exercice 
comptable, accompagnés du 
rapport du réviseur d’entreprises 
dont la mission sera de certifier 
et le cas échéant de redresser les 
comptes.
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023 vlaamse verenigingen 

voor sociaal-cultureel 
volwassenenwerk

besluit van 5 september 
2008 van de vlaamse 
regering houdende 
de uitvoering van het 
decreet van 4 april 
2003 betreffende 
het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk

art. 10, 19, 26, 35, 39, 43 en 47, 
§ 3. Bij het jaarlijkse financiële 
verslag van de vereniging zijn 
een balanssituatie gevoegd en het 
verificatieverslag, opgesteld door 
een bedrijfsrevisor of een externe 
accountant, die niet betrokken 
mag zijn bij de dagelijkse 
inhoudelijke, organisatorische 
of zakelijke werking van de 
vereniging in kwestie.

Les associations 
flamandes pour 
l’animation sociocultu-
relle des adultes

Arrêté du 5 septembre 
2008 du Gouvernement 
flamand portant exécution 
du décret du 4 avril 2003 
relatif à l’animation 
socioculturelle des 
adultes

Art. 10, 19, 26, 35, 39, 43 et 47, 
§ 3. Le rapport financier annuel 
de l’association est accompagné 
d’une situation du bilan et du 
rapport de vérification établi par 
un réviseur d’entreprises ou d’un 
expert-comptable extérieur, qui ne 
peuvent être associés aux activités 
journalières, organisation-
nelles ou transactionnelles de 
l’association en question.

024 vlaamse landelijke 
cultureel-erfgoedorgani-
saties, cultureel-erfgoed-
projecten en cultureel-
erfgoedconventants

besluit van 18 juli 2008 
van de vlaamse regering 
ter uitvoering van het 
cultureel-erfgoeddecreet 
van 23 mei 2008, voor 
wat betreft de subsi-
diëring van landelijke 
cultureel-erfgoedorga-
nisaties en cultureel-
erfgoedprojecten, de 
cultureel-erfgoedconve-
nants en de advisering.

art. 34, § 1. de werkingssubsidie 
(...) wordt verantwoord op 
basis van een jaarverslag van 
het voorbije werkingsjaar. dat 
jaarverslag bevat: 
2° de jaarrekening die bestaat 
uit een balans, een resultatenre-
kening en het verslag van een 
bedrijfsrevisor of, in voorkomend 
geval, van de gemeente- of 
provincieontvanger.

Organisations  
communautaires 
flamandes pour le 
patrimoine culturel, 
les projets relatifs au 
patrimoine culturel et les 
conventions relatives au 
patrimoine culturel

Arrêté du 18 juillet 
2008 du Gouverne-
ment flamand portant 
exécution du Décret sur 
le Patrimoine culturel du 
23 mai 2008, pour ce qui 
concerne le subvention-
nement d’organisations 
communautaires pour 
le patrimoine culturel 
et les projets relatifs au 
patrimoine culturel, les 
conventions relatives au 
patrimoine culturel et les 
conseils.

 Art. 34, § 1er. La subvention de 
fonctionnement (...) est justifiée 
sur la base d’un rapport annuel 
relatif à l’année de travail 
précédente. Ce rapport annuel 
comprend : 
2° les comptes annuels qui se 
composent d’un bilan, d’un 
compte de résultats et du rapport 
d’un réviseur d’entreprises ou, 
le cas échéant, du receveur 
communal ou provincial.
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025 sociale secretariaten van 

werkgevers
* Koninklijk besluit 
van 28 november 
1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening 
van de besluitwet van 
28 december 1944 
betreffende de maat-
schappelijke zekerheid 
der arbeiders (tekstbij-
werking tot 19-07-2010) 
* Wet van 27 juni 
1969 tot herziening 
van de besluitwet van 
28 december 1944 
betreffende de maat-
schappelijke zekerheid 
der arbeiders (tekstbij-
werking tot 01-07-2010)

art. 48, §1 (Kb). Het erkend 
sociaal secretariaat is ertoe 
gehouden: 4° zich verzekeren van 
de medewerking van een erkende 
bedrijfsrevisor die onafhankelijk 
handelt ten aanzien van het 
sociaal secretariaat en van diens 
organen; deze bedrijfsrevisor 
oefent toezicht uit op de goede 
afhandeling van alle financiële 
verrichtingen van het sociaal 
secretariaat. 
art. 27, § 2 (wet). (...) de 
bedrijfsrevisoren van de sociale 
secretariaten brengen bij de 
Minister bevoegd voor de sociale 
Zaken en bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid binnen zestig 
dagen na de statutaire goedkeuring 
van het jaarverslag, schriftelijk 
verslag uit over de uitvoering 
van hun opdracht, inzonderheid 
met betrekking tot het boek-
houdkundig plan door de Koning 
bepaald.

Secrétariats sociaux 
d’employeurs

* Arrêté royal du 
28 novembre 1969 
pris en exécution de 
la loi du 27 juin 1969 
revisant l’arrêté-loi 
du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité 
sociale des travail-
leurs (mise à jour 
jusqu’au 19-07-2010) 
* Loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi 
du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité 
sociale des travailleurs 
(mise à jour jusqu’au 
01-07-2010)

Art. 48, §1er (AR). Le secrétariat 
social agréé est tenu: 4° de 
s’assurer la collaboration d’un 
réviseur d’entreprises reconnu 
qui doit agir en dehors de tout 
lien de subordination à l’égard du 
secrétariat social ou des organes 
de celui-ci et qui est appelé à 
exercer une surveillance portant 
sur la bonne fin de toutes les 
opérations financières effectuées 
par le secrétariat social. 
Art. 27, § 2 (loi). Les réviseurs 
d’entreprises des secrétariats 
sociaux font rapport par écrit 
au Ministre qui a les Affaires 
sociales dans ses attributions 
et à l’Office national de 
Sécurité sociale endéans les 
soixante jours de l’approbation 
statutaire du rapport annuel, sur 
l’accomplissement de leur mission 
et plus particulièrement à propos 
du plan comptable fixé par le Roi.
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026 vlaamse producentenor-

ganisaties en de unies van 
producentenorganisaties

besluit van 8 mei 2009 
van de vlaamse regering 
betreffende de gemeen-
schappelijke ordening 
der markten in de sector 
groenten en fruit voor wat 
betreft de erkenning van 
producentenorganisaties, 
de actiefondsen, de 
operationele programma’s 
en de toekenning van de 
financiële steun

art. 32. voor het behoud van de 
goedkeuring van de operationele 
programma’s worden aan de 
producentenorganisaties en de 
unies van producentenorganisaties 
de volgende bijzondere verplich-
tingen opgelegd: 
1° de aanstelling van een bedrijfs-
revisor die de gMo-boekhouding 
identificeert, controleert en 
certificeert, en die het verslag 
over zijn bevindingen binnen de 
door de bevoegde dienst gestelde 
termijn bezorgt aan de bevoegde 
overheid;

Organisations de 
producteurs et unions 
d’organisations de 
producteurs

Arrêté du 8 mai 2009 du 
Gouvernement flamand 
relatif à l’organisation 
commune des marchés 
dans le secteur des fruits 
et légumes en ce qui 
concerne l’agrément 
des organisations de 
producteurs, les fonds 
opérationnels, les 
programmes opération-
nels et l’octroi d’aide 
financière

Art. 32. Pour le maintien de 
l’approbation des programmes 
opérationnels, les suivantes 
obligations particulières sont 
imposées aux organisations 
de producteurs et aux unions 
d’organisations de producteurs : 
1° la désignation d’un réviseur 
d’entreprises qui identifie, 
contrôle et certifie la comptabilité 
OCM et transmet le rapport sur 
ses constatations à l’autorité 
compétente dans le délai imparti 
par le service compétent ;

