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Editoriaal / Editorial

Bescherming en verduidelijking van 
de onafhankelijke audit – een mooi 
voorbeeld voor de openbare en  
beroepsoverheden

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
(IBR) heeft twee documenten met betrekking tot 
het algemeen beleid goedgekeurd: een memo-
randum bestemd voor de nieuwe federale legisla-
tuur (2010 ... 2014?) en een document waarin 
de strategische prioriteiten van de Raad voor zijn 
ambtstermijn (2010-2013) worden bepaald. 

Deze twee teksten stemmen overeen voor wat het 
begrip toegevoegde waarde van de audit betreft.

Het memorandum vangt aan met een principiële 
uiteenzetting over deze materie. Bij wijze van in-
leiding volgen hierna een aantal uittreksels hieruit.

De toegevoegde waarde van de audit

De wetgever heeft in 1953 de functie van bedrijfs-
revisor in het leven geroepen om de onafhanke-
lijke controle van boekhoudkundige en financiële 
documenten van ondernemingen en andere 
openbare en private instellingen te waarborgen. 
Bedrijfsrevisoren geven al meer dan een halve 
eeuw blijk van een onmiskenbare knowhow waar-
bij ze gebruik maken van internationaal geharmo-
niseerde technieken.

De bedrijfsrevisor is een onafhankelijk en onpar-
tijdig deskundige ten dienste van ondernemin-
gen, publieke overheden en talrijke organismen 
uit de non-profitsector. Deze entiteiten doen 
een beroep op gespecialiseerde diensten van 
bedrijfsrevisoren, ofwel omdat ze verplicht zijn 
door de wet, ofwel op een vrijwillige basis. Meer 
dan 22.000 entiteiten hebben hun voordeel bij de 
revisorale controle in België. De hoofddoelstelling 
is de transparantie van de (geconsolideerde) jaar-
rekening te waarborgen, waarvan de gebruikers 
verwachten dat die een getrouw beeld geeft van 
het vermogen, van de financiële toestand en de 
resultaten van de onderneming.

De tussenkomst van de bedrijfsrevisor verbetert 
het vertrouwen van derden en van de meest uit-
eenlopende belanghebbenden (“stakeholders”): 
de leiders van bedrijven en instellingen, werk-
nemers, vakbonden, aandeelhouders, bankiers, 
leveranciers, klanten, evenals de Staat zelf (in de 
hoedanigheid van staatskas, waarborg van de 
sociale zekerheid, enz.). Aldus heeft de tussen-
komst van de bedrijfsrevisor positieve gevolgen 

Défense et illustration de l’audit  
indépendant – un bel exercice
pour les autorités publiques et 
professionnelles

Le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entre-
prises a approuvé deux documents de politique 
générale, l’un contenant un mémorandum pour 
la nouvelle législature fédérale (2010… 2014 ?), 
et l’autre définissant ses propres priorités straté-
giques pour la durée de son mandat (2010-2013).

Ces deux textes convergent autour du concept de 
valeur ajoutée de l’audit.

Le mémorandum s’ouvre par un développement 
de principe à ce sujet. Reprenons-en, à titre
liminaire, quelques extraits.

La valeur ajoutée de l’audit

La fonction de réviseur d’entreprises a été créée 
par le législateur en 1953 pour assurer le contrôle 
indépendant des documents comptables et 
financiers des entreprises et d’autres institutions 
publiques et privées. Depuis plus d’un demi-
siècle, les réviseurs d’entreprises ont développé 
une expertise incontournable faisant usage de 
techniques de plus en plus harmonisées 
internationalement.

Le réviseur d’entreprises est un expert 
indépendant et impartial au service des 
entreprises, des pouvoirs publics et de nombreux 
organismes du secteur non marchand. Ces entités 
font appel aux services spécialisés des réviseurs 
d’entreprises soit parce que la loi le leur impose, 
soit sur une base volontaire. Plus de 22.000 
entités bénéficient du contrôle révisoral en Bel-
gique. L’objectif principal est d’assurer la trans-
parence des comptes annuels ou des comptes 
consolidés, dont les utilisateurs attendent qu’ils 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et des résultats de l’entité.

L’intervention du réviseur d’entreprises améliore 
la confiance des tiers et des parties prenantes 
(« stakeholders ») les plus diverses : dirigeants 
d’entreprises et d’institutions,  travailleurs, 
syndicats, actionnaires, banquiers, fournisseurs, 
clients, ainsi que l’Etat lui-même (en tant que 
trésor public, garant de la sécurité sociale, etc.). 
Ainsi, l’intervention du réviseur d’entreprises a 
un effet positif sur la situation financière de 

Uw advies interesseert 
ons: aarzel niet ons uw  
suggesties mee te 
delen op het adres 
info@icci.be.

Votre avis nous 
intéresse : n’hésitez pas 
à nous faire part de vos 
suggestions à l’adresse 
info@icci.be.

Michel De Wolf
Voorzitter IBR/Président IRE
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voor de financiële toestand van de handels- of 
non-profitentiteit, voor de economie in het alge-
meen en voor het openbaar belang.

Wat we derhalve vragen aan de  
federale overheid

In de context van de aanvullende toegevoegde 
waarde van de audit en voor zover hun jaarreke-
ning wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevi-
sor, vraagt de Raad van het IBR dat de overheid 
ten behoeve van de ondernemingen een aantal 
maatregelen zou treffen met het oog op de ad-
ministratieve vereenvoudiging, meer bepaald in 
het kader van de controle van de fiscale aangifte. 
Deze zou bijvoorbeeld de vorm kunnen aannemen 
van een vermindering van de periodiciteit van de 
door de fiscale administratie verrichte controles.

De verlichting van een aantal administratieve for-
maliteiten dient ook te worden overwogen voor 
verenigingen die een commissaris hebben aange-
steld. Aangezien hun jaarrekening door een be-
drijfsrevisor wordt gecontroleerd, lopen deze laat-
ste immers minder het risico om de ontvangen 
subsidies verkeerd te gebruiken. Een aanpassing 
van de omvang van de administratieve controle 
inzake besteding van de door hen ontvangen sub-
sidies, bijvoorbeeld, lijkt derhalve verantwoord. 

Voor het overige, stelt het memorandum een aan-
tal concrete maatregelen voor om de opdracht 
van de commissaris van een vereniging uit te 
breiden, zoals het invoeren van een alarmbelpro-
cedure ingeval gewichtige en overeenstemmende 
aanwijzingen worden vastgesteld die de continu-
iteit van de activiteiten van de vereniging kunnen 
bedreigen, of het afschaffen van de uitzondering 
op de tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij de 
ondernemingsraad ingesteld binnen een school. 
Wat de ondernemingen betreft, zal meer bepaald 
het naleven van de verplichting tot benoeming 
van een commissaris dienen te worden gewaar-
borgd. Dit houdt tevens een herziening in van de 
bepaling die in bepaalde gevallen toelaat om de 
wet eenvoudigweg te omzeilen door eenzelfde 
onderneming te splitsen in meerdere onderschei-
den juridische entiteiten.

De overheidssector zou ook baat hebben bij 
de uitbreiding van de tussenkomst van een 
bedrijfsrevisor tot deze sector. België kan de 
vertrouwenscrisis die een aantal buitenlandse 
Staten, zelfs Europese, met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van hun financiële overzichten 
hebben ondergaan, niet ontkennen. Wij pleiten 
er dus voor dat, bij wijze van voorzorgsmaatregel, 
de federale wetgever een externe controle van 
de rekeningen van de entiteiten van de Belgische 
openbare sector door één of meerdere bedrijfsre-
visoren zou invoeren, onverminderd de bevoegd-
heden van andere overheden zoals het Rekenhof.

Daarnaast zou de tussenkomst van de bedrijfs-
revisor ook nog kunnen worden gevaloriseerd in 
talrijke andere omstandigheden zoals de toepas-

l’entité marchande ou non-marchande, 
l’économie en général et l’intérêt public. 

Ce que nous demandons dès lors aux 
autorités fédérales

Dans le contexte de la valeur ajoutée addition-
nelle livrée par l’audit, et dans la mesure où leurs 
comptes sont contrôlés par un réviseur d’entre-
prises, le Conseil de l’IRE demande de faire béné-
ficier les entreprises de mesures de simplification 
administrative, notamment dans le cadre du 
contrôle de la déclaration fiscale. Ceci pourrait par 
exemple prendre la forme d’une réduction de la 
périodicité des contrôles effectués par l’adminis-
tration fiscale.

L’allègement de certaines formalités adminis-
tratives doit également être envisagé en faveur 
des associations qui ont désigné un commissaire. 
En effet, ces dernières présentent, en raison du 
contrôle de leurs comptes par un réviseur d’entre-
prises, un risque moindre de mauvaise utilisation 
des subsides. Il paraît donc justifié de les faire 
bénéficier, par exemple, d’une adaptation de 
l’ampleur du contrôle administratif de l’utilisation 
des subventions reçues. 

Le mémorandum suggère par ailleurs une série de 
mesures concrètes d’extension de la mission du 
commissaire d’association, telle que l’institution 
d’une procédure d’alerte en cas de découverte 
d’indices graves et concordants de menace sur la 
continuité d’activité de l’association, ou la sup-
pression de l’exception à l’intervention révisorale 
auprès du conseil d’entreprise lorsque celui-ci est 
institué au sein d’une école. Pour les entreprises, 
il s’agira notamment d’assurer le respect de l’obli-
gation de nommer un commissaire, y compris en 
revoyant la disposition qui permet, dans certains 
cas, de tout simplement éluder la loi en scindant 
une même entreprise en plusieurs entités juri-
diques distinctes.

Le secteur public gagnerait lui aussi à développer 
les interventions révisorales en son sein. La Bel-
gique ne peut ignorer la crise de confiance subie 
par certains Etats étrangers, même européens, 
quant à la fiabilité de leurs états financiers. Nous 
plaidons donc pour qu’à titre préventif, le légis-
lateur fédéral instaure un contrôle externe des 
comptes des entités du secteur public belge par 
un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, sans pré-
judice des compétences d’autres autorités telles 
que la Cour des Comptes.

Et l’apport révisoral est encore valorisable dans 
tant d’autres circonstances, comme en matière 
d’application de la loi relative à la continuité des 
entreprises, ou de contrôle des syndics de copro-
priétés.

D’une manière générale, le Conseil de l’IRE de-
mande au gouvernement fédéral de le consulter 
systématiquement lorsque des mesures intéres-
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sing van de wet op de continuïteit van de onderne-
mingen of de controle van de rekeningen van de 
syndici van medeëigendommen.

Over het algemeen vraagt de Raad van het IBR aan 
de federale regering om hem systematisch te raad-
plegen wanneer maatregelen worden overwogen 
die betrekking hebben op het normatief kader van 
ondernemingen en verenigingen. De bedrijfsre-
visoren zijn immers unieke waarnemers van het 
bedrijfsleven en dit op grond van zowel hun speci-
fieke kennis van de micro-economische werkelijk-
heid, als hun onafhankelijkheid ten overstaan van 
de bijzondere belangen van de actoren.

Voor het overige stellen wij vast dat de toege-
voegde waarde van de audit thans wordt bedreigd 
door een nadelige concurrentie op het vlak van 
de erelonen voor auditdiensten terwijl algemeen 
gekend is dat de kwaliteit van de audit en het ni-
veau van de erelonen samengaan. De Raad van het 
IBR vraagt derhalve dat de minister die bevoegd is 
voor Economie, gelast zou worden met het openen 
van een discussieforum waarbij het IBR, de econo-
mische en sociale partners en wetenschappelijke 
deskundigen worden betrokken met het oog op 
het formuleren van voorstellen tot actie op korte 
termijn in het kader van de strijd tegen de over-
daad aan nadelige concurrentie.

En wat we op ons niveau wensen uit 
te werken

Laatstgenoemde problematiek is ook één van de 
strategische prioriteiten zoals vastgelegd door de 
Raad van het IBR voor de jaren 2010-2013. In dit 
document wordt gesteld: “Het Instituut zal de strijd 
aangaan tegen de abnormaal lage honoraria die 
een bedreiging vormen voor de leefbaarheid van het 
beroep, de kwaliteit van de dienstverstrekking, ja zelfs 
van de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisoren”. 
Dit is de reden waarom het Instituut, voor zover 
nodig en in voorkomend geval aan de hand van 
het toekomstig nieuw deontologisch besluit, zal 
verduidelijken dat de erelonen a priori en zonder 
uitzondering moeten volstaan om de normale 
kosten te dekken van de in de opdracht op te 
nemen auditdiensten (verbod om verlieslatende 
diensten aan te bieden), overeenkomstig het 
beginsel omschreven in artikel 134 van het Wet-
boek van vennootschappen. Het IBR zal de “grille 
Stassin” acutaliseren en alle andere tools voor de 
waardering van het ereloon of de uurbegroting ter 
beschikking stellen van de bedrijfsrevisoren. De 
verplichting voor de bedrijfsrevisoren om hun per-
manente opdrachten onmiddellijk aan te geven zal 
opnieuw worden ingevoerd volgens nog te bepa-
len modaliteiten en zonder verhoging van de totale 
administratieve lasten van de bedrijfsrevisoren. 
De Commissie van Toezicht zal onmiddellijk actie 
ondernemen tegen abnormale verklaringen en dit 
op grond van nog vast te stellen criteria (waaron-
der de aanvaarding van een opdracht tegen lagere 
voorwaarden dan deze van de voorganger). Het 
Instituut zal trachten ervoor te zorgen dat – op 
zijn minst met betrekking tot de organisaties van 

sant l’environnement normatif des entreprises 
et des associations sont envisagées. Les réviseurs 
d’entreprises sont en effet des observateurs sans 
égal de la vie économique, en raison, à la fois, de 
leur connaissance précise des réalités micro-éco-
nomiques et de leur indépendance par rapport 
aux intérêts particuliers des acteurs.

Par ailleurs, nous constatons que la valeur ajou-
tée de l’audit est actuellement menacée par une 
concurrence dommageable en matière  
d’honoraires d’audit, alors qu’il est bien connu 
que qualité de l’audit et niveau des honoraires 
sont corrélés. Le Conseil de l’IRE demande donc 
que le ministre ayant l’économie dans ses attribu-
tions soit chargé d’instituer un forum de discus-
sion, associant l’IRE, les partenaires économiques 
et sociaux, et des experts scientifiques, visant à 
formuler des propositions d’action à court terme 
pour lutter contre les excès de la concurrence 
dommageable.

Et ce que nous souhaitons développer 
à notre niveau

Cette dernière problématique est également l’une 
des priorités stratégiques définies par le Conseil 
de l’IRE pour les années 2010-2013. « L’Institut 
luttera contre les honoraires anormalement bas qui 
sont une menace pour la viabilité de la profession, 
la qualité de ses services, voire l’indépendance des 
réviseurs d’entreprises », affirme ainsi le document. 
C’est pourquoi l’IRE clarifiera, pour autant que de 
besoin, et le cas échéant à travers le futur nouvel 
arrêté déontologique, que les honoraires doivent 
être a priori et sans exception suffisants pour cou-
vrir le coût normal de prestations d’audit à prévoir 
dans la mission (interdiction des offres de services 
à perte), conformément au principe fixé par l’ar-
ticle 134 du Code des sociétés. L’IRE actualisera la 
« grille Stassin » et mettra tous autres outils d’éva-
luation des honoraires ou budgets horaires à dis-
position des membres. L’obligation de déclaration 
immédiate par les réviseurs des missions perma-
nentes sera réinstaurée, dans des formes à définir 
et sans augmentation des charges administratives 
globales pesant sur les réviseurs. La commission 
de surveillance réagira immédiatement aux décla-
rations anormales au vu de critères à fixer (dont 
l’acceptation d’une mission à des conditions in-
férieures à celles du prédécesseur). L’IRE essaiera 
d’obtenir qu’à tout le moins en ce qui concerne 
les entités d’intérêt public, les critères de choix 
du commissaire soient rendus publics, et le choix 
effectivement effectué justifié au regard de ces 
critères dans le rapport de gestion.
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openbaar belang – de criteria voor de keuze van 
een commissaris openbaar worden gemaakt en 
dat de werkelijk verrichte keuze in het licht van 
deze criteria in het jaarverslag wordt verantwoord.

Maar meer algemeen zal de Raad van het IBR in
de komende drie jaren zijn inspanningen vooral 
richten op de revisorale opdrachten. Het gaat 
er niet enkel om de huidige opdrachten op te 
waarderen maar vooral nieuwe opdrachten te 
bepalen: niet-financiële attesteringen, overheids-
opdrachten, andere assurance-opdrachten, 
enz. In deze context stellen wij voor om, in het 
Belgisch nominatief kader, ISAE 3000 (Assurance 
engagements other than audits or reviews of historic 
financial information) en ISRS 4400 (Agreed upon 
procedures) op te nemen. 

Wij zullen de mogelijkheden onderzoeken van 
invoering in België van een bepaalde vorm van 
fiscale attestering. Het IBR zal de tussenkomst 
van de commissaris in het kader van de nieuwe 
bepalingen van het jaarverslag met betrekking tot 
deugdelijk bestuur en in het bijzonder de interne 
controle, verduidelijken. In overleg met de stake-
holders zal het IBR ook een referentiekader voor 
de eventuele attestering van de interne controle 
voorstellen.

Ten slotte zal het IBR zich met vastberadenheid 
blijven verzetten tegen elke vorm van schijnbare 
administratieve vereenvoudiging, zoals elk voor-
stel dat willekeurig de financiële transparantie van 
het bedrijfsleven zou trachten te verminderen.

Besluit

Over het algemeen geloven wij in de waarde van 
het algemeen belang van transparantie, bron van 
zekerheid en economische vrede. De onafhanke-
lijke audit van de rekeningen is waarschijnlijk de 
laatste stap – of zelfs de bekroning – op het vlak 
van de financiële transparantie. Maar elementen 
zoals een goede interne controle, een aanvaard-
baar juridisch formalisme, een aangepast bestuur, 
de bekwaamheid en integriteit van de actoren, 
zijn ook belangrijke richtsnoeren ten dienste van 
de transparantie en de zekerheid sensu lato van 
het bedrijfsleven.

Michel De Wolf
Voorzitter van het IBR

Mais plus largement, l’ambition du Conseil de 
l’Institut, pour les trois années à venir, concerne 
les missions révisorales. Il s’agit non seulement de 
valoriser les missions actuelles, mais surtout de 
définir de nouvelles missions : attestations non 
financières, secteur public, autres missions  
d’assurance… C’est pourquoi nous nous propo-
sons d’introduire dans le cadre normatif belge 
l’ISAE 3000 (« Assurance engagements other than 
audits or reviews of historic financial information ») 
et l’ISRS 4400 (« Agreed upon procedures »).

Nous étudierons les possibilités d’introduire en 
Belgique une certaine forme d’attestation fiscale. 
L’IRE précisera l’intervention du commissaire par 
rapport aux nouvelles dispositions du rapport de 
gestion en matière de gouvernement d’entreprise 
et particulièrement de contrôle interne. L’IRE 
proposera aussi, en concertation avec les parties 
prenantes, un cadre référentiel pour l’attestation 
éventuelle du contrôle interne.

Et bien sûr, l’IRE continuera à s’opposer avec fer-
meté à toute fausse simplification administrative, 
au sens de toute proposition qui viserait à dimi-
nuer arbitrairement la transparence financière de 
la vie économique.

Conclusion

D’une manière générale, nous croyons dans la 
valeur d’intérêt général qu’est la transparence, 
source de sécurité et de paix économique. L’audit 
indépendant des comptes constitue probable-
ment la démarche ultime – oserions-nous dire 
le couronnement – en matière de transparence 
financière. Mais des éléments comme un bon 
contrôle interne, un formalisme juridique rai-
sonnable, une gouvernance appropriée, la com-
pétence et l’intégrité des acteurs, constituent 
également des jalons importants au service de la 
transparence et de la sécurité sensu lato de la vie 
économique.

Michel De Wolf
Président de l’IRE
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R. VAN BOVEN
SBB Accountants en
Adviseurs

De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid starter onder de loep

Op 26 januari 2010 verscheen de wet tot wijziging van het Wetboek van vennoot-
schappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid starter in het Belgisch Staatsblad. Hiermee wordt een 
nieuwe variant op de BVBA geïntroduceerd in het vennootschapsrecht. De S-BVBA 
moet enerzijds een Belgisch alternatief bieden voor bepaalde buitenlandse vennoot-
schapsvormen die met een verwaarloosbaar kapitaal kunnen worden opgericht, en 
anderzijds het ondernemerschap stimuleren door ondernemers de kans te bieden om 
gemakkelijker een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten (1).
De S-BVBA is geen afzonderlijke vennootschapsvorm. Zij is enkel een variant op de  
bestaande BVBA. Overeenkomstig artikel 211bis van het Wetboek van vennootschap-
pen zijn de bepalingen die gelden voor de BVBA dan ook onverkort van toepassing op 
de S-BVBA, tenzij het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk aangeeft dat deze 
er geen toepassing op vinden. De onderhavige bijdrage biedt een overzicht van de 
voorwaarden waaraan de oprichting en de werking van de S-BVBA moeten voldoen.  

met beperkte aansprakelijkheid, zoals een NV, een 
BVBA of een CVBA. Is dit wel het geval, dan zijn de 
oprichters hoofdelijk gehouden jegens iedere be-
langhebbende. Personen die vennoot zijn van een 
Comm. V. of een CVOA kunnen derhalve ongeacht 
hun participatiegraad een S-BVBA oprichten. De 
vraag rijst of dezelfde redenering opgaat voor ven-
noten van een Comm. V of een landbouwvennoot-
schap (LV). Noch de wet noch de voorbereidende 
werkzaamheden geven hieromtrent uitsluitsel. Het 
komt ons voor dat deze vennootschapsvormen niet 
onderhevig zijn aan de 5 %-drempel (2), niet in het 
minst voor wat betreft de stille vennoten.

Daarnaast staan de oprichters hoofdelijk borg 
voor de verbintenissen van iedere andere S-BVBA 
die zij nadien zouden oprichten. De hoofdelijke 
borgstelling neemt een einde wanneer de vennoot-
schap haar hoedanigheid van S-BVBA verliest, of 
zodra haar ontbinding wordt bekendgemaakt 
(art. 212bis, § 1 W. Venn.) (3). Met deze laatste 
maatregel wil de wetgever verhinderen dat een 
persoon meerdere S-BVBA’s zou oprichten (4). 

Ten slotte is de S-BVBA voorbehouden aan onder-
nemers die minder dan vijf voltijdse werknemers 
tewerkstellen (art. 211bis W. Venn.). Er wordt im-
mers van uitgegaan dat een vennootschap met vijf 
voltijdse werknemers over voldoende middelen be-
schikt om haar kapitaal te brengen op dat van een 
BVBA of dat van een andere vennootschapsvorm (5). 

Hoewel dit niet valt af te leiden uit artikel 211bis 
van het Wetboek van vennootschappen, verdui-
delijken de voorbereidende werkzaamheden dat 
het criterium van “5 voltijdse werknemers” moet 

Oprichting

A. Authentieke akte

De S-BVBA moet worden opgericht bij authentieke 
akte. Hoewel artikel 66 van het Wetboek van ven-
nootschappen dit niet uitdrukkelijk vermeldt, volgt 
dit uit de algemene verwijzingsregel in artikel 
211bis van het Wetboek van vennootschappen 
volgens dewelke alle bepalingen in het Wetboek 
van vennootschappen die van toepassing zijn op 
de BVBA eveneens gelden voor de S-BVBA, tenzij 
het Wetboek uitdrukkelijk aangeeft dat dit niet het 
geval is.

B. Oprichting

Enkel natuurlijke personen kunnen een S-BVBA op-
richten. De S-BVBA kan bijgevolg niet worden op-
gericht door een rechtspersoon. Deze voorwaarde 
moet ook vervuld zijn tijdens het bestaan van de 
S-BVBA, zodat de aandelen na de oprichting niet 
mogen worden overgedragen aan een rechtsper-
soon. Worden de aandelen toch overgedragen aan 
een rechtspersoon, dan is de aandelenoverdracht 
behept met nietigheid. De nietigverklaring moet 
worden gevraagd aan de rechtbank. Zolang de aan-
delenoverdracht niet werd nietig verklaard, blijft 
deze geldig bestaan. 

Volgens artikel 211bis van het Wetboek van ven-
nootschappen mogen de oprichters bovendien 
niet meer dan 5 % van de stemrechtverlenende 
effecten aanhouden in andere vennootschappen 

1 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 3.

2 In die zin : E.-J. NavEz en
M. CoipEl, “La société privée à 
responsabilité limitée starter: 
initiative salutaire ou miroir aux 
alouettes”, T.B.H. 2010, afl. 4, 
p. 308, nr. 32; H. BraECkMaNs,
“De S-BVBA: goede of valse 
start”, R.W. 2009-10, p. 1718,
nr. 9. 

3 Over de interpretatie van deze 
sanctie, zie H. BraECkMaNs,

 “De S-BVBA: goede of valse 
start?”, R.W. 2009-10, p. 1716-
1717, nr. 6.

4 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 5.

5 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 10.

Enkel natuurlijke perso-
nen kunnen een 
S-BVBA oprichten. 
Deze voorwaarde moet 
ook vervuld zijn tijdens 
het bestaan van de 
S-BVBA, zodat de aan-
delen na de oprichting 
niet mogen worden 
overgedragen aan een 
rechtspersoon.
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E. Bankattest

Voorafgaand aan de oprichting moeten de oprich-
ters van een S-BVBA de in te brengen gelden stor-
ten of overschrijven op een bijzondere rekening. 
Zij moeten zich evenwel geen bankattest laten 
afgeven door de bankinstelling (12). Tegelijkertijd 
wordt ook de verplichting afgeschaft voor de no-
taris om de deponering van het gestort kapitaal te 
bevestigen (13).

F. Financieel plan

Net zoals bij de BVBA, moet de oprichter vooraf-
gaandelijk aan de oprichting een financieel plan 
opmaken.

Anders dan bij de BVBA, zijn de oprichters ertoe 
verplicht zich hiervoor te laten bijstaan door een 
erkend boekhouder, een externe accountant of 
een bedrijfsrevisor, dan wel door een bij koninklijk 
besluit erkende instelling of organisatie. Deze 
verplichting strekt ertoe om vroegtijdige faillisse-
menten door een gebrek aan ervaring of realisme 
te voorkomen (14). Tot op vandaag werd er nog geen 
koninklijk besluit uitgevaardigd dat het mogelijk 
maakt voor bepaalde instanties of organisaties om 
bijstand te verlenen in het kader van de opmaak 
van het financieel plan. 

De vraag rijst wat onder “bijstand” moet worden 
verstaan. De voorbereidende werkzaamheden ver-
duidelijken in dit verband dat de beroepsbeoefenaar 
of de erkende instantie het financieel plan moeten 
“viseren” of “bestuderen” (15). Het financieel plan 
wordt derhalve nog steeds opgemaakt door de 
oprichter, maar zal worden bestudeerd door de be-
roepsbeoefenaar of de erkende instantie. 

Het financieel plan moet bijgevolg niet worden 
ondertekend door de beroepsbeoefenaar of de 
erkende instantie. De oprichter dient er hierbij over 
te waken dat de in het financieel plan opgenomen 
informatie nauwkeurig is, en niets verbergt (16). Ver-
der wordt in de voorbereidende werkzaamheden 
een voorzichtige analogie gemaakt met de op-
dracht die aan de bedrijfsrevisor werd toegewezen 
in het kader van het prospectus (17). 

In de opdracht betreffende de prospectus spreekt 
de bedrijfsrevisor zich uit over de vraag of de winst-
verwachting of winstraming wel degelijk werd 
uitgevoerd volgens de opgelegde basis en of de 
boekhoudkundige basis gebruikt voor de winst-
verwachting of raming wel overeenstemt met de 
boekhoudmethodes toegepast door de uitgever. 
De opdracht van de beroepsbeoefenaar bestaat er 
derhalve in na te gaan of de oprichter van een 
S-BVBA dezelfde boekhoudmethodes heeft
gebuikt bij het bepalen van de prognoses (18).

Aangezien de opdracht werd toegewezen aan 
andere beroepsbeoefenaars en instanties dan de 
bedrijfsrevisor en de externe accountant, kan het 
hier niet gaan om een attesteringsopdracht. Alleen 
externe accountants en bedrijfsrevisoren zijn im-
mers gerechtigd om de opdracht die bestaat uit de 

worden ingevuld als een equivalent van maximaal 
vijf voltijdse werknemers (6). Dit volgt overigens 
ook uit artikel 214, § 2 van het Wetboek van ven-
nootschappen dat betrekking heeft op de sanctie 
van zodra de vennootschap een equivalent van vijf 
voltijdse werknemers tewerkstelt. Wil de onderne-
mer een equivalent van vijf voltijdse werknemers 
of meer tewerkstellen, dan kan hij niet (langer) zijn 
toevlucht nemen tot de S-BVBA. In voorkomend 
geval is hij ertoe gehouden de S-BVBA om te vor-
men naar een BVBA of naar een andere vennoot-
schapsvorm (7). 

De omzetting naar een BVBA kan hierbij geschie-
den door een loutere statutenwijziging (8); de 
omzetting naar een andere vennootschapsvorm 
vereist daarentegen dat de omzettingsprocedure 
uit het Wetboek van vennootschappen wordt na-
geleefd. De wetgever heeft evenwel niet voorzien 
in enige specifieke sanctie in geval de S-BVBA met 
een equivalent van vijf werknemers of meer niet 
wordt omgezet in een BVBA of een andere ven-
nootschapsvorm. Het komt ons dan ook voor dat 
de S-BVBA in voorkomend geval geldig blijft voort-
bestaan tot op het ogenblik van haar omzetting (9).

De nieuwe variant van de BVBA zal door het leven 
gaan onder de benaming “besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid starter” of afgekort 
“S-BVBA”.

C. Zaakvoerders

Volgens artikel 255 van het Wetboek van vennoot-
schappen moeten de zaakvoerders van een S-BVBA 
natuurlijke personen zijn.

D. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de S-BVBA bedraagt 
minimaal 1 EUR en maximaal 18.549 EUR 
(art. 214, § 2 W. Venn.). Wanneer het geplaatst 
kapitaal 18.550 EUR of meer bedraagt, kan geen 
S-BVBA worden opgericht. Deze maatregel werd 
ingevoerd teneinde te vermijden dat vennoot-
schappen met een geplaatst kapitaal van 18.550 
EUR of meer zouden proberen te genieten van het 
gunstig statuut (o.a. geen toepassing van de 
alarmbelprocedure) van de S-BVBA (10).

Het kapitaal moet van bij de oprichting minimaal 
worden volstort ten belope van 1 EUR. Bovendien 
moeten aandelen die inbrengen in geld vertegen-
woordigen voor één vijfde worden volgestort en 
aandelen uitgegeven in ruil voor een inbreng in 
natura volledig worden volgestort.

Hoewel de S-BVBA kan worden opgericht met een 
theoretisch minimum van 1 EUR, zal het effectief 
bedrag van het kapitaal (eventueel aangevuld met 
ander eigen vermogen) uiteraard voor elke ven-
nootschap moeten worden verantwoord in het 
financieel plan in functie van zijn financiële behoef-
ten (11).

6  M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 5, 8 en 10.

7 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 5.

8  M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 10.

9 Cf. infra

10 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 5.

11  M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 9.

12  Nieuw art. 224, eerste lid W. 
Venn.

13 Nieuw art. 69, laatste lid W. Venn.

14 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 6.

15 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 4 en 11.

16 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 4.

17 Zie wet van 16 juni 2006 tot om-
zetting van de Europese richtlijn 
omtrent de prospectus en de 
Verordening van de Europese 
Commissie hieromtrent.

18  M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 12.

Het geplaatst kapi-
taal van de S-BVBA 
bedraagt minimaal 
1 EUR en maximaal 
18.549 EUR (art. 214, 
§ 2 W. Venn.).