027 intercommunales van het 
brussels-Hoofdstedelijk 
gewest

Wet van 22 december 
1986 betreffende de inter-
communales (tekstbijwer-
king tot 23-08-2006)

art. 14. Het college van commis-
sarissen is belast met het toezicht 
op de intercommunale. de 
commissarissen, van wie ten 
minste één de hoedanigheid heeft 
van lid van het instituut van de 
bedrijfsrevisoren, worden door de 
algemene vergadering benoemd 
op de wijze bepaald in de statuten 
(…)

Intercommunales 
de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Loi du 22 décembre 1986 
relative aux intercom-
munales (mise à jour 
jusqu’au 23-08-2006)

Art. 14. Le collège des commis-
saires est chargé de la surveil-
lance de l’intercommunale. 
Les commissaires, dont l’un au 
moins a la qualité de membre 
de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, sont nommés par 
l’assemblée générale conformé-
ment aux modalités fixées par les 
statuts (…)
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028 vlaamse zorgkassen besluit van 17 juli 

2000 van de vlaamse 
regering betreffende de 
organisatie, het beheer, de 
werking en de erkenning 
van zorgkassen en 
betreffende de controle op 
de zorgkassen (tekstbij-
werking tot 23-02-2007)

art. 15. Een zorgkas wijst een 
bedrijfsrevisor aan, die door de 
algemene vergadering wordt 
gekozen onder de leden van het 
instituut van de bedrijfsrevisoren. 
art. 16. de door een zorgkas 
aangewezen bedrijfsrevisor 
controleert met inachtneming van 
de algemene controlenormen van 
het instituut van de bedrijfsrevi-
soren: 1° de nauwkeurigheid en de 
volledigheid van de boekhouding 
en van de jaarrekening; 2° 
het aangepaste karakter en de 
werking van de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en 
van de interne controle. (...) 

Caisses d’assurance 
soins flamandes

Arrêté du 17 juillet 
2000 du Gouverne-
ment flamand relatif 
à l’organisation, à la 
gestion, au fonction-
nement et à l’agrément de 
caisses d’assurance soins, 
et relatif au contrôle des 
caisses d’assurance soins 
(mise à jour jusqu’au 
23-02-2007)

Art. 15. Une caisse d’assurance 
soins désigne un réviseur 
d’entreprises, qui est choisi par 
l’assemblée générale parmi 
les membres de l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises. 
Art. 16. Le réviseur d’entreprises 
désigné par une caisse 
d’assurance soins contrôle, en 
respectant les normes générales 
de contrôle de l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises : 1° le 
caractère fidèle et complet de 
la comptabilité et des comptes 
annuels; 2° le caractère 
adéquat et le fonctionnement de 
l’organisation administrative et 
comptable et du contrôle interne. 
(...) 

029 Waalse instellingen 
erkend om de terug-
nameplicht van bepaalde 
afvalstoffen na te komen

besluit van 25 april 2002 
van de Waalse regering 
tot invoering van een 
terugnameplicht voor 
bepaalde afvalstoffen met 
het oog op de valorisatie 
of het beheer ervan 
(tekstbijwerking tot 
18-04-2005)

art. 5. de instelling (...) kan 
pas erkend worden als ze de 
volgende voorwaarden vervult: 
(...) 7° ze laat haar exploitatiere-
keningen door een bedrijfsrevisor 
onderzoeken. 
art. 10. Elke instelling erkend 
voor de terugname van afval moet: 
(...) 8° jaarlijks haar balansen 
en resultatenrekeningen van het 
afgelopen jaar voorleggen aan de 
dienst, na voorafgaand onderzoek 
door een bedrijfsrevisor; (...)
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Organismes wallons 
agréés pour remplir 
l’obligation de reprise de 
certains déchets

Arrêté du 25 avril 2002 
du Gouvernement wallon 
instaurant une obligation 
de reprise de certains 
déchets en vue de leur 
valorisation ou de leur 
gestion (mise à jour 
jusqu’au 18-04-2005)

Art. 5. L’agrément d’un organisme 
(...) ne peut être accordé qu’à des 
personnes morales qui remplissent 
les conditions suivantes: (...) 
7° faire examiner ses comptes 
d’exploitation par un réviseur 
d’entreprises. 
Art. 10. L’organisme agréé pour 
la reprise des déchets est tenu: 
(...) 8° de déposer chaque année, 
auprès de l’Office, ses bilans et 
comptes de résultats pour l’année 
écoulée, qui auront au préalable 
été examinés par un réviseur 
d’entreprises ; (...) 

030 Transfusiecentra Koninklijk besluit van 
4 april 1996 betreffende 
de afneming, de 
bereiding, de bewaring 
en de terhandstelling van 
bloed en bloedderivaten 
van menselijke oorsprong 
(tekstbijwerking tot 
14-07-2009)

art. 4. (...) Elke instelling moet 
over een eigen boekhouding 
beschikken, die wordt voorgelegd 
aan een bedrijfsrevisor en jaarlijks 
meegedeeld wordt aan de Minister 
van volksgezondheid. (…)

Centres de transfusion Arrêté royal du 4 
avril 1996 relatif au 
prélèvement, à la 
préparation, à la conser-
vation et à la délivrance 
du sang et des dérivés du 
sang d’origine humaine 
(mise à jour jusqu’au 
14-07-2009)

Art. 4. (...) Chaque établissement 
doit disposer d’une compta-
bilité propre, qui est soumise 
à un réviseur d’entreprises et 
communiquée annuellement au 
Ministre de la Santé publique. (…)

031 politieke partijen 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 
(tekstbijwerking tot 
23-01-2008)

art. 23. (…) § 2. de algemene 
vergadering van de in artikel 
22 bepaalde instelling stelt een 
bedrijfsrevisor aan. de bedrijfsre-
visor stelt jaarlijks een verslag op 
over het in § 1 bedoelde financieel 
verslag.
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Partis politiques Loi du 4 juillet 1989 

relative à la limitation et 
au controle des dépenses 
électorales engagées 
pour les élections des 
chambres fédérales, ainsi 
qu’au financement et à 
la comptabilité ouverte 
des partis politiques 
(mise à jour jusqu’au 
23-01-2008)

Art. 23. (…) § 2. L’assemblée 
générale de l’institution visée à 
l’article 22 désigne un réviseur 
d’entreprises. Le réviseur 
d’entreprises établit chaque année 
un rapport sur le rapport financier 
visé au § 1er.

032 fonds erkend door de 
interregionale bodemsa-
neringscommissie

samenwerkingsakkoord 
van 22 maart 2001 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 (tekstbij-
werking tot 10-09-2007)

art. 10. Het fonds is gehouden 
tot: (…) 6° 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.

Fonds reconnu par la 
Commission interrégio-
nale de l’Assainissement 
du Sol 

Accord de coopération 
du 22 mars 2001 entre 
l’Etat fédéral, la Région 
flamande, la Région 
wallonne et la Région 
de Bruxelles-Capitale 
relatif à l’exécution 
et au financement de 
l’assainissement du 
sol des stations-service 
(mise à jour jusqu’au 
10-09-2007)

Art. 10. Le Fonds est tenu: (…) 
6° de désigner des réviseurs 
d’entreprises, chargés du contrôle 
de la perception des cotisations 
obligatoires ainsi que du contrôle 
des bilans et des comptes annuels 
du Fonds.