Net zoals bij de BVBA, 
moet de oprichter voor-
afgaandelijk aan de op-
richting een financieel 
plan opmaken. 
Anders dan bij de 
BVBA, zijn de oprich-
ters ertoe verplicht zich 
hiervoor te laten bij-
staan door een erkend 
boekhouder, een externe 
accountant of een be-
drijfsrevisor, dan wel 
door een bij koninklijk 
besluit erkende instel-
ling of organisatie.
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 De balans wordt opgesteld na toewijzing en 

volgens het schema opgenomen in artikel 88 
van het koninklijk besluit van 30 januari 2001. 
Wanneer de vennootschap volgens de schat-
ting overeenkomstig artikel 15, § 2 van het 
Wetboek van vennootschappen een kleine 
vennootschap zal zijn, mag de balans worden 
opgemaakt volgens het verkort schema uit 
artikel 92 van het koninklijk besluit van 30 ja-
nuari 2001. 

 Het staat de oprichters vrij om bijkomende 
rubrieken toe te voegen. Rubrieken die niet 
relevant zijn voor de op te richten vennoot-
schap mogen worden weggelaten;

3) een geprojecteerde resultatenrekening: de 
geprojecteerde resultatenrekening dient een 
resultatenrekening te bevatten voor minstens 
de eerste 12 en de tweede 12 maanden. De 
oprichters kunnen ervoor opteren om meer 
periodes te onderscheiden in overeenstem-
ming met de gekozen tijdstippen van de ge-
projecteerde balansen.

 Het staat de oprichters vrij om bijkomende 
rubrieken toe te voegen. Rubrieken die niet 
relevant zijn voor de op te richten vennoot-
schap mogen worden weggelaten.

 De resultatenrekening moet steeds worden 
opgemaakt volgens het schema dat is opge-
nomen in artikel 89 van het koninklijk besluit 
van 30 januari 2001, aangezien het verkort 
schema geen exhaustieve opdeling geeft van 
de bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten;

4) een geprojecteerde vermogensstromentabel: 
het geprojecteerd vermogensstromenover-
zicht moet de oprichters toelaten na te gaan of 
de ter beschikking gestelde werkingsmiddelen 
voldoende zullen zijn om de werking van de 
vennootschap te garanderen tijdens de eerste 
twee jaren na haar oprichting.

 Hiertoe moeten alle mutaties tussen de ope-
ningsbalans, de balans na 12 maanden en 
de balans na 24 maanden berekend worden, 
hetgeen impliceert dat een bronnen- en aan-
wendingstabel wordt opgesteld. Een stijging 
van een passiefpost en een daling van een 
actiefpost wordt als een bron beschouwd. Een 
stijging van een actiefpost en een daling van 
een passiefpost wordt als een aanwending be-
schouwd.

Deze bronnen en aanwendingen moeten 
vervolgens worden gecorrigeerd om niet-kas-
inkomsten en niet-kasuitgaven uit te zuiveren. 
Bijgevolg blijven enkel bronnen en aanwen-
dingen over die in principe kasinkomsten en 
kasuitgaven impliceren. Daartoe dienen de 
oprichters minstens drie correcties door te 
voeren voor zover deze voorkomen in de ge-
projecteerde balansen en resultatenrekenin-
gen van de vennootschap, namelijk:
– de mutaties binnen de activa dienen te 

worden gecorrigeerd voor de ten laste 

analyse met boekhoudkundige procédés van de 
positie en werking van ondernemingen vanuit het 
oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit 
en risico’s en die leidt tot een attest bestemd voor 
derden, uit te voeren (19).

Om dezelfde reden als hogervermeld, zal het aan-
sprakelijkheidsplafond voor de bedrijfsrevisor en 
de accountant van artikel 17 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, gecoör-
dineerd op 30 april 2007, geen toepassing vinden 
op deze opdracht. Het betreft hier immers geen 
opdracht die door of krachtens de wet 
(uitsluitend  (20)) wordt toevertrouwd aan de 
bedrijfsrevisor, noch een opdracht die door of 
krachtens de wet wordt toevertrouwd aan  
“de commissaris of, bij gebrek aan commissaris,
aan een bedrijfsrevisor of aan een accountant”.

De opdracht van de beroepsbeoefenaar of van 
de, in voorkomend geval, erkende instantie moet 
niet worden geformaliseerd in een geschrift. De 
notaris die met de oprichting van de vennootschap 
belast is, kan zich wel best een schriftelijke beves-
tiging van de uitvoering van de opdracht door de 
beroepsbeoefenaar of de erkende instantie laten 
afgeven, teneinde na te gaan of de wettelijke ver-
plichting inzake bijstand werd nageleefd.

Het financieel plan moet beantwoorden aan een 
model dat werd opgemaakt door de Commissie 
voor de Boekhoudkundige Normen en dat werd 
vastgesteld bij koninklijk besluit van 27 mei 2010  (21). 
De minimumvereisten waaraan het financieel plan 
moet voldoen werden geïntegreerd in het koninklijk 
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 
Wetboek van vennootschappen (22). De Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen heeft op 19 mei 
2010 een advies uitgebracht dat als leidraad kan 
fungeren bij het opmaken van het financieel plan (23).

Het financieel plan bestaat uit minstens vier delen, 
namelijk: 

1) een beschrijving van de op te richten vennoot-
schap: hiertoe moeten de maatschappelijke 
benaming en zetel, de rechtsvorm, de naam 
van de oprichters, het geplaatst en het volstort 
kapitaal alsook het maatschappelijk doel wor-
den vermeld;

2) een geprojecteerde balans: de geprojecteerde 
balans dient minstens een openingsbalans te 
bevatten, evenals een balans na 12 maanden 
en na 24 maanden. Als alternatief voor twee 
periodes van elk 12 maanden kunnen de op-
richters ervoor opteren om de periode van 
24 maanden zo op te splitsen dat overeen-
stemming wordt bereikt met de boekjaren die 
gepland zijn. Zo kan, ingeval wordt gekozen 
voor een eerste verlengd boekjaar van 18 
maanden, een balans worden opgemaakt na 
12 maanden en na 18 maanden om vervolgens 
nog een balans te maken voor de eerste 
6 maanden van het geplande tweede boekjaar.

  

19 Art. 37 van de wet van 22 
april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale 
beroepen.

20 Eigen toevoeging.

21 Koninklijk besluit van 27 mei 
2010 tot vaststelling van de  
essentiële criteria van het finan-
ciële plan van de besloten ven-
nootschap met beperkte aan- 
sprakelijkheid starter, tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 30 
januari 2001 tot uitvoering van 
het Wetboek van vennootschap-
pen en van het koninklijk besluit 
van 22 juni 2009 houdende de 
nadere regels voor het inschrijven 
van niet-handelsondernemingen 
naar privaatrecht in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen, BS 31 
mei 2010.

22 Zie art. 219bis t/m 219septies van 
het K.B. van 30 januari 2001.

23 CBN-advies nr. 2010/6 met 
betrekking tot het financieel plan 
voor de BVBA Starter.

Het financieel plan 
moet bijgevolg niet wor-
den ondertekend door 
de beroepsbeoefenaar of 
de erkende instantie.

Het financieel plan 
moet beantwoorden 
aan een model dat 
werd opgemaakt door 
de Commissie voor de 
Boekhoudkundige Nor-
men en dat werd vast-
gesteld bij koninklijk 
besluit van 27 mei 2010.
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het financieel plan niet moet worden gehecht aan 
de oprichtingsakte maar wel, overeenkomstig het 
gemeen BVBA-recht (artikel 214 W. Venn.), door 
de instrumenterende notaris in zijn dossier moet 
worden bewaard (25).

Werking

A Verplichte vermeldingen

De benaming moet overeenkomstig artikel 211bis 
van het Wetboek van vennootschappen worden 
gebruikt in alle officiële stukken die uitgaan van de 
vennootschap (facturen, website, brieven, enz.) 
alsook in alle bekend te maken uittreksels. 

B Wettelijke reserve

De S-BVBA is ertoe gehouden om jaarlijks ten min-
ste één vierde van haar nettowinst in te houden 
voor de vorming van een reservefonds, en dit tot-
dat het reservefonds het bedrag heeft bereikt van 
het verschil tussen 18.550 EUR en haar geplaatst 
kapitaal. De wettelijke reserve mag vervolgens 
worden geïncorporeerd in het kapitaal. (art. 319bis 
W. Venn.)  

 C Alarmbelprocedure

De alarmbelprocedure geldt niet voor de S-BVBA, 
maar vindt opnieuw toepassing wanneer de ven-
nootschap het statuut van starter verliest en ten 
laatste bij het verstrijken van een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf haar oprichting (26).

D Kapitaalvermindering

De S-BVBA kan tijdens haar bestaan niet overgaan 
tot een vermindering van haar kapitaal
(art. 214, § 2 W. Venn.). Dit om te vermijden dat 
het reservefonds middels een kapitaalverhoging 
door incorporatie van reserves, gevolgd door een 
kapitaalvermindering alsnog uit het vermogen van 
de vennootschap zou kunnen worden gehaald (27).

E Overdracht van de aandelen

De aandelen van de S-BVBA mogen, op straffe van 
nietigheid, niet worden overgedragen aan een 
rechtspersoon. Rechtspersonen mogen enkel parti-
ciperen middels een kapitaalverhoging die het ge-
plaatst kapitaal ten minste brengt op 18.550 EUR, 
waardoor de vennootschap haar hoedanigheid van 
S-BVBA verliest (art. 249, § 2 W. Venn.).  

De aandelen van een S-BVBA kunnen daarentegen 
wel overgaan (ten gevolge van overlijden of onder 
de levenden) in handen van een natuurlijke per-
soon. In voorkomend geval moet deze natuurlijke 
persoon tegemoet komen aan dezelfde voorwaar-
den als degene die worden opgelegd aan de op-

van de resultatenrekening van elk van 
beide periodes geboekte afschrijvingen 
en waardeverminderingen;

– de mutaties binnen de voorzieningen 
voor risico’s en kosten geboekt in elke 
periode moeten worden geëlimineerd;

– de geboekte herwaarderingsmeerwaar-
den dienen voor elke periode te worden 
geëlimineerd, en dit zowel binnen het ei-
gen vermogen als binnen de vaste activa.

 Het vermogensstromenoverzicht wordt op-
gesteld volgens het schema opgenomen in 
artikel 88 van het koninklijk besluit van 

 30 januari 2001 of, in voorkomend geval, 
volgens het verkort schema uit artikel 92 van 
het koninklijk besluit van 30 januari 2001. Het 
overzicht moet evenwel zo worden opgesteld 
dat het totaal van de mutaties in de post 
“Geldbeleggingen: overige beleggingen” en 
in de post “Liquiditeiten” als sluitpost wordt 
geplaatst. Op die manier wordt aangegeven 
wat de mutatie in de beschikbare middelen 
van de vennootschap zal zijn na alle overige 
bronnen en aanwendingen en na correcties 
binnen de beschouwde periode. Deze mutatie 
dient te worden verrekend met het beginsaldo 
van deze posten bij de aanvang van elk van de 
twee periodes. Bijgevolg zullen de beschikbare 
middelen op het einde van elke periode wor-
den bepaald. Uiteraard kunnen deze voor elk 
van de twee periodes niet negatief zijn.

 Als alternatief kan het vermogensstro-
menoverzicht zo worden opgesteld dat het 
vertrekt van de cash flow van de vennoot-
schap. De cash flow is de winst of het verlies 
van het boekjaar verhoogd met de geëlimi-
neerde niet-kaskosten en verminderd met de 
uit te keren winst. 

 Met geëlimineerde niet-kaskosten worden 
deze niet-kaskosten (en niet-kasopbrengsten 
zoals de terugneming van afschrijvingen en 
waardeverminderingen) bedoeld die op basis 
van de hogervermelde correcties zijn verwij-
derd uit de bronnen en aanwendingen. Indien 
evenwel nog andere niet-kaskosten (en niet-
kasopbrengsten) werden geëlimineerd, dienen 
deze tevens te worden verwerkt in de bereke-
ning van de cash flow. 

 Om dubbeltelling te vermijden, dient het ei-
gen vermogen dienovereenkomstig te worden 
uitgezuiverd. Dat betekent dat de mutatie 
binnen het eigen vermogen minstens wordt 
verminderd met het verschil tussen de winst of 
het verlies van het boekjaar en de uit te keren 
winst, de geboekte meerwaarden op materië-
le en financiële vaste activa en de tussenkomst 
van de vennoten in het verlies.

In de voorbereidende werkzaamheden wordt 
verder meegegeven dat het financieel plan moet 
worden gehecht aan de oprichtingsakte (24). Noch-
tans is dit geen vereiste die wordt opgelegd door 
het Wetboek van vennootschappen. Bij gebrek aan 
wettelijke basis hiervoor, komt het ons voor dat 

24 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 4.

25 Zie ook T. CarNEwal, “Een eerste 
commentaar op de BVBA 
starter”, Nieuwsbrief notariaat 
2010, afl. 1, p. 3-4.

26 Nieuw art. 332, zesde lid 
W. Venn.; nieuw art. 333, 
tweede lid W. Venn.

27 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 10.

TAA_24_BW.indd   8 1/10/10   10:50



9
Aansprakelijkheid

A. Oprichtersaansprakelijkheid

De wetgever heeft de aansprakelijkheidsgronden 
die gelden voor de oprichters aangepast aan het 
eigen karakter van de S-BVBA.

Vooreerst geldt de klassieke oprichtersaansprake-
lijkheid wegens faillissement binnen de drie jaar 
na de oprichting eveneens voor de oprichters van 
de S-BVBA, met dien verstande dat de aanspra-
kelijkheid wordt weerhouden wanneer het eigen 
vermogen en de ondergeschikte (32) middelen bij 
de oprichting kennelijk ontoereikend waren voor 
de normale uitoefening van de bedrijvigheid gedu-
rende twee jaar (art. 229, 5° W. Venn.). Aangezien 
de notie ontoereikend kapitaal reeds door de recht-
spraak en rechtsleer op deze manier werd ingevuld 
voor wat betreft de gewone BVBA, wordt er in de 
voorbereidende werkzaamheden op gewezen dat 
het niet de bedoeling is met deze regel afbreuk te 
doen aan de wijze waarop deze bepaling wordt ge-
interpreteerd voor gewone BVBA’s, NV’s en CVBA’s 
in de rechtsleer en rechtspraak (33).

Daarnaast voert de wetgever een specifieke aan-
sprakelijkheidsgrond in voor de oprichters van een 
S-BVBA. Zo zullen zij volgens artikel 214, § 2 van 
het Wetboek van vennootschapppen vanaf het der-
de jaar na de oprichting van de S-BVBA hoofdelijk 
aansprakelijk zijn jegens iedere belanghebbende 
voor het eventuele verschil tussen 18.550 EUR en 
het bedrag van het geplaatst kapitaal.

Bovendien staan de oprichters hoofdelijk borg voor 
de verbintenissen van iedere andere besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid starter 
die zij nadien zouden oprichten, en dit tot op het 
ogenblik dat de S-BVBA haar hoedanigheid verliest 
of zodra de ontbinding ervan wordt bekendge-
maakt.

B Aansprakelijkheid van de zaakvoerders

De bepalingen die gelden voor de BVBA zijn 
eveneens van toepassing op de S-BVBA. Bijgevolg 
kunnen de zaakvoerders van de S-BVBA door de 
vennootschap of door derden hoofdelijk aanspra-
kelijk worden gesteld voor alle schade die het 
gevolg is van de niet-naleving van de statuten of 
van de bepalingen uit het Wetboek van vennootschap-
pen (34). Dit zal onder meer het geval zijn wanneer 
de zaakvoerder(s) nalaten tijdig een algemene 
vergadering bijeen te roepen teneinde het kapitaal 
te verhogen.

Fiscale aspecten

Wanneer de S-BVBA haar kapitaal verhoogt door 
incorporatie van de wettelijke reserve, zal dit ge-
deelte niet in aanmerking komen als fiscaal gestort 
kapitaal. Dit kan zijn impact hebben wanneer de 
S-BVBA wenst te genieten van het verlaagd tarief 

richter van een S-BVBA (aandelen niet overdragen 
aan een rechtspersoon – geen participatie van 
meer dan 5 % in een andere vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid – geen equivalent van vijf 
voltijdse werknemers of meer tewerkstellen).

Einde

De S-BVBA kan in principe slechts bestaan gedu-
rende een beperkte periode. Ten laatste vijf jaar 
na de oprichting moet zij immers haar geplaatst 
kapitaal brengen op 18.550 EUR en verliest zij dien-
tengevolge haar statuut van S-BVBA (art. 214, § 2 
W. Venn.). Dezelfde verplichting geldt vanaf het 
ogenblik dat de S-BVBA het equivalent van vijf vol-
tijdse werknemers of meer tewerkstelt.

Wanneer de S-BVBA niet tegemoet komt aan de 
voorgaande verplichting, blijft zij verder bestaan 
als S-BVBA. De vennootschap verliest het statuut 
van S-BVBA immers pas op het ogenblik dat haar 
geplaatst kapitaal werd verhoogd naar 18.550 EUR 
(art. 214, § 2 W. Venn.). Wel zal in voorkomend 
geval de aansprakelijkheid van de oprichter(s) en 
de zaakvoerder(s) kunnen worden weerhouden (28). 
Eveneens vinden de alarmbelprocedure (en de 
daarin vermelde sancties) alsook de volstortings-
verplichting van artikel 213 van het Wetboek van 
vennootschappen toepassing na het verstrijken 
van vijf jaar te rekenen vanaf de oprichting van de 
S-BVBA. 

De S-BVBA die haar geplaatst kapitaal brengt op 
18.550 EUR, moet haar kapitaal volstorten ten 
belope van 6.200 EUR of 12.400 EUR naargelang 
zij eenhoofdig dan wel meerhoofdig is (art. 214, 
§ 2 W. Venn.). De voorschriften inzake volstorting 
bij verhoging van het kapitaal zijn hier niet van 
toepassing (29). Het kapitaal kan overeenkomstig 
artikel 319bis  van het Wetboek van vennootschap-
pen worden verhoogd door incorporatie van de 
wettelijke reserve, door inbreng in geld of door een 
inbreng in natura.

De kapitaalverhoging zal plaatsvinden op de ge-
bruikelijke manier. Dit betekent dat de regels voor 
een statutenwijziging moeten worden nageleefd 
(30). Bijgevolg is een authentieke akte vereist. De 
bepalingen inzake omzetting naar een andere ven-
nootschapsvorm zijn hierbij niet van toepassing (31).

Eenmaal de S-BVBA haar geplaatst kapitaal middels 
een statutenwijziging heeft gebracht op
18.550 EUR, verliest zij haar bijzondere hoedanig-
heid. Vanaf dat ogenblik gaat zij als een gewone 
BVBA door het leven, waarop desbetreffende
bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen 
hun toepassing vinden (art. 249, § 2 W. Venn.).

28 Cf. infra.

29 Cf. art. 305 W. Venn.

30 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 6.

31 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 10.

32 Bedoeld worden de ach-
tergestelde middelen, M.v.T., Parl. 
St. Kamer 2009-10, nr. 2211/001, 
p. 13. 

33 M.v.T., Parl. St. Kamer 2009-10, 
nr. 2211/001, p. 13.

34 Art. 263 W. Venn.

35 Art. 269 WIB/92.
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vennootschapsvormen (o.a. de Britse Limited) die 
de mogelijkheid bieden om de voordelen van de 
beperkte aansprakelijkheid te genieten met een 
beperkt aanvangskapitaal. 

Het is evenwel betwijfelbaar of de S-BVBA een com-
petitief voordeel kan leveren ten aanzien van de 
Britse Limited die – in tegenstelling tot de S-BVBA 
– onbeperkt in de tijd kan blijven voortbestaan en 
gespaard blijft van enige oprichtersaansprakelijk-
heid. Wel kan de S-BVBA een nuttig instrument zijn 
voor de uitoefening van bepaalde beroepen die 
weinig middelen vergen, en toch voldoende inkom-
sten genereren om het (fiscaal) voordeel van de 
vennootschap(sbelasting) te genieten. 

Toch moet in dit verband worden gewezen op de 
hogere kosten die deze variant op de BVBA met 
zich meebrengt. De kapitaalverhoging moet im-
mers gebeuren middels een notariële akte, en de 
opmaak van het financieel plan moet geschieden 
met bijstand van een economische beroepsbeoefe-
naar of een bij koninklijk besluit erkende instantie.

in de vennootschapsbelasting, en een dividend wil 
uitkeren. In voorkomend geval mag immers niet 
meer van 13 % van het gestorte kapitaal worden 
uitgekeerd.

Wanneer het kapitaal van de S-BVBA wordt ver-
hoogd door incorporatie van de wettelijke reserve, 
zal een latere dividenduitkering bovendien aan-
leiding geven tot de inhouding van 25 % roerende 
voorheffing (in plaats van 15 %) (35).

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling is in werking getreden op
1 juni 2010.

Besluit

De wetgever wil met de invoering van de S-BVBA
enerzijds het ondernemerschap stimuleren, en an-
derzijds de concurrentie aangaan met buitenlandse 

La société privée à responsabilité limitée starter passée en revue

Résumé

Afin de stimuler l’entreprenariat et de faire concurrence à certaines formes sociétaires européennes qui peuvent être constituées avec un 
capital de départ insignifiant tout en offrant l’avantage de la responsabilité limitée, le législateur belge a introduit un nouvel instrument, à 
savoir la société privée à responsabilité limitée starter. La SPRL-S peut être constituée avec un capital souscrit se situant entre 1 et 18.549 
euros. En outre, le capital à la constitution ne doit être libéré qu’à concurrence de 1 euro. Le plan financier que les fondateurs sont tenus de 
rédiger dans le cadre de la constitution de la SPRL-S doit obligatoirement être préparé avec l’assistance d’un comptable agréé, d’un expert-
comptable externe ou d’un réviseur d’entreprises, ou encore d’une institution ou organisation agréée par arrêté royal.

Au-delà de leur responsabilité classique en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, les fondateurs sont, au terme d’un 
délai de trois ans après la constitution, tenus solidairement envers les intéressés de la différence entre le capital minimum légal requis pour 
la SPRL (18.550 EUR) et le montant du capital souscrit.

La SPRL-S ne peut exister que pendant une période limitée. Au plus tard cinq ans après sa constitution elle doit, en effet, porter son capital 
souscrit à 18.550 euros. Cette obligation vaut également à partir du moment où la SPRL-S occupe l’équivalent de cinq travailleurs temps 
plein. La SPRL-S perd son statut de « starter » au moment où son capital est porté à 18.550 EUR. 

The private limited company “Starter” scrutinised 

Summary

In order to stimulate entrepreneurship and to be able to compete with certain foreign company forms that can be established with a 
negligible capital and at the same time offer the advantage of limited liability, the Belgian legislator has introduced a new instrument: the 
Private Limited Company Starter (or S-BVBA in Dutch/SPRL-S in French). The S-BVBA/SPRL-S can be incorporated with a capital of minimum 
1 EUR and maximum 18,549 EUR. Upon incorporation, the capital must be paid up in full to the amount of 1 EUR only. The financial plan 
drawn up by the incorporators for the purpose of the incorporation of a S-BVBA/SPRL-S, however, must be written with the assistance of an 
accountant, a bookkeeper, an auditor or an institution or organisation certified by Royal Decree. 

Apart from the usual incorporator’s liability for bankruptcy within three years of incorporation, the incorporators can be held liable as from 
the third year after incorporation for the difference between the legal minimum capital for limited liability companies (which is 18,550 EUR) 
and the actual capital issued.

The S-BVBA/SPRL-S is limited in time. Five years after incorporation at the latest, the capital issued must be increased to 18,550 EUR. This 
also applies as from the moment the S-BVBA/SPRL-S employs the equivalent of five employees. The S-BVBA/SPRL-S loses its capacity as 
S-BVBA/SPRL-S as from the moment its capital is raised to 18,550 EUR.
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Table ronde sur l’application des normes
IFRS pour PME / Rondetafelgesprek over de 
toepassing van IFRS voor KMO’s

Pascal MINNE

Le 3 juin 2010, le professeur Pascal Minne a animé une table ronde sur les normes IFRS 
pour PME réunissant Yvan SteMpnierwSky, Véronique weetS et Johan ChriStiaenS. Jan Ver-
hoeye, Président de la Commission des normes comptables, avait été convié mais n’a pu 
participer à la table ronde. L’avis de l’UCM sur la question est également repris dans le 
compte-rendu ci-après via l’intervention de Clarisse raMakerS, conseillère juridique au 
sein de l’UCM.

Op 3 juni 2010 heeft professor Pascal Minne een rondetafelgesprek voorgezeten over 
IFRS voor KMO’s met als deelnemers Yvan SteMpnierwSky, Véronique weetS en Johan 
ChriStiaenS. Jan Verhoeye, voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, 
was ook uitgenodigd, maar kon niet aanwezig zijn voor het rondetafelgesprek. Het 
standpunt van de ondernemersorganisatie UCM hieromtrent werd tevens opgenomen 
in het verslag hieronder via de tussenkomst van Clarisse raMakerS, juridisch adviseur 
van de UCM.

Steven DE BlauwE et Ludivine vErBoogEN ont, en tant 
que collaborateurs de l’IRE, préparé le compte - 
rendu de la table ronde.

Pascal Minne: Le 19 novembre 2009, la Commission 
européenne a pris l’initiative de publier un Consul-
tation Paper sur les normes internationales d’in-
formation financière (IAS/IFRS) pour les petites et 
les moyennes entreprises. Le Président de la Com-
mission des Normes comptables, Jan VERHOEYE, 
a réuni des interlocuteurs sociaux et d’éminentes 
institutions belges afin de dégager une position 
commune sur le Consultation Paper de la Commis-
sion européenne. L’avis remis par la CNC, estimant 
inopportun le passage aux normes IFRS pour les 
PME, est censé refléter la position de la Belgique. 
Cependant, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises 
ne partage pas cet avis et se positionne en nette 
faveur du passage aux normes IFRS pour PME (1).  
Pourquoi cette discordance ?

Yvan SteMpnierwSky: Effectivement, en Belgique, les 
stakeholders sont, dans leur grande majorité, sinon 
hostiles, à tout le moins très sceptiques à l’égard 
des IFRS tant dans leur version complète (le « Big 
Book » qui compte près de 3.000 pages) que dans 
leur version simplifiée (le « Small Book » ou « IFRS 
pour PMEs » qui compte 230 pages) et ce pour di-
verses raisons tenant notamment à la trop grande 
complexité de ces normes, à leur utilité, etc. Au 
sein de l’IRE par contre,  il semble être considéré 
que l’application des IFRS pour PME constitue une 
solution rapide et efficace pour moderniser le droit 
comptable belge. L’IRE estime, semble-t-il, qu’il 
faut modifier le droit comptable belge et qu’un tel 
processus, s’il devait être basé sur une réforme  

Participants
Deelnemers

Pascal MiNNE, président de la table ronde, est pro-
fesseur ordinaire à l’ULB (Solvay Brussels School 
of Economics and Management) où il enseigne 
les cours d’impôt des sociétés, de planification 
fiscale internationale et d’imposition des dirigeants 
d’entreprise. Il est l’auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques en droit fiscal belge et étranger. 
Pascal MINNE est également administrateur-dé-
légué de Petercam et administrateur de quelques 
autres sociétés cotées et non-cotées.

Johan CHrisTiaENs is professor Vakgroep Accountan-
cy en Bedrijfsfinanciering aan de UGent, director 
Accounting Research Public Sector (ARPS) UG-EY 
en bedrijfsrevisor bij Ernst & Young.

Véronique wEETs is senior IFRS trainer, managing 
partner bij Cethys en professor International  
Accounting aan de VUB en aan de UA.

Yvan sTEMpNiErwsky est avocat (of counsel) chez 
Loyens & Loeff, maître de conférences aux  FUCaM 
et à l’ULB et professeur invité à la KUL. Il a été pré-
cédemment secrétaire général de la Commission 
des Normes Comptables (ci-après CNC) et en est 
membre honoraire. Il est l’auteur de nombreuses 
publications scientifiques en droit comptable no-
tamment. 

Clarisse raMakErs  est conseillère juridique au sein 
du service d’études de l’UCM (Union des Classes 
Moyennes).

1 Voir D. VaN CuTsEM « Consultation
européenne sur l’IFRS pour PME: 
le Conseil de l’IRE y est favorable», 
TAA n° 23, p. 13-15.
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connaissance des produits (revenue recognition), de 
principes en matière de comptabilité de couverture 
(hedge accounting), etc. 

Johan ChriStiaenS: We mogen het IFRS-vraagstuk 
niet zien als een keuze voor Belgian GAAP of IFRS. 
Alles hangt af van het perspectief waarin men de 
economische en financiële informatie wil tonen ten 
bate van de gebruikers. IFRS is eerder afgestemd 
op het gebruikersperspectief, waarin  rapportering 
over de winstgevendheid van de onderneming pri-
meert. Het is echter goed mogelijk om financiële 
informatie voor te stellen in functie van een andere 
doelstelling. Zo kan men de jaarrekening voorstel-
len in IFRS, maar kan men tevens rapporteren 
aangepast aan de noden van de fiscus, de onderne-
mingsraden en de andere stakeholders.

Yvan SteMpnierwSky: Hors ces catégories des socié-
tés cotées qui constituent une niche particulière, il 
faut se poser la question de savoir quel est le besoin 
que l’on assigne à la comptabilité et aux comptes 
annuels pour toutes les autres entreprises. Réduit-
on le rôle de la comptabilité à la perception d’impôt 
ou à un instrument de gestion ou lui assigne-t-on 
d’autres objectifs ?

Pascal Minne: Imaginons l’hypothèse d’une société 
cotée en bourse qui est obligée de passer sous IFRS. 
La majorité des stakeholders continuent à deman-
der les comptes statutaires établis en Belgian GAAP 
afin de pouvoir comprendre la situation financière 
de la société. Les particuliers vont-ils être à même 
de comprendre la situation financière de cette so-
ciété si celle-ci est établie selon le référentiel IFRS ?

Yvan SteMpnierwSky: Un exemple parlant peut être 
trouvé dans les Sicafi dont on sait que leur statut de 
sociétés cotées les oblige à établir leurs comptes 
consolidés conformément aux IFRS adoptées en 
Europe. Les Sicafi qui ne sont pas tenues d’établir 
des comptes consolidés – à défaut de contrôle 
d’une filiale -  doivent néanmoins établir leurs 
comptes statutaires selon les IFRS afin de permet-
tre la comparaison de toutes les Sicafi entre elles, 
qu’elles doivent établir des comptes consolidés ou 
pas. L’image ressortissant des comptes établis se-
lon les IFRS est-elle plus fidèle que celle fournie par 
les comptes établis selon le référentiel comptable 
belge ? Le concept d’image fidèle est un concept 
relatif mais j’estime en ce qui me concerne que les 
informations fournies par l’application du référen-
tiel IFRS sont en tout cas plus pertinentes.

Pascal Minne: Peut-être mais les particuliers belges 
estiment que les IFRS sont trop compliquées, trop 
détaillées, qu’elles imposent trop d’annexes et trop 
d’informations à fournir. Le volume de ces règles 
impressionne et les gens ne font plus la part des 
choses entre ce qui est nécessaire ou pas. L’objectif 
des IFRS est-il atteint ?

Johan ChriStiaenS: Dit is een algemeen probleem 
waar elke modellering van de werkelijkheid door 
middel van een boekhoudsysteem onderhevig aan 
is. Telkens eisen de standaardzetters dat het boek-
houdsysteem zoveel mogelijk in lekentaal begrijp-
baar en beknopt dient te zijn. Dit is geen essentiële 

préalable des directives comptables serait trop 
long et trop compliqué.

Pascal Minne: La position de l’IRE n’est-elle pas une 
solution par défaut ?

Yvan SteMpnierwSky: Tout à fait, c’est un pis-aller. 
A défaut de pouvoir faire évoluer le droit compta-
ble belge par une modernisation progressive et à 
défaut de pouvoir faire évoluer les Quatrième et 
Septième directives européennes, l’IRE préconise 
d’appliquer directement les normes IFRS pour PME.

Johan ChriStiaenS: Het IBR streeft graag naar stan-
daarden, zoals IFRS, die algemeen aanvaard zijn en 
die ruimer toepasbaar zijn dan enkel in de Belgische 
context. Het is inderdaad zo dat er behoefte is aan 
harmonieuze afdwingbare standaarden, tevens 
voor KMO’s, maar dat wil niet zeggen dat er slechts 
één boekhoudsysteem hoeft te zijn voor iedereen 
(‘one-size-fits-all’). Verschillende types van gebrui-
kers hebben verschillende behoeften en bijgevolg 
is er nood aan meer dan één boekhoudsysteem.

Pascal Minne: L’objectif est donc de simplifier et 
d’harmoniser le droit comptable belge afin d’éviter 
d’avoir plusieurs systèmes comptables différents ?

Véronique weetS: Naar mijn mening heeft het IBR 
ingezien dat België zich niet mag verstoppen voor 
de globalisering, zodat het aannemen van IFRS 
een logisch gevolg hiervan is. Tevens is iedereen 
ervan overtuigd dat wij moeten moderniseren en 
verhindert de tijd en de kennis ons enigszins om 
de Belgische boekhoudwetgeving helemaal om te 
vormen. Bijgevolg zou het aannemen van IFRS voor 
KMO’s, waar experts reeds geruime tijd aan heb-
ben gewerkt, soelaas kunnen bieden.

Pascal Minne: Les arguments de la CNC contre les 
IFRS pour PME sont ceux que l’on entend partout 
à savoir : c’est un référentiel trop lourd, inadapté 
en Belgique, le coût de son application est énorme, 
l’intérêt est peu important pour la plupart des 
entreprises, etc. Selon l’IRE, l’intérêt est évident 
pour les filiales, les sociétés cotées en bourse et 
les PME faisant appel à de gros crédits auprès des 
banques mais qu’en est-il des petites et très petites 
entreprises ?

Véronique weetS: Persoonlijk ben ik eigenaar van 
een zeer kleine onderneming en ik kan zeggen dat 
de toepassing van full IFRS voor mij helemaal niet 
duur is. Naar mijn mening verstaan veel eigenaars 
van KMO’s niet wat IFRS precies inhoudt en denken 
ze onterecht dat de toepassing van IFRS in hun on-
derneming de kosten gevoelig zal verhogen. Ech-
ter, in de realiteit is deze omschakeling naar IFRS 
voor KMO’s helemaal niet complex, maar zoals het 
spreekwoord luidt: “onbekend is onbemind”.

Yvan SteMpnierwSky: Dans différents domaines, le 
développement actuel du droit comptable belge 
est insuffisant pour permettre la traduction adé-
quate des opérations menées par une entreprise et 
il faut se référer à des référentiels comptables inter-
nationaux. Que l’on pense par exemple à l’absence 
en droit belge de principes clairs en matière de re-

Johan CHRISTIAENS 
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financier (établissement de crédit ou entreprise 
d’assurances) . 

Cela étant, les PME familiales belges peuvent trou-
ver un intérêt à établir leurs comptes consolidés 
conformément aux IFRS - et donc faire usage de la 
faculté prévue par le droit belge d’opter volontaire-
ment pour les IFRS adoptées en Europe - dans diffé-
rentes hypothèses liées par exemple à la transmis-
sion du groupe à un horizon de quelques années, 
faute de descendants intéressés. L’établissement 
des comptes consolidés dans un langage intelligi-
ble par le plus grand nombre permettra plus facile-
ment la cession du groupe.   

En outre, il existe aujourd’hui en Belgique une gran-
de dichotomie entre les comptes statutaires et les 
comptes consolidés : les comptes statutaires sont 
établis selon le droit comptable belge qui contribue 
à déterminer le bénéfice imposable et distribuable. 
Ces comptes statutaires ont donc une fonction ju-
ridique primordiale. En revanche, on ne tire aucune 
conséquence juridique  des comptes consolidés  
alors que ceux-ci sont établis selon un référentiel 
international considéré comme supérieur au droit 
belge et qu’ils font l’objet de beaucoup plus de 
discussions dans les assemblées générales! C’est 
contradictoire car les comptes statutaires qui don-
nent lieu à des conséquences juridiques fondamen-
tales sont établis selon un référentiel comptable 
passablement vieilli et les comptes consolidés qui 
ne donnent lieu à aucune conséquence juridique 
sont établis selon un référentiel internationalement 
accepté. Ces deux systèmes peuvent-il continuer 
aujourd’hui à coexister alors que tous les pays vois-
ins (France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
etc.) sont ouvertement favorables aux IFRS ? A mon 
sens, il est temps d’évoluer et la position de l’IRE 
me semble être en phase avec ce qui se passe en 
Europe.

Johan ChriStiaenS: Er is inderdaad een gedifferenti-
eerd gebruik nodig binnen het systeem van IFRS, 
want bijvoorbeeld KMO’s hebben gans andere ge-
bruikers dan beursgenoteerde ondernemingen.

Pascal Minne: L’établissement des comptes IFRS, 
c’est lourd et ça coûte beaucoup d’argent. Qu’en 
pense le patron de PME qui a 10-15 employés ?

Yvan SteMpnierwSky: Il y a deux éléments de réponse 
à cette question : pour les sociétés cotées, le pas-
sage aux IFRS dans leur version complète a coûté 
très cher, c’est incontestable.  

S’agissant de la version simplifiée des IFRS, les IFRS 
pour PME, il me semble que la situation est très 
différente tant les simplifications apportées sont 
nombreuses. 

Je crois même pouvoir affirmer que le changement 
serait moindre que celui qui a été effectué en 2003 
pour le secteur associatif qui s’est vu imposer, du 
moins pour les grandes et très grandes ASBL, AISBL 
et fondations, des obligations comptables - inspi-
rées de celles applicables aux sociétés - beaucoup 
plus développées que celles qui étaient jusqu’alors 
de mise.    

kritiek op IFRS, maar wel een contrainte waar ieder 
boekhoudsysteem onderhevig aan is.

Pascal Minne: Prenons l’exemple d’un particulier 
qui souhaite investir dans une société cotée, va-t-il 
comprendre les comptes de cette société établis 
selon les IFRS ? 

Yvan SteMpnierwSky: Si l’investisseur potentiel 
veut en prendre la peine, il est bien mieux in-
formé que par le passé sur la situation financière 
de l’entreprise grâce au référentiel IFRS. A titre 
d’exemple, les comptes IFRS requièrent  un tableau 
des flux de trésorerie qui n’est absolument pas 
obligatoire selon le référentiel comptable belge. 
Cet état, ainsi, il est vrai, que les nombreuses in-
formations à fournir dans l’annexe des comptes 
IFRS, peuvent constituer de remarquables sources 
d’informations pour l’utilisateur des comptes IFRS, 
quel qu’il soit, investisseur potentiel, travailleur, 
créancier, etc.

Pascal Minne: Le but de clarté des IFRS est-il atteint ?

Johan ChriStiaenS: Twee belangrijke principes van 
IFRS zijn relevantie en verstaanbaarheid. In de 
praktijk zijn er echter veel ondernemingen die hun 
jaarrekeningen niet altijd glashelder voorstellen 
(bv. waarderingsregels in de toelichting), dus moet 
er hieromtrent zeker nog aan IFRS gesleuteld wor-
den. Toch gelden de problemen van relevantie en 
verstaanbaarheid niet exclusief voor IFRS, want ook 
tijdens de invoering van Belgian GAAP in de jaren 
1970 ondervond men dergelijke problemen.

Pascal Minne: Vous n’estimez donc pas que l’inves-
tisseur potentiel qui consulte les comptes établis 
selon les IFRS est noyé d’information?

Johan ChriStiaenS: Hieromtrent zou ik graag wijzen 
op een leemte in het wetenschappelijk onderzoek. 
Er is namelijk een ernstig tekort aan user need re-
search op het gebied van financiële rapportering. 
Zo weten de standaardzetters eigenlijk niet altijd 
wie de gebruikers zijn en voor welke doelstelling ze 
de financiële rapportering consulteren. Bijgevolg 
wordt er voor vele groepen van gebruikers overtol-
lige of onaangepaste informatie opgenomen in de 
jaarrekeningen. 

Véronique weetS: Naar mijn mening weet de on-
derneming zelf goed wie haar gebruikers zijn en 
zou het ook haar verantwoordelijkheid moeten 
zijn om de jaarrekening hieraan aan te passen, wel 
steeds met de principes van de standaardzetters in 
het achterhoofd te houden.

Pascal Minne: Quel est l’intérêt, pour l’entrepreneur 
PME, de tenir ses comptes en IFRS ?

Yvan SteMpnierwSky: Il faut rappeler tout d’abord 
que l’IFRS pour PME n’est en principe pas conçue 
spécifiquement pour ce que nous entendons par 
« PME », par référence aux critères de l’article 15 
du Code des sociétés. La norme « IFRS pour PME » 
s’adresse à toutes les sociétés qui ne sont pas con-
frontées à une « public accountability » découlant 
de leur statut de société cotée ou d’établissement 

Véronique WEETS
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ondernemingen. Wanneer de Belgische wetge-
ver IFRS aan de KMO’s zou opleggen, is de kans 
groot om in een volgende stap IFRS tevens op te 
leggen aan grote en zeer grote VZW’s. Hier gaat 
echter een probleem mee gepaard omdat IFRS, 
zoals reeds aangehaald, de winstgevendheid van 
desbetreffende onderneming vooropstelt, terwijl 
bij VZW’s en dergelijke rechtspersonen zonder 
winstoogmerk de middelenbesteding de finaliteit 
is. Misschien zou de toepassing van een soort IPSAS 
(i.e. International Public Sector Accounting Standards) 
voor verenigingen soelaas kunnen bieden, alhoewel 
deze op hun beurt grotendeels gebaseerd zijn op 
de IFRS-normen. Toch moet hieromtrent gezegd 
worden dat de reeds aangehaalde wetswijzigingen 
sinds 2003 voor de VZW’s ervoor gezorgd hebben 
dat enkele belangrijke hindernissen overwonnen 
werden in de Belgische wetgeving, waar het IFRS 
boekhoudkader daarentegen niet is op afgestemd. 
Voorbeelden hiervan zijn het boekhoudkundig re-
gelen van subsidies, schenkingen, e.d. (i.e. de non-
exchange transactions). 

Pascal Minne: Quand on parle d’étendre les IFRS aux 
PME, l’on pense à une extension optionnelle ou 
obligatoire ? Cette extension sera-t-elle applicable 
aux comptes statutaires ou aux comptes consoli-
dés ?

Yvan SteMpnierwSky: Distinguons bien la question 
des comptes consolidés de celle des comptes sta-
tutaires.

S’il y a obligation pour une société belge d’établir 
des comptes consolidés, cela signifie que l’on a af-
faire à une société assez grande pour appliquer les 
IFRS dans leur version non simplifiée. Il me semble 
impensable, d’envisager que des comptes conso-
lidés soient établis selon d’autres règles que celles 
déjà mises en œuvre par les sociétés cotées, les 
entreprises d’assurances et les établissements de 
crédit pour leurs comptes consolidés.
  
En ce qui concerne les comptes statutaires,  il y a, 
à mon sens, deux possibilités : soit on rend l’IFRS 
pour PME obligatoire, soit on modernise le droit 
comptable belge en s’inspirant de cette norme, 
ce qui a ma préférence car cette approche permet 
une adaptation « à la carte » du droit belge en 
n’empruntant à la norme IFRS pour PME (ou aux 
normes IFRS vues globalement) que ce qui nous 
paraît susceptible d’enrichir le droit comptable bel-
ge. Si, en revanche, la Belgique choisit la première 
possibilité et opte plutôt pour la norme IFRS pour 
PME en tant que telle, l’application ne pourra pas 
avoir lieu sur une base volontaire car on pourrait 
alors se retrouver avec des entreprises continuant 
à appliquer le droit comptable belge et d’autres 
optant pour la norme IFRS pour PME : les comptes 
statutaires seraient donc établis « à deux vitesses » 
ce qui serait extrêmement problématique surtout 
d’un point de vue fiscal.

En toute hypothèse, j’exclus personnellement 
l’application des IFRS dans leur version non simpli-
fiée aux comptes statutaires des entreprises.

Imposer aux sociétés belges d’établir leurs comp-
tes statutaires conformément aux IFRS pour PME 
constituerait une adaptation beaucoup moins 
importante que celle qui a été exigée du secteur 
associatif en 2003.

En effet, il faut bien distinguer la version intégrale 
des normes parfois appelée « Big book » de la norme 
IFRS pour PME appelée parfois « Small Book ». Le Big 
book est très compliqué, il contient désormais près 
de 3.000 pages et requiert la publication de nom-
breuses annexes. En revanche, le but du Small Book 
est vraiment de simplifier : il contient 230 pages et 
impose beaucoup moins d’annexes. L’application 
du Small Book n’imposera pas de révolution comp-
table aux entreprises belges. Son application doit 
néanmoins être facilitée, accompagnée pour aider 
les entreprises.

Johan ChriStiaenS: De kritiek dat IFRS te moeilijk 
zou zijn gaat niet op, want IFRS is iets dat voortdu-
rend wordt bijgestuurd door de standaardzetters 
volgens de noden van de KMO stakeholders. Bo-
vendien was de overgang die vele VZW’s in 2003 
hebben ondergaan, namelijk deze van een weinig 
gereguleerde kasboekhouding naar een vermo-
gensboekhouding, veel moeilijker en abrupter dan 
deze die we met de implementatie van IFRS voor 
KMO’s zouden meemaken.

Véronique weetS: Bovendien is het belangrijk om 
te weten dat vele KMO’s hun boekhouding volledig 
uitbesteden aan een erkende boekhouder, die dan 
zelf schaalvoordelen zou kunnen behalen wanneer 
hij IFRS dient toe te passen voor zijn ganse cliënten-
portefeuille.

Pascal Minne: Auriez-vous un exemple concret ré-
vélant l’intérêt évident de l’application des IFRS en 
Belgique aujourd’hui ?

Yvan SteMpnierwSky: Outre l’exemple déjà mention-
né du tableau des flux de trésorerie qui constitue 
un état dont de nombreux stakeholders pourraient 
faire un bon usage, on peut penser à l’obligation 
prévue par la norme IAS 12 - et pas en droit comp-
table belge - de présenter les actifs et passifs 
d’impôt différés au bilan. Il s’agit là d’une donnée 
tout à fait pertinente pour différentes catégories 
de lecteurs des comptes. On peut aussi penser à 
la méthodologie prévue par la norme IAS 36  pour 
mesurer la valeur d’utilité d’un actif, aux dévelop-
pements que contient la norme IAS 19 pour ce qui 
concerne l’importante matière des avantages pos-
térieurs à l’emploi (Defined Contribution Plan et De-
fined Benefit Plan) ou à la matière des instruments 
financiers (traitement comptable des dérivés, 
présentation des instruments financiers hybrides, 
évaluation, comptabilité de couverture, etc.).

Pascal Minne: Professeur CHRISTIAENS, que pensez-
vous de l’application de IFRS aux associations et 
établissements publics ?

Johan ChriStiaenS:  Voor de grote en de hele grote 
VZW’s zijn er sinds 2003 verschillende wetswijzi-
gingen gebeurd, grotendeels gebaseerd op het 
vennootschapsrecht en het boekhoudrecht voor 

Yvan STEMPNIERWSKY 
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Véronique weetS:  Het gevaar bestaat inderdaad 
in het feit dat wanneer men weet dat desbetref-
fende jaarrekening gebruikt wordt als basis om de 
belastingen te berekenen, men zou neigen deze 
jaarrekening anders dan getrouw te presenteren. 
Daarom pleit ik voor zoveel mogelijk splitsing tus-
sen beide denkpistes.

Pascal Minne: Amortissement accéléré, dégres-
sif, etc. Ne pensez-vous pas que l’impact va être 
énorme et qu’il ne faut pas négliger ce change-
ment ?

Yvan SteMpnierwSky: Oui, c’est vrai.  C’est pour 
cela qu’à mon sens, la meilleure solution consiste 
à  moderniser le droit comptable belge, touche 
par touche, en s’inspirant de la norme IFRS pour 
PME, en concertation avec l’administration fiscale, 
le Conseil Central de l’Economie et les Instituts 
professionnels. La Commission des Normes comp-
tables pourrait à cet égard jouer un rôle important. 
Toutes les adaptations à apporter et susceptibles 
de trouver leur inspiration dans les normes IFRS ne 
doivent pas nécessairement prendre la forme de 
modifications réglementaires. Dans certains cas, 
des avis de la Commission seraient plus adéquats.

Johan ChriStiaenS: Indien men beslist om een be-
paald boekhoudkader te hanteren, kan er echter 
wel nog altijd in functie van de gebruikers van de 
specifieke financiële informatie een aangepaste 
presentatie gebeuren op basis van hun persoonlijke 
noden.

Yvan SteMpnierwSky: Si on modernise le droit comp-
table belge en se basant sur l’IFRS pour PME, on 
devrait aussi en profiter pour expliciter certains 
principes comptables (principe de réalisation – re-
venue recognition) et sans doute alléger le contenu 
de l’annexe des comptes des petites sociétés 
(schéma abrégé).

Pascal Minne: L’administration fiscale va s’opposer 
aux IFRS car elle ne peut pas contrôler les comptes 
établis selon les IFRS. L’aspect de la fiscalité est 
donc un obstacle de taille à l’application des IFRS 
pour les PME ?

Yvan SteMpnierwSky: C’est vrai et c’est une raison de 
plus en faveur de la modernisation progressive du 
droit comptable belge, si elle est possible.   Cela dit, 
je connais des fonctionnaires de l’administration 
fiscale qui se servent de ce qu’il y a dans les comp-
tes consolidés IFRS pour contrôler les comptes sta-
tutaires mais c’est encore très rare, il est vrai.

Pascal Minne: Les normes IFRS doivent elles 
s’appliquer à toutes les PME ou seulement à 
certaines d’entre elles ? 

Yvan SteMpnierwSky: Comme je l’ai indiqué, mal-
gré son intitulé « IFRS pour PME », cette norme a 
vocation à s’appliquer à toutes les sociétés qui ne 
sont pas cotées et à toutes les sociétés qui ne sont 
pas des structures financières. En conséquence, 
si l’idée de la modernisation du droit compta-
ble belge avec la norme IFRS pour PME (ou les 
normes IFRS dans leur globalité) comme source 

Johan ChriStiaenS:  Naar mijn mening mag men ad-
ditioneel tonen en publiceren in de jaarrekeningen 
wat men wil, op voorwaarde dat een bepaald mini-
mum aan financiële rapportering openbaar wordt 
gemaakt, zoals ook krachtens de wet wordt vereist. 
IFRS kent hierin een uitgebreidere en modernere 
aanpak in vergelijking met het iets oudere Belgisch 
boekhoudrecht.

Yvan SteMpnierwSky: Il n’est pas nécessaire, en mo-
dernisant le droit comptable belge, d’avoir pour 
objectif de rendre celui-ci totalement conforme 
aux normes IFRS dans leur globalité. En revanche, il 
serait utile de s’inspirer de la norme IFRS pour PME 
pour moderniser le droit comptable belge.

Véronique weetS:  In een ideale wereld ben ik hele-
maal te vinden voor de volledige naleving van IFRS 
voor KMO’s, zodat er op deze manier geen con-
flicten zouden zijn met het Belgisch boekhouden. 
Echter, in de realiteit is dit niet gemakkelijk omdat 
hier vooral veel kennis en ervaring aan te pas dient 
te komen.

Pascal Minne: Et quid de la fiscalité ? Aujourd’hui, 
les comptes sont établis selon l’arrêté royal du 30 
janvier 2001 et le principe en la matière mentionné 
dans le rapport au roi précédant l’arrêté royal du 8 
octobre 1976 est que l’administration fiscale doit  
accepter les comptes annuels d’une entreprise s’ils 
ont été établis selon les dispositions comptables à 
moins qu’une disposition fiscale n’y déroge. Quid si 
l’on passe aux IFRS pour les comptes statutaires ? Le 
ministre des finances ne doit-il pas pouvoir utiliser 
des comptes cohérents d’année en année afin de 
pouvoir établir son budget plutôt que des comptes 
erratiques comme on peut le voir selon les IFRS ?

Yvan SteMpnierwSky: C’est effectivement un problè-
me en Belgique où l’on estime que l’on ne peut pas 
étendre les normes IFRS - de quelque manière que 
ce soit -  aux comptes statutaires car on ne sait pas 
quel en sera l’impact sur la fiscalité. Ainsi, un grou-
pe de travail mis en place par le Gouvernement il y 
a plusieurs années déjà avait conclu ses travaux en 
considérant qu’il était possible d’étendre les IFRS 
aux comptes statutaires pour autant que cela reste 
neutre fiscalement au niveau micro-économique 
de chaque entreprise. Comment faire pour que ce 
soit neutre au niveau micro-économique ? Est-il 
possible de tenir une comptabilité IFRS qui soit 
neutre d’un point de vue fiscal ?

Johan ChriStiaenS: Door de historische link tussen 
fiscaliteit en boekhouding in België dienen tal van 
reconciliaties te worden gedaan om vanuit het 
boekhoudkundig resultaat te komen tot het fiscaal 
resultaat van een onderneming. Op deze manier is 
de fiscus tevens een andere gebruiker van de jaar-
rekening, zoals reeds eerder vermeld. Ik meen ook 
enerzijds dat de financiële rapportering volgens 
IFRS respectvol kan gehouden worden voor de ene 
gebruikersgroep en anderzijds een serie reconcili-
aties kan gebeuren specifiek voor de andere, i.h.b. 
de fiscale gebruikersgroepen. We kunnen met an-
dere woorden de boekhouding perfect “tweetalig”, 
of zelfs “drietalig” laten werken.
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d’inspiration n’était pas retenue et qu’on décide 
d’opter pour la norme IFRS pour PME en tant que 
telle, il me paraît que le remplacement des articles 
22 à 105 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 por-
tant exécution du Code des sociétés (dispositions 
relatives aux comptes annuels) par l’IFRS pour 
PME devrait valoir pour toutes les sociétés tenues 
d’établir des comptes annuels conformément à 
cet arrêté royal, à peine, à nouveau de créer un 
droit des comptes annuels à deux vitesses avec les 
risques fiscaux que l’on entrevoit aisément (règles 
d’évaluation différentes, etc.).

Johan ChriStiaenS:  Voor de (zeer) kleine KMO’s is 
het denken aan IFRS een contradictio in terminis 
omdat hun conceptueel boekhoudkader een ander 
kader is dan dat van de grote ondernemingen, waar 
het rapporteren van winstgevendheid primordiaal 
is. In kleine familiezaken speelt boekhoudkundige 
informatie naar bijvoorbeeld erfopvolging een be-
langrijkere rol. Toch zie ik in de toekomst een plaats 
weggelegd binnen de IFRS voor een boekhoudka-
der dat gas terugneemt van het louter mikken op 
winstgevendheid en de fair-value ingesteldheid.
 
Pascal Minne: Ce serait temporaire ou dans un but 
d’application globale dans le long terme ?

Johan ChriStiaenS: Stel dat we morgen alle KMO’s 
verplichten om IFRS aan te nemen, dan zullen de 
standaardzetters merken dat ze onvoldoende re-
kening houden met de andere ingesteldheid van 
jaarrekening-lezers van KMO’s. Het ligt voor de 
hand dat de IFRS-standaardzetter zijn conceptueel 
kader (licht) dient aan te passen in functie van de 
specifieke behoeften van de gebruikers. Vanuit de 
KMO’s kunnen we dan het raamwerk van de IFRS 
verruimen en variabiliseren, of zoals het spreek-
woord zegt: “If you can’t beat them, join them”. 

Véronique weetS: Naar mijn mening mogen kleine 
ondernemingen niet onderschat worden, want 
zij kennen hun gebruikers het best. Voor de grote 
KMO’s zou full IFRS mogelijk moeten worden, maar 
de uiteindelijke keuze zou aan de onderneming 
zelf moeten blijven en dus niet bij wet opgelegd 
worden.

Pascal Minne: Madame RAMAKERS, que pense 
l’Union des Classes Moyennes de la position de l’IRE 
en faveur de l’application des normes IFRS pour 
PME ?

Clarisse raMakerS: L’UCM est favorable au main-
tien d’exigences comptables pour les PME car 
l’établissement des comptes annuels est un des 
moments privilégiés où l’entrepreneur de PME 
se penche sur la gestion de sa société. En outre, 
l’UCM recommande le passage à une comptabilité 
plus analytique au sein des PME en vue d’améliorer 
la gestion de celles-ci mais n’est pas favorable à 
l’application des normes IFRS aux PME. En effet, 
l’application des normes IFRS à toutes les PME 
belges ne tient pas compte du fait que la catégorie 
de PME recouvre deux types de sociétés très dif-
férentes en Belgique : les sociétés employant trois 
personnes ou 250 personnes fonctionnent très dif-
féremment tant au niveau de leur organisation que 

de leur gestion. Dans les PME employant un petit 
nombre de personnes, l’effectif ne sera sans doute 
pas suffisant pour parvenir à mettre en œuvre 
ce nouveau référentiel. La plus grande crainte de 
l’UCM est donc que l’application du référentiel IFRS 
entraîne de nombreuses complications adminis-
tratives plutôt que d’apporter un outil de gestion 
efficace pour les entreprises.

En outre, la position défavorable de la BNB vis-à-vis 
des IFRS pour PME est également significative pour 
l’UCM. En effet, les statistiques émises par la BNB 
sont largement utilisées par l’UCM pour mettre 
en exergue les problématiques rencontrées par 
les PME. L’UCM s’inquiète donc des conséquences 
pour ses membres si la BNB rencontre des difficul-
tés à remettre ces statistiques en raison d’un chan-
gement de référentiel comptable.

Pascal Minne: Il est compréhensible que l’UCM 
soit sceptique à l’égard des IFRS dans leur version 
complète qui compte près de 3.000 pages. Que 
pensez-vous néanmoins des IFRS dans leur version 
simplifiée qui compte 230 pages? 

Clarisse raMakerS: La charge administrative d’un 
changement total de référentiel inquiète l’UCM. La 
gestion de la comptabilité des PME est déjà com-
plexe aujourd’hui et la plupart des indépendants et 
des PME ont tendance à confier de plus en plus de 
responsabilités à leur comptable. Si on change de 
référentiel et qu’on complique encore la gestion 
comptable, les responsables de PME risquent de 
faire une confiance aveugle en leur comptable et 
donc de ne plus avoir de prise sur la comptabilité 
de leur société ce qui n’est évidemment pas judi-
cieux.

Pascal Minne: Vous avez exprimé précédemment 
que le moment de l’établissement des comptes 
annuels est un moment privilégié pour les entre-
preneurs de s’intéresser à la gestion de leur PME. 
Pensez-vous que le référentiel IFRS pourrait appor-
ter une plus-value à cette gestion ?

Clarisse raMakerS: En matière comptable, l’UCM 
préconise la concertation entre le comptable et 
l’entrepreneur. Si on impose un référentiel obliga-
toire, la comptabilité ne constituera plus un outil 
de gestion mais une obligation pour les entrepre-
neurs. L’UCM est favorable à la mise à disposition 
d’outils pour aider à la gestion des PME plutôt qu’à 
la soumission à un référentiel obligatoire.

Pascal Minne: Que préconisez-vous pour l’avenir ? 
Le maintien du système actuel Belgian GAAP ?

Clarisse raMakerS: Oui, en l’adaptant en fonction de 
la taille des PME. Les petites PME devraient pouvoir 
bénéficier de règles comptables moins sévères que 
les PME plus importantes. 
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Overheden en belanghebbenden verzetten zich 
nog steeds tegen de invoering van IFRS in KMO’s 
op grond van technische problemen (bv. het fis-
caal aspect), de kostprijs van deze invoering en de 
eraan verbonden werklast. Deze problemen zijn 
reëel maar zouden kunnen worden opgelost (of er 
zou hiervoor een compromis kunnen worden ge-
vonden) indien het belang van de IFRS voor KMO’s 
kan worden aangetoond. De KMO’s ervaren deze 
normen als overbodig, ingewikkeld – want niet 
aangepast aan kleine ondernemingen – en moeilijk 
verstaanbaar (“te veel informatie maakt informatie 
onbegrijpelijk”). Zolang dit gevoel blijft bestaan, 
zullen technische en budgettaire belemmeringen 
worden aangevoerd en dus een veralgemeende 
toepassing van de IFRS verhinderen zelfs ingeval 
van een aangepaste KMO-versie. Voorstanders van 
deze normen zullen zich derhalve veeleer moeten 
richten op het belang en de voordelen hiervan voor 
de ondernemers dan op het oplossen van de tech-
nische of budgettaire problemen.

Conclusion du Président
Besluit van de Voorzitter

L’extension des normes IFRS aux PME suscite 
toujours beaucoup de résistance de la part des 
autorités et des intéressés.  Il existe des problèmes 
techniques (l’aspect fiscal par exemple) et des 
aspects de coût et de charge de travail qui sont 
constamment soulignés. Ces problèmes sont réels 
mais pourraient être surmontés (ou un compromis 
pourrait être trouvé) si l’intérêt des normes IFRS 
pour les PME pouvait être démontré. Ces normes 
véhiculent chez les PME des sentiments d’inutilité, 
de complexité non adaptée aux petites entre-
prises, de difficultés de compréhension (« trop 
d’information tue l’information ») et tant que ces 
sentiments existeront, les blocages techniques et 
« budgétaires » continueront à être mis en avant et 
empêcheront l’utilisation plus générale des normes 
IFRS, même dans une version adaptée aux PME. 
L’effort des partisans de ces normes doit donc plus 
porter sur l’intérêt et les avantages de ces normes 
pour les entrepreneurs que sur la résolution des 
problèmes techniques ou budgétaires.

Van links naar rechts/De gauche à droite: Pascal Minne, Ludivine Verboogen, Johan Christiaens, Véronique Weets,
Yvan Stempnierwsky et/en Steven De Blauwe

TAA_24_BW.indd   17 1/10/10   10:50



18Tax Audit & Accountancy
SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2010

BTW en openbare besturen

Philippe HINNEKENS
Advocaat Eubelius

Openbare besturen bekleden een bijzondere plaats in het BTW-stelsel. Indien zij han-
delingen stellen als overheid zijn zij doorgaans niet belastingplichtig. Toch zal hen de 
belastingplicht worden toegekend wanneer de niet-belastingplicht in strijd is met het 
beginsel van fiscale neutraliteit. Aan de belastingplicht verbindt de BTW-wetgeving 
belangrijke gevolgen, waarvan de belangrijkste bestaan in de verplichting tot het 
aanrekenen en doorstorten van BTW en het recht om input-BTW af te trekken. Toch 
wordt een niet-belastingplichtig openbaar bestuur niet zondermeer als een loutere 
eindgebruiker beschouwd. In het kader van deze bijdrage wordt nader ingegaan op de 
aspecten die het BTW-statuut van openbare besturen bepalen.

Korneel DECROIx
Advocaat Eubelius 

De belastingplicht van openbare
besturen

Enkel handelingen gesteld door belastingplichtigen 
zijn in de regel aan BTW onderworpen. Daarbij is 
het, in tegenstelling tot wat de gehanteerde termi-
nologie laat vermoeden, niet de belastingplichtige 
die belast wordt, maar wel de handeling als zo-
danig, en is het de eindgebruiker die de belasting 
draagt. De belastingplichtige treedt daarbij op als 
ontvanger van de BTW: hij rekent de verschuldigde 
BTW aan zijn medecontractant aan en stort deze 
door aan de overheid. 

De beoordeling of een openbaar bestuur voor 
een welbepaalde activiteit de hoedanigheid van 
belastingplichtige heeft, vereist een redenering in 
meerdere stappen. Eerst moet de vraag worden 
gesteld of het openbaar bestuur als een gewone 
belastingplichtige kan worden aangemerkt, los van 
het feit dat zij een openbaar bestuur is en geen “ge-
wone” marktdeelnemer. Indien deze vraag bevesti-
gend wordt beantwoord, moet worden nagegaan 
of het openbaar bestuur toch niet de hoedanigheid 
van niet-belastingplichtige heeft doordat zij in het 
kader van haar activiteit optreedt als overheid. 
Zelfs indien dit het geval is, is de kous daarmee nog 
niet af. Belastingplicht is immers de regel. Daarom 
moet worden nagegaan of de niet-belastingplicht 
niet in strijd is met het beginsel van de fiscale neu-
traliteit, dat stelt dat alle gelijkaardige activiteiten 
die met elkaar in concurrentie treden hetzelfde 
BTW-regime ondergaan. Deze laatste toetsing 
dient te gebeuren aan de hand van de uitzonderin-
gen op de niet-belastingplicht vervat in leden 1 en 
2 van artikel 6 van het Wetboek van BTW.