033 Waalse intercommunales decreet van 5 december 
1996 betreffende de 
Waalse intercommunales 
(tekstbijwerking tot 
25-06-2004)

art. 20. Het college van commis-
sarissen is belast met het toezicht 
op de intercommunale. Zijn 
leden worden door de algemene 
vergadering benoemd. Het bevat 
minstens één lid van het instituut 
van de bedrijfsrevisoren; een 
bijkomende commissaris, lid van 
het instituut van de bedrijfsrevi-
soren, kan aangewezen worden op 
voordracht van afgevaardigden die 
minstens een vierde van de aan de 
aangesloten gemeenten toebeho-
rende aandelen bezitten.
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Intercommunales 
wallonnes

Décret du 5 décembre 
1996 relatif aux intercom-
munales wallonnes 
(mise à jour jusqu’au 
25-06-2004)

Art. 20. Le collège des commis-
saires est chargé de la surveil-
lance de l’intercommunale. 
Ses membres sont nommés par 
l’assemblée générale. Il comprend 
au moins un membre de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises; un 
commissaire supplémentaire, 
membre de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, peut être désigné 
sur proposition de délégués 
porteurs d’au moins un quart des 
parts détenues par les communes 
associées.

034 vlaamse federatie voor 
paardenwedrennen en 
renverenigingen

decreet van 26 maart 
2004 houdende regeling 
van herstelmaatregelen 
voor de vlaamse 
paardenwedrennen, 
houdende machtiging 
aan de vlaamse regering 
om mee te werken 
aan de oprichting van 
de vereniging zonder 
winstoogmerk “vlaamse 
federatie voor paarden-
wedrennen” en houdende 
wijziging en opheffing 
van sommige bepalingen 
van het Wetboek van 
de met de inkomsten-
belastingen gelijkgestelde 
belastingen (tekstbijwer-
king tot 15-07-2005)

art. 10. de federatie stelt een 
beëdigd bedrijfsrevisor aan, die 
haar financiële toestand, haar 
jaarrekening en de regelmatigheid 
in het licht van de wet en van de 
statuten van de verrichtingen die 
in de jaarrekening moeten worden 
vastgesteld, controleert. art. 18 
(...) Elke renvereniging stelt een 
meerjarenbusinessplan op en stelt 
een beëdigd bedrijfsrevisor aan, 
die haar financiële toestand, haar 
jaarrekening en de regelmatig-
heid in het licht van de wet en de 
statuten van de verrichtingen die 
in de jaarrekening moeten worden 
vastgesteld, controleert. 

Fédération flamande des 
Courses de Chevaux et 
associations de courses

Décret du 26 mars 2004 
portant des mesures de 
redressement au profit 
des courses de chevaux 
flamandes, autorisant le 
Gouvernement flamand à 
contribuer à la création 
d’une association sans 
but lucratif « Fédération 
flamande des Courses de 
Chevaux » et modifiant 
et abrogeant certaines 
dispositions du Code 
des taxes assimilées aux 
impôts sur les revenus 
(mise à jour jusqu’au 
15-07-2005)

Art. 10. La fédération désigne un 
réviseur d’entreprises assermenté 
qui contrôle sa situation 
financière, ses comptes annuels 
et la régularité des opérations 
à constater dans les comptes 
annuels aux termes de la loi et 
des statuts. Art. 18 (...) Chaque 
association de courses établit 
un plan business pluriannuel et 
désigne un réviseur d’entreprises 
assermenté qui contrôle sa 
situation financière, ses comptes 
annuels et la régularité des 
opérations à constater dans les 
comptes annuels aux termes de la 
loi et des statuts. 
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035 vlaams audiovisueel 

fonds
decreet van 13 april 1999 
houdende machtiging 
aan de vlaamse regering 
om toe te treden tot 
en om mee te werken 
aan de oprichting van 
de vereniging zonder 
winstgevend doel vlaams 
audiovisueel fonds

art. 9. de vereniging stelt een 
beëdigd bedrijfsrevisor aan die 
jaarlijks haar financiële toestand, 
haar jaarrekening en de regel-
matigheid van haar financiële 
verrichtingen controleert. 

Fonds audiovisuel 
flamand

Décret du 13 avril 1999 
portant autorisation 
du Gouvernement 
flamand à accéder et à 
participer à la création 
de l’association sans 
but lucratif Fonds 
audiovisuel flamand

Art. 9. L’association engage 
un réviseur d’entreprises, qui 
contrôle annuellement sa situation 
financière, ses comptes annuels 
et la régularité de ses opérations 
financières.

036 vlaams omroeporkest en 
Kamerkoor

decreet van 19 december 
1997 tot machtiging van 
de vlaamse regering 
om mee te werken 
aan de oprichting van 
de vereniging zonder 
winstgevend doel 
vlaams omroeporkest en 
Kamerkoor (tekstbijwer-
king tot 11-06-1999)

art. 7. de vzw “vlaams omroep-
orkest en Kamerkoor” moet een 
beëdigd bedrijfsrevisor aanstellen 
die jaarlijks haar financiële 
toestand, haar jaarrekening en de 
regelmatigheid van haar financiële 
verrichtingen controleert.

Orchestre et chœur de 
l’audiovisuel flamand

Décret du 19 décembre 
1997 autorisant le 
Gouvernement flamand à 
collaborer à la création 
de l’association sans 
but lucratif « Vlaams 
Omroeporkest en 
Kamerkoor » (mise à jour 
jusqu’au 11-06-1999)

Art. 7. L’ASBL « Vlaams Omroep-
orkest en Kamerkoor » doit 
désigner un réviseur d’entreprises 
juré qui contrôle annuellement sa 
situation financière, ses comptes 
annuels et la régularité des 
opérations financières.

037 vlaams promotiecen-
trum voor agro- en 
visserijmarketing

besluit van 4 februari 
1997 van de vlaamse 
regering houdende erken-
ningsvoorwaarden voor 
een vlaams promotie-
centrum voor agro- en 
visserijmarketing

art. 6. jaarlijks moet het centrum 
aan de vlaamse minister bevoegd 
voor het promotiebeleid inzake 
landbouw ter goedkeuring 
voorleggen : (...) vóór 1 juli: een 
omstandig verslag over tijdens het 
voorbije jaar uitgevoerde activi-
teiten, alsook over het financieel 
en personeel beheer, met inbegrip 
van de door de algemene 
vergadering goedgekeurde jaar-
rekening, met het verslag van de 
bedrijfsrevisor(en) en eventuele 
wijzigingen aan statuten en raad 
van bestuur.
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Centre flamand pour la 
promotion des produits 
agricoles et de la pêche

Arrêté du 4 février 
1997 du Gouvernement 
flamand fixant les 
conditions d’agrément 
d’un Centre flamand pour 
la promotion des produits 
agricoles et de la pêche

Art. 6. Chaque année, le Centre 
doit soumettre à l’approbation 
du Ministre flamand chargé de la 
politique de promotion agricole: 
(...) avant le 1er juillet :  
un rapport circonstancié sur 
les activités entreprises au 
cours de l’année écoulée ainsi 
que sur la gestion financière 
et du personnel, y compris les 
comptes annuels approuvés par 
l’assemblée générale, le rapport 
du ou des réviseurs d’entreprises 
et les modifications éventuelles 
apportées aux statuts et au conseil 
d’administration.

038 Waalse telersverenigingen 
en groeperingen van 
telersverenigingen

besluit van 27 mei 2004 
van de Waalse regering 
houdende een gemeen-
schappelijke ordening 
der markten in de sector 
groenten en fruit overeen-
komstig de verordening 
(Eg) nr. 2200/96 van 
de raad van 28 oktober 
1996

art. 41. voor het behoud van de 
goedkeuring van de operationele 
programma’s dienen de telers-
verenigingen en de groeperingen 
van telersverenigingen een 
bedrijfsrevisor aan te stellen die 
de boekhouding nakijkt volgens 
de voorwaarden voorzien in het 
Wetboek van vennootschappen.