De toepassing van deze stappen wordt hierna be-
sproken, mede in het licht van de gepubliceerde 
administratieve standpunten en de ter zake ont-
wikkelde rechtspraak (1).

 A. Belastingplicht volgens de algemene 
regels (artikel 4 van het Wetboek 
van BTW)

Volgens artikel 4 van het Wetboek van BTW is een 
belastingplichtige “eenieder die in de uitoefening van 
een economische activiteit geregeld en zelfstandig, 
met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvul-
lend, leveringen van goederen of diensten verricht [...] 
ongeacht op welke plaats de economische activiteit 
wordt uitgeoefend.”. Het begrip “economische acti-
viteit” impliceert dat de handelingen onder bezwa-
rende titel worden verricht. In dit stadium wordt al 
duidelijk dat een openbaar bestuur niet-belasting-
plichtig zal zijn voor de handelingen die zij om niet 
verricht, zoals het verstrekken van gratis maaltijden 
of het organiseren van gratis openluchtconcerten. 
Logischerwijze is evenmin BTW verschuldigd op 
de handelingen die om niet aan een openbaar be-
stuur worden verstrekt (bv. sponsoring). Toch past 
enige waakzaamheid in dit verband. Er moet steeds 
worden nagegaan of de betaling aan het openbaar 
bestuur niet de tegenprestatie vormt van een door 
haar verrichte dienst, bijvoorbeeld een reclame-
dienst in het kader van sponsoring. Een dienst zal 
in de regel geacht worden onder bezwarende titel 
te zijn indien er een rechtstreeks verband bestaat 
tussen de verrichte dienst en de ontvangen te-
genwaarde. Daarbij mag niet uit het oog worden 
verloren dat het niet steeds de begunstigde van de 
dienst is die de (volledige) tegenprestatie betaalt. 
Ook handelingen die vergoed worden door derden 
kunnen aan BTW onderworpen zijn. Nemen we 
bijvoorbeeld de uitbating van een brug door een 
private rechtspersoon, waarbij de uitbater subsi-
dies ontvangt van de overheid. Staan deze subsi-
dies in rechtstreeks verband met de prestaties die 
deze uitbater verricht, bijvoorbeeld per gebruiker 
ontvangt de uitbater een vooraf bepaald bedrag, 
dan kan deze activiteit aan BTW onderworpen zijn 
en zal er BTW verschuldigd zijn op de ontvangen 

1 De rechtspraak van het Hof van 
Justitie is terug te vinden op 
www.curia.europa.eu. en 

 www.eur-lex.europa.eu.
De vermelde administratieve 
beslissingen, administratieve 
circulaires en parlementaire 
vragen zijn raadpleegbaar op 
www.fisconetplus.be.  
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d.i. door instellingen of lichamen die worden be-
heerst door het publiek recht. Dit brengt met zich 
mee dat, wanneer welbepaalde activiteiten door 
(lokale) overheden worden uitbesteed aan onaf-
hankelijke derden, deze derden sowieso de hoe-
danigheid van belastingplichtige zullen verwerven 
voor wat die activiteiten betreft (6).

In dit verband maakt de fiscale administratie een 
onderscheid tussen instellingen die bij wijze van 
stichting (7) dan wel bij wijze van vereniging (8) tot 
stand worden gebracht (9). Enkel eerstgenoemde 
instellingen worden beschouwd als openbare 
instellingen en kunnen de hoedanigheid van niet-
belastingplichtige verkrijgen. Indien een gemeente 
welbepaalde taken, bijvoorbeeld de uitbating van 
een cultureel centrum, uitbesteedt aan een door 
haar opgerichte VZW, dit is een instelling die bij 
wijze van vereniging wordt opgericht, zal de VZW 
zich niet kunnen beroepen op de niet-belasting-
plicht voor overheden. In dat geval zullen de regels 
met betrekking tot de gewone belastingplicht van 
toepassing zijn en moet worden onderzocht of de 
VZW geen vrijgestelde belastingplichtige is. 

Bij dit onderscheid tussen instellingen die bij wijze 
van vereniging dan wel bij wijze van stichting zijn 
opgericht, maakt de administratie wel een uit-
zondering voor intercommunales (10) en (Vlaamse) 
opdrachthoudende verenigingen (11) voor zover 
de gemeente haar volledige reglementerings- en 
beheersrechten ter zake overdraagt aan die inter-
communales/verenigingen. In dat geval oefent de 
intercommunale of opdrachthoudende vereniging 
haar activiteit uit in de plaats van en voor rekening 
van de gemeente en vormt zij, volgens de adminis-
tratie, één geheel met de gemeente. De intercom-
munale of opdrachthoudende vereniging wordt 
dan beschouwd als een openbare instelling die 
onder het toepassingsgebied van artikel 6, lid 1 van 
het Wetboek van BTW valt.

2 — Als overheid

Het volstaat niet dat een handeling of werkzaam-
heid wordt uitgeoefend door een publiekrechtelijk 
lichaam, dit publiekrechtelijk lichaam moet tevens 
optreden als overheid. Het begrip “als overheid” 
betekent weliswaar niet dat de niet-belastingplicht 
beperkt moet worden tot welbepaalde kerntaken 
die de overheid krachtens het soevereine of open-
bare gezag verricht, zoals het algemeen bestuur, 
justitie, veiligheid of landsverdediging.

Een publiekrechtelijk lichaam zal optreden als over-
heid wanneer zij haar activiteiten of werkzaamhe-
den verricht in het kader van een specifiek publiek-
rechtelijk regime dat krachtens het nationale recht 
op haar van toepassing is (12). Het juridisch raam-
werk waarbinnen een publiekrechtelijk lichaam 
haar activiteiten verricht en de concrete modali-
teiten van de uitoefening van deze activiteiten be-
palen of een handeling al dan niet als overheid ge-
steld wordt. Er zal een eigen en specifiek juridisch 
regime gelden voor een door een publiekrechtelijk 
lichaam uitgeoefende activiteit, wanneer deze in 
de uitoefening van die activiteit gebruik kan maken 
van overheidsprerogatieven (13), zoals het uitdelen 

subsidies. Bestaat er geen dergelijk rechtstreeks 
verband tussen de verrichte dienst en de ontvan-
gen vergoeding, doordat de uitbater van de brug 
vanwege de overheid een vast jaarlijks bedrag 
ontvangt die niet varieert in functie van het aantal 
wagens die effectief gebruik maken van deze brug, 
zal deze activiteit doorgaans niet aan BTW onder-
worpen zijn. 

Met betrekking tot overheden stelt zich in het 
bijzonder de vraag wat onder een economische 
activiteit moet worden verstaan. Volgens vast-
staande rechtspraak van het Hof van Justitie heeft 
het begrip “economische activiteit” een ruime 
draagwijdte en heeft het een objectief karakter, 
in de zin dat de activiteit op zichzelf moet worden 
beschouwd, ongeacht het oogmerk of het resultaat 
van de activiteit. Er zal sprake zijn van een econo-
mische activiteit wanneer de activiteit duurzaam 
is en er een vergoeding wordt betaald aan de 
persoon die deze verricht (2). Daarbij moet worden 
nagegaan of de aard van de uitgeoefende activiteit 
toelaat dat dergelijke activiteit in beginsel door 
marktdeelnemers zou kunnen worden verricht. 
Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet 
het geval is wanneer een overheid in het kader van 
haar toezichthoudende en regelgevende activiteit 
(éénmalige) vergunningen verleent en op die ma-
nier een markt creëert (3). Het loutere feit dat over-
heidsprerogatieven worden uitgeoefend, volstaat 
evenwel niet om te besluiten dat er geen sprake is 
van een economische activiteit (4). 

B. Niet-belastingplicht van openbare 
besturen (artikel 6, lid 1 van het 
Wetboek van BTW)

Eens vaststaat dat een openbaar bestuur krachtens 
de algemene regels de hoedanigheid van belasting-
plichtige heeft, moet worden nagegaan of zij kan 
genieten van de voor overheden geldende uitzon-
dering op de belastingplicht. Artikel 6, lid 1 van het 
Wetboek van BTW preciseert dat: 
“de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van  
de Belgische Staat, de provincies, de agglomeraties,  
de gemeenten en de openbare instellingen […] even-
wel niet als belastingplichtige [worden] aangemerkt 
voor de werkzaamheden of handelingen die zij als 
overheid verrichten, ook indien zij voor die werkzaam-
heden of handelingen rechten, heffingen, bijdragen of 
retributies innen.”. 

Om deze uitzondering op de belastingplicht te  
kunnen inroepen, moeten openbare besturen  
aantonen dat aan twee voorwaarden voldaan is: 
i) dat zij de hoedanigheid hebben van publiekrechtelijk 
lichaam (5), en ii) dat zij als overheid de betreffende 
handelingen of werkzaamheden verrichten. Ook 
deze voorwaarden moeten op objectieve wijze 
worden beoordeeld, zonder rekening te houden 
met het voorwerp of het doel van de uitgeoefende 
economische activiteiten.

1 — Publiekrechtelijk lichaam

Deze eerste voorwaarde houdt in dat de handelin-
gen door de overheid zelf moeten worden verricht, 

2 HvJ C-408/06, Landesanstalt für 
Landwirtschaft v. Franz Götz, Jur. 
2007, p. I-11295.

3 HvJ C-284/04, T-Mobile Austria 
GmbH e.a. v. Austria, Jur. 2007,
p. I-5189. 

4 Zie bv. HvJ C-456/07, Karol Mihal 
v. Dañový úrad Košice V., Jur. 2008,
p. I-00079.

5 Artikel 6 WBTW spreekt in dit 
verband van “openbare instellin-
gen”. Hierna wordt doorgaans de 
term “publiekrechtelijk lichaam” 
gehanteerd.

6 Zie bv.: HvJ C-456/07, Karol Mihal 
v. Dañový úrad Košice V., Jur. 2008, 
p. I-00079.

7 Deze instellingen worden op-
gericht door een éénzijdige 
beslissing van de overheid en 
staan onder het administratieve 
toezicht van de overheid. Een 
voorbeeld hiervan is de OCMW. 

8 Deze instellingen hebben een 
van de overheid onderscheiden 
rechtspersoonlijkheid en kunnen 
onder meer de vorm aannemen 
van VZW, intercommunales en 
intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden, sociale huisves-
tingsmaatschappijen en NV van 
publiekrecht. Merk op dat artikel 
6 WBTW evenmin van toepassing 
is op autonome gemeentebedrij-
ven.

9 Vr. en Antw. Senaat 1999-2000, 
18 januari 2000, p. 923-924 (Vr. 
nr. 362 O. DE ClippElE).

10 Aanschrijving nr. 148 (71/148), 
5 oktober 1971; Aanschrijving 
nr. 6 (75/006), 27 februari 1975.

11 Adm. Besl. nr. E.T.111.703, 9 
september 2006.

12 Zie bv. HvJ C-408/06, Landesan-
stalt für Landwirtschaft v. Franz 
Götz, Jur. 2007, p. I-11295. 

13 HvJ C-446/98, Fazenda Publica v. 
Câmara Municipal do Porto, Jur. 
2000, p. I, 1145.; Gent 27 april 
2004, TFR 2005, nr. 276 p. 181. 
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“uitzondering op de uitzondering”, waardoor de 
algemene regel dat economische activiteiten aan 
BTW zijn onderworpen wordt herbevestigd, een 
ruime betekenis (18).

Of er concurrentieverstoring van enige betekenis 
plaatsvindt, moet volgens het Hof van Justitie niet 
worden beoordeeld met betrekking tot een concre-
te, specifieke markt, maar er moet rekening gehou-
den worden met de uitgeoefende werkzaamheden 
als zodanig (19). Hiermee lijkt het Hof van Justitie te 
verwijzen naar het begrip “economische activiteit” 
dat, zoals hoger beschreven, vooronderstelt dat er 
voor de betreffende activiteit een markt kan be-
staan. Toch dient, in het kader van de beoordeling 
of er concurrentieverstoring van enige betekenis 
is in de zin van artikel 6, lid 2 van het Wetboek van 
BTW, de mogelijke concurrentie meer in concreto 
te worden getoetst en zal ook het voorwerp of het 
doel van de uitgeoefende activiteit daarbij een rol 
spelen (20). Hoewel niet moet worden aangetoond 
dat het publiekrechtelijk lichaam reeds daadwerke-
lijk in concurrentie treedt met particuliere markt-
deelnemers, is toch vereist dat concurrentie po-
tentieel aanwezig is, in de zin dat de mogelijkheid 
dat private belastingplichtigen dezelfde activiteit 
ontwikkelen reëel is en niet louter hypothetisch. 
Te denken valt aan de diensten van de burgerlijke 
stand, die niet door private marktdeelnemers kun-
nen worden uitgeoefend. Ook het regelgevend ka-
der waarbinnen het publiekrechtelijk lichaam haar 
activiteiten ontplooit, kan de toetreding door par-
ticuliere marktdeelnemers op de relevante markt 
onmogelijk maken (21). 

Hoger werd vermeld dat een gemeente voor de 
uitbating van parkeerplaatsen op de openbare weg 
volgens de administratie steeds de hoedanigheid 
van niet-belastingplichtige zal hebben. In de prak-
tijk wordt deze activiteit vaak uitbesteed aan een 
private partner. Dit lijkt ons bijgevolg een activiteit 
te zijn waar er concurrentie(verstoring) mogelijk is, 
zodat aan de gemeente voor deze activiteit toch de 
hoedanigheid van belastingplichtige zou kunnen 
worden toegekend.

De mogelijke concurrentieverstoring zal voort-
vloeien uit de verschillende behandeling van belas-
tingplichtigen en niet-belastingplichtigen op het 
vlak van de BTW. Dit kan worden geïllustreerd aan 
de hand van volgend vereenvoudigd voorbeeld: 
veronderstel dat een gemeentelijk bosbedrijf bo-
men en hout verkoopt en daarbij in concurrentie 
treedt met private marktdeelnemers (22). Bij veron-
derstelling zijn de (algemene) kosten even groot, 
met dien verstande dat de private marktdeelnemer 
de input-BTW op deze kosten kan recupereren, 
waar dit voor de gemeente als niet-belastingplichti-
ge rechtspersoon niet mogelijk is: 

van boetes, zonder dat dergelijke uitoefening een 
noodzakelijke voorwaarde lijkt te zijn (14). Daaren-
tegen wordt, zoals hoger gesteld, geen rekening 
gehouden met het voorwerp en het doel van de 
uitgeoefende activiteiten, wat naar onze mening 
impliceert dat het statuut en de aard van de in 
concreto ingezette middelen, zoals bijvoorbeeld het 
openbaar domein of statutair overheidspersoneel, 
geen rol speelt bij de beoordeling of een publiek-
rechtlijk lichaam als overheid handelt (15). Evenmin 
is het feit dat het publiekrechtelijk lichaam in het 
kader van de uitoefening van haar activiteiten  
privaatrechtelijke (in plaats van administratiefrech-
telijke) overeenkomsten afsluit, van doorslagge-
vend belang (16).

De fiscale administratie is van oordeel dat een 
publiekrechtelijk lichaam als overheid handelt 
voor volgende diensten: de uitbating van parkeer-
plaatsen op de openbare weg, het ophalen en 
verwerking van huisvuil en afval, het toestaan van 
een staanplaats op een openbare markt alsook de 
diensten van de brandweer (17). Voor deze diensten 
zal een publiekrechtelijk lichaam dus principieel 
niet belastingplichtig zijn. 

C. Uitzonderingen op de niet-belasting-
plicht van openbare besturen

Publiekrechtelijke lichamen die niet-belastingplich-
tig zijn conform artikel 6, lid 1 van het Wetboek 
van BTW, oefenen per definitie een economische 
activiteit uit, wat, zoals hoger beschreven, voor-
onderstelt dat er (op basis van een objectieve 
beoordeling) voor deze activiteit een markt kan 
bestaan. Zodoende bestaat de mogelijkheid dat 
deze publiekrechtelijke lichamen in concurrentie 
treden met private marktdeelnemers die wel als 
belastingplichtigen worden beschouwd voor de 
toepassing van de BTW-wetgeving. Dergelijke situ-
atie kan afbreuk doen aan het neutraliteitsbeginsel 
dat stelt dat gelijkaardige activiteiten, die met el-
kaar in concurrentie treden, voor BTW-doeleinden 
op dezelfde wijze moeten worden behandeld. 
Daarom is voorzien in twee uitzonderingen op de 
niet-belastingplicht van openbare besturen. 

1 — Eerste uitzondering: concurrentieverstoring 
van enige betekenis (artikel 6, lid 2 van het  
Wetboek van BTW)

Publiekrechtelijke lichamen die handelen als over-
heid zullen toch als belastingplichtige worden aan-
gemerkt voor zover de behandeling als niet-belas-
tingplichtige zou leiden tot concurrentieverstoring 
van enige betekenis. Waar de niet-belastingplicht 
een uitzondering op de algemene regel vormt en 
dus restrictief moet worden uitgelegd, krijgt deze 

14 HvJ C-288/07, Commissioners of 
Her Majesty’s Revenue and Cus-
toms v. Isle of Wight Council and 
Others, Jur. 2008, p. I-07203.

15 Zie bv. HvJ C-446/98, Fazenda 
Publica v. Câmara Municipal do 
Porto, Jur. 2000, p. I, 1145.

16 Concl. J. KokoTT 7 september 2006 
bij HvJ -284/04, T-Mobile Austria 
GmbH e.a. v. Austria, Jur. 2007, p. 
I-5189.

17 Circ. nr. AOIF/2007 (E.T.113.252), 
29 augustus 2007.

18 HvJ C-288/07, Commissioners of 
Her Majesty’s Revenue and Cus-
toms v. Isle of Wight Council and 
Others, Jur. 2008, p. I-07203.

19 HvJ C-288/07, Commissioners of 
Her Majesty’s Revenue and Cus-
toms v. Isle of Wight Council and 
Others, Jur. 2008, p. I-07203.

20 HvJ C-231/87 & C-129/88, Ufficio 
distrettuale delle imposte dirette 
di Fiorenzuola d’ Arda (Piacenza) v. 
Comune di Carpaneto Piacentino 
(Piacenza) & Comune di Rivergaro 
and 23 other local authorities 
v. Ufficio provinciale imposta 
sul valore aggiunto di Piacenza 
(Piacenza), Jur. 1987, p. 3233 & 
1989, p. 1471. Dit arrest stelt 
dat het voorwerp en het doel van 
de activiteit een rol spelen in het 
kader van artikel 13, lid 3 BTW-
richtlijn (equivalent van artikel 6, 
lid 3 WBTW). Gelet op de in het 
arrest Isle of Wight benadrukte 
samenhang tussen leden 2 en 3 
van artikel 13 Richtlijn 2006/112/
EG (hierna: “de BTW-richtlijn”), 
zal ons inziens ook in het kader 
van artikel 6, lid 2 WBTW de mo-
gelijke concurrentie beoordeeld 
moeten worden rekening hou-
dend met het voorwerp van 
de activiteit of het daarmee 
nagestreefde doel: HvJ C-288/07, 
Commissioners of Her Majesty’s Re-
venue and Customs v. Isle of Wight 
Council and Others, Jur. 2008, p. 
I-07203. Zie ook: HvJ C-79/09, 
Europese Commissie v. Koninkrijk 
der Nederlanden, Jur. 2010.

21  HvJ C-408/06, Landesanstalt für 
Landwirtschaft v. Franz Götz, Jur. 
2007, p. I-11295. Zie ook: HvJ 
C-79/09, Europese Commissie v. 
Koninkrijk der Nederlanden, Jur. 
2010.

22  In de veronderstelling dat de 
gemeente hierbij optreedt als 
overheid. Merk op dat het gaat 
om een activiteit die voorkwam 
in koninklijk besluit nr. 26 maar 
die niet hernomen werd door 
artikel 6, lid 3 WBTW (cf. infra). 

Kosten
(1000 - 21%BTW)

Toegevoegde 
waarde/marge

Prijs
(incl .BTW - 21%)

Prijs
(excl .BTW - 21%)

Gemeente 1210 500 1710 1710

Private concurrent 1000 500 1815 1500
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de Belgische wetgever, naar onze mening, inder-
daad toegestaan om te bepalen dat de niet-belas-
tingplicht in dat – niet in bijlage I voorziene – geval 
tot concurrentieverstoring van enige betekenis kan 
leiden in de zin van artikel 6, lid 2 van het Wetboek 
van BTW (29). Toch kan de belastingplicht in dit 
geval geen onomkeerbaar vermoeden zijn, maar 
moet aan het betrokken publiekrechtelijk lichaam 
desgevallend de mogelijkheid worden gelaten om 
aan te tonen dat er geen sprake is van een concur-
rentieverstoring van enige betekenis. 

D. Vrijgestelde belastingplichtigen

Het voorwerp van een activiteit of het met die 
activiteit nagestreefde doel speelt geen rol in de 
beoordeling of een publiekrechtelijk lichaam, in 
het kader van de uitoefening van een economische 
activiteit, optreedt als overheid. Toch houdt de 
BTW-reglementering rekening met het middels 
een economische activiteit nagestreefde doel. Zo 
zijn vrijstellingen voorzien voor welbepaalde acti-
viteiten, waaronder activiteiten die worden uitge-
oefend in het kader van het algemeen belang. Deze 
vrijstellingen worden opgesomd in artikel 44 van 
het Wetboek van BTW.

Merk op dat een openbaar bestuur dat een activi-
teit zoals voorzien in artikel 44 van het Wetboek 
van BTW uitoefent, ten gevolge van het arrest van 
het Grondwettelijk Hof van 17 juli 2008 niet langer 
automatisch de hoedanigheid van vrijgestelde be-
lastingplichtige zal verkrijgen. Vooreerst zal moe-
ten worden onderzocht of dat openbaar bestuur 
niet het statuut van niet-belastingplichtige heeft 
conform artikel 6, lid 1 van het Wetboek van BTW. 
Dit impliceert tevens dat, voor een als overheid 
handelend publiekrechtelijk lichaam, moet worden 
nagegaan of de niet-belastingplicht kan leiden tot 
concurrentieverstoring van enige betekenis.

Gevolgen van de al dan niet belasting-
plicht – rechten en verplichtingen

Een openbaar bestuur kan voor de toepassing 
van de BTW-wetgeving volgende hoedanigheden 
hebben: i) belastingplichtige met recht op aftrek, 
ii) vrijgestelde belastingplichtige en iii) niet-
belastingplichtige (30) In functie van de hoedanig-
heid die haar wordt toegekend, zal een openbaar 
bestuur in meer of mindere mate te maken hebben 
met de BTW-wetgeving. Toch wordt ook een niet-
belastingplichtig openbaar bestuur niet volledig 
gelijkgeschakeld met een “gewone” eindverbruiker. 
De BTW-wetgeving kent haar immers de hoedanig-
heid van niet-belastingplichtige rechtspersoon toe, 
wat eveneens enkele (niet onbelangrijke) gevolgen 
met zich meebrengt. 

A. Aanrekenen van BTW-aftrek van 
input-BTW

Een (niet-vrijgestelde) belastingplichtige dient BTW 
aan te rekenen aan zijn “klanten”. Hij zal ook ge-

Doordat de private marktdeelnemer BTW dient aan 
te rekenen, bevindt hij zich in principe in een min-
der gunstige marktpositie en zal hij er belang bij 
hebben zich op artikel 6, lid 2 van het Wetboek van 
BTW te beroepen (23). Indien beide concurrenten 
evenwel hoofdzakelijk leveren aan belastingplich-
tigen met een volledig recht op aftrek, zal het de 
gemeente zijn die er belang bij heeft zich op de 
concurrentieverstoring van enige betekenis te be-
roepen. In dat geval zal de effectieve kostprijs voor 
de klant immers beduidend lager zijn indien hij 
hout afneemt van een private marktdeelnemer. 

Volgens de Belgische administratie moet er sprake 
zijn van een belangrijke concurrentieverstoring. In 
het arrest Isle of Wight  heeft het Hof van Justitie 
evenwel geoordeeld dat het begrip “concurren-
tieverstoring van enige betekenis” moet worden 
begrepen als een daadwerkelijke of potentiële con-
currentieverstoring van meer dan onbeduidende 
omvang, wat niet betekent dat deze belangrijk 
dient te zijn (24). 

De BTW-administratie heeft reeds te kennen ge-
geven dat de handelingen die in het (opgeheven) 
koninklijk besluit nr. 26 werden opgenomen en die 
niet worden opgesomd in artikel 6, lid 3 van het 
Wetboek van BTW, handelingen zijn die normaal lei-
den tot een belangrijke concurrentieverstoring (25).

2 — Tweede uitzondering: automatische belasting-
plicht (artikel 6, lid 3 van het Wetboek van BTW)

Artikel 6, lid 3 van het Wetboek van BTW somt een 
aantal activiteiten op waarvoor een als overheid 
handelend publiekrechtelijk lichaam in elk geval de 
belastingplicht verkrijgt, op voorwaarde dat deze 
handelingen niet van onbeduidende omvang zijn. 
De administratie verduidelijkt dat handelingen 
in elk geval van onbeduidende omvang zijn als 
het omzetcijfer van deze handelingen het bedrag 
van 5.580 EUR niet overschrijdt (26). Indien deze 
drempel wordt overschreden, zal aan de hand van 
de concrete gegevens van iedere zaak afzonderlijk 
moeten worden aangetoond dat de handelingen 
of werkzaamheden slechts van onbeduidende om-
vang zijn.

Merk op dat de lijst van handelingen opgenomen 
in artikel 6, lid 3 van het Wetboek van BTW niet 
volledig overeenstemt met de lijst van handelingen 
opgenomen in bijlage I van de BTW-richtlijn (27). 
Nochtans stelt het Hof van Justitie dat de niet-
belastingplicht van publiekrechtelijke lichamen 
voor de handelingen opgenomen in bijlage I van de                   
BTW-richtlijn – voor zover niet van onbeduidende 
omvang – geacht wordt tot concurrentieverstoring 
te leiden, zodat automatisch de belastingplicht 
wordt toegekend (28) Voor de handelingen die op-
genomen zijn in bijlage I bij de BTW-richtlijn, maar 
die niet voorkomen in artikel 6, lid 3 van het Wet-
boek van BTW, zal een publiekrechtelijk lichaam 
steeds de belastingplicht kunnen opeisen, zonder 
te moeten aantonen dat er sprake is van potentiële 
of daadwerkelijke concurrentieverstoring. Wat de 
handelingen betreft die zijn opgenomen in artikel 
6, lid 3 van het Wetboek van BTW, maar die niet 
voorkomen in bijlage I van de BTW-richtlijn, is het 

23  HvJ C-102/8, Finanzamt Düssel-
dorf-Süd v. SALIX Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH & Co. 
Objekt Offenbach KG, Jur. 2009: 
ook de private marktdeelnemers 
kunnen zich beroepen op de 
concurrentieverstoring van enige 
betekenis. 

24 HvJ C-288/07, Commissioners of 
Her Majesty’s Revenue and Cus-
toms v. Isle of Wight Council and 
Others, Jur. 2008, p. I-07203.

25 Zie Circ. nr. AOIF/2007 
(E.T.113.252), 29 augustus 2007 
en de daarin opgenomen lijst.

26 Dit stemt overeen met het 
grensbedrag in het kader van de 
vrijstelling voor kleine onderne-
mingen (artikel 56, § 2 WBTW).

27 Bij wijze van voorbeeld: artikel 
6, lid 3, 9° WBTW vermeldt “de 
werkzaamheden inzake reclame”, 
waar bijlage I bij de BTW-richtlijn 
het heeft over “werkzaamheden 
van commerciële reclamebu-
reaus”.

28 Het lijkt ter zake om een limita-
tieve lijst te gaan. Over de ver-
houding tussen de handelingen 
die kunnen leiden tot concur-
rentieverstoring enerzijds en de 
in bijlage I opgesomde werk-
zaamheden die in elk geval tot 
de belastingplicht leiden, zie: HvJ 
C-288/07, Commissioners of Her 
Majesty’s Revenue and Customs v. 
Isle of Wight Council and Others, 
Jur. 2008, p. I-07203.

29 Zie bv. HvJ C-554/07, Commission 
of the European Communities v. 
Ireland, Jur. 2009.

30  Wij maken abstractie van de 
gevallen van toevallige belasting-
plicht, alsook van de vrijstelling 
voor kleine ondernemingen.

In functie van de hoeda-
nigheid die haar wordt 
toegekend, zal een 
openbaar bestuur in 
meer of mindere mate 
te maken hebben met 
de BTW-wetgeving.  
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gen stelt en dat periodieke BTW-aangiften indient, 
dan moeten al haar intracommunautaire verwer-
vingen in België aan BTW onderworpen worden, 
zelfs al wordt de verwerving verricht in het kader 
van de niet-belaste activiteit (35).

De intracommunautaire verwervingen die worden 
verricht door openbare besturen die de hoedanig-
heid hebben van vrijgestelde belastingplichtige 
of niet-belastingplichtige rechtspersoon, zijn niet 
automatisch belastbaar in België. Slechts in twee 
gevallen zullen deze openbare besturen ertoe ge-
houden zijn de in België verrichte intracommunau-
taire verwervingen aan te geven. Dit zal vooreerst 
het geval zijn indien de betrokkene daarvoor kiest. 
Anderzijds zullen de intracommunautaire verwer-
vingen ook in België belastbaar zijn indien, tijdens 
het kalenderjaar, deze meer bedragen dan 11.200 
EUR (36). In deze gevallen zal er een verlegging van 
de heffing plaatsvinden, waardoor de vrijgestelde 
belastingplichtige of de niet-belastingplichtige 
rechtspersoon, als schuldenaar van de BTW, zelf de 
BTW zullen moeten voldoen. 

C. Grensoverschrijdende intracommu-
nautaire diensten

Met de inwerkingtreding van het zogenaamde 
“BTW-pakket” en de omzetting daarvan in het 
Belgisch intern recht, gelden vanaf 1 januari 2010 
nieuwe regels met betrekking tot de plaatsbepa-
ling van (grensoverschrijdende) diensten. Ter zake 
wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen 
diensten verricht voor alszodanig handelende be-
lastingplichtigen (B2B) en diensten verricht voor 
eindgebruikers (B2C) (37). In een B2B-situatie geldt 
voortaan als algemene regel dat de dienst plaats-
vindt in het land waar de ontvanger van die dienst 
is gevestigd (38). Wanneer de dienstverrichter niet 
in datzelfde land is gevestigd, zal er tevens een 
verlegging van de heffing plaatsvinden, waardoor 
de ontvanger als schuldenaar van de BTW wordt 
aangewezen en zelf de BTW in zijn land zal dienen 
te voldoen. 

De plaatsbepalingregels van toepassing in een 
B2B-situatie gelden eerst en vooral wanneer de ont-
vanger van de dienst een (al dan niet vrijgestelde) 
belastingplichtige is. Specifiek wat openbare be-
sturen betreft, stelt artikel 21, § 1 van het Wetboek 
van BTW niet-belastingplichtige rechtspersonen 
die over een BTW-nummer beschikken gelijk met 
een belastingplichtige (39). Deze gelijkstelling geldt 
enkel voor wat de plaatsbepaling van diensten be-
treft. Een niet-belastingplichtige rechtspersoon die 
zijn intracommunautaire verwervingen in België 
aan BTW onderwerpt, zal over een BTW-nummer 
(40) beschikken en zal dus als belastingplichtige 
worden beschouwd voor de bepaling van de plaats 
van de dienst. Wanneer de dienstverrichter niet in 
België is gevestigd, zal het openbaar bestuur dat 
voor de plaatsbepalingsregels voor diensten wordt 
aangemerkt als belastingplichtige, als schuldenaar 
van de BTW worden aangewezen (41). 

De diensten verricht door openbare besturen die 
de hoedanigheid van (al dan niet vrijgestelde) be-

houden zijn tot het indienen van periodieke BTW-
aangiften. Een vrijgestelde belastingplichtige en 
een niet-belastingplichtige, daarentegen, dienen 
geen BTW aan te reken op hun handelingen en zijn 
evenmin gehouden tot het indienen van periodieke 
BTW-aangiften. In principe zullen de facturerings-
verplichtingen opgelegd door de BTW-wetgeving 
aan belastingplichtigen evenmin op hen van toe-
passing zijn (31).

Enkel een (niet-vrijgestelde) belastingplichtige zal 
gerechtigd zijn om de BTW op inkomende hande-
lingen af te trekken. Het is evenwel mogelijk dat 
een openbaar bestuur verschillende activiteiten uit-
oefent, waarbij zij voor een welbepaalde activiteit 
een belastingplichtige is met recht op aftrek, voor 
een andere activiteit de hoedanigheid van vrijge-
stelde belastingplichtige heeft, en nog voor een an-
dere activiteit de hoedanigheid van niet-belasting-
plichtige heeft. Een openbaar bestuur kan dus een 
gemengde (32) of gedeeltelijke (33) belastingplichtige 
zijn. In dat geval zal alleen voor de belaste activiteit 
een recht op aftrek van input-BTW bestaan. Het 
recht op aftrek moet volgens de fiscale adminis-
tratie in dat geval worden uitgeoefend volgens de 
regel van het werkelijk gebruik (34). Dit betekent dat 
BTW op inkomende goederen en diensten slechts 
kan worden afgetrokken voor zover deze goede-
ren en diensten worden gebruikt voor de belaste 
activiteit. Indien inkomende goederen en diensten 
niet aan een specifieke activiteit kunnen worden 
toegewezen en zowel betrekking hebben op de be-
laste als de vrijgestelde en/of niet-belaste activiteit, 
moet het recht op aftrek worden bepaald volgens 
een bijzonder verhoudingsgetal. Bij gebrek aan 
een meer passende methode, zoals bijvoorbeeld  
een verhoudingsgetal bepaald in functie van de 
oppervlakte van een gebouw dat voor de belaste 
activiteit wordt gebruikt, kan dit verhoudingsgetal 
volgens de administratie op analoge wijze worden 
berekend als het algemeen verhoudingsgetal. Dit 
betekent dat het recht op aftrek wordt berekend 
aan de hand van een breuk met in de teller het 
totaalbedrag (omzet) van de uitgaande handelin-
gen waarvoor het recht op aftrek bestaat, en in 
de noemer het totaalbedrag van alle uitgaande 
handelingen, waarin de ontvangen subsidies al dan 
niet geheel of gedeeltelijk worden inbegrepen. Ook 
al moet elk geval afzonderlijk worden beschouwd, 
toch raadt de administratie aan om in elk geval het 
bedrag van de subsidies die specifiek bestemd zijn 
voor de niet-belaste activiteit, dit is een activiteit 
die gratis of als publieke overheid wordt verricht, 
op te nemen in de noemer omdat deze activiteiten 
geen omzetcijfer genereren. Dit impliceert een 
kleiner recht op aftrek, wat beter zou overeenstem-
men met de werkelijkheid.

B. Intracommunautaire verwerving van 
goederen

Een intracommunautaire verwerving van goede-
ren zal in België aan BTW worden onderworpen 
wanneer ze wordt verricht door een als zodanig 
optredende belastingplichtige die recht op aftrek 
van input-BTW heeft. Gaat het om een openbaar 
bestuur, dat zowel belaste als niet-belaste handelin-

31 Art. 53, § 2 WBTW.

32 Wanneer zowel een belaste als 
een vrijgestelde activiteit wordt 
uitgeoefend.

33 Wanneer een niet-belaste acti-
viteit tezamen met een belaste 
activiteit wordt uitgeoefend. 

34 Circ. nr. AOIF/2007 (E.T.113.252), 
29 augustus 2007; Artikel 46, § 2 
WBTW.

35 BTW-Handleiding,1 oktober 
2007, p. 589, nr. 310/25.

36 Slechts de intracommunautaire 
verwervingen waardoor deze 
drempel van 11.200 EUR wordt 
overschreden zullen aan belasting 
moeten worden onderworpen. 
Vooraleer de drempel wordt 
overschreden moet een verkla-
ring van overschrijding van de 
drempel worden ingediend bij 
het lokaal bevoegde controlekan-
toor (artikel 53bis, § 1 WBTW).

37 De regels van toepassing in een 
B2C-situatie werden niet ge-
wijzigd, zodat wij er in het kader 
van deze bijdrage niet verder op 
ingaan.

38 Artikel 21, § 2 WBTW. Zie artikel 
21, § 3 WBTW voor bijzondere 
plaatsbepalingsregels in een  
B2B-situatie.

39 Merk op dat voortaan ook expli-
ciet voorzien is dat gedeeltelijke 
belastingplichtigen als belasting-
plichtige moeten beschouwd 
worden voor de toepassing van 
de plaatsbepalingregels inzake 
diensten, ongeacht of zij deze 
diensten verwerven in het kader 
van hun niet belaste activiteit.

40 Zie in dit verband ook Adm. Besl. 
nr. E.T.111.180, 10 mei 2006: de 
administratie verduidelijkt dat in 
de regel een enig BTW-nummer 
wordt toegekend per overheidsli-
chaam. Wanneer een entiteit, die 
onder een overheidslichaam res-
sorteert, duidelijk is afgebakend, 
een eigen administratief bestuur 
heeft, over een budgettaire en 
financiële autonomie beschikt en 
een onderscheiden boekhouding 
voert, zal aan deze entiteit een 
eigen BTW-nummer worden 
toegekend. Deze entiteit moet 
gesticht zijn op grond van een 
wet, een decreet, een koninklijk 
besluit, een besluit van de Exe-
cutieve of op grond van om het 
even welke andere beslissing van 
een federale, communautaire, 
regionale of gedecentraliseerde 
overheid. 

41  Een vrijgestelde belasting-
plichtige, die nog geen BTW-
nummer heeft, moet de admi-
nistratie inlichten wanneer hij 
een dienst ontvangt waarvoor hij 
de eerste maal als schuldenaar 
van de BTW wordt aangewezen 
(artikel 53bis, § 2 WBTW). Aan 
dergelijke vrijgestelde belasting-
plichtigen zal ook een BTW-num-
mer worden toegekend (artikel 
50, § 1, 4° WBTW).
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Besluit

De vraag naar het toepasselijke BTW-statuut van 
een openbaar bestuur is niet eenduidig te beant-
woorden doordat verschillende regels toepassing 
vinden die niet steeds eenvoudig toepasbaar zijn. 
Wanneer handelt een openbaar bestuur als over-
heid in het kader van een economische activiteit? 
Eens deze vraag beantwoord is, moet nader wor-
den onderzocht of er geen sprake kan zijn van con-
currentieverstoring van enige betekenis dan wel, 
indien het een activiteit betreft die uitdrukkelijk 
opgenomen is in artikel 6, lid 3 van het Wetboek 
van BTW, of het een activiteit van onbeduidende 
omvang betreft. De draagwijdte van deze uitzon-
deringen op de niet-belastingplicht is niet altijd 
even duidelijk. De Centrale Diensten van de BTW-
administratie zouden zich momenteel over deze 
problematiek buigen. Tot er meer duidelijkheid 
wordt verschaft, geldt een status-quo waarbij enkel 
de handelingen die zeker tot de belastingplicht 
leiden moeten worden aangegeven. Het is wense-
lijk dat deze duidelijkheid er komt. Aan elk van de 
BTW-statuten, namelijk belastingplichtige, vrijge-
stelde belastingplichtige en niet-belastingplichtige 
rechtspersoon, zijn immers verschillende gevolgen 
verbonden. De belangrijkste gevolgen slaan op de 
verplichting om al dan niet BTW aan te rekenen en, 
daarmee gepaard gaand, op het recht om input-
BTW af te trekken. Met de inwerkingtreding van 
het BTW-pakket op 1 januari 2010 zijn ook de BTW-
verplichtingen van vrijgestelde belastingplichtigen 
en niet-belastingplichtige rechtspersonen die over 
een BTW-nummer beschikken, toegenomen.

lastingplichtige hebben, worden in een B2B-context 
geacht plaats te vinden in het land van de ontvan-
ger van de dienst en zullen daar aan BTW worden 
onderworpen. Indien de ontvanger van de dienst in 
een andere lidstaat van de Europese Unie is geves-
tigd, zijn de openbare besturen ertoe verplicht een 
opgave van de intracommunautaire handelingen in 
te dienen, op voorwaarde dat deze diensten in het 
land van de afnemer effectief belastbaar zijn en er 
niet genieten van een vrijstelling. 

D. Werk in onroerende staat

Het Wetboek van BTW voert voor een aantal han-
delingen, die alszodanig niet aan BTW zouden zijn 
onderworpen, een fictie in waardoor deze hande-
lingen toch aan BTW zijn onderworpen. Een be-
langrijk voorbeeld daarvan is de gelijkstelling met 
een dienst onder bezwarende titel van het werk in 
onroerende staat dat door een belastingplichtige 
wordt verricht voor de doeleinden van zijn eigen 
economische activiteit (42). Een (vrijgestelde) belas-
tingplichtige zal ertoe gehouden zijn om over deze 
dienst, die hij aan zichzelf verleent, BTW aan te re-
kenen. Voor zover de belastingplichtige gerechtigd 
is om die input-BTW volledig af te trekken, zal de 
aanrekening van BTW geen kostprijsverhogend ef-
fect hebben. Voor vrijgestelde belastingplichtigen, 
die geen recht op aftrek hebben, betekent de BTW 
die aangerekend moet worden op het zelf verrichte 
werk in onroerende staat een bijkomende kost. 
Deze regeling geldt niet voor niet-belastingplich-
tigen. 

42  Artikel 19, § 2 WBTW: dit geldt 
niet voor i) beroepsoprichters, en 
ii) voor herstellings-, onderhouds- 
en reinigingswerk wanneer de 
belastingplichtige de daarop rus-
tende BTW volledig zou kunnen 
aftrekken indien deze diensten 
zouden worden verricht door een 
andere belastingplichtige. Merk 
op dat de administratie aanvaardt 
dat artikel 19, § 2 WBTW even-
min moet worden toegepast 
ten aanzien van herstellings-, 
onderhouds- en reinigingswerk 
uitgevoerd door een vrijgestelde 
belastingplichtige: zie bv. Vr. en 
Antw. Kamer 2008-09, 19 januari 
2009, p. 6742 (Vr. nr. 201 
C. BroTCorNE) . 

TVA et administrations publiques

Résumé

Pour apprécier si une administration publique a la qualité d’assujetti pour une activité déterminée, 
il faut procéder à une réflexion par étapes. Tout d’abord il faut se poser la question de savoir si 
l’administration publique peut être considérée comme un assujetti, indépendamment du fait qu’elle 
soit une administration publique et non un opérateur « ordinaire ». A cet effet, l’activité économique 
en soi doit être appréciée sans tenir compte de l’objet ou de l’objectif de cette activité. Si la réponse 
à cette question est affirmative, il faudra vérifier si l’administration publique pourrait tout de même 
être considérée comme un non-assujetti du fait que, dans le cadre de cette activité, elle agit en 
tant qu’Etat. A cet effet, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, il doit s’agir d’un 
organisme de droit public. Dans ce cadre, il faut opérer une distinction entre organismes établis à 
titre de fondation (organismes de droit public) et organismes établis à titre d’association (pas des 
organismes de droit public). Deuxièmement, il est requis que l’administration publique agisse en 
tant qu’Etat. Cette condition sera remplie lorsque l’administration publique exerce son activité en 
utilisant des prérogatives étatiques. Lorsque, sur la base de l’analyse précédente, il faut conclure au 
non-assujettissement, il faudra encore vérifier si cela n’est pas contraire au principe de neutralité 
fiscale qui prévoit que toutes activités similaires entrant en concurrence, subissent le même régime 
de TVA. Cela sera le cas lorsque le non-assujettissement est susceptible d’aboutir à une distorsion de 
concurrence significative. En outre, certaines activités énumérées de façon limitative – ne pouvant être 
d’importance insignifiante – sont présumées aboutir à une distorsion de concurrence, de sorte que 
l’administration publique est, pour cette activité, automatiquement considérée comme un assujetti.

Le statut d’assujetti implique certaines conséquences dont l’obligation de facturer la TVA et l’exercice 
du droit de déduction de la TVA en amont. Toutefois, les administrations publiques non-assujetties ne 
sont pas incontestablement alignées sur les utilisateurs finaux ordinaires. Dans certains cas, il leur sera 
toutefois imposé certaines obligations en matière de TVA. L’entrée en vigueur du paquet TVA au 1er 
janvier 2010 a, entre autres, généré plus d’obligations en matière de TVA pour les assujettis exemptés 
et les personnes morales non-assujetties disposant d’un numéro TVA.
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VAT and public administrations

Summary

The assessment of whether or not a public administration has the capacity of a VAT taxpayer for 
certain activities is always a step by step process. First of all, the question arises as to whether or not 
the public administration can be regarded as an ordinary taxpayer, regardless of the fact that it is a 
public administration and not an “ordinary” market player. To answer this question, the activity itself 
must be scrutinised without taking into account the subject or objectives of the activity. If the answer 
to this question is “yes”, it still has to be assessed whether or not the public administration can be 
regarded as non-taxpayer because it acts as an authority in the framework of this activity. For this, two 
conditions must be met. First of all, it must concern a public body. The administration distinguishes 
institutions which have been established as a foundation (“stichting”, which is a public body) and 
institutions established as an association (“vereniging” which is not a public body). Secondly, the 
public body must act as an authority. This condition will be met if the public administration uses 
government prerogatives for its activity. If on the basis of this analysis, it appears to be a non-taxpayer, 
one must moreover verify whether this could be a violation of the principle of tax neutrality, i.e. the 
principle that all similar competing activities must fall under the same tax regime. This will be the 
case if the exemption of tax obligations could lead to any kind of significant distortion of competition. 
Apart from this, anti-competitive behaviour is presumed for an exhaustive account of activities - 
whose dimension must not be insignificant - which makes the public administration automatically 
liable for taxes.

The statute of taxpayer has a number of consequences such as the obligation to add VAT and the right 
to deduct input VAT. However, non-tax-paying public administrations are not treated as ordinary 
consumers just like that. In certain cases, they will be liable to some VAT obligations. The taking 
effect of the new VAT rules on 1 January 2010 has led, among other things, to an increase of the VAT 
obligations of exempt taxpayers and non-tax-paying legal persons with a VAT number.
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Experts techniques et réviseurs d’entreprises  
Technische deskundigen en bedrijfsrevisoren

Dries SCHOCKAERT
Senior Manager
PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren

Le 29 avril 2010, Dries SChoCkaert a mené une interview avec Michel Binard et François 
roChtuS sur l’utilisation des travaux d’un expert par un professionnel tel que le réviseur 
d’entreprises. Il s’agissait principalement de définir ce que la notion d’expert belge 
signifie exactement, ce que l’organisation de la profession d’expert englobe et quel-
les sont les normes, les règles de déontologie et les règles d’indépendance auxquelles 
l’expert est censé se conformer.

Op 29 april 2010 heeft Dries SChoCkaert een interview gehad met Michel Binard en 
François roChtuS over het gebruik van de werkzaamheden van een deskundige door 
een beroepsbeoefenaar, zoals de bedrijfsrevisor. Er werd vooral nagegaan wat een  
Belgische deskundige juist is, wat de organisatie van het beroep van een deskundige 
juist inhoudt en welke normen, deontologie en onafhankelijkheid de deskundige  
geacht wordt na te leven. 

économie, sciences médicales, transport, commu-
nication, etc.).

L’ABEX fait partie de  la FEBEX, Fédération Belge des 
Associations d’Experts, qui regroupe et représente 
des associations belges d’experts. La FEBEX a pour 
objectif de défendre les intérêts des experts et 
d’assurer leur promotion.

Vous trouverez de plus amples informations sur 
l’ABEX et la FEBEX sous les liens internet respectifs 
suivants : www.abex.be. et www.febex.be.

Organisatie van het beroep van 
deskundige
Organisation de la profession d’expert

Dries Schockaert: Is het beroep van deskundige
erkend in België?

François roChtuS: In België bestaat nog geen er-
kenning van het beroep van deskundige. Zo is het 
mogelijk dat de Belgische rechtbanken een ge-
rechtsdeskundige kiezen zoals zij dat zelf wensen, 
ongeacht of deze deskundigen lid zouden zijn van 
de verenigingen van FEBEX. FEBEX is als organisatie 
nog niet erkend, zodat het inschakelen van een 
deskundige  in een auditproces niet vereist dat de 
betrokken deskundige zou aangesloten zijn bij één 
van de ledenorganisaties van FEBEX. 

Toch werd op Europees niveau reeds een eerste 
stap gezet naar dergelijke reglementering via het 
initiatief EUROCERTICE. Dit is een onafhankelijke 
organisatie die de vereisten nagaat zoals vastge-
legd door de norm ISO-EN 17024, teneinde een 
certificaat van bekwaamheid af te leveren aan de 

Participants
Deelnemers

Dries sCHoCkaErT, coördinator van het interview,
is senior manager bij PwC. 

Michel BiNarD est président honoraire de l’ABEX, 
administrateur à la FEBEX, administrateur-délégué 
de EUROCERTICE et expert judiciaire, arbitre et 
conciliateur.

François roCHTus is voorzitter van ABEX.

Nathalie Houyoux, collaboratrice de l’IRE, a préparé 
le compte-rendu de l’entretien.

Inleiding: voorstelling ABEx en FEBEx 
Introduction : présentation de l’ABEX et 
la FEBEX

Dries Schockaert: Mijnheer rochtuS, kunt u als 
voorzitter van ABEX een korte voorstelling geven 
van de organisaties ABEX en FEBEX?

François roChtuS: L’ABEX, l’Association Belge des 
Experts, fondée en 1933, est une union profession-
nelle reconnue par le Conseil d’Etat et le Ministère 
des Classes Moyennes qui a pour objet de protéger 
et de développer l’activité professionnelle de ses 
membres, d’élaborer la déontologie à laquelle ils 
doivent se conformer et de veiller à son respect, de 
faciliter l’exercice de leur mission, de sauvegarder 
leurs intérêts professionnels et de faciliter le choix 
de l’expert (expert judiciaire, consultant, média-
teur, arbitre, conseil technique). Elle comprend 
200 membres et regroupe des experts (personnes 
physiques) de toutes spécialités (construction, 
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betrokken expert. De organisatie zelf werd gecer-
tifieerd overeenkomstig de norm ISO EN 9001 : 
2000. Hoewel op Europees vlak duidelijke stappen 
zijn gezet in de richting van dergelijke certificaten, 
bestaat er tot op heden nog geen verplichting om 
houder te zijn van een dergelijk certificaat om de 
functie van deskundige te mogen uitoefenen. Niet-
temin verwachten wij dat een dergelijke Europese 
regelgeving in de loop der jaren wel geleidelijk aan 
tot stand zal komen.

Gegeven deze Europese dimensie is het de middel-
lange termijndoelstelling van FEBEX dan ook om in 
België een dergelijke erkenning als “deskundige” 
tot stand te brengen.

Michel Binard: Des critères de base équivalents 
de reconnaissance des compétences des experts 
ainsi que les procédures de contrôle de celles-ci 
ont été définis tant par la FEBEX que par EURO-
CERTICE.  L’adoption de critères trop sévères et de 
procédures de contrôle trop contraignantes est 
de nature à limiter le nombre d’experts disposés à 
obtenir une quelconque reconnaissance de leurs 
compétences. L’objectif reste l’établissement de 
listes d’experts aptes à remplir des missions à la 
satisfaction des donneurs d’ordre dans les nom-
breux domaines de spécialités où leur intervention 
est requise.

Dries Schockaert: En Belgique, il n’existe pas de 
reconnaissance officielle ni de conditions pour  
porter le titre d’expert. Toutefois l’ABEX prévoit-
elle certaines conditions pour être membre de 
l’association ?

Michel Binard: Dans le cadre de chaque organisa-
tion comme l’ABEX, il existe une commission d’ad-
mission chargée d’examiner les compétences des 
candidats au niveau de leurs spécialités et de leurs 
domaines d’activité. L’une des conditions d’admis-
sion est l’expérience. Par exemple, pour qu’un révi-
seur d’entreprises puisse devenir membre de notre 
organisation, il faut au minimum avoir cinq ans de 
pratique dans la spécialité dans laquelle il souhaite 
opérer. En état actuel, il existe 16 domaines de spé-
cialité au sein de notre organisation.

Ces critères sont valables pour toutes les associa-
tions qui sont membres de la FEBEX. Cependant, il 
existe d’autres associations d’experts qui ne sont 
pas membres de la FEBEX, et ne requièrent pas 
cette condition d’expérience. Aucun contrôle des 
compétences n’est évidemment prévu pour les ex-
perts qui ne sont affiliés à aucune organisation pro-
fessionnelle, ce qui peut poser un réel problème.

Dries Schockaert: Zijn er onder de leden van ABEX 
ook bedrijfsrevisoren?

François roChtuS: Inderdaad, ABEX telt onder haar 
leden een vijftal bedrijfsrevisoren. Zij behoren tot 
de eerste groep van voornoemde 16 specialiteiten, 
met name “Economie, Financiën en Fiscaliteit”. 

Gebruikmaken van de werkzaamhe-
den van een deskundige 
Utiliser les travaux d’un expert

Dries Schockaert: Recentelijk heeft het orgaan dat 
instaat voor de goedkeuring van de Internationale 
Controlestandaarden (International Standards on 
Auditing, ISA’s), met name de International Au-
diting and Assurance Standards Board (IAASB), de 
belangrijkste fase van één van haar grote omvor-
mingsprojecten afgewerkt, met name het “Clarity 
Project”. Eén van de nieuwe standaarden is ISA 
620, zijnde een standaard over het gebruik door de 
externe auditor van de werkzaamheden van een 
deskundige. Deze standaard vereist dat de auditor 
de competentie, de vaardigheden en de objectivi-
teit van een deskundige evalueert. Welke bronnen 
kan een auditor volgens u hiervoor aanwenden?

François roChtuS: Een eerste selectie van deskun-
digen kan tot stand komen na het voorleggen 
van een interessant curriculum vitae, met enige 
informatie over hun manier van werken en over de 
standaarden die zij daartoe hanteren. Verder kan 
volgens ons het criterium van al dan niet lid zijn van 
een ledenorganisatie van FEBEX een belangrijke rol 
spelen.

Een volgend criterium is de vaststelling of de be-
trokken personen de nodige techniciteit en exper-
tise hebben in het betrokken domein (generalist of 
specialist). 

Daarna kan een wisselwerking tot stand komen tus-
sen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zodat 
mogelijk een matching tot stand komt. Persoonlijk 
ben ik voorstander van de toepassing van dit stap-
voor-stap-principe.

Dries Schockaert: Clarity ISA 620 vermeldt duidelijk 
dat een eventuele verwijzing in de controleverkla-
ring naar een verslag van een deskundige geens-
zins de persoonlijke verantwoordelijkheid en aan-
sprakelijkheid van de auditor voor het oordeel over 
het getrouw beeld vermindert. Hoe zou, volgens u, 
een deskundige reageren op een dergelijke verwij-
zing? Worden dergelijke verwijzingen in verslagen 
van opdrachtgevers, anders dan bedrijfsrevisoren, 
vermeld?

François roChtuS: Op het gebied van gerechtelijke 
expertises ben ik persoonlijk de mening toegedaan 
dat de gerechtelijke deskundige het advies volgt 
van de technische raadgever op wie hij een beroep 
doet. 

Als de gerechtelijke deskundige dan afwijkt van 
het advies van die technische raadgever, wordt hij 
geacht dat expliciet te vermelden. Verder dient 
deze deskundige de redenen te vermelden waarom 
van het advies wordt afgeweken. Het is inderdaad 
een normale praktijk dat er verwezen wordt naar 
het rapport van die technische deskundige in des-
betreffende materie. In bepaalde gevallen is het 
zelfs denkbaar dat de technische raadgever bij de 
prijsbepaling voor de betrokken expertiseopdracht 
met dit feit rekening houdt en, eventueel, voor 

Michel BINARD
est président honoraire de 
l’ABEX, administrateur à la 

FEBEX, administrateur-délégué 
de EUROCERTICE et expert 

judiciaire, arbitre et 
conciliateur.
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bepaalde aangelegenheden een bijzondere verze-
kering afsluit. Indien een dergelijke verwijzing zich 
zou opdringen, dan wordt het als normale praktijk 
beschouwd dat men dit op voorhand samen met 
de deskundige bespreekt. Dit zorgt ervoor dat 
iedere actor in het proces zijn eigen verantwoorde-
lijkheid kan opnemen.

Normen, deontologie en  
onafhankelijkheid van de deskundige
Normes, déontologie et indépendance de 
l’expert  

Dries Schockaert: Kunt u beide even toelichten waar-
om het voor een beroepsbeoefenaar, zoals een be-
drijfsrevisor belangrijk is dat hij kan opteren voor 
een deskundige die al dan niet is onderworpen aan 
deontologische voorschriften (bv. van ABEX)?

Michel Binard: Het is belangrijk te benadrukken dat 
de deskundigen die bij ABEX (en in het algemeen 
bij elke ledenorganisatie van FEBEX) zijn aangeslo-
ten, een deontologische code moeten onderteke-
nen et respecteren. Eerst moeten zij onafhankelijk 
zijn. Verder dienen zij de confidentialiteit te respec-
teren en mogen zij geen andere relaties aanhouden 
met de betrokken partij(en).

Er stelt zich een reëel probleem met een aantal 
deskundigen (die niet bij ABEX of FEBEX zijn 
aangesloten), zoals bijvoorbeeld deskundigen 
die tevens werkzaam zijn  in verzekeringsmaat-
schappijen. Deze deskundigen geven immers niet 
altijd een advies dat onafhankelijk is van hun op-
drachtgevers en kan op die manier de verzekerde 
schaden. Het opstellen van een (bv. op grond van 
wet- of regelgeving) verplicht na te leven set van 
deontologische regels zou hieraan wellicht kunnen 
verhelpen.

François roChtuS: Hieraan zou ik toch willen toe-
voegen dat het onderscheid tussen het al dan niet 
onderworpen zijn aan deontologische regels niet 
altijd determinerend is. De vraag stelt zich telkens 
opnieuw hoe ver men in termen van sancties kan 
gaan in situaties waar de bestaande deontologische 
voorschriften niet worden nageleefd. De zwaarste 
sanctie voor deskundigen die lid zijn van een lede-
norganisatie van FEBEX is het feit dat hun lidmaats-
chap wordt opgezegd, waardoor zij tot geen enkele 
ledenorganisatie van FEBEX meer kunnen toetre-
den. Op grond van de huidige wet- en regelgeving 
zijn echter geen sancties voorzien. Hierdoor is het 
mogelijk dat het niet naleven van de deontologische 
voorschriften, zoals bijvoorbeeld door ABEX voor-
geschreven, niet als een doorslaggevende factor kan 
worden beschouwd, wat wij als organisatie betreu-
ren. De vraag naar een grotere afdwingbaarheid van 
deze voorschriften is één van de redenen waarom 
wij als ABEX (en FEBEX) ernaar streven om een 
wettelijke erkenning van de deskundige in België te 
mogen genieten. Naar voorbeeld van de Instituten 
zoals het IBR, waar de sanctie van schrapping zware 
consequenties voor de betrokken bedrijfsrevisor 
met zich meebrengt, is het wellicht in het algemeen 
belang dat een dergelijk stelsel op termijn tevens 
wordt ontwikkeld voor de deskundige. 

Om redenen van volledigheid wens ik er evenwel 
aan toe te voegen dat bepaalde ledenorganisaties 
van FEBEX reeds over een dergelijk systeem be-
schikken, waaronder de landmeterdeskundigen 
en de architecten, die onderhevig zijn aan een 
eedformule en deontologische voorschriften van 
hun Orde.

Dries Schockaert: Existe-t-il des instruments au sein 
de votre association pour garantir cette indépen-
dance ? 

Michel Binard: Oui, le conseil de discipline de notre 
association s’occupe des plaintes concernant le non 
respect des règles de déontologie. Si l’expert ne 
les respecte pas, il est possible qu’une sanction lui 
soit appliquée, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de 
l’association. 

Mais cette sanction est toutefois toute relative car 
il n’existe aucune obligation à être membre de l’as-
sociation et à porter le titre d’expert, tel qu’indiqué 
dans la réponse précédente. Rien n’empêche l’ex-
pert d’exercer sans être membre de l’association, 
et rien ne l’empêche non plus de se faire éventuel-
lement membre d’une autre association.

François roChtuS: We beschikken inderdaad over 
regels, maar men moet deze dan ook kunnen 
afdwingen en sanctioneren. In het algemeen ge-
sproken wordt het verlies van het lidmaatschap van 
ABEX niet openbaar gemaakt, waardoor een derde 
geïnteresseerde niet meteen van dit feit wordt 
geïnformeerd. 

Toch zijn, in het geval van bijvoorbeeld een 
gerechtsdeskundige, de voorschriften van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing en zijn zij der-
halve afdwingbaar, maar zoals reeds eerder werd 
aangehaald, is de afdwingbaarheid tot op heden  
over het algemeen eerder de uitzondering dan de 
regel.

Er dient evenwel te worden vermeld dat het zich 
conformeren aan wettelijke voorschriften op zich 
geen waarborg biedt voor een inhoudelijk goed 
opgesteld advies. 

Dries Schockaert: De coördinatie van de wetgeving 
in 2007 met betrekking tot het beroep van bedrijfs-
revisor en de werking van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft enerzijds met zich 
meegebracht dat een aantal instanties die geen 
deel uitmaken van het korps beroepsbeoefenaars 
(non-practitioners) een belangrijke rol werd toe-
gewezen bij tal van eindbeslissingen, bijvoorbeeld 
op het vlak van controlestandaarden, quality as-
surance en toezicht. Anderzijds werd op grond van 
deze gecoördineerde wetgeving een belangrijke 
taak toebedeeld aan de Raad van het IBR zelf in 
termen van het opstellen van de nodige documen-
ten ter voorbereiding van deze finale beslissingen. 
Denkt u dat deze evolutie van de organisatie van 
het beroep van bedrijfsrevisor een goed voorbeeld 
kan vormen voor een analoge toekomstige evolu-
tie van het beroep van deskundige?

François ROCHTUS  
is voorzitter van ABEX.
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François roChtuS: Wij denken dat dit inderdaad de 
weg is die onze organisaties dienen af te leggen 
naar de toekomst toe. Het is belangrijk om over een 
goed omlijnd kader te kunnen beschikken waarbin-
nen de deskundige zijn activiteit kan uitvoeren.

Dries Schockaert: De hervorming in België van het 
beroep van bedrijfsrevisor vindt zijn oorsprong in 
een Europese richtlijn (2006/43/EG). Bestaat er op 
heden Europese wetgeving die verband houdt met 
deskundigen?

François roChtuS: Het zou een goede zaak zijn 
mocht een nationale erkenning van het beroep 
van deskundige zijn oorsprong kunnen vinden in 
een erkenning op Europees niveau, waardoor een 
omzetting naar Belgisch recht van bijvoorbeeld een 
Europese richtlijn zich zou opdringen, maar tot op 
heden is dit nog niet het geval. 

Dries Schockaert: Is het zo dat wanneer men geen lid 
meer is van ABEX, men dan automatisch ook in alle 
andere verenigingen van FEBEX niet meer werk-
zaam mag zijn?

François roChtuS: Inderdaad, in de schoot van FE-
BEX worden dergelijke gegevens gecentraliseerd 
en opgevolgd.

Dries Schockaert: Dient een deskundige, alvorens 
lid te kunnen worden van ABEX, ook lid te zijn van 
andere organisaties of juist geen lid te zijn van an-
dere organisaties?

François roChtuS: Eén van onze activiteiten heeft 
betrekking op de deskundigheid voor verzeke-
ringen. In het algemeen aanvaarden wij geen lid-
maatschap van ABEX voor deze deskundigen indien 
zij zijn aangesloten bij één van de agentschappen. 