Organisations de 
producteurs et associa-
tions d’organisations de 
producteurs wallonnes

Arrêté du 27 mai 2004 
du Gouvernement wallon 
portant organisation 
commune des marchés 
dans le secteur des fruits 
et légumes en application 
du règlement (CE) n° 
2200/96 du Conseil du 28 
octobre 1996

Art. 41. Pour le maintien de 
l’approbation des programmes 
opérationnels, les organisations 
de producteurs et associations 
d’organisations de producteurs 
doivent désigner un réviseur 
d’entreprises dans les conditions 
prévues dans le Code des sociétés 
afin de vérifier leur comptabilité.

039 vzw “de rand” decreet van 7 mei 2004 
houdende omvorming 
van de vzw “de rand” 
tot een privaatrech-
telijk vormgegeven 
extern verzelfstandigd 
agentschap

art. 9. de vzw de rand moet een 
beëdigd bedrijfsrevisor aanstellen, 
die haar financiële toestand, haar 
jaarrekening en de regelmatigheid 
van haar financiële verrichtingen 
controleert.

ASBL «de Rand» Décret du 7 mai 2004 
portant transformation 
de l’ASBL « de Rand » en 
une agence autonomisée 
externe de droit privé 

Art. 9. L’ASBL « de Rand » doit 
désigner un réviseur d’entreprise 
assermenté qui contrôle sa 
situation financière, ses comptes 
annuels et la régularité de ses 
opérations financières.
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040 verwarmingsfonds Koninklijk besluit van 

20 januari 2005 tot 
bepaling van de nadere 
regels voor de werking 
en financiering van een 
sociaal stookoliefonds 
(tekstbijwerking tot 
28-12-2006)

art. 13. Het verwarmingsfonds is 
gehouden tot: 9 ° het aanstellen 
van bedrijfsrevisoren voor de 
controle van de inning van de 
verplichte bijdragen, alsmede de 
controle van de balans en jaarreke-
ning van het verwarmingsfonds 
(…)

Fonds Chauffage Arrêté royal du 20 janvier 
2005 fixant les modalités 
de fonctionnement et de 
financement d’un Fonds 
social mazout (mise à 
jour jusqu’à 28-12-2006)

Art. 13. Le Fonds Chauffage 
est obligé de : 9 ° désigner des 
réviseurs d’entreprises, chargés 
du contrôle de la perception des 
cotisations, comme du contrôle 
des bilans et des comptes annuels 
du Fonds Chauffage ; (…)

041 inrichtingen van het 
brussels Hoofdstedelijk 
gewest die bejaarden 
huisvesten 

besluit van het verenigd 
college van het brussels 
Hoofdstedelijk gewest 
van 14 maart 1996 
tot vaststelling van de 
normen waaraan de 
inrichtingen die bejaarden 
huisvesten moeten 
voldoen

art. 36. onverminderd de op de 
openbare sector toepasselijke 
bepalingen, moet elke inrichting, 
jaarlijks en vóór het einde van 
het eerste halfjaar, een exemplaar 
van de balans en de rekeningen 
van het afgelopen jaar alsmede 
een begroting voor het lopende 
dienstjaar aan de leden van het 
verenigd college, bevoegd voor 
het beleid inzake bijstand aan 
personen overzenden; hierbij 
wordt gevoegd hetzij een afschrift 
van het verslag van de bedrijfsre-
visor die de jaarrekeningen heeft 
gecertificeerd, hetzij een attest van 
een onafhankelijke accountant die 
ze heeft nagezien.

Etablissements de la 
Région de Bruxelles-
Capitale hébergeant des 
personnes âgées

Arrêté du 14 mars 1996 
du Collège réuni de la 
Région de Bruxelles-
Capitale fixant les normes 
d’agrément auxquelles 
doivent répondre 
les établissements 
hébergeant des personnes 
âgées

Art. 36. Sans préjudice des dispo-
sitions applicables au secteur 
public, chaque établissement 
adresse, annuellement, avant la fin 
du premier semestre, aux Membres 
du Collège réuni, compétents 
pour la politique de l’Aide aux 
personnes un exemplaire du bilan 
et des comptes de l’année écoulée 
ainsi qu’un budget pour l’exercice 
en cours; il y est joint soit une 
copie du rapport du réviseur 
d’entreprises qui a certifié 
les comptes annuels, soit une 
attestation d’un expert comptable 
indépendant qui les a vérifiés.
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042 Erkende organismen 

die de terugnameplicht 
van de verpakkings-
verantwoordelijken op 
zich nemen

samenwerkingsakkoord 
van 4 november 2008 
betreffende de preventie 
en het beheer van 
verpakkingsafval

art. 15. de interregionale 
verpakkingscommissie kan de 
bedrijfsrevisoren van het erkende 
organisme ondervragen met het 
oog op het verkrijgen van elke 
informatie die zij wenst. de inter-
regionale verpakkingscommissie 
kan de boekhouding laten nazien 
door een bedrijfsrevisor of externe 
accountant die zij aanstelt. indien 
het erkende organisme geen 
bedrijfsrevisoren heeft aangeduid, 
wordt deze opdracht uitgevoerd op 
kosten van het erkende organisme.

Organismes agréés qui 
prennent à leur charge 
l’obligation de reprise 
incombant aux responsa-
bles d’emballages

Accord de coopération 
du 4 novembre 2008 
concernant la prévention 
et la gestion des déchets 
d’emballages

Art. 15. La Commission inter-
régionale de l’Emballage 
peut interroger les réviseurs 
d’entreprises de l’organisme 
agréé pour obtenir toutes les 
informations nécessaires qu’elle 
souhaite. La Commission 
interrégionale de l’Emballage 
peut faire examiner les comptes 
par un réviseur d’entreprises 
ou un expert-comptable externe 
qu’elle désigne. Si l’organisme 
agréé n’a pas désigné de réviseur 
d’entreprises, cette tâche est 
exécutée aux frais de l’organisme 
agréé.

043 vlaamse verenigingen als 
ondersteunings-structuur 
voor jeugdverblijfcentra 
en jeugdherbergen en de 
“algemene dienst voor 
jeugdtoerisme”

decreet van 3 maart 2004 
houdende erkenning 
en subsidiëring van 
jeugdherbergen, 
jeugdverblijfcentra, 
ondersteuningsstructuren 
en de VZW Algemene 
dienst voor jeugdtoe-
risme (tekstbijwerking tot 
27-01-2009)

art. 12. (…) samen met het 
financieel verslag bezorgen de 
verenigingen de administratie een 
verslag van een bedrijfsrevisor, 
die lid is van het instituut van 
de bedrijfsrevisoren of van een 
extern accountant.

Associations flamandes 
en tant que structures 
d’appui pour les centres 
de séjour pour jeunes et 
les auberges de jeunesse 
et l’ASBL « Algemene 
dienst voor jeugd 
toerisme »

Décret du 3 mars 2004 
portant agrément et 
subventionnement 
d’auberges de jeunesse, 
de centres de séjour pour 
jeunes, de structures 
d’appui et de l’ASBL 
« Algemene Dienst 
voor Jeugdtoerisme » 
(mise à jour jusqu’au 
29-01-2009)

Art. 12. (…) Les associations 
soumettent à l’administration, 
outre un rapport financier, 
un rapport d’un réviseur 
d’entreprises inscrit au tableau 
de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, ou d’un expert-
comptable extérieur.
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044 Erkende organisaties 

van het brussels 
Hoofdstedelijk gewest 
voor het vervullen van 
de terugnameplicht van 
afvalstoffen

besluit van 18 juli 
2002 van de brusselse 
Hoofdstedelijke regering 
tot invoering van een 
terugnameplicht voor 
sommige afvalstoffen met 
het oog op hun nuttige 
toepassing of hun verwij-
dering (tekstbijwerking 
tot 23-12-2009)

art. 11. de erkenning van een 
organisatie (…) kan enkel worden 
toegekend aan rechtspersonen 
die de volgende voorwaarden 
vervullen: (...) 7° de exploitatiere-
keningen door een bedrijfsrevisor 
laten nazien.