Michel Binard: Hetzelfde probleem stelt zich voor 
makelaars van onroerende goederen. 

Dries Schockaert: Concernant le travail même d’un 
expert, est-ce que vous possédez des outils pour 
juger la qualité du travail de l’expert ? Prenons par 
exemple le cas d’un réviseur d’entreprises qui dans 
un domaine dépassant ses compétences, fait appel 
à un expert, estime que le rapport de cet expert 
n’est pas de qualité, quelles sont ses options ?

Michel Binard: Dans la mesure où le problème est 
de nature déontologique, le réviseur d’entreprises 
pourra s’adresser à l’association. S’il s’agit d’erreurs 
d’appréciation technique,  la seule solution est de 
se tourner vers les cours et tribunaux sur la base 
des termes du contrat. Lors de l’admission d’un 
nouveau membre de l’association, des rapports 
d’expertise sont soumis par le candidat. On vérifie 
notamment le mode de réalisation du rapport, 
l’existence de constatations détaillées et de conclu-
sions claires, mais le contrôle s’arrête à ce niveau. 

Dans le cas d’EUROCERTICE, le contrôle est plus 
poussé dans la mesure où l’expert devra renouveler 
son certificat tous les cinq ans. Si l’expert a fait l’ob-
jet de plaintes, ceci sera pris en considération dans 

le cadre du renouvellement de son mandat. De 
même, l’expert a l’obligation de rédiger un rapport 
annuel de ses activités en spécifiant les missions 
qu’il a effectuées et doit expliquer les éventuels 
problèmes qu’il a rencontrés au cours de l’exercice 
de ces missions.

François roChtuS: Au niveau des associations de la 
FEBEX, il n’existe pas de pareilles exigences.

Dries Schockaert: Indien een bedrijfsrevisor een 
opdrachtbrief ondertekent in het kader van het 
gebruikmaken van de werkzaamheden van een 
deskundige, heeft ABEX bepaalde regels die deze 
opdrachtbrief gestalte geven?

François roChtuS: Misschien wel bij de Belgische 
deskundigen van landmeters, maar dan zit men 
weer in het systeem van een Orde. Hieromtrent 
bestaat er namelijk het Nederlandstalig College van 
Deskundigen Architecten van België (NCDAB) voor 
de rechtbanken, evenals haar Franstalige vleugel. 
Vroeger was het zo dat men lid moest zijn van de 
orde van architecten alvorens men lid kon worden 
van de genoemde vereniging,  die ook lid is van 
FEBEX. Dus als er een probleem is, zelfs in het kader 
van gerechtelijke expertises, en men zou dat doen 
met een verwijzing naar de architect als dusdanig, 
dan zit men natuurlijk weer in het systeem van de 
orde van architecten. Ik denk dat de schatters van 
onroerende goederen hetzelfde systeem hebben, 
alsook de dokters in de geneeskunde. Echter zijn 
algemene regels voor de deskundigen zijn niet 
aanwezig, zodat het dus steeds opletten geblazen 
is. Bijgevolg gebeurt er best op voorhand een risi-
coanalyse om te zien waar men voor staat. 

Dries Schockaert:  Kort samengevat probeert u dus 
mensen te groeperen die eigenlijk een expertise 
hebben in de 16 FEBEX-domeinen die u hebt ver-
meld, maar die niet per se zijn ondergebracht in 
elk van die verschillende Ordes. Het zou dan ook 
de bedoeling van ABEX zijn om, samen met FEBEX, 
op Belgisch vlak een harmonisatie te creëren op 
een domein waar er momenteel weinig harmoni-
satie is. Met andere woorden zijn jullie eigenlijk de 
pioniers van het creëren van een systeem voor een 
beroepsgroep, namelijk deskundigen – experten,  
waar momenteel weinig systemen voor bestaan. 

Ik hoor “deontologie”, wat ook de beroepsgroep 
van bedrijfsrevisoren kenmerkt. Je hebt dan eve-
neens het aspect beroepsregels. Maar daar hebben 
jullie blijkbaar niet echt een volledige set van re-
gels voor alle categorieën. Is het de bedoeling om 
deze regels in de toekomst wel te ontwerpen? 

François roChtuS: We zouden, vanuit FEBEX, een 
algemeen niveau in dat kader willen brengen. 
Hierbij zouden we graag in de richting proberen te 
gaan van datgene wat voor de bedrijfsrevisoren van 
toepassing is. Bij FEBEX is men gestart met het na-
gaan of de criteria van aanvaarding en permanente 
vorming door de ledenverenigingen worden toege-
past. Het is onze betrachting om stap voor stap een 
kwaliteitssysteem op te bouwen en deze ook na 
elke stap te consolideren.
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Ik denk dat er op het bestaan van kwaliteitssys-
temen en de toepassing ervan meer en meer zal 
gekeken worden. Men kan eveneens een bepaalde 
interne richtlijn geven, zoals bij de Code Lippens 
(intussen de Code Corporate Governance), of de 
Code Buysse II. Op deze wijze kan men een aantal 
dingen afblokken en een aantal criteria stellen. 
Hierbij zouden een aantal principes kunnen over-
genomen worden die van toepassing bij de nieuwe 
wet inzake overheidsopdrachten op gebied van 
diensten. 

Dries Schockaert:  Quel type de reconnaissance 
souhaiteriez-vous pour être considéré comme ex-
pert ? Préféreriez-vous une reconnaissance légale, 
avec un système de supervision publique comme 
c’est le cas pour les réviseurs d’entreprises ou un 
système basé sur l’autorégulation ?

François roChtuS: Dans un premier temps je plaide-
rais pour un système basé sur la reconnaissance via 
l’application des normes ISO comme c’est le cas au 
niveau européen. Une fois que le système est bien 
développé au sein des associations de la FEBEX, je 
pense que nous pourrons passer à l’étape supé-
rieure en demandant une reconnaissance légale. Il 
faut également prendre en compte la complexité 

de la profession due à la diversité des compétences 
exercées, ce qui ne facilitera pas la tâche du légis-
lateur.

Dat is ongeveer de richting die we willen uitgaan: 
een kwaliteitssysteem invoeren volgens de regels 
van de ISO en daar dan op werken. Lukt dit niet, 
dan is dit een gemiste kans omdat het de enige 
mogelijkheid is om zichzelf als competent te doen 
aanvaarden. Uiteraard is het hierbij nodig om zelf 
over een bepaalde kwaliteit te beschikken. 

Dries Schockaert: Indien een opdracht door een 
deskundige is aanvaard en hij voert deze opdracht 
uit, is er dan een reden waarom een deskundige 
op een bepaald moment kan zeggen dat hij met de 
opdracht stopt en ze teruggeeft? Mag een deskun-
dige een opdracht weigeren?

François roChtuS: Deskundigen mogen een op-
dracht weigeren, maar eens ze een opdracht 
aanvaard hebben, wordt er verwacht dat ze hun 
werkzaamheden voortzetten en beëindigen. Het 
staat vermeld in onze deontologische regels, maar 
het is niet afdwingbaar. Dat is het grote gebrek die 
wij hopen te verbeteren met de invoer van het kwa-
liteitssysteem. 

Besluit

Hoewel het beroep van deskundige op Europees 
vlak bepaalde initiatieven onderneemt om tot 
een mate van harmonisatie te komen (EUROCER-
TICE), is het beroep van deskundige in België niet 
erkend. ABEX is één van de beroepsorganisaties 
die tot de overkoepelende organisatie FEBEX 
behoort. Om tot ABEX te kunnen toetreden moet 
de kandidaat-deskundige een ervaring kunnen 
voorleggen van minstens vijf jaar in één van de 16 
deskundigheidsdomeinen.

Een bedrijfsrevisor die een beroep wenst te 
doen op een deskundige in het kader van een 
controle, kan zich baseren op het lidmaatschap 
van ABEX/FEBEX, de vereiste technische kennis 
en expertise. Bij wijze van algemene regel moe-
ten alle leden-deskundigen een deontologische 
code respecteren. De afdwingbaarheid van deze 
deontologische regels zou, voor het algemeen 
belang, kunnen worden versterkt door in de 
toekomst hiervoor een wetgevend initiatief op 
te starten ter voorbereiding van een wettelijke 
erkenning van het beroep van deskundige, ge-
richt op een verhoging van de kwaliteit binnen 
het beroep.

Bovendien zou het werk van een bedrijfsrevi-
sor, die in de loop van zijn controle een beroep 
wenst te doen op een deskundige, efficiënter 
verlopen wanneer hij zich kan richten tot één 
organisatie (in casu FEBEX) die vervolgens de 
informatie verder verspreidt naar de aangeslo-
ten ledenorganisaties.

Dries Schockaert 

Conclusion

Bien que la profession d’expert prenne certaines 
initiatives au niveau européen en vue d’atteindre 
une certaine harmonisation (EUROCERTICE), la 
profession d’expert n’est pas reconnue en Bel-
gique. ABEX est une des organisations profes-
sionnelles appartenant à l’organisation de coor-
dination FEBEX. Pour pouvoir s’affilier à ABEX, 
le candidat expert doit pouvoir démontrer une 
expérience d’au moins cinq ans dans l’un des 16 
domaines d’expertise.

Un réviseur d’entreprises qui, dans le cadre d’un 
contrôle, souhaite faire appel à un expert peut 
se baser sur l’affiliation de l’expert à ABEX/FE-
BEX, ainsi que sur les connaissances techniques 
et l’expertise requises. En règle générale, tous 
les membres experts doivent respecter un code 
déontologique. Dans l’intérêt général, le carac-
tère obligatoire de ces règles déontologiques 
pourrait être renforcé en lançant une initiative 
législative. Cette initiative envisagerait la recon-
naissance légale de la profession d’expert en vue 
d’augmenter la qualité au sein de la profession.

En outre, la procédure à appliquer par un révi-
seur d’entreprises qui, au cours de son contrôle, 
souhaite faire appel à un expert, serait plus effi-
cace s’il pourrait s’adresser à une seule organi-
sation (en l’espèce FEBEX) qui diffuse ensuite les 
informations auprès des organisations membres 
affiliées.

Dries Schockaert

TAA_24_BW.indd   29 1/10/10   10:50



30Tax Audit & Accountancy
SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2010

Dernières informations de l’IASB – 1er juin 
2010 – 31 juillet 2010  

(1) / Laatste berichtgeving 
van het IASB – 1 juni 2010 - 31 juli 2010 

(1)

De voorbije twee maanden werden gekenmerkt 
door de publicatie van twee belangrijke voorstellen 
van standaarden betreffende de opname van op-
brengsten en de verzekeringscontracten
(IFRS 4 – Fase II).

Zo stelt het IASB een uniek model voor dat toepas-
baar op contracten met de klanten voor zowel de 
verkoop van goederen als de levering van diensten. 
Hierdoor zou elke performantieverplichting wor-
den onderworpen aan een unieke verwerking op 
het vlak van moment van opname en waardering, 
wat een belangrijke impact zou kunnen hebben op 
de verwerking van bepaalde transacties, met name 
in het kader van gezamenlijke biedingen.

Het voorstel van standaard over de verzekerings-
contracten werd verwacht door de sector, daar 
het (eindelijk) de boekhoudkundige verwerking en 
waardering van deze contracten in overeenstem-
ming met IFRS behandelt. Dit project vormt het 
vervolg op de overgangsstandaard, gepubliceerd 
in 2004 (IFRS 4 – Fase I), dat enkel de informatie-
verschaffing in de toelichting behandelt. In België 
dient dit project bekeken te worden in het kader 
van de verplichting voor niet-beursgenoteerde 
verzekeringsmaatschappijen om IFRS toe te passen 
voor hun geconsolideerde jaarrekening vanaf het 
boekjaar 2012 in toepassing van het koninklijk  
besluit van 27 september 2009. 

Tenslotte dient ook de publicatie door de Europese 
Commissie van de conclusies op de publieke con-
sultatieronde betreffende de standaard ‘IFRS voor 
KMOs’ worden opgemerkt.

IASB

24/06/2010: voorstel van standaard over 
opbrengsten

ED/2010/6 Revenue from contracts with customers 
is een gezamenlijk project van de IASB en de FASB. 
De finale standaard als gevolg van dit voorstel zou 
IAS 11 – Onderhanden projecten in opdracht van der-
den en IAS 18 – Opbrengsten alsook de gerelateerde 
interpretaties vervangen.

Het basisprincipe van dit voorstel van standaard 
zou van entiteiten vereisen om opbrengsten op te 
nemen om de overdracht van goederen en dien-
sten aan klanten weer te geven voor een bedrag 
dat overeenkomt met de verwachte vergoeding 
voor deze overdracht.

Om dit principe toe te passen, moet de entiteit:

•	 de contracten met een klant identificeren. 
Meestal bestaat er voor elke opbrengstgene-
rerende transactie één contract, maar soms 

La période juin-juillet 2010 a été marquée par la 
publication de deux projets de norme importants 
concernant la comptabilisation des produits et les 
contrats d’assurance (IFRS 4 – Phase II). 

Ainsi, l’IASB propose un modèle unique applicable 
aux contrats avec la clientèle tant pour la vente de 
biens que pour la prestation de services. En applica-
tion de ce modèle, chaque obligation de prestation 
ferait l’objet d’un traitement distinct au niveau de 
sa date de comptabilisation et de son évaluation, 
ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le 
traitement de certaines transactions, notamment 
dans le cas d’offres conjointes. 

Le projet de norme sur les contrats d’assurance 
était très attendu par le secteur dans la mesure où 
il traite (enfin) des principes de comptabilisation 
et d’évaluation à appliquer à ces contrats sous le 
référentiel IFRS. Rappelons en effet que la norme 
transitoire publiée en 2004 (IFRS 4 – Phase I) ne 
porte principalement que sur les informations à 
fournir dans les notes. En Belgique, la publication 
de cet exposé-sondage est à rapprocher de l’obli-
gation pour les entreprises d’assurance non cotées 
en bourse de préparer leurs comptes consolidés 
conformément au référentiel IFRS à compter de 
l’exercice 2012, en application de l’arrêté royal du 
27 septembre 2009. 

On relèvera également la publication par la Com-
mission européenne de ses conclusions sur la 
consultation publique relative à la norme IFRS pour 
PME. 

IASB

24/06/2010: exposé-sondage sur les produits des 
activités ordinaires

L’IASB, conjointement avec le normalisateur amé-
ricain (FASB), a publié un exposé-sondage concer-
nant les produits provenant de contrats avec la 
clientèle. Si elle est adoptée, la nouvelle norme rem-
placerait les normes IAS 11 – Contrats de construc-
tion et IAS 18 – Produits des activités ordinaires ainsi 
que toutes les interprétations y relatives.

Le principe de base proposé dans l’exposé-sondage 
imposerait à une entité de comptabiliser les pro-
duits afin de refléter le transfert de biens ou de ser-
vices à la clientèle pour un montant représentant la 
contrepartie attendue à recevoir pour ces biens ou 
services.

Afin d’appliquer ce principe, l’entité devrait :

•	 identifier le(s) contrat(s) avec un client.   
En général, chaque transaction générant des 
produits est un contrat unique, mais parfois 

1 Pour de plus amples informa-
tions, vous pouvez également 
consulter le site www.monKEY.be 
de Kluwer. 
Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op taxTODAY van Kluwer 
via www.monKEY.be

Veronique Weets  
Zaakvoerder Cethys

IFRS Training & Consulting
Docent aan de VUB en de  

Universiteit Antwerpen
Gérante Cethys

IFRS Training & Consulting
Professeur à la VUB et à 

l’Université d’Anvers

Thomas Carlier
Director IFRS Advice &  

Assurance Deloitte Réviseurs 
d’Entreprises

Director IFRS Advice & 
Assurance

Deloitte Bedrijfsrevisoren
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les composantes d’un contrat à éléments 
multiples doivent être comptabilisées sépa-
rément ou, dans des cas plus rares, plusieurs 
contrats doivent être combinés.

•	 identifier les obligations de prestation dis-
tinctes dans le contrat. Si une entité s’en-
gage à fournir plus d’un bien ou service, elle 
devrait comptabiliser chaque bien ou service 
comme une obligation de prestation séparée 
seulement si le bien ou le service est distinct, 
c’est-à-dire que le bien ou le service est ou 
peut être vendu séparément.

•	 déterminer le prix de transaction. Le prix de 
transaction est le montant pondéré par la 
probabilité de la contrepartie que l’entité 
s’attend à recevoir. Ce montant prendrait 
en compte la recouvrabilité, la valeur temps 
de l’argent, la juste valeur de la contrepartie 
non monétaire et la contrepartie à payer à un 
client.

•	 affecter le prix de transaction aux différentes 
obligations de prestation proportionnelle-
ment aux prix de vente séparés des biens ou 
services sous-jacents.

•	 comptabiliser le produit lorsque l’entité a 
rempli chaque obligation de prestation en 
transférant les biens ou services au client. 
Un contrat pour le développement d’un actif 
(par exemple, la construction, la fabrication, 
la paramétrisation d’un logiciel) résulterait 
en une comptabilisation continue des pro-
duits seulement si le client contrôle l’actif au 
fur et à mesure du développement.

 
→ En outre, l’exposé-sondage clarifie également 

la comptabilisation des charges du contrat. Les 
charges liées à l’obtention du contrat seraient 
comptabilisées en résultat lorsqu’elles sont 
encourues. Si des charges encourues pour la 
réalisation du contrat ne peuvent pas être capi-
talisées conformément à d’autres normes  
(par exemple, IAS 2 – Stocks), l’entité compta-
biliserait un actif seulement si ces coûts :

•	 sont en relation directe avec un contrat 
(ou un contrat spécifique en négociation) ;

•	 génèrent ou améliorent des ressources de 
l’entité qui seront utilisées afin de remplir 
des obligations futures de prestation ; et 

•	 seront recouverts.

Pour beaucoup de sociétés, cette nouvelle ap-
proche ne devrait pas modifier le montant ou la 
date de comptabilisation des produits. Néanmoins, 
dans certains cas, il pourrait y avoir un impact 
significatif. Par exemple, la norme imposerait la 
comptabilisation distincte immédiate des produits 
résultant de la fourniture d’un téléphone mobile 
qui est combinée, sans facturation distincte, à un 
contrat de services de téléphonie mobile.

Les commentaires sont attendus pour le
22 octobre 2010.

moeten de elementen van een contract 
afzonderlijk worden verwerkt, of moeten 
contracten gecombineerd worden.

•	 de verschillende performantieverplichtingen 
in een contract identificeren. Indien een 
entiteit door het contract meer dan één 
goed of dienst moet leveren, worden deze 
verplichtingen enkel apart verwerkt indien 
ze afzonderbaar zijn – dit wil zeggen als ze 
afzonderlijk verkocht kunnen worden.

•	 de transactieprijs bepalen. De transactie prijs 
is de gewogen verwachte vergoeding. Deze 
prijs houdt rekening met inbaarheid, tijds-
waarde van geld, de reële waarde van een 
niet geldelijke verplichting, en de betalingen 
aan de klant.

•	 de transactieprijs toewijzen aan de verschil-
lende performantieverplichtingen rekening 
houdend met de verhoudingen van de afzon-
derlijke verkoopprijzen van de goederen en 
diensten van elke performantieverplichting.

•	 opbrengsten opnemen op het moment dat 
de entiteit aan haar performantieverplich-
ting heeft voldaan door de overdracht van 
het goed of de dienst. Een contract voor de 
ontwikkeling van een actief (bijvoorbeeld, 
bouw van materiële activa of ontwikkeling 
van specifieke software) leidt enkel tot een 
continue opname van opbrengsten indien de 
klant zeggenschap heeft over het actief dat 
wordt ontwikkeld.

→ Het voorstel gaat ook in op de verwerking van 
contractkosten. Kosten om een contract te 
behalen worden onmiddellijk in winst- of verlies 
opgenomen. Indien de kosten die worden ge-
maakt om aan de voorwaarden in het contract 
te voldoen niet in aanmerking komen voor 
activeren in overeenstemming met andere 
standaarden (bijvoorbeeld, IAS 2 – Voorraden), 
mogen deze kosten enkel als actief worden ge-
presenteerd indien ze:

•	 direct verband houden met een contract (of 
een specifiek contract dat wordt onderhan-
deld);

•	 leiden tot (de verhoging van) de middelen 
van de entiteit die zullen worden gebruikt 
om aan performantieverplichtingen te vol-
doen in de toekomst; en

•	 naar verwachting vergoed zullen worden.

Voor veel entiteiten zal de nieuwe benadering niet 
leiden tot een wijziging van het bedrag van de op-
brengsten of het tijdstip van de opname. Toch kan 
er in bepaalde gevallen een significante impact op-
treden. De standaard zou bijvoorbeeld een afzon-
derlijke opname van opbrengsten vereisen voor het 
verstrekken van een telefoon zonder bijkomende 
kosten in een gebundelde verkoop van mobile tele-
foniediensten.

Commentaren worden verwacht tegen 
22 oktober 2010.

TAA_24_BW.indd   31 1/10/10   10:50



32Tax Audit & Accountancy
SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2010

20/06/2010: beperkt voorstel van standaard over 
waardering tegen reële waarde

In ED/2010/7 Measurement uncertainty analysis 
disclosure for fair value measurements stelt het IASB 
voor om een aantal wijzigingen aan te brengen aan 
ED/2009/5 Measurement. In het vorige voorstel 
van standaard werd een hiërarchie voor de waarde-
ring tegen reële waarde geintroduceerd waarin ob-
serveerbare en niet-observeerbare marktgegevens 
werden gebruikt voor de waardering tegen reële 
waarde. Niveau 3 gegevens zijn niet-observeerbare 
gegevens die gebruikt worden voor de waardering 
tegen reële waarde van activa en verplichtingen 
waarvoor geen marktgegevens beschikbaar zijn. Er 
werd voorgesteld om in de informatieverschaffing 
een sensitiviteitsanalyse te presenteren. Het nieu-
we voorstel voegt hieraan toe dat deze analyse het 
verband tussen de niet-observeerbare gegevens 
moet reflecteren.

Commentaren werden verwacht tegen
7 september 2010.

30/07/2010: voorstel van standaard over 
verzekeringscontracten

Het IASB heeft een voorstel van standaard verze-
keringscontracten bekendgemaakt. Er wordt een-
zelfde norm voorgesteld die alle verzekeraars in alle 
rechtsgebieden op een coherente manier voor alle 
contracttypes zouden kunnen toepassen. De voorge-
stelde norm zou van toepassing zijn op alle emitten-
ten van verzekerings- en herverzekeringscontracten.

De belangrijkste voorstellen in ED/2010/8  
Insurance contracts zijn de volgende: 

Toepassingsgebied en opname

De finale standaard zou van toepassing zijn op alle 
verzekeringscontracten die aan de definitie voldoen. 
De opname van een verzekeringscontract gebeurt 
op de vroegste datum van volgende gebeurtenissen:

•	 verzekeringsonderneming loopt het risico om 
de polishouder te vergoeden voor de verzekerde 
gebeurtenis; en

•	 tekenen van het verzekeringscontract

Een verzekeringsonderneming neemt een verzekerings-
contract niet langer op wanneer het afgewikkeld is.

Waardering

De waardering van een verzekeringscontract is 
gebaseerd op de bouwstenenbenadering (building 
block approach) die de huidige beoordeling van het 
contract reflecteert, op basis van

•	 de onvertekende gewogen gemiddelde ver-
wachte kasstromen wanneer de verzekeringson-
derneming aan de voorwaarden van het contract 
voldoet;

•	 de tijdswaarde van geld; en

•	 een marge.

30/06/2010: exposé-sondage de portée limitée sur 
l’evaluation de la juste valeur

L’IASB a publié un exposé-sondage intitulé  
Measurement Uncertainty Analysis Disclosure for Fair 
Value Measurements proposant des amendements 
mineurs aux propositions de l’exposé-sondage sur 
l’évaluation de la juste valeur publié en mai 2009. 
Ce dernier proposait une hiérarchie à trois niveaux 
pour l’évaluation de la juste valeur. Selon cette 
hiérarchie, les données du troisième niveau sont 
des données non observables utilisées pour l’éva-
luation de la juste valeur d’actifs ou de passifs pour 
lesquels des données de marché ne sont pas dispo-
nibles. Les informations à fournir comprendraient 
une analyse de sensibilité.

Les nouveaux amendements proposés amélio-
reraient l’exposé-sondage original en imposant 
une analyse de sensibilité afin de refléter les inter-
dépendances entre les données non observables 
utilisées pour l’évaluation de la juste valeur du 
troisième niveau.

Les commentaires étaient attendus pour le  
7 septembre 2010.

30/07/2010: exposé-sondage proposant une 
nouvelle norme sur les contrats d’assurance

L’IASB a publié un exposé-sondage proposant une nou-
velle norme concernant les contrats d’assurance. Cet 
exposé-sondage propose une norme unique que tous 
les assureurs, dans toutes les juridictions, pourraient 
appliquer pour tous les types de contrat de manière 
cohérente. La norme proposée s’appliquerait aux  
émetteurs de contrats d’assurance et de réassurance.

Un aperçu des principales propositions est pré-
senté ci-dessous :

Champ d’application et comptabilisation

La norme proposée s’appliquerait à tous les 
contrats d’assurance tels que définis par la norme. 
Un contrat d’assurance serait comptabilisé dès 
l’instant où :

•	 l’assureur est soumis au risque de fournir une 
couverture au titulaire de la police pour les 
événements assurés ; ou

•	 le contrat d’assurance est signé.

Un assureur décomptabiliserait un passif d’assu-
rance lorsqu’il est éteint. 

Evaluation

L’évaluation du contrat d’assurance est basée sur 
une approche des composantes (« building blocks ») 
qui représente une évaluation actuelle du contrat, 
en utilisant les éléments suivants :

•	 une moyenne neutre (non biaisée) pondérée par 
la probabilité (valeur attendue) des flux de tréso-
rerie futurs qui sont attendus au fur et à mesure 
de l’exécution du contrat par l’assureur ;

•	 l’effet de la valeur temps de l’argent ; et

•	 une marge.
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Bouwstenen worden gebruikt om de combinatie 
van rechten en verplichtingen als gevolg van een 
verzekeringscontract te waarderen, niet om rech-
ten afzonderlijk van verplichtingen te waarderen. 
De combinatie van rechten en verplichtingen zou 
op een netto basis gepresenteerd worden.

Informatieverschaffing

Er wordt voorgesteld om kwantitatieve en
kwalitatieve informatie te verschaffen over

•	 de bedragen opgenomen in de jaarrekening in 
verband met verzekeringscontracten; en

•	 de aard en het bedrag van het risico als gevolg 
van verzekeringscontracten.

Commentaren worden verwacht tegen 
30 november 2010.

Europa

02/06/2010: rapport over de enquête van de Europese 
Commissie over IFRS voor KMO’S

De Europese Commissie startte in november 2009 
een consultatieronde met betrekking tot de opinie 
van gebruikers van de jaarrekeningen in Europa 
over de standaard voor KMO’s (IFRS for SMEs). 
Deze ronde eindigde op 12 maart 2010. 

Het merendeel van de Lidstaten gaf aan dat IFRS 
voor KMOs beschikbaar zou moeten zijn binnen het 
Europese raamwerk voor financiële verslaggeving. 
De beslissing om die standaard toe te passen zou 
eerder door de Lidstaat dan wel door de entiteit 
moeten genomen worden. 

De resultaten van deze enquête en het samenvat-
tend verslag van de Commissie zijn beschikbaar op 
de website van de Europese Unie (2).

Volgens de EFRAG zijn volgende vereisten van de 
IFRS voor KMOs niet in overeenstemming met de 
Europese richtlijnen voor financiële verslaggeving: 

1. het verbod om bepaalde opbrengsten en kos-
ten te presenteren als “uitzonderlijke elemen-
ten”;

2. de vereiste om bepaalde financiële instrumen-
ten te waarderen tegen hun reële waarde;

3. de veronderstelling dat de levensduur van 
goodwill 10 jaar is indien de entiteit de levens-
duur niet betrouwbaar kan schatten; 

4. de vereiste om negatieve goodwill onmiddellijk 
in de winst- en verliesrekening op te nemen 

5. de vereiste om te ontvangen bedragen in ver-
band met uitgegeven eigenvermogensinstru-
menten af te trekken van het eigen vermogen 
en niet als actief ;

6. het verbod om een bijzonder waardeverminde-
ringsverlies met betrekking tot goodwill terug 
te nemen.

Les composantes seraient utilisées pour évaluer 
la combinaison des droits et obligations résultant 
d’un contrat d’assurance au lieu d’évaluer les droits 
séparément des obligations. La combinaison des 
droits et des obligations serait présentée sur une 
base nette.

Informations à fournir

L’exposé-sondage propose d’imposer la présenta-
tion d’informations qualitatives et quantitatives 
concernant :

•	 les montants comptabilisés dans les états financiers 
provenant des contrats d’assurance ; et

•	 la nature et l’étendue des risques associés aux 
contrats d’assurance. 

Les commentaires sont attendus pour le 
30 novembre 2010.

Europe

02/06/2010: rapport sur la consultation de la Commis-
sion européenne concernant la norme IFRS pour PME

En novembre 2009, la Commission européenne 
avait lancé une consultation publique sur la norme 
IFRS pour PME afin de cerner les vues des parties 
européennes concernées. Cette consultation a pris 
fin le 12 mars 2010.

La constatation probablement la plus importante 
est qu’une majorité des Etats membres considè-
rent que la norme IFRS pour PME doit être prise en 
considération dans le cadre comptable de l’Union 
européenne. Dans ce contexte, une option à  
disposition des Etat-membres est globalement  
préférée à une option à disposition des entités.

Les résultats de cette consultation et le rapport de 
synthèse de la Commission sont disponibles sur le 
site de l’Union européenne (2).

En outre, l’EFRAG a soumis à la Commission eu-
ropéenne une analyse de compatibilité entre la 
norme IFRS pour PME et les directives comptables 
de l’Union. Les éléments suivants ont été identifiés 
comme étant incompatibles avec les directives :

1. l’interdiction de présenter des produits et des 
charges extraordinaires dans l’état du résultat 
global (ou dans le compte de résultats, si pré-
senté séparément) ou dans les notes ;

2. l’obligation d’évaluer certains instruments fi-
nanciers à la juste valeur ;

3. l’obligation de supposer que la valeur d’utilité 
du goodwill s’élève à 10 ans si une entité n’est 
pas capable d’estimer sa durée d’utilité de fa-
çon fiable ;

4. l’obligation de comptabiliser le goodwill néga-
tif directement en résultat ;

5. l’obligation de présenter en déduction des 
capitaux, et non pas à l’actif, le montant à re-
cevoir de l’émission d’instruments de capitaux 
propres non encore libérés ;

6. l’interdiction de reprendre une perte de valeur 
sur le goodwill. 2 http://ec.europa.eu/internal_

market/accounting/sme_ 
accounting/review_directives_ 
fr.htm.
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Institut des Réviseurs d’Entreprises

Travaux du Conseil 

Réunion du 7 mai 2010

Désignation des secrétaires du Conseil — Conformément à l’article 
21, § 2 de la loi du 22 juillet 1953, le Conseil désigne le confrère 
Lieven ACKE en qualité de secrétaire d’expression néerlandaise et le 
confrère Eric MATHAY en qualité de secrétaire d’expression française ; 
ce dernier est chargé d’assumer en même temps les fonctions de 
trésorier.

Volet complémentaire dans le registre public en ce qui concerne les 
réviseurs d’entreprises personnes physiques — Le Conseil décide, 
sur la proposition du Comité exécutif, d’insérer dans le registre 
public, outre les deux volets déjà existants concernant les réviseurs 
d’entreprises personnes physiques (celui des réviseurs d’entreprises 
personnes physiques pouvant exercer des missions de révision et 
celui des réviseurs d’entreprises personnes physiques empêchés 
temporairement d’exercer des missions de révision en raison des 
incompatibilités visées à l’article 13, § 2 de la loi du 22 juillet 1953), 
un nouveau volet (unique) pour les réviseurs d’entreprises personnes 
physiques (1) ayant décidé de leur propre initiative de ne pas exercer 
des missions de révision jusqu’à nouvel ordre, ou (2) ne pouvant 
exercer des missions de révision pour d’autres motifs légaux que 
ceux énumérés à l’article 13, § 2 de la loi du 22 juillet 1953. 

Sous ce dernier cas tombent les réviseurs d’entreprises qui exercent 
exclusivement la fonction d’employé(e) et qui, conformément à 
l’article 16, alinéa 1er de la loi du 22 juillet 1953, ne peuvent repré-
senter le cabinet de révision avec lequel ils sont en relation pour des 
missions révisorales.

Le formulaire électronique existant pour la mise à jour des données 
du registre et du dossier par les réviseurs d’entreprises personnes 
physiques est adapté par notre développeur de logiciels afin de don-
ner corps à cette limitation à l’égard de l’exercice de la profession et  
de rendre ce nouveau volet visible dans le registre public publié sur le 
site internet de l’Institut.

Projet de normes relatives au contrôle de qualité — Le Conseil décide 
de prolonger le délai de consultation publique du projet révisé des 
normes relatives au contrôle de qualité au 3 juin 2010 et de placer 
sur le site internet de l’Institut deux versions comparées (traces 
visibles), l’une indiquant les modifications par rapport à la norme 
actuellement en vigueur (version 2008) et l’autre indiquant les modi-
fications par rapport au projet de 2009 refusé en janvier 2010 par le 
Conseil supérieur des Professions économiques.

Werkzaamheden van de raad

Vergadering van 7 mei 2010

Aanwijzing van de secretarissen van de Raad — Overeenkomstig het 
artikel 21, § 2 van de wet van 22 juli 1953 wijst de Raad confrater 
Lieven ACKE aan als Nederlandstalige secretaris en confrater Eric 
MATHAY als Franstalige secretaris van de Raad. Deze laatste neemt 
tevens de functie van penningmeester waar.

Een bijkomend luik in het openbaar register ten aanzien van de be-
drijfsrevisoren natuurlijke personen — De Raad beslist op voorstel 
van het Uitvoerend Comité om in het openbaar register naast de 
twee reeds bestaande luiken van de bedrijfsrevisoren natuurlijke 
personen (dit van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die 
revisorale opdrachten kunnen uitvoeren en dit van de bedrijfsrevi-
soren natuurlijke personen die tijdelijk zijn verhinderd om revisorale 
opdrachten uit te voeren om reden van onverenigbaarheden zoals 
bedoeld in artikel 13, § 2 van de wet van 22 juli 1953), één enkel 
nieuw luik in te voeren voor de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen 
die (1) op eigen initiatief hebben besloten om tot nader order geen 
revisorale opdrachten te willen uitvoeren of die (2) geen revisorale 
opdrachten kunnen uitvoeren omwille van andere wettelijke redenen 
dan deze opgesomd in artikel 13, § 2 van de wet van 22 juli 1953. 

Dit laatste zal het geval zijn voor de bedrijfsrevisoren die exclusief 
de functie van bediende uitvoeren en ingevolge artikel 16, eerste lid 
van de wet van 22 juli 1953 het bedrijfsrevisorenkantoor waaraan 
zij zijn verbonden niet kunnen vertegenwoordigen voor revisorale 
opdrachten.

Onze softwareontwikkelaar heeft het bestaande elektronisch formu-
lier voor het actualiseren van de register- en dossiergegevens door 
de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen aangepast om gestalte te 
geven aan deze beperking ten aanzien van de beroepsuitoefening 
en het tonen van het nieuwe luik in het openbaar register dat op de 
website van het Instituut wordt gepubliceerd.

Ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole — De Raad bes-
list om de termijn voor de openbare raadpleging over het herwerkt 
ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole te verlengen tot 3 
juni 2010 en op de website van het Instituut twee vergelijkende teks-
ten te plaatsen (met track changes). Een eerste die de wijzigingen 
aangeeft ten aanzien van de normen die heden in voege zijn (de ver-
sie 2008) en een tweede die de wijzigingen aangeeft ten aanzien van 
het ontwerp van 2009 dat door de Hoge Raad voor de Economische 
Beroepen werd verworpen in januari 2010.
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Indemnités de procédure relatives à la procédure disciplinaire — 
Le Conseil décide d’inclure le principe de paiement des indemnités 
de procédure, fixées forfaitairement à 1.200 EUR et prévues au bud-
get 2010, dans les rapports disciplinaires.

Renouvellement de l’accord de coopération avec le Congo — 
Le Conseil accepte de renouveler l’accord de coopération de 2005 
avec le Congo. L’Institut congolais intervient dans les frais de dépla-
cement des délégués de l’IRE à concurrence de 6.000 EUR et prend 
en charge leur hébergement pendant leur séjour tandis que la Coo-
pération Technique belge (CTB) prend en charge les billets d’avion et 
les bourses des stagiaires, les cours suivis à Cooremans, etc.

Réunion du 4 juin 2010

Tâches déléguées par le Conseil au Comité exécutif — Le Conseil 
apporte quelques modifications mineures en ce qui concerne la dé-
légation de tâches décidées en 2007, telle que reprise dans le Vade-
mecum, Tome I, 2009, p. 183 : 

- les points (a), (b) et (c) sont complétés avec le texte suivant : 
«, sans préjudice de la possibilité pour le Comité exécutif de  
soumettre à la décision du Conseil certains dossiers  » ;

- un point (g) est ajouté, libellé comme suit : « interjeter appel 
contre une décision de la Commission de discipline ou introduire 
un renvoi en cassation contre une décision de la Commission 
d’appel dans l’hypothèse où aucune réunion du Conseil n’est pré-
vue avant l’expiration du délai de recours. ».

Dérogation au paragraphe 8 des normes relatives au contrôle de 
qualité — Le Conseil décide que dans certains cas exceptionnels, il 
peut être accédé à la demande de ne pas devoir appliquer la procé-
dure prévue au paragraphe 8 des normes relatives au contrôle de 
qualité, même si le cabinet de révision comporte plus de 10 réviseurs 
d’entreprises personnes physiques ayant le pouvoir de représenter 
le cabinet. Dans cette hypothèse, chaque réviseur d’entreprises per-
sonne physique ayant le pouvoir de représenter le cabinet de révision 
sera soumis à un contrôle de qualité individuel dans ladite phase 2. 
Les livres 1 et 2 des guides de contrôle qualité seront, le cas échéant, 
d’application, mais pas le livre 3.

Etude du Conseil supérieur des Professions économiques concernant 
les réseaux — Le Conseil des Professions économiques a entrepris de 
lister les réseaux existants et ce sur la base des données reprises dans 
le registre public et sur les sites web des cabinets de révision. Il s’agit 
d’une étude scientifique.

Plan d’accompagnement concernant l’implémentation des normes 
ISA — Le Conseil prend connaissance de la note concernant le suivi du 
plan d’accompagnement concernant l’implémentation des normes 
ISA. Cet état d’avancement sera adressé périodiquement au CSPE, 
avec la situation au 31 mars et au 30 septembre.

Gouvernement d’entreprise — La loi du 6 avril 2010 visant à renforcer 
le gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées et les entre-

Rechtplegingskosten met betrekking tot de tuchtprocedure — 
De Raad beslist om het principe van de opvraging van de rechtsple-
gingkosten, forfaitair vastgesteld op 1.200 EUR en voorzien in de 
begroting van 2010, op te nemen in de tuchtverslagen.

Vernieuwing van het samenwerkingsakkoord met Congo —
De Raad aanvaardt om het samenwerkingsakkoord met Congo van 
2005 te verlengen. Hierbij neemt het Congolees instituut de reiskos-
ten van de afgevaardigden van het IBR ten belope van 6.000 EUR ten 
laste en verschaft zij hen onderdak tijdens hun verblijf, terwijl de Bel-
gische Technische Coöperatie (BTC) de vliegtuigbiljetten, de beurzen 
van de stagiairs, de cursussen die zij volgen bij Cooremans, enz. ten 
laste neemt.

Vergadering van 4 juni 2010

Taken die door de Raad aan het Uitvoerend Comité werden gedele-
geerd — De Raad wijzigt licht de tekst ten aanzien van de delegatie 
van taken van 2007, zoals ook opgenomen in het Vademecum, Deel 
I, 2009, p. 183: 

- de punten (a), (b) en (c) worden aangevuld met: “, zonder af-
breuk te doen aan de mogelijkheid van het Uitvoerend Comité 
om de Raad te vragen te beslissen ten aanzien van sommige dos-
siers”;

- er wordt een punt (g) ingevoegd dat als volgt luidt: “beroep 
aantekenen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie of een 
voorziening in cassatie indienen tegen een beslissing van de 
Commissie van Beroep wanneer er geen enkele vergadering van 
de Raad is voorzien voor het verstrijken van de beroepstermijn.”.

Afwijking van paragraaf 8 van de normen inzake de kwaliteitscon-
trole — De Raad beslist dat in bepaalde uitzonderlijke gevallen kan 
worden toegestaan om geen gebruik te maken van de procedure 
voorzien in paragraaf 8 van de normen inzake de kwaliteitscontrole, 
ook al omvat het bedrijfsrevisorenkantoor meer dan 10 bedrijfs-
revisoren natuurlijk personen die het kantoor rechtmatig kunnen 
vertegenwoordigen. In dit geval zal elke bedrijfsrevisor natuurlijke 
persoon die het bedrijfsrevisorenkantoor kan vertegenwoordigen 
aan een individuele kwaliteitscontrole worden onderworpen in de 
zogenaamde fase 2. De boeken 1 en 2 van de leidraden van de kwali-
teitscontrole zullen in voorkomend geval toepasselijk zijn, doch niet 
boek 3.

Studie van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen ten aanzien 
van de netwerken — De Hoge Raad voor de Economische Beroepen 
heeft de bestaande netwerken in kaart gebracht op basis van de ge-
gevens opgenomen in het openbaar register en de websites van de 
kantoren. Het betreft een wetenschappelijke studie. 

Begeleidingsplan voor de invoering van de ISA’s — De Raad krijgt 
verslag over de uitvoering van het begeleidingsplan voor de invoe-
ring van de ISA’s, waarover eveneens aan de HREB periodiek verslag 
zal worden uitgebracht per 31 maart en per 30 september.

Deugdelijk bestuur — Het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010 
publiceerde de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deug-
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prises publiques autonomes et visant à modifier le régime des inter-
dictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier a été 
publiée dans le Moniteur belge du 23 avril 2010. Le Conseil approuve 
la communication qui sera adressée aux réviseurs d’entreprises. 
Cette communication vise notamment à attirer l’attention des 
confrères sur certains aspects relatifs à la mission du réviseur d’entre-
prises à l’égard du rapport de gestion devant comprendre la déclara-
tion de gouvernement d’entreprise et le rapport de rémunération.

Loi anti-blanchiment — Il est fait rapport au Conseil sur les travaux 
menés par le groupe de travail au sein duquel les trois instituts exa-
minent les obligations des professionnels dans le cadre de l’applica-
tion de la nouvelle loi du 18 janvier 2010 modifiant les obligations 
prévues au Chapitre II de la loi du 11 janvier 1993 relative à la préven-
tion de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme.

Le Conseil demande qu’une circulaire soit adressée aux réviseurs 
d’entreprises.

Fusions et scissions de sociétés — Sur la proposition de la Commis-
sion juridique, le Conseil approuve une communication à adresser 
aux réviseurs d’entreprises, intitulée « Loi du 30 décembre 2009 
portant des dispositions diverses en matière de justice (II) – Nouveau 
régime des fusions et des scissions de sociétés – Rapport relatif à 
l’apport en nature ».

Date de la lettre d’affirmation — La Commission des Normes 
d’exercice professionnel a préparé un projet de communication aux 
réviseurs d’entreprises concernant la date de la lettre d’affirmation 
à émettre à une date rapprochée de la date de signature du rapport 
du commissaire. Le Conseil prend connaissance de ce projet et donne 
son approbation pour envoi aux réviseurs d’entreprises.

SPRL Starter — Le Conseil approuve une communication relative à 
la nouvelle mission d’assistance dans le cadre de l’établissement du 
plan financier. 

Suivi de l’assemblée générale du 23 avril 2010 — Sur la base d’une 
note du Président, le Conseil décide :

a) pour l’assemblée générale 2011, que la séance académique ne 
sera pas découplée de l’assemblée générale ; 

b) d’exécuter le plan d’accompagnement des normes ISA avec 
conviction. La communication interne, en direction des réviseurs 
d’entreprises, sera renforcée ;

c) de demander au Secrétaire-Trésorier de recevoir une proposition 
de communication d’information complémentaire aux réviseurs 
d’entreprises concernant les comptes 2009. Le Conseil confirme 
ainsi sa décision prise le 7 mai 2010 de donner plus de détails pour 
les comptes de l’Institut quant aux charges et aux produits, que 
ceux exigés par le schéma de comptes annuels prévu par la loi ;

d) de pérenniser à l’avenir le vote secret et électronique.

Mémorandum au Gouvernement — A chaque changement du gou-
vernement, le Conseil adresse traditionnellement un mémorandum 
au nouveau Gouvernement. Le Conseil consacre une discussion dé-
taillée aux points qu’il souhaite reprendre dans ce mémorandum.

delijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome 
overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het be-
roepsverbod in de bank- en financiële sector. De Raad keurt een me-
dedeling goed die aan de bedrijfsrevisoren zal worden gericht. Hierin 
wordt onder meer de aandacht van de confraters gevestigd op een 
aantal aspecten van de opdracht van de bedrijfsrevisor ten aanzien 
van het verslag dat de verklaring inzake deugdelijk bestuur bevat, 
alsook het remuneratieverslag van het remuneratiecomité.

Anti-witwaswet — De Raad krijgt verslag over de werkzaamheden 
van de werkgroep, waarin de drie instituten de verplichtingen van 
de beroepsbeoefenaars bestuderen ten aanzien van Hoofdstuk II van 
de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, dit naar aanleiding van de recente wijziging door de wet 
van 18 januari 2010.

De Raad vraagt dat er ook een omzendbrief aan de bedrijfsrevisoren 
wordt uitgewerkt.

Fusies en splitsingen van vennootschappen — De Raad keurt een me-
dedeling aan de bedrijfsrevisoren goed “Wet van 30 december 2009 
houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) – Nieuw stelsel 
van fusies en splitsingen van vennootschappen – Verslag inzake in-
breng in natura”, zoals voorgesteld door de Juridische Commissie.

Datum van de bevestigingsbrief — De Commissie Normen voor de 
Beroepsuitoefening bereidde een mededeling aan de bedrijfsreviso-
ren voor omtrent de datum die de bevestigingsbrief hoort te dragen, 
en het verband tussen deze datum en de datum van het commissa-
risverslag. De Raad keurt het voorgelegde ontwerp goed dat aan de 
bedrijfsrevisoren zal worden gericht.

BVBA Starter — De Raad keurt een mededeling goed omtrent de 
nieuwe opdracht van bijstand in het kader van het opstellen van een 
financieel plan. 

Opvolging algemene vergadering van 23 april 2010 — Op basis van 
een nota van de Voorzitter beslist de Raad om:

a) De academische zitting niet los te koppelen van de algemene 
vergadering van 2011.

b) Het begeleidingsplan van de invoering van de ISA’s met overtui-
ging uit te voeren. De interne communicatie naar de bedrijfsrevi-
soren toe zal worden versterkt.

c) Aan de Secretaris-penningmeester te vragen om een voorstel 
van mededeling uit te werken met aanvullende informatie over 
de jaarrekening 2009. De Raad bevestigt hierbij zijn beslissing 
van 7 mei 2010 om gegevens te verstrekken in de rekeningen van 
het Instituut ten aanzien van de kosten en opbrengsten, die meer 
omvatten dan hetgeen  door de wet is opgelegd.

d) De geheime elektronische stemming ook in de toekomst te han-
teren.

Memorandum aan de regering — Traditiegetrouw richt de Raad bij 
elke regeringswissel een memorandum aan de nieuwe regering. De 
Raad wijdt een uitgebreide discussie aan de punten die hij in zijn me-
morandum wenst op te nemen.
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Norme spécifique relative à la mission de collaboration au contrôle 
prudentiel — Le Conseil approuve le projet de norme spécifique 
relative à la mission de collaboration au contrôle prudentiel, tel 
qu’adapté suite à la consultation publique, afin de le soumettre pour 
approbation au Conseil supérieur des Professions économiques.

Communiqués concernant les travaux du Conseil — Sur la proposi-
tion du Comité exécutif, le Conseil décide d’informer dorénavant 
les réviseurs d’entreprises sur ses travaux peu après chaque réunion 
mensuelle du Conseil. Cette communication se fera probablement 
à partir de septembre, sous la forme d’un avis sur l’extranet de 
l’Institut. Le but est que les réviseurs d’entreprises ne doivent plus 
attendre la publication des travaux dans les Infos IRE repris dans la 
revue TAA.

Séminaire stratégique des 24 et 25 juin 2010

Ce séminaire stratégique a réuni pendant deux jours, au Châteauform 
Ferme de la Ramée à Jodoigne, les membres du conseil, quelques 
confrères hors conseil choisis pour leur expertise particulière dans 
l’un ou l’autre domaine (surveillance, grands, moyens, petits ca-
binets, etc.), et divers membres de la direction et du personnel de 
l’Institut.

La quarantaine de participants ont entendu des confrères mais aussi 
des invités externes (Jean-Paul Servais, président du Conseil supé-
rieur, Philippe Lambrecht, secrétaire général de la FEB, et André Bert, 
président de l’IEC) qui ont fait le point sur l’un ou l’autre domaine 
pertinent pour l’action du Conseil dans les années à venir. Puis ils 
ont travaillé en atelier sur les priorités et les actions à proposer au 
Conseil. Celui-ci les a adoptées, sous réserve de quelques amende-
ments, lors de sa séance du 2 juillet. On trouvera ci-après, en enca-
dré, lesdites priorités.

Priorités stratégiques 2010-2013

1.  L’Institut veillera non seulement à sauvegarder les missions 
actuelles, mais à promouvoir et gagner de nouvelles missions 
(attestations non financières, secteur public, autres missions 
d’assurance, etc.). Un cadre normatif sera, si nécessaire,  
établi pour ces nouvelles missions.

2.  L’Institut luttera contre les honoraires anormalement bas 
qui sont une menace pour la viabilité de la profession, la qua-
lité de ses services, voire l’indépendance de ses membres. 

3.  L’Institut veillera à sauvegarder les principes fondateurs du 
système de supervision publique tel que mis en place en 
Belgique.

4.  L’Institut souhaite développer des relations de qualité avec 
les milieux externes (autorités européennes, fédérales et fé-
dérées, partenaires sociaux, autres instituts...) et avec ses 

Specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht 
— De Raad keurt de tekst goed van specifieke norm inzake medewer-
king aan het prudentieel toezicht, zoals aangepast na de openbare 
raadpleging. Deze tekst zal ter goedkeuring aan de Hoge Raad voor 
de Economische Beroepen worden voorgelegd.

Berichtgeving omtrent de werkzaamheden van de Raad — Op voor-
stel van het Uitvoerend Comité beslist de Raad om voortaan reeds 
kort na zijn maandelijkse vergadering de bedrijfsrevisoren te berich-
ten over zijn werkzaamheden. Dit zal waarschijnlijk vanaf september 
gebeuren door een bericht op het extranet van het Instituut, zodat 
niet langer moet gewacht worden op de publicatie ervan in de IBR-
Berichten, welke worden opgenomen in het tijdschrift TAA.

Strategisch seminarie van 24 en 25 juni 2010

Tijdens het strategisch seminarie in het Châteauform Ferme de la 
Ramée te Geldenaken hebben de leden van de Raad samen met 
aan aantal confraters, die niet in de Raad zetelen, maar werden uit-
genodigd omwille van hun bijzondere deskundigheid in het één of 
andere domein (toezicht; groot, middelgroot , klein kantoor, enz.) en 
verscheidene leden van de directie en het personeel van het Instituut 
gedurende twee dagen vergaderd.

Een veertigtal deelnemers hebben confraters en externe genodigden 
aanhoord (Jean-Paul SERVAIS, voorzitter van de Hoge Raad; Philippe 
LAMBRECHTS, secretaris generaal van het VBO, alsook André BERT, 
voorzitter van het IAB), die één of ander relevant domein belichtten 
voor het beleid van de Raad in de volgende jaren. Vervolgens werd in 
workshops gewerkt aan de aan de Raad voor te stellen prioriteiten en 
de te ondernemen acties. De Raad heeft deze voorstellen aanvaard, 
onder voorbehoud van enkele aanpassingen op zijn vergadering van 
2 juli. Bedoelde prioriteiten worden in de hierna volgende omka-
derde tekst opgenomen.

Strategische prioriteiten 2010-2013

1.  Het Instituut zal zich er niet enkel van vergewissen dat de 
huidige opdrachten behouden blijven maar ook dat nieuwe 
opdrachten worden gepromoot en ingevoerd (niet-financiële 
attesteringen, overheidsopdrachten, andere assurance-op-
drachten, enz.). Voor deze nieuwe opdrachten zal, indien 
nodig, een normatief kader worden opgesteld.

2.  Het Instituut zal de strijd aangaan tegen de abnormaal lage 
honoraria die een bedreiging vormen voor de leefbaarheid 
van het beroep, de kwaliteit van de dienstverstrekking, ja 
zelfs van de onafhankelijkheid van zijn leden.

3.  Het Instituut zal zich ervan vergewissen dat de basisbegin-
selen van het Belgisch systeem van publiek toezicht blijven 
gevrijwaard.

4.  Het Instituut wenst kwaliteitsvolle relaties aan te gaan met 
de buitenwereld (Europese, federale en gewestelijke autori-
teiten, sociale partners, andere instituten …) en met zijn 
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 propres membres. Il ne s’agira pas seulement de renforcer 
la communication (pour une meilleure compréhension des 
rapports émis, pour une meilleure visibilité de notre fonction 

 et de notre valeur ajoutée, pour une meilleure confraternité 
entre l’Institut et ses membres), mais surtout de développer 
une approche proactive plutôt que réactive.

5.  L’Institut aura le souci constant d’aider les réviseurs d’en-
treprises qui rencontrent des difficultés particulières dans 
l’adaptation de leurs pratiques à un monde qui change. La 
surveillance et les conclusions formalisées des contrôles de 
qualité seront concentrées sur les manquements susceptibles 
d’avoir une incidence sur la qualité de l’information des tiers.

6.  Les domaines d’activité de l’Institut seront systématique-
ment revus sous l’angle de leur pertinence; les méthodes 
de travail et les allocations budgétaires, sous l’angle de leur 
efficacité.

 

Réunion du 2 juillet 2010

Heures prestées et honoraires — Le Conseil demande qu’à l’avenir, 
la Commission Contrôle de qualité commente également dans son 
rapport au Conseil l’aspect du nombre d’heures prestées et des ho-
noraires.

Bâtiment commun pour l’IRE et l’IEC — A la demande de l’IEC, la 
Commission qui a été créée par le Conseil des deux Instituts pour 
gérer la problématique liée au bâtiment commun, la Commission 
dite Renaissance, sera dorénavant composée de trois membres 
de chaque Institut, plus un président indépendant. Pour l’IRE, le 
confrère Dirk SMETS, le Secrétaire-trésorier et le Secrétaire général 
siègent dans cette commission.

 eigen leden. Het gaat hierbij niet enkel om de verbetering van 
de communicatie (voor een beter begrip van de uitgebrachte 
verslagen, voor een betere zichtbaarheid van onze functie 

 en onze toegevoegde waarde, voor een grotere confraterni-
teit tussen het Instituut en zijn leden), maar vooral om een 
proactieve en niet zozeer verdedigende benadering te ont-
wikkelen.

5.  Het Instituut zal er voortdurend voor zorgen dat de bedrijfs-
revisoren die specifieke moeilijkheden ondervinden bij het 
aanpassen van hun beroepspraktijk aan een veranderende 
wereld, worden bijgestaan. Het toezicht en de geformaliseerde 
conclusies van de kwaliteitscontroles zullen zich richten op 
de tekortkomingen die een weerslag kunnen hebben op de 
kwaliteit van de verslaggeving aan derden.

6.  De activiteitsdomeinen van het Instituut zullen stelselmatig 
worden herzien vanuit het oogpunt van hun relevantie; de 
werkmethodes en de toewijzing van de begroting vanuit het 
oogpunt van hun efficiëntie.

Vergadering van 2 juli 2010

Gepresteerde uren en erelonen — De Raad vraagt dat de Commissie 
Kwaliteitscontrole naar de toekomst toe in haar verslaggeving aan 
de Raad eveneens het aspect van het aantal gepresteerde uren en de 
erelonen zou belichten.

Gemeenschappelijke huisvesting van het IBR en het IAB — Op vraag 
van het IAB zal de Commissie die door de Raden van de beide institu-
ten werd opgericht voor het behartigen van de problematiek die ge-
paard gaat met de gemeenschappelijke huisvesting, de zogenaamde 
Commissie Renaissance, voortaan bestaan uit drie leden van elk 
instituut, naast een onafhankelijke voorzitter. Voor het IBR zetelen 
confrater Dirk SMETS, de Secretaris-penningmeester en de Secreta-
ris-generaal in deze commissie.

Enkele deelnemers aan het strategisch seminarie van de Ramée. Michel De Wolf, président de l’IRE et David Szafran, secrétaire géneral 
de l’IRE, accueillent à la Ramée Philippe Lambrecht, secrétaire général 
de la FEB, et André Bert, président de l’IEC.
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Composition du Comité exécutif — Le Conseil désigne, outre le Pré-
sident et le Vice-président, qui sont d’office membres du Comité 
exécutif, également les confrères Lieven ACKE (également secrétaire 
néerlandophone du Conseil), Vincent ETIENNE, Eric MATHAY (éga-
lement secrétaire francophone du Conseil et trésorier) et Raynald 
VERMOESEN en tant que membres de ce comité.

Composition de la Commission Contrôle de qualité et de la Com-
mission de surveillance – Le Conseil désigne les présidents et les 
présidents suppléants de la Commission Contrôle de qualité (Raynald 
Vermoesen et Thierry Dupont) et de la Commission de surveillance 
(Luc De Puysseleyr et Vincent Etienne) pour une période de trois ans 
à partir du 3 septembre 2010, et ce en exécution de l’arrêté royal du 
26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et 
portant règlement de discipline des réviseurs d’entreprises. 

Projet d’avis du Conseil relatif à la position d’administrateur de fait 
— Le Conseil approuve un projet d’avis concernant les activités qui, 
conformément à l’article 13, § 2, b) de la loi du 22 juillet 1953, met-
traient un réviseur d’entreprises dans une position d’administrateur 
de fait. Cet avis souligne entre autres que l’administrateur de fait est 
également visé dans l’interdiction prévue à l’article 13, § 2, b) de la 
loi du 22 juillet 1953. Les activités mettant un réviseur d’entreprises 
dans une position d’administrateur de fait, ne peuvent cependant 
pas faire l’objet d’une dérogation individuelle octroyée par le Conseil 
de l’Institut, telle que visée à l’article 13, § 3 de la loi du 22 juillet 
1953.

Projet de normes relatives au contrôle de qualité — Le Conseil prend 
connaissance des commentaires reçus dans le cadre de la consulta-
tion publique sur le projet de normes relatives au contrôle de qualité. 
Le Conseil est disposé à prendre en considération l’opportunité 
d’émettre un avis interprétatif sur les normes actuelles, plutôt que 
de modifier la norme actuelle.

Exemple de cahier des charges — Le Conseil prend connaissance du 
projet de modèle de cahier des charges, élaboré par le groupe de 
travail ad hoc, à présenter lors de la journée d’études du 28 octobre 
2010 qui sera dédiée aux marchés publics et le révisorat d’entre-
prises. Ce modèle de cahier des charges sera discuté plus en détail 
lors d’une prochaine réunion du Conseil.

Mémorandum au gouvernement — Le Conseil analyse, finalise et 
approuve le projet de mémorandum au gouvernement, qui sera  
ensuite adressé au formateur du gouvernement, ainsi qu’aux  
ministres.

Samenstelling van het Uitvoerend Comité — De Raad stelt naast de 
Voorzitter en de Ondervoorzitter, die van rechtswege deel uitmaken 
van het Uitvoerend Comité, tevens de confraters Lieven ACKE (tevens 
Nederlandstalig secretaris van de Raad), Vincent ETIENNE, Eric MA-
THAY (tevens Franstalig Secretaris van de Raad en Penningmeester) 
en Raynald VERMOESEN aan als leden van dit comité.

Samenstelling van de Commissie Kwaliteitscontrole en van de Com-
missie van Toezicht — De Raad stelt de voorzitters en de plaatsver-
vangende voorzitters aan van de Commissie Kwaliteitscontrole 
(Raynald VERMOESEN en Thierry DUPONT) en van de Commissie van 
Toezicht (Luc DE PUYSSELEYR en Vincent ETIENNE) voor een periode 
van drie jaar ingaand op 3 september 2010, dit in uitvoering van het 
koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht 
en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de 
bedrijfsrevisoren. 

Ontwerpadvies van de Raad met betrekking tot de situatie van feite-
lijk bestuurder — De Raad keurt een ontwerp van advies goed betref-
fende activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk 
bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 13, § 2, b) van 
de wet van 22 juli 1953. In dit advies wordt onder meer onderstreept 
dat de feitelijke bestuurder ook bedoeld wordt in het verbod opge-
nomen in artikel 13, § 2, b) van de wet van 22 juli 1953. Activiteiten 
die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder bren-
gen kunnen echter niet het voorwerp uitmaken van een individuele 
afwijking toegekend door de Raad van het Instituut, zoals bedoeld in 
artikel 13, § 3 van de wet van 22 juli 1953.

Ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole — De Raad neemt 
kennis van de ontvangen commentaren naar aanleiding van de 
openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de kwali-
teitscontrole. De Raad gaat akkoord om te overwegen om een inter-
pretatief advies uit te brengen over de huidige norm, veeleer dan de 
huidige norm te wijzigen.

Voorbeeld van lastenboek — De Raad ontvangt het ontwerp van 
model van lastenboek, uitgewerkt door de werkgroep ad hoc, om te 
worden voorgesteld op de studiedag van 28 oktober 2010, die zal 
gewijd worden aan de overheidsopdrachten en het bedrijfsreviso-
raat. Dit model van lastenboek zal op een volgende vergadering van 
de Raad verder worden besproken.