Organismes agréés de 
la Région de Bruxelles-
Capitale pour remplir 
l’obligation de reprise 
des déchets

Arrêté du 18 juillet 2002 
du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-
Capitale instaurant une 
obligation de reprise 
de certains déchets en 
vue de leur valorisation 
ou de leur élimination 
(mise à jour jusqu’au 
23-12-2009)

Art. 11. L’agrément d’un 
organisme (…) ne peut être 
accordé qu’à des personnes 
morales qui remplissent les 
conditions suivantes : (...) 7° faire 
examiner ses comptes d’exploita-
tion par un réviseur d’entreprises. 
(...)

045 forum van organisaties 
van etnisch-culturele 
minderheden

besluit van 29 juni 1999 
van de vlaamse regering 
houdende de erkenning 
en subsidiëring van het 
forum van organisaties 
van etnisch-culturele 
minderheden (tekstbij-
werking tot 19-03-2004)

art. 10septies, § 1. Uiterlijk tegen 
30 april en voor het eerst tegen 
30 april van het jaar dat volgt 
op dat van de erkenning, dient 
het forum een financieel verslag 
over het voorgaande jaar in. dat 
verslag wordt opgesteld aan de 
hand van het door de administratie 
uitgewerkte model en geviseerd 
door een bedrijfsrevisor. (...) 

Forum des organisa-
tions des minorités 
ethnoculturelles

Arrêté du 29 juin 1999 du 
Gouvernement flamand 
portant agrément et 
subventionnement du 
forum des organisations 
des minorités ethnocul-
turelles (mise à jour 
jusqu’au 19-03-2004)

Art. 10septies, § 1er. Au plus tard 
le 30 avril et pour la première fois 
le 30 avril de l’année suivant celle 
de l’agrément, le forum présente 
un rapport financier sur l’année 
écoulée. Ce rapport est établi 
à l’aide du modèle élaboré par 
l’administration et visé par un 
réviseur d’entreprises. (...)
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046 Waalse sociale 

huisvestingsinstellingen
besluit van 23 september 
2004 van de Waalse 
regering betreffende de 
sociale huisvestingsinstel-
lingen (tekstbijwerking 
tot 13-03-2008)

Art. 5, § 2. (...) Het financieel 
rapport dat ook een jaarlijkse 
begroting in evenwicht omvat, 
wordt geattesteerd door een 
accountant aangewezen door de 
raad van bestuur en opgenomen 
in de tabel van de externe 
accountants van het instituut 
van de accountants of, wanneer 
de wet vereist dat de vereniging 
een commissaris aanwijst onder 
de leden van het instituut van 
de bedrijfsrevisoren, door een 
bedrijfsrevisor. de Minister kan 
een vereniging vrijstellen van 
dit attest wanneer haar jaarlijkse 
omzet of haar jaarlijkse opbrengst 
lager zijn dan negentig duizend 
euro.

Organismes wallons 
de logement à finalité 
sociale

Arrêté du 23 septembre 
2004 du Gouvernement 
wallon relatif aux 
organismes de logement 
à finalité sociale 
(mise à jour jusqu’au 
13-03-2008)

Art. 5, § 2. (...) Le rapport 
financier, incluant également 
un budget annuel équilibré, 
est attesté par un expert-
comptable désigné par le conseil 
d’administration et inscrit au 
tableau des experts-comptables 
externes de l’Institut des Experts-
Comptables ou, lorsque la loi 
exige que l’association désigne un 
commissaire parmi les membres 
de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, par un réviseur 
d’entreprises. Le Ministre peut 
dispenser une association de cette 
attestation lorsque son chiffre 
d’affaires annuel ou sa recette 
annuelle est inférieur à nonante 
mille euros.
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047 Waalse private vormings- 

en vervolmakingsdiensten
besluit van 11 juni 2004 
van de regering van de 
franse gemeenschap 
houdende bepaling van 
de voorwaarden voor 
de erkenning van de 
private vormings- en 
vervolmakingsdiensten 
bedoeld bij artikel 54 van 
het decreet van 4 maart 
1991 inzake hulpver-
lening aan de jeugd, 
en voor de toekenning 
van toelagen aan deze 
diensten (tekstbijwerking 
tot 02-07-2009)

art. 15. (...) § 2. (...) de jaar-
rekeningen moeten bovendien 
gecontroleerd worden door een 
accountant of, als de wet het 
oplegt, echt verklaard worden 
door een bedrijfsrevisor. (...)

Les services privés 
de formation et de 
perfection nement wallons

Arrêté du 11 juin 2004 
du Gouvernement de la 
Communauté française 
fixant les conditions 
d’agrément et d’octroi 
des subventions pour 
les services privés de 
formation et de perfecti-
onnement visés à l’article 
54 du décret du 4 mars 
1991 relatif à l’aide à 
la jeunesse (mise à jour 
jusqu’au 02-07-2009)

Art. 15, (...) § 2. (...) Les comptes 
annuels doivent en outre être 
vérifiés par un expert-comptable 
ou, si la loi l’impose, certifiés par 
un réviseur d’entreprises. (...)

048 centra voor algemeen 
welzijnswerk uit het 
brussels Hoofdstedelijk 
gewest

besluit van 9 december 
2004 van het verenigd 
college betreffende 
de erkenning en de 
subsidiëringswijze van 
de centra voor algemeen 
welzijnswerk

art. 34. Het centrum dient, vóór 
30 april van het jaar dat volgt 
op het einde van het dienstjaar, 
de volgende documenten te 
versturen naar de administratie: 
(...) 2° een jaarrekening van de 
ontvangsten en uitgaven, waarvan 
het model door de Ministers wordt 
vastgesteld, geviseerd, voor wat 
betreft de privé-centra, door een 
bedrijfsrevisor of een zelfstandige 
accountant, overeenkomstig de 
wet van 2 mei 2002 betreffende 
de verenigingen zonder winstoog-
merk, de internationale vereni-
gingen zonder winstoogmerk en 
de stichtingen; (...)
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Centres d’aide aux 
personnes de la Région 
de Bruxelles-Capitale

Arrêté du 9 décembre 
2004 du Collège réuni 
relatif à l’agrément et 
au mode de subvention-
nement des centres d’aide 
aux personnes

Art. 34. Le centre est tenu de 
communiquer les documents 
suivants à l’administration, avant 
le 30 avril de l’année qui suit 
la fin de l’exercice : (...) 2° un 
compte annuel des recettes et 
dépenses, dont le modèle est défini 
par les Ministres, visé, en ce qui 
concerne les centres privés, par 
un réviseur d’entreprises ou un 
comptable indépendant, conformé-
ment à la loi du 2 mai 2002 sur les 
associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans 
but lucratif et les fondations ; (...)

049 centra en diensten voor 
volwassenen in moeilijk-
heden uit het brussels 
Hoofdstedelijk gewest

besluit van 9 december 
2004 van het verenigd 
college betreffende 
de erkenning en de 
subsidiëringswijze van 
de centra en diensten 
voor volwassenen in 
moeilijkheden 

art. 31. de centra en diensten 
dienen, vóór 30 april van het 
jaar dat volgt op het einde van 
het dienstjaar, de volgende 
documenten te versturen naar de 
administratie: (...) 2° een jaar-
rekening van de ontvangsten en 
uitgaven, waarvan het model door 
de Ministers wordt vastgesteld, 
geviseerd, voor wat betreft de 
privé-centra en privé-diensten, 
door een bedrijfsrevisor of een 
zelfstandige accountant, over-
eenkomstig de wet van 2 mei 
2002 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen; 
(...)

Centres et services pour 
adultes en difficulté 
de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Arrêté du 9 décembre 
2004 du Collège réuni 
relatif à l’agrément et 
au mode de subvention-
nement des centres et 
services pour adultes en 
difficulté

Art. 31. Les centres et services 
sont tenus de communiquer 
les documents suivants à 
l’administration, avant le  
30 avril de l’année qui suit la fin 
de l’exercice : (...) 2° un compte 
annuel des recettes et dépenses, 
(...), visé, en ce qui concerne les 
centres et services privés, par 
un réviseur d’entreprises ou un 
comptable indépendant, conformé-
ment à la loi du 2 mai 2002 sur les 
associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans 
but lucratif et les fondations ; (...)
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050 vlaams overlegcentrum 

voor etnisch-culturele 
minderheden en de 
ondersteuningscentra, 
de provinciale en lokale 
integratiecentra en de 
integratiediensten

besluit van 15 juli 2002 
van de vlaamse regering 
betreffende de erkenning 
en subsidiëring van 
de centra en diensten 
voor het vlaamse 
minderhedenbeleid 

art. 67, § 1. Uiterlijk tegen 30 
april en voor het eerst tegen 30 
april van het jaar dat volgt op 
dat van de erkenning, dienen 
het vlaamse overlegcentrum, 
de provinciale en lokale inte-
gratiecentra en de besturen 
een financieel verslag over het 
voorgaande jaar in. dat verslag 
wordt opgesteld aan de hand 
van het door de administratie 
uitgewerkte model en geviseerd 
door een bedrijfsrevisor, een 
gemeenteontvanger of een 
ontvanger van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk 
welzijn, naar gelang van het geval. 
(...)

Centre flamand de 
concertation pour 
minorités ethno-
culturelles et les centres 
d’appui, les centres 
d’intégration provinciaux 
et locaux et les services 
d’intégration

Arrêté du 15 juillet 
2002 du Gouvernement 
flamand relatif à 
l’agrément et au subven-
tionnement des centres et 
services pour la politique 
flamande des minorités 

Art. 67, § 1er. Au plus tard pour 
le 30 avril et pour la première 
fois pour le 30 avril de l’année 
suivant celle de l’agrément, 
le Centre flamand de concer-
tation, les centres d’intégration 
provinciaux et locaux et les 
pouvoirs présentent un rapport 
financier portant sur l’année 
précédente. Ce rapport est établi 
sur la base du modèle élaboré par 
l’administration et visé, selon le 
cas, par un réviseur d’entreprises, 
un receveur communal ou un 
receveur du centre public d’aide 
sociale. (...)

051 vlaamse onthaal-
bureaus in het kader 
van het vlaamse 
inburgeringsbeleid

besluit van 15 december 
2006 van de vlaamse 
regering betreffende 
de uitvoering van het 
vlaamse inburgeringsbe-
leid (tekstbijwerking tot 
19-04-2010)

Art. 34, §3. (…) Het financiële 
verslag moet geviseerd zijn door 
een bedrijfsrevisor, een financieel 
beheerder, een provincieontvanger 
of een ontvanger van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk 
welzijn, naargelang van het geval.

Bureaux d’accueil 
flamands dans le cadre 
de la politique flamande 
d’intégration

Arrêté du 15 décembre 
2006 du Gouvernement 
flamand relatif à la mise 
en oeuvre de la Politique 
flamande d’intégration 
civique (mise à jour 
jusqu’au 19-04-2010)

Art. 34, §3. (…) Le rapport 
financier doit être contrôlé par 
un réviseur d’entreprises, un 
gestionnaire financier, un receveur 
provincial ou un receveur du 
centre public d’aide sociale, selon 
le cas.
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052 dienstverlenende en 

opdrachthoudende 
verenigingen in het 
kader van de vlaamse 
intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden

decreet van 6 juli 2001 
houdende de interge-
meentelijke samenwer-
king (tekstbijwerking tot 
19-06-2009)

art. 61. de controle op de 
financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatig-
heid, vanuit het oogpunt van dit 
decreet en van de statuten, van de 
verrichtingen weer te geven in de 
jaarrekening, wordt uitgeoefend 
door een of meer commissarissen 
(...). Zij zijn onderworpen aan 
de wettelijke en reglementaire 
bepalingen die hun ambt en hun 
bevoegdheid regelen.

Associations presta-
taires de services et 
associations chargées de 
mission dans le cadre de 
la coopération intercom-
munale flamande

Décret du 6 juillet 2001 
portant réglementation de 
la coopération intercom-
munale (mise à jour 
jusqu’au 19-06-2009)

Art. 61. Le contrôle de l’état 
financier, des comptes annuels et 
de la régularité, du point de vue 
du présent décret et des statuts, 
des opérations à inscrire dans les 
comptes annuels est exercé par un 
ou plusieurs commissaires. (...) 
Ils sont soumis aux dispositions 
légales et réglementaires régissant 
leur fonction et leurs attributions.

053 vlaamse verenigingen 
ter bevordering van de 
participatie in cultuur, 
jeugdwerk en sport

besluit van 18 juli 2008 
van de vlaamse regering 
betreffende de uitvoering 
van het decreet van 18 
januari 2008 houdende 
flankerende en stimu-
lerende maatregelen 
ter bevordering van de 
participatie in cultuur, 
jeugdwerk en sport

art. 14. jaarlijks bezorgen de 
verenigingen aan de administratie 
een voortgangsrapport, dat een 
terugblik biedt op het voorbije jaar 
en een vooruitblik op het komende 
jaar. dat voortgangsrapport 
bestaat minimaal uit: 
1° een werkingsverslag en een 
financieel verslag van het voorbije 
jaar; samen met het financieel 
verslag wordt een verslag 
ingediend van een bedrijfsrevisor 
die lid is van het instituut van 
de bedrijfsrevisoren, of van 
een externe accountant die geen 
andere opdrachten vervult voor de 
vereniging;
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Associations flamandes 
visant à promouvoir la 
participation à la culture, 
à l’animation des jeunes 
et aux sports

Arrêté du 18 juillet 
2008 du Gouvernement 
flamand relatif à 
l’exécution du décret 
du 18 janvier 2008 
portant des mesures 
d’encadrement et 
d’encouragement visant à 
promouvoir la partici-
pation à la culture, à 
l’animation des jeunes et 
aux sports

Art. 14. Chaque année, les associ-
ations remettent à l’administration 
un rapport de progression qui 
dresse le bilan de l’année écoulée 
et un regard sur l’année à venir. 
Ce rapport de progression 
comporte au minimum : 
1° un rapport d’activité et un 
rapport financier de l’année 
précédente, le rapport financier 
sera accompagné d’un rapport 
déposé par un réviseur 
d’entreprises, membre de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises, ou 
d’un comptable externe qui ne 
remplit aucune autre mission pour 
l’association ;

054 diensten voor school-
herinschakeling uit de 
franse gemeenschap

besluit van 14 mei 
2009 van de regering 
van de franse 
gemeenschap betreffende 
de diensten voor 
schoolherinschakeling.

art. 16. (...) § 2. behalve wanneer 
de inrichtende macht een overheid 
is, moeten de jaarrekeningen 
nagekeken worden door een 
accountant of, indien de wet 
het oplegt, voor echt verklaard 
worden door een bedrijfsrevisor.

Services d’accrochage 
scolaire de la 
Communauté française

Arrêté du 14 mai 2009 
du Gouvernement de la 
Communauté française 
relatif aux services 
d’accrochage scolaire

 Art. 16. (…) § 2. Sauf lorsque 
le pouvoir organisateur est un 
pouvoir public, les comptes 
annuels doivent être vérifiés par 
un expert-comptable ou, si la loi 
l’impose, certifiés par un réviseur 
d’entreprises.

055 gespecialiseerde 
opvangdiensten voor het 
jonge kind uit de franse 
gemeenschap

besluit van 30 april 2009 
van de regering van de 
franse gemeenschap 
houdende algemene 
regeling en tot vaststel-
ling van de nadere regels 
voor de subsidiëring van 
de opvangmilieus georga-
niseerd door de “dienst” 
en van de gespeciali-
seerde opvangdiensten 
voor het jonge kind

art. 12, 2° behalve wanneer de 
inrichtende macht een openbaar 
bestuur is (…) de jaarrekeningen 
moeten bovendien nagezien 
worden door een accountant 
of, indien de wet het oplegt, 
juist verklaard worden door een 
bedrijfsrevisor. 
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Services d’accueil 
spécialisé de la 
petite enfance de la 
Communauté française

Arrêté du 30 avril 2009 
du Gouvernement de la 
Communauté française 
portant réglementation 
générale et fixant les 
modalités de subvention-
nement des milieux 
d’accueil organisés par  
«  l’Office » et des services 
d’accueil spécialisé de la 
petite enfance

Art. 12, 2° sauf lorsque le pouvoir 
organisateur est un pouvoir 
public (…). Les comptes annuels 
doivent en outre être vérifiés par 
un expert-comptable ou, si la loi 
l’impose, certifiés par un réviseur 
d’entreprises. 

056 vlaamse erkende bodem-
saneringsorganisaties

besluit van 14 december 
2007 van de vlaamse 
regering houdende vast-
stelling van het vlaams 
reglement betreffende 
de bodemsanering en 
de bodembescherming 
(tekstbijwerking tot 
01-04-2009)

art. 129. Een erkende bodemsane-
ringsorganisatie is gehouden tot: 
6° jaarlijks voor 15 maart en voor 
het eerst in het jaar dat volgt na 
de bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad van de beslissing 
over de erkenning als bodemsa-
neringsorganisatie, het indienen 
bij de ovaM van de volgende 
documenten: 
a)  een financieel jaarverslag, geat-
testeerd door een bedrijfsrevisor; 
b)  een verklaring door een bedrijfs-
revisor dat de boekhouding volgens 
de juiste principes is gehouden;
c)  een verslag van een bedrijfs-
revisor over de balansen en 
resultatenrekeningen van het 
voorbije jaar;
d)  de begroting voor het volgende 
jaar;

Organisations flamandes 
d’assainissement du sol 
agréées

Arrêté du 14 décembre 
2007 du Gouvernement 
flamand fixant le 
règlement flamand relatif 
à l’assainissement du 
sol et à la protection du 
sol (mise à jour jusqu’au 
01-04-2009)

Art. 129. Une organisation 
d’assainissement du sol agréée est 
tenue de : 6° fournir à l’OVAM 
les documents suivants, chaque 
année avant le 15 mars, et pour 
la première fois l’année suivant 
la publication au Moniteur belge 
de la décision sur l’agrément 
d’organisation d’assainissement 
du sol : 
a) un rapport financier annuel, 
attesté par un réviseur d’entreprises ; 
b)  une déclaration d’un réviseur 
d’entreprises attestant que la 
comptabilité est tenue selon les 
bons principes ; 
c)  un rapport d’un réviseur 
d’entreprises sur les bilans et les 
comptes de résultats de l’année 
écoulée ; 
d)  le budget pour l’année suivante ;
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057 diensten voor thuiszorg 

uit het brussels Hoofdste-
delijk gewest

besluit van 25 oktober 
2007 van het verenigd 
college betreffende 
de erkenning en de 
subsidiëringswijze van de 
diensten voor thuiszorg

art. 38. de dienst dient, vóór  
30 april van het jaar dat volgt op 
het einde van het dienstjaar, de 
volgende documenten te versturen 
naar de administratie: 2° een jaar-
rekening van de ontvangsten en 
uitgaven, waarvan het model door 
de Ministers wordt vastgesteld, en 
die voor wat betreft de privécentra 
door een bedrijfsrevisor of een 
zelfstandige accountant geviseerd 
is, overeenkomstig de wet van  
27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoog-
merk, de internationale vereni-
gingen zonder winstoogmerk en 
de stichtingen;

Services d’aide à 
domicile de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Arrêté du 25 octobre 
2007 du Collège réuni 
relatif à l’agrément et au 
mode de subventionne-
ment des services d’aide 
à domicile

Art. 38. Le service est tenu de 
communiquer les documents 
suivants à l’administration, avant 
le 30 avril de l’année qui suit la 
fin de l’exercice : 2° un compte 
annuel des recettes et dépenses, 
dont le modèle est défini par les 
Ministres, visé, en ce qui concerne 
les centres privés, par un réviseur 
d’entreprises ou un comptable 
indépendant, conformément à 
la loi du 27 juin 1921 sur les 
associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans 
but lucratif et les fondations ;

058 centra en diensten 
voor personen met een 
handicap uit het brussels 
Hoofdstedelijk gewest

besluit van 25 oktober 
2007 van het verenigd 
college betreffende 
de erkenning en de 
subsidiëringswijze van 
de centra en diensten 
voor personen met een 
handicap (tekstbijwerking 
tot 14-01-2010)

art. 37. de centra en diensten 
dienen, vóór 30 april van het 
jaar dat volgt op het einde van 
het dienstjaar, de volgende 
documenten te versturen naar de 
administratie : 2° een jaarrekening 
van de ontvangsten en uitgaven, 
waarvan het model door de 
Ministers wordt vastgesteld, na 
advies van de afdeling, en die 
voor wat betreft de privécentra 
en privédiensten door een 
bedrijfsrevisor of een zelfstan-
dige accountant geviseerd is, 
overeenkomstig de wet van 2 mei 
2002 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen;
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Centres et services pour 
personnes handicapées 
de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Arrêté du 25 octobre 
2007 du Collège réuni 
relatif à l’agrément et 
au mode de subvention-
nement des centres et 
services pour personnes 
handicapées (mise à jour 
jusqu’au 14-01-2010)

Art. 37. Les centres et services 
sont tenus de communiquer 
les documents suivants à 
l’administration, avant le 30 
avril de l’année qui suit la fin de 
l’exercice: 2° un compte annuel 
des recettes et dépenses, dont le 
modèle est défini par les Ministres, 
après avis de la section, visé, en 
ce qui concerne les centres et 
services privés, par un réviseur 
d’entreprises ou un comptable 
indépendant, conformément 
à la loi du 2 mai 2002 sur les 
associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans 
but lucratif et les fondations ;

059 Residentiële diensten 
voor bejaarden uit het 
brussels Hoofdstedelijk 
gewest

decreet van 22 maart 
2007 betreffende het te 
voeren beleid inzake de 
huisvesting en het onthaal 
van bejaarden (tekstbij-
werking tot 09-08-2010)

art. 49. Het voeren van de 
boekhouding van de residentiële 
diensten maakt het voorwerp 
uit van een jaarlijkse controle 
door een accountant of een 
bedrijfsrevisor. 

Etablissements résiden-
tiels pour les personnes 
âgées de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Décret du 22 mars 2007 
relatif à la politique 
d’hébergement et 
d’accueil à mener envers 
les personnes âgées 
(mise à jour jusqu’au 
09-08-2010)

Art. 49. La tenue de la comptabi-
lité des établissements résidentiels 
fait l’objet d’un contrôle annuel 
par un expert comptable ou un 
réviseur d’entreprises.



236

le revisorat d’entreprises dans le secteur associatif 2011
b

ij
la

g
en

 –
 a

n
n

ex
es

5. Geanonimiseerde lijst van verenigingen en stichtingen 
die “non-compliant” zijn

Naam balanstotaal Omzet ∑ 70 
t.e.m.74

Financiële 
opbrengsten

Gemiddeld # WN in VTE 
(code 1003 sociale balans)

a 3.447.982 6.938.252 19.761 10,8
b 2.234.595 5.061.989 1.675 131,4
c 3.145.884 n/a 30.430 86,1
d 174.317.371 630.508 8.445.876 34,0
E 60.838.850 41.321.719 964.741 71,8
f 4.672.491 3.141.758 36.221 50,5
g 44.412.682 32.895.546 376.747 302,5
H 3.692.647 4.081.036 44.207 56,7
i 3.220.432 2.816.536 41.792 53,2
j 33.799.172 6.957.037 712.196 61,7
K 3.215.309 4.416.935 1.821 74,0
l 8.706.631 24.910.148 14.900 55,5
M 10.428.426 4.049.273 290.768 57,9
n 3.942.394 4.105.919 3.111 66,8
o 4.139.891 4.608.940 938 79,5
p 4.580.636 6.534.137 82.588 33,5
Q 2.546.084 8.413.152 4.227 76,1
r 4.212.000 2.904.000 27.000 52,7
s 4.912.878 5.441.574 963 82,7
T 13.238.977 7.629.857 470.531 96,0
U 229.441 n/a 1.090 102,7
v 4.283.238 n/a 54.702 65,1
W 3.345.789 n/a 4.880 52,8
X 4.719.331 3.892.711 14.374 53,9
Y 4.258.568 n/a 8.086 56,2
Z 7.398.358 4.784.083 8.498 64,5

aa 1.711.182 4.317.470 562 103,8
bb 3.281.581 6.877.413 23.178 116,7
cc 886.777 1.634.526 23.012 135,0
dd 24.082.450 18.281.882 18.575 147,0
EE 8.646.526 n/a 226.131 51,0
ff 6.117.076 5.284.345 50.675 90,4
gg 3.253.073 3.224.709 8.662 88,8
HH 3.168.393 n/a 31.915 62,8
ii 4.286.876 4.516.082 118.547 53,1
jj 3.578.764 n/a 3.406 51,8

KK 10.149.423 9.732.769 1.169.669 97,9
ll 1.027.828 3.154.603 5.336 116,7
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6. Enquête Nederlands
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7. Enquête en français
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8. begeleidende brieven bij enquête (NL/FR)

                

 

brussel, 31 augustus 2010

«instelling»
t.a.v. «aanspreking» «naam»
«adres»
«pc» «plaats»

betreft: Empirische studie omtrent de rol van het bedrijfsrevisoraat in het 
verenigingsleven

geachte «aanspreking 1» «achternaam»

om een betere afstemming van de dienstverlening door de bedrijfsrevisor op 
de (specifieke) noden van de non-profitsector mogelijk te maken, wordt een 
wetenschappelijke studie uitgevoerd door de Hogeschool-Universiteit brussel 
en de Universiteit gent, in opdracht van het icci (informatiecentrum voor het 
Bedrijfsrevisoraat). Middels een grootschalige enquête, gericht aan de verenigingen 
en stichtingen die de afgelopen jaren een bedrijfsrevisor hebben aangesteld, willen 
wij inzicht verwerven in de factoren die aan de basis liggen van (1) de keuze voor 
een bedrijfsrevisorenkantoor, (2) de tevredenheid over de bedrijfsrevisor, en (3) 
de eventuele overweging om van bedrijfsrevisorenkantoor te wijzigen. verder gaan 
wij ook op zoek naar aandachtspunten en verbetermogelijkheden. Wij doen hierbij 
graag beroep op uw medewerking welke wij zeer appreciëren. 

Mocht u van oordeel zijn dat een andere persoon in uw vereniging of stichting beter 
op de hoogte is van of meer betrokken is bij deze elementen, dan mag u de enquête 
door deze persoon laten invullen. De enquêtegegevens worden op wetenschap-
pelijke en anonieme wijze verwerkt. indien gewenst, zullen wij niet nalaten u van 
de samengevatte resultaten op de hoogte te brengen. Indien u de enquête graag in 
het frans ontvangt of indien u vragen/opmerkingen hebt dan kan u dit steeds melden 
via surveyICCI@hubrussel.be. 

Het invullen van deze enquête zal een 10-tal minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij 
hopen dan ook op een hoge respons die ons toelaat de doelstellingen van het onderzoek 
te realiseren en danken u bij voorbaat voor uw geapprecieerde medewerking.

Hoogachtend,

Mevr. sandra verbruggen   prof.dr. johan christiaens
prof.dr. anne-Mie reheul   dhr. christophe vanhee
prof.dr. Tom van caneghem

bijlagen: enquête en terugzendenveloppe
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bruxelles, le 8 juin 2010

«instelling»
a l’attention de «aanspreking» «naam»
«adres»
«pc» «plaats»

Concerne : Etude empirique du rôle du révisorat d’entreprises dans le 
secteur associatif

Cher/Chère «Aanspreking 1» «Achternaam»,

Afin de mieux adapter les prestations de services effectuées par le réviseur 
d’entreprises aux besoins (spécifiques) du secteur non marchand, l’icci (centre 
d’information du révisorat d’Entreprises) a sollicité la Hogeschool Universiteit 
Brussel et l’Université de Gand en vue d’effectuer une étude scientifique. Par le 
biais d’une enquête à grande échelle, adressée aux associations et fondations ayant 
engagé un réviseur d’entreprises durant les années écoulées, nous souhaitons acquérir 
la connaissance des facteurs étant à la base (1) du choix porté sur un cabinet de 
révision, (2) de la satisfaction quant au réviseur d’entreprises, et (3) de l’éventuelle 
considération de changer de cabinet de révision. Nous souhaitons également identifier 
les points d’attention ainsi que les possibilités d’amélioration. a cet effet, nous 
faisons appel à votre collaboration, laquelle serait hautement appréciée.

Si vous estimez qu’une autre personne au sein de votre association ou fondation 
est mieux informée ou plus concernée par lesdits éléments, vous pouvez faire 
remplir l’enquête par cette personne. Les données de l’enquête sont traitées de 
manière scientifique et anonyme. Si vous le souhaitez, nous ne manquerons 
pas de vous communiquer un résumé des résultats. Pour recevoir l’enquête en 
néerlandais, poser des questions ou signaler des remarques, veuillez adresser un 
e-mail à surveyICCI@hubrussel.be. 

Remplir cette enquête ne prendra qu’une dizaine de minutes. Nous espérons dès 
lors obtenir beaucoup de réactions, ce qui nous permettra de réaliser les objectifs 
de l’enquête.

d’avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

Veuillez agréer, cher/chère «Aanspreking 1» «Achternaam», l’assurance de notre 
considération distinguée.

Mme sandra verbruggen   prof. dr. johan christiaens
prof. dr. anne-Mie reheul   M. christophe vanhee
prof. dr. Tom van caneghem

Annexes : enquête et enveloppe retour.
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9. Korte omschrijving van de gebruikte  
statistische testen

Chi-kwadraattest (of χ²-test)

Met de chi-kwadraattest kan worden getest of er een verband bestaat tussen twee 
variabelen. De toets bestaat uit de vergelijking van de reële waarnemingen met de 
waarnemingen die men zou verwachten indien de twee verdelingen geheel onafhankelijk 
zouden zijn. Men beoordeelt met andere woorden de kans dat de gegevens door toeval 
kunnen voorkomen. 

mann-whitney-test

de mann-whitney test is een (non-parametrische) statistische toets om na te gaan of 
twee onafhankelijke steekproeven uit dezelfde populatie komen. 