Memorandum aan de regering — Het ontwerp van memorandum 
aan de redering wordt door de Raad besproken, verder afgewerkt en 
goedgekeurd om vervolgens aan de regeringsformateur en aan de 
ministers te worden overgemaakt.
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Avis adressés aux réviseurs 
d’entreprises

Les avis suivants, qui peuvent également être consultés et 
téléchargés sous la rubrique « Documentation » de l’extranet de 
l’Institut, ont été adressés aux réviseurs d’entreprises pendant les 
mois de mai à juillet 2010, le cas échéant par courriel :

- Avis du Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du  
20 juillet 2010 relatif au cadre normatif actuel et futur de l’IRE

- Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en 
matière de Justice (II) –Nouveau régime des fusions et des  
scissions de sociétés – Rapport relatif à l’apport en nature – 
10 juin 2010 

Communications adressées 
aux réviseurs d’entreprises

Les communications suivantes, qui peuvent également être consul-
tées et téléchargées sous la rubrique « Documentation » de l’extranet 
de l’Institut, ont été adressées aux réviseurs d’entreprises durant les 
mois de mai à juillet 2010, le cas échéant par courriel :

- Invitation - formation de base en médiation civile et commerciale 
– 27 juillet 2010 

- Loi du 6 avril 2010 sur le gouvernement d’entreprises dans les 
sociétés cotées – 19 juillet 2010 

- Introduction d’un nouveau volet dans le registre public – 
14 juin 2010

- Consultation publique sur le projet de normes relatives au 
contrôle de qualité (délai prolongé jusqu’au 3 juin 2010) – 
21 mai 2010

- Invitation : Session d’information du 14 juin 2010 - 
«L’organisation du contrôle de qualité» – 17 mai 2010

Adviezen gericht aan de 
bedrijfsrevisoren

Van mei tot en met juli 2010 werden aan de bedrijfsrevisoren, in 
voorkomend geval per e-mail, hiernavolgende adviezen gericht 
die ook op het extranet van het Instituut kunnen worden ge-
consulteerd onder het hoofdstuk “Documentatie” en eveneens 
kunnen worden gedownload:

- Advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsreviso-
ren van 20 juli 2010 betreffende het huidig en toekomstig 
normatief kader van het IBR 

- Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen  
betreffende Justitie (II) – Nieuw stelsel van fusies en split-
singen van vennootschappen – Verslag inzake inbreng in 
natura – 10 juni 2010

Mededelingen gericht aan 
de bedrijfsrevisoren

Van mei tot en met juli 2010 werden aan de bedrijfsrevisoren, 
in voorkomend geval per e-mail, hiernavolgende mededelingen 
gericht die ook op het extranet van het Instituut kunnen wor-
den geconsulteerd onder het hoofdstuk “Documentatie” en 
eveneens kunnen worden gedownload:

- Uitnodiging – vorming bemiddeling in burgerlijke en 
handelszaken – 27 juli 2010 

- Wet van 6 april 2010 op het deugdelijk bestuur bij de 
genoteerde vennootschappen – 19 juli 2010 

-  Invoering van een nieuw luik in het openbaar register – 
14 juni 2010

- Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake 
de kwaliteitscontrole (termijn werd verlengd tot 3 juni 
2010) – 21 mei 2010

- Uitnodiging: Informatiesessie op 14 juni 2010 – 
“Organisatie van de kwaliteitscontrole”  – 17 mei 2010

TAA_24_BW.indd   40 1/10/10   10:50



41

Koninklijk Instituut / Institut royal
N° 24 / 2010

Instituut van de bedrijfsrevisoren
Institut des Réviseurs d’Entreprises

Wijzigingen in het register: mei - juni 2010
Modifications apportées au registre : mai - juin 2010

Bedrijfsrevisoren natuurlijke  
personen / Réviseurs d’entreprises 

personnes physiques

Overlijden erebedrijfsrevisor:
Décès réviseur honoraire :
JOOS Joseph (A00268)

Inschrijving in het register op voorlegging van 
het uittreksel van het proces-verbaal van de 
eedaflegging – art. 5 van de wet van 22 juli 
1953 en art. 2 van het erkenningsreglement:
Inscription au registre sur présentation de 
l’extrait du procès-verbal de la prestation de 
serment - art. 5 de la loi du 22 juillet 1953 et 
art. 2 du règlement d’agrément :
BEIRNAERT Dominik (A02298), CRISI Fabio 
(A02297), JORENS Bart (A02299), MARCKX 
Nele (A02296)

Ontslagnemingen - art. 17 van het erkennings-
reglement:
Démissions - art. 17 du règlement d’agrément :
DAERDEN Michel (A00521), DENYS  
Joëlle (A02035), DE CLERCQ Alain (A00561), 
PAUWELS Paul (A00572), PLATTEAU Helga 
(A00464), ROMONT Jean-Pierre (A00754), 
VAN DEN BULCK Jan (A00739)

Titel van erebedrijfsrevisor - art. 11, § 2 van de 
wet van 22 juli 1953 en art. 4, § 1 huishoudelijk 
reglement:
Titre honorifique - art. 11, § 2, de la loi du 22 
juillet 1953 et art. 4, § 1er, du règlement d’ordre 
intérieur :
PLATTEAU Helga (A00464

Bedrijfsrevisoren die zich tijdelijk verhinderd ver-
klaarden om revisorale opdrachten uit te voeren 
overeenkomstig art. 13, § 2 van de wet van 22 
juli 1953:
Réviseurs d’entreprises qui ont déclaré être mo-
mentanément empêchés d’exercer des missions 
de révision conformément à l’art. 13, § 2, de la 
loi du 22 juillet 1953 :
ANTONIS Ilse (A02223)

Bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die geen 
revisorale opdrachten wensen uit te voeren of 
kunnen uitvoeren omwille van andere wettelijke 
redenen overeenkomstig art. 13, § 2 van de wet 
van 22 juli 1953:
Nouveau volet dans le registre public pour les 
réviseurs d’entreprises qui ne souhaitent pas ou 
ne peuvent pas exercer des missions révisorales 
pour d’autres raisons que celles visées  à l’art. 
13, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 :
DECRUY Els (A02080), THYRION Vincent 
(A02280)

Bedrijfsrevisorenkantoren
Cabinets de révision

Inschrijvingen - art. 6 van de wet van 22 juli 
1953 en art. 3 van het erkenningsreglement:
Inscriptions - art. 6 de la loi du 22 juillet 1953 et 
art. 3 du règlement d’agrément :
B00764 - VOF AUDIT DECRAD
B00765 - Maatschap Callens, Theunissen, 
Wilmet & Partners
B00766 - Comm. V KOEN VANDELANOTTE 
BEDRIJFSREVISOR

Ontslagnemingen - art. 17 van het erkennings-
reglement:
Démissions – art. 17 du règlement d’agrément :
B00107 - SPRL DE CLERCQ
B00271 - J.P. ROMONT & C°
B00555 - BVBA HELGA PLATTEAU BEDRIJFS-
REVISOR
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Evénements IrE

Election du nouveau Conseil 

Un nouveau Conseil a été élu lors de l’assemblée générale du
23 avril dernier. 

De gauche à droite : Eric VAN MEENSEL, directeur administration IRE, 
Patrick VAN IMPE, Marnix VAN DOOREN, Isabelle MEUNIER, directeur 
Contrôle de qualité et Surveillance, Eric MATHAY, Dirk SMETS, Daniel 
KROES, vice-président IRE, Tom MEULEMAN, Inge SAEYS, Vincent 
ETIENNE, Michel DE WOLF, président IRE, Raynald VERMOESEN, David 
SZAFRAN, secrétaire général IRE, Félix FANK, Lieven ACKE, Thierry 
DUPONT et Patricia LELEU. 

Conseil d’administration de la FIDEF –
13 et 14 mai 2010 

Michel DE WOLF, président de l’IRE, a participé au conseil d’adminis-
tration de la FIDEF à Marrakech les 13 et 14 mai 2010.

Ibr-Evenementen

Verkiezing van de nieuwe Raad 

De nieuwe Raad werd verkozen op de algemene vergadering van 
23 april 2010. 

Van links naar rechts: Eric VAN MEENSEL, directeur administratie IBR, 
Patrick VAN IMPE, Marnix VAN DOOREN, Isabelle MEUNIER, directeur 
Kwaliteitscontrole en Toezicht, Eric MATHAY, Dirk SMETS, Daniel 
KROES, ondervoorzitter IBR, Tom MEULEMAN, Inge SAEYS, Vincent 
ETIENNE, Michel DE WOLF, voorzitter IBR, Raynald VERMOESEN, 
David SZAFRAN, secretaris-generaal IBR, Félix FANK, Lieven ACKE, 
Thierry DUPONT en Patricia LELEU. 

Raad van bestuur van de FIDEF –
13 en 14 mei 2010 

Michel DE WOLF, voorzitter van het Instituut, heeft op 13 en 14 mei 
2010 deelgenomen aan de raad van bestuur van de FIDEF die plaats 
vond in Marrakech. 
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Congrès European Accounting Association –
Istanbul, 19 et 20 mai 2010 

Le président de l’IRE a participé au Congrès du European Accounting 
Association des 19 et 20 mai dernier à Istanbul. Ce forum, réunissant 
plus d’un millier de représentants du monde académique, dont 
de nombreux Belges (notamment les professeurs Y. DE RONGE, A. 
JORISSEN, H. OLIVIER, G. SAERENS, M. WILLEKENS) parmi lesquels 
des réviseurs d’entreprises (J. BRANSON, D. BREESCH), a proposé 
plusieurs interventions et publications extrêmement éclairantes sur 
l’audit. Un symposium a démontré les risques de la « simplification 
administrative » telle qu’envisagée par certains, ainsi que le manque 
d’études scientifiques s’intéressant aux PME. 

Journée d’études SPF Finances - My Minfin Pro – 
3 juin 2010 

Le Service Public Fédéral Finances, à l’initiative du Secrétaire d’Etat, 
Bernard CLERFAYT, en collaboration avec les instituts des professions 
économiques, a invité, le 3 juin dernier, les professionnels du chiffre 
pour le lancement de la nouvelle application MyMinfin Pro du portail 
du SPF Finances. Une présentation des actualités fiscales 2010 fut 
également proposée. David SZAFRAN, secrétaire général de l’IRE, 
a représenté l’Institut. Le Président de l’IEC et le Vice-président de 
l’IPCF, ont pris la parole à cette occasion.

Rencontre annuelle avec les instances disciplinaires – 
8 juin 2010

Le 8 juin dernier, le Conseil a organisé la rencontre annuelle tradition-
nelle avec les membres des instances participant à la discipline pro-
fessionnelle. Un aperçu de la jurisprudence disciplinaire récente a été 
proposé et des questions d’intérêt général ont été évoquées.

Congres European Accounting Association – 
Istanbul, 19 en 20 mei 2010 

De voorzitter van het Instituut heeft op 19 en 20 mei jl. deelge-
nomen aan het Congres van de European Accounting Association in 
Istanbul. Op dit forum, dat meer dan een duizendtal vertegenwoor-
digers van de academische wereld – waaronder talrijke Belgen (Y. 
DE RONGÉ, A. JORISSEN, H. OLIVIER, G. SAERENS, M. WILLEKENS), 
alsook een aantal bedrijfsrevisoren (J. BRANSON, D. BREESCH) – bij-
eenbracht, werden een aantal uiterst verhelderende uiteenzettingen 
en publicaties over de audit voorgesteld. Tijdens een symposium 
werd eveneens aandacht besteed aan de risico’s van de “adminis-
tratieve vereenvoudiging” zoals door sommigen wordt voorgesteld, 
alsook aan het ontbreken van wetenschappelijke studies gewijd aan 
KMO’s. 

Studienamiddag FOD Financiën - My Minfin Pro –
3 juni 2010 

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft, op initiatief van Staats-
secretaris Bernard CLERFAYT, in samenwerking met de Instituten 
voor de economische beroepen, de economische beroepsbeoe-
fenaars op 3 juni jl. uitgenodigd voor de lancering van de nieuwe 
toepassing My Minfin Pro, de nieuwe portaalsite van de FOD Finan-
ciën. Tijdens deze studienamiddag, waarop het Instituut werd verte-
genwoordigd door David SZAFRAN, secretaris-generaal van het IBR, 
werd ook de fiscale actualiteit 2010 voorgesteld. Verder hebben de 
voorzitter van het IAB en de ondervoorzitter van het BIBF een uiteen-
zetting gegeven. 

Jaarlijkse ontmoeting met de tuchtinstanties –
8 juni 2010

Op 8 juni jl. heeft de Raad de traditionele jaarlijkse ontmoeting 
met de leden van de instanties die instaan voor de beroepstucht, 
georganiseerd. In dit kader werd een overzicht van de recente 
tuchtrechtspraak voorgesteld en werden een aantal aangelegenhe-
den van algemeen belang ter sprake gebracht.

Van links naar rechts / De gauche à droite : 
Chistiaan Nys, Anne Spiritus-Dassesse,  Michel De Wolf en/et
Patrick De Wolf
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Congrès de l’Organisation internationale des  
régulateurs boursiers (IOSCO) – 

Montréal, 9 et 10 juin 2010

David szafraN, le secrétaire général de l’IRE a participé au Congrès 
de l’IOSCO (Organisation internationale des régulateurs boursiers) à 
Montréal, les 9 et 10 juin dernier. Le Président du Comité de direction 
de la CBFA, Jean-Paul sErvais, a été nommé au Comité exécutif de 
l’IOSCO. Les exposés ont porté sur les mesures pour faire face à la 
crise financière, la rotation externe au sein de la profession, la pres-
tation de services non audit et le développement d’outils pédago-
giques relatifs à l’information financière, à l’attention des écoles. 

Session d’information - L’organisation du contrôle 
de qualité - le 14 juin 2010

Organisée sous la coordination du confrère Raynald vErMoEsEN, 
membre du Conseil et président de la Commission Contrôle de qua-
lité, cette session d’information portait sur les différentes phases du 
déroulement des contrôles. Les différentes étapes furent étudiées 
depuis le contrôle réalisé sur place par le ou les inspecteurs jusqu’à 
l’examen des dossiers par l’Institut et la communication de ses pro-
jets de conclusions à la Chambre de renvoi et de mise en état. Il a été 
rappelé que la CRME,  en sa qualité d’autorité de supervision, décide 
des conclusions finales des contrôles. 

Dans son introduction, le président de l’IRE, Michel DE wolf, a exposé 
les origines déjà anciennes du contrôle de qualité en Belgique. Il a 
défendu les options choisies par la Belgique, à savoir un contrôle 
réalisé par des professionnels disposant d’une expérience éprouvée 
de l’audit. Le Conseil de l’IRE est en effet convaincu que le jugement 
professionnel ne peut être remplacé par une approche de nature 
bureaucratique. La CRME, instance de supervision finale, supervise, 
jusqu’ici sans problème majeur, le mode de fonctionnement du 
contrôle de qualité de l’IRE.

Le confrère Raynald vErMoEsEN a insisté sur l’impartialité et l’objec-
tivité avec laquelle la Commission Contrôle de qualité effectue ses 
travaux. 

Congres van de internationale organisatie van 
beurstoezichthouders, de IOSCO 

(International Organisation of Securities 
Commissions) – Montreal, 9 en 10 juni 2010

David szafraN, secretaris-generaal van het Instituut, heeft op 9 en 10 
juni jl. deelgenomen aan het congres van de IOSCO (internationale 
organisatie van beurstoezichthouders) in Montreal. De voorzitter van 
het Directiecomité van de CBFA, Jean-Paul sErvais, werd benoemd in 
de schoot van het uitvoerend comité van de IOSCO. De uiteenzet-
tingen handelden over de te nemen maatregelen ten aanzien van de 
financiële crisis, de externe rotatie binnen het beroep, de dienstverle-
ning van niet-auditdiensten en de uitwerking van pedagogische tools 
voor financiële verslaggeving ten behoeve van de scholen. 

Informatiesessie – De organisatie van de kwaliteits-
controle – 14 juni 2010

Deze informatiesessie – georganiseerd onder de coördinatie van 
confrater Raynald vErMoEsEN, raadslid van het Instituut en Voorzitter 
van de Commissie Kwaliteitscontrole – heeft de verschillende stap-
pen van het verloop van de kwaliteitscontrole aangekaart . Daarbij 
werden de opeenvolgende fazen behandeld gaande van de controle 
ter plaatse door één of meerdere inspecteurs tot aan het onderzoek 
door het Instituut van deze dossiers en de communicatie van haar 
besluiten aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling. Daarbij 
werd in herinnering gebracht dat de KVI, in haar hoedanigheid van 
toezichtorgaan, de uiteindelijke beslissingen neemt omtrent de 
controles. 
De voorzitter van het Instituut, Michel DE wolf, heeft in zijn inleiding 
de oude oorsprong van de kwaliteitscontrole in België uiteengezet. 
Verder heeft hij de door België gekozen optie, zijnde de controle 
uitgevoerd door beroepsbeoefenaars met een solide auditervaring, 
verdedigd. De Raad van het Instituut is er immers van overtuigd dat 
het beroepsoordeel niet kan worden vervangen door een bureaucra-
tische aanpak. De KVI, de instantie die instaat voor het eindtoezicht, 
keurt de werkingswijze van de kwaliteitscontrole van het Instituut 
goed.

Confrater Raynald vErMoEsEN heeft de klemtoon gelegd op de onpar-
tijdigheid en de objectiviteit waarmee de Commissie Kwaliteitscon-
trole haar werkzaamheden uitvoert.
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Verder werden op deze informatiesessie ook de nieuwe normen 
inzake kwaliteitscontrole die thans worden uitgewerkt, alsook de tal-
rijke relevante reacties ontvangen in het kader van de openbare raad-
pleging, behandeld. Ten slotte werd de deelnemers via een vraag en 
antwoord sessie de mogelijkheid geboden om op een opbouwende 
manier hun gedachten uit te wisselen omtrent de manier waarop de 
controles worden uitgevoerd.  

Daniel kroEs, ondervoorzitter van het Instituut, heeft aangekondigd 
dat de Raad zich binnenkort zal buigen over de resultaten van de 
openbare raadpleging over de normen inzake kwaliteitscontrole, 
evenals over de samenstelling van de nieuwe Commissie Kwali-
teitscontrole. 

Persbericht “corporate governance van de 
onderneming” – juli 2010

Het persbericht van het Instituut inzake “corporate governance” in 
genoteerde vennootschappen heeft eind juli 2010 een zekere weer-
klank gekend in de pers en televisie.

Dit persbericht behandelde de nieuwe verplichting voor genoteer-
de vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven om een 
verklaring inzake deugdelijk bestuur en een remuneratieverslag in 
het kader van de recente wetgeving te publiceren met het oog op 
het versterken van het deugdelijk bestuur van de onderneming (wet 
van 6 april 2010 – BS 23 april 2010 – en koninklijk besluit van 6 juni 
2010 – BS 28 juni 2010; zie ook de mededeling van 19 juli 2010 van 
de Raad van het Instituut).

De confraters Michel DE wolf, voorzitter van het IBR, en Daniel 
kroEs, ondervoorzitter van het IBR, hebben tijdens talrijke inter-
views de opdracht van de bedrijfsrevisor in herinnering gebracht, 
“teneinde de transparantie voor de aandeelhouders te waarborgen”. 
“Door het nazicht van deze twee documenten aan de bedrijfsrevisor toe 
te vertrouwen, bevestigt de wetgever het belang van controle door een 
onafhankelijke deskundige”, aldus Michel DE wolf.

In hun verklaringen hebben de woordvoerders van het Instituut 
het accent gelegd op de noodzakelijke beschrijving van de interne 
controlesystemen en het beheer van de risico’s van de onderneming 
in het kader van de invoering van de financiële informatie, meer be-
paald in de bancaire sector. De primordiale rol van de bedrijfsrevisor 
bij de controle van het remuneratieverslag werd tevens benadrukt: 
“De revisor zal niet alleen de nauwkeurigheid van de informatie contro-
leren, maar ook haar niet-misleidend karakter ten overstaan van de 
aandeelhouders”, stelt Daniel kroEs. Het Instituut heeft nog gepleit 
vóór het opstellen van een referentiekader voor interne controle van 
ondernemingen. “Ten slotte is de attestering door de bedrijfsrevisor van 
de informatie vervat in de verklaring inzake deugdelijk bestuur en in het 
remuneratieverslag voor alle stakeholders een belangrijke stap naar een 
grotere financiële transparantie”, besloot Michel DE wolf.

Meer informatie
• Perscommuniqué
 https://www.ibr-ire.be/ned/nieuws_pers.aspx?id=4524
• Mededeling van 19 juli 2010 van de Raad van het Instituut 

(extranet):
 https://www.ibr-ire.be/ned/documentatie_mededelingen.

aspx?id=3928

La session d’information fut également consacrée aux nouvelles 
normes de contrôle de qualité, en préparation, et aux nombreuses 
réactions pertinentes reçues dans le cadre de la consultation pu-
blique. Une séance de questions et de réponses a permis aux partici-
pants d’avoir un échange de vue constructif sur la manière dont les 
contrôles sont organisés. 

Les résultats de la consultation publique relative aux normes de 
contrôle de qualité, de même que la composition de la nouvelle 
Commission Contrôle de qualité, seront prochainement étudiés par 
le Conseil, a indiqué Daniel kroEs, vice-président de l’IRE.  

Action de presse « gouvernance d’entreprise» 
- juillet 2010 

L’action de presse de l’Institut sur la « corporate governance » dans 
les sociétés cotées  a connu un retentissement certain dans la presse 
écrite et télévisée fin juillet 2010. 

Cette action portait sur la nouvelle obligation, pour les sociétés 
cotées et les entreprises publiques autonomes, de publier une décla-
ration de gouvernement d’entreprise et un rapport de rémunération 
dans le cadre de la récente législation visant à renforcer le gouverne-
ment d’entreprise (loi du 6 avril 2010 - M.B., 23 avril 2010 - et arrêté 
royal du 6 juin 2010 - M.B., 28 juin 2010 ; voyez aussi la communica-
tion du 19 juillet 2010 du Conseil de l’Institut). 

Au cours de leurs nombreuses interviews, les confrères Michel DE 
wolf, président de l’IRE, et Daniel kroEs, vice-président de l’IRE, ont 
rappelé la mission du réviseur d’entreprises, « garant de la transpa-
rence pour les actionnaires ». « En confiant au réviseur d’entreprises la 
vérification de la déclaration de gouvernement d’entreprise et du rapport 
de rémunération, le législateur confirme l’importance du contrôle par un 
expert indépendant », a expliqué Michel DE wolf. 

Dans leurs déclarations, les porte-parole de l’Institut ont mis l’accent 
sur la nécessaire description des systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques de la société dans le cadre de l’établissement de 
l’information financière, notamment dans le secteur bancaire. Le rôle 
primordial du réviseur d’entreprises dans le contrôle du rapport de 
rémunération a également été mis en évidence : « Le réviseur sera non 
seulement amené à vérifier l’exactitude des informations mais aussi leur 
caractère non trompeur à l’égard des actionnaires », a indiqué 
Daniel kroEs. L’Institut a encore plaidé en faveur de l’instauration d’un 
cadre référentiel pour le contrôle interne des sociétés. « En définitive, 
l’attestation, par le réviseur d’entreprises, des informations fournies par 
la déclaration sur le gouvernement d’entreprise et le rapport de rému-
nération constitue, pour toutes les parties prenantes, un pas important 
dans le renforcement de la transparence financière », a conclu Michel DE 
wolf.

Plus d’informations 
• Communiqué de presse
 www.ibr-ire.be/fra/nieuws_pers.aspx?id=4523
• Communication du 19 juillet 2010 du Conseil de l’Institut 

(extranet) : 
 https://www.ibr-ire.be/fra/documentatie_mededelingen.

aspx?id=3924
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binnenkort 

28 oktober 2010 – Studiedag – Overheidsopdrach-
ten: hoe uw bedrijfsrevisor kiezen? 

Deze studienamiddag, georganiseerd onder het voorzitterschap 
van confrater en raadslid Eric MATHAY, zal worden gewijd aan “de 
overheidsopdrachten en het bedrijfsrevisoraat”. Talrijke instellingen 
onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrach-
ten voor dienstverlening dienen immers de aanbestedingsprocedure 
voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor na te leven.

Tijdens deze studienamiddag zal het Instituut een model van las-
tenboek voor de toekenning van commissarismandaten of andere 
opdrachten aan bedrijfsrevisoren voorstellen. 

Dit evenement richt zich tot de politieke wereld, de vertegenwoordi-
gers van het Openbaar Ambt en de instellingen onderworpen aan de 
wetgeving betreffende overheidsopdrachten, evenals tot de bedrijfs-
revisoren die belangstelling hebben voor dit thema.

15 november 2010 – Studiedag – 
Internationale controlenormen (ISA’s)

Dit evenement, georganiseerd onder het voorzitterschap van confra-
ter en raadslid Lieven ACKE, richt zich tot de bedrijfsrevisoren, alsook 
tot de leden van ISACA en IIA Belgium.

Het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA’s in België, 
werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroe-
pen en de Minister die bevoegd is voor Economie. De ISA’s zullen in 
twee fases worden ingevoerd en de eerste fase zal betrekking heb-
ben op de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012. 

Op deze studiedag zullen de op de Belgische markt beschikbare au-
ditsoftwares worden voorgesteld. Zes softwareleveranciers hebben 
hun aanwezigheid reeds bevestigd. Daarnaast zullen, aan de hand 
van concrete gevallen, ook demonstraties worden gegeven met be-
trekking tot de controle van kleine en middelgrote entiteiten.

Prochainement 

28 octobre 2010 – Journée d’études – Marchés pu-
blics : comment choisir votre réviseur d’entreprises ? 

Cette après-midi d’études, placée sous la présidence du confrère Eric 
MATHAY, membre du Conseil, sera consacrée aux « marchés publics 
et révisorat ». De nombreuses institutions, soumises à la législation 
sur les marchés publics de services, doivent en effet respecter la 
procédure d’appel d’offres pour la désignation d’un réviseur d’entre-
prises.

Lors de cette après-midi d’études, l’IRE présentera un modèle-type 
de cahier des charges pour l’attribution de mandats de commissaire 
ou autres missions aux réviseurs d’entreprises. 

Cet événement s’adresse au monde politique, aux représentants de 
la fonction publique et des institutions soumises à la législation sur 
les marchés publics, ainsi qu’aux réviseurs d’entreprises intéressés 
par cette thématique.    

15 novembre 2010 – Journée d’études – 
Normes internationales d’audit (ISA)

Cet événement, sous la présidence du confrère Lieven ACKE, 
membre du Conseil, s’adressera aux réviseurs d’entreprises ainsi 
qu’aux membres de l’ISACA et de l’IIA Belgium. 

Le projet de norme relative à l’application des normes ISA en Bel-
gique, a été approuvé par le Conseil supérieur belge des Professions 
économiques et par le Ministre de l’économie. Les normes ISA seront 
introduites en deux phases et la première portera sur les exercices 
comptables clôturés à partir du 15 décembre 2012. 

La journée d’études sera consacrée à la présentation des logiciels 
d’audit disponibles sur le marché belge. Six fournisseurs de logiciels 
ont déjà confirmé leur présence. Des démonstrations seront réali-
sées sur la base de cas concrets de contrôle de petites et moyennes 
entités. 
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Historique de formation permanente : 
déclaration en ligne

La formation permanente est un facteur essentiel de développement 
professionnel et renforce la qualité des missions exercées par le
réviseur d’entreprises. D’ où la norme relative à la formation
permanente du 30 août 2007. 

Dans ce cadre, depuis le 1er  janvier 2008, les réviseurs d’entreprises 
sont tenus de faire parvenir chaque année, à l’Institut, un historique 
de leurs activités de formation permanente. Les dispositions sui-
vantes doivent notamment être respectées :  

• une moyenne de 120 heures effectives sur une période de trois 
ans, avec un minimum absolu de 20 heures par année ;

• une moyenne de 84 heures, sur une base trisannuelle, de sémi-
naires et journées d’études organisés par l’IRE, par le cabinet de 
révision (après approbation du programme par l’IRE) ou par des 
universités, établissements d’enseignement supérieur, associa-
tions ou professionnels de la formation.

• un minimum de 24 heures sur une base trisannuelle à choisir 
dans le programme de formation de l’IRE. 

L’historique de ces activités de formation doit être introduit chaque 
année, avant le 31 mars, via le formulaire électronique accessible sur 
l’extranet de l’Institut (https://extranet.ibr-ire.be), sous la rubrique
« Formation permanente », onglet « Gestion activités non IRE ». Nous 
vous renvoyons à la Communication aux réviseurs d’entreprises du 
18 décembre 2008 pour toutes les modalités pratiques liées à cette 
obligation.

Online invoeren van de historiek van permanente 
vormingsactiviteiten

De permanente vorming is een belangrijke factor van de beroepsont-
wikkeling en vergroot de kwaliteit van de door de bedrijfsrevisor uit-
gevoerde opdrachten. Vandaar de norm van 30 augustus 2007 met 
betrekking tot de permanente vorming. 

In dat verband dienen de bedrijfsrevisoren, sinds 1 januari 2008, ieder 
jaar aan het Instituut een historiek van hun permanente vormings-
activiteiten te bezorgen. De volgende bepalingen dienen te worden 
nageleefd:

• gemiddeld 120 effectieve uren over een periode van drie jaar, 
met een absoluut minimum van 20 uren per kalenderjaar;

• gemiddeld 84 uren, op driejaarlijkse basis, van seminaries en 
studiedagen georganiseerd door het IBR, door het bedrijfsreviso-
renkantoor (na goedkeuring van het programma door het IBR)  
of door universiteiten, instellingen van hoger onderwijs, 

 verenigingen of opleidingsdeskundigen.

• een minimum van 24 uren op driejaarlijkse basis moet worden 
gekozen uit het vormingsprogramma van het IBR.

De historiek van permanente vorming moet vóór 31 maart van elk 
jaar worden aangevuld via het online formulier “Beheer niet-IBR-ac-
tiviteiten”, toegankelijk op het extranet van het Instituut, (https://
extranet.ibr-ire.be) onder de rubriek “Permanente Vorming”. Voor 
alle praktische modaliteiten met betrekking tot deze verplichting 
verwijzen wij naar de Mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 18 
december 2008.
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Nieuws in het kort

België

Vastlegging van de ‘essentiële criteria’ van het financieel plan
van de S-BVBA

Het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010 publiceerde het Koninklijk 
Besluit van 27 mei 2010 tot vaststelling van de essentiële criteria van 
het financieel plan van de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid ‘Starter’, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 
januari 2010 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen 
en van het Koninklijk Besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere 
regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar pri-
vaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Volgens het nieuwe Koninklijk Besluit moet het financieel plan van 
een S-BVBA minstens vier delen bevatten: een beschrijving van de 
vennootschap, een prospectieve balans, een prospectieve resultaten-
rekening en een prospectieve vermogensstromentabel. 

Zowel het Koninklijk Besluit van 27 mei 2010 als de wet van 12 janua-
ri 2010 die de S-BVBA in het leven heeft geroepen, treden in werking 
op 1 juni 2010.

Nieuwe wet inzake de organisatie van de aanvullende
ziekteverzekering

Het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2010 (2de editie) publiceerde 
de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de 
organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I). De nieuwe wet 
wijzigt onder andere de wet van 6 augustus 1990 inzake de zieken-
fondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. De belangrijkste 
wijziging is de verbodsbepaling voor ziekenfondsen om verzekerings-
activiteiten (landverzekeringsovereenkomst, overeenkomst van fa-
cultatieve hospitalisatieverzekering) uit te oefenen. Deze activiteiten 
dienen voortaan te worden uitgeoefend door nieuw op te richten 
entiteiten, namelijk de maatschappijen van onderlinge verzekerings-
bijstand. Deze wijziging heeft gevolgen voor de toelating die de be-
drijfsrevisoren zullen moeten verkrijgen met het oog op de controle 
van de jaarrekening van deze maatschappijen van onderlinge verze-
keringsbijstand. Deze toelating zal voortaan worden verleend door 
de CBFA in plaats van door de CDZ. Er is evenwel voorzien in een 
overgangsstelsel.

Betalingsinstellingen nu ook onderworpen aan het preventieve luik 
van de witwaswetgeving

Het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010 (2de editie) publiceerde 
het Koninklijk Besluit van 6 mei 2010 tot aanpassing van de lijst 
van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De lijst van 
ondernemingen die voortaan meldingsplichtig zijn, wordt uitgebreid 

Actualités en bref

Belgique

Détermination des ‘critères essentiels’ du plan financier
des SPRL-S 

Le Moniteur belge du 31 mai 2010 a publié l’arrêté royal du 27 mai 
2010 fixant les critères essentiels du plan financier de la société pri-
vée à responsabilité limitée ‘Starter’, et modifiant l’arrêté royal du 
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l’arrêté 
royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d’inscription des en-
treprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour 
des Entreprises.

Selon le nouvel arrêté royal, le plan financier d’une SPRL-S doit com-
porter au moins quatre parties: une description de la société, un 
bilan prévisionnel, un compte de résultats prévisionnel et un tableau 
de financement prévisionnel.

Tant le nouvel arrêté royal du 27 mai 2010 que la loi du 12 janvier 
2010 qui a créé la SPRL-S sont entrées en vigueur le 1er juin 2010.

Nouvelle loi en matière d’organisation de l’assurance maladie
complémentaire

Le Moniteur belge du 28 mai 2010 (2e édition) a publié la loi du 26 
avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisa-
tion de l’assurance maladie complémentaire (I). La nouvelle loi modi-
fie, entre autres, la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux 
unions nationales. La principale modification réside dans l’interdic-
tion pour les mutualités d’exercer des activités d’assurance (contrats 
d’assurance terrestre et d’assurance facultatives d’hospitalisation). 
Ces activités devront, dorénavant, être exercées par des nouvelles 
entités à créer, à savoir, les sociétés mutualistes d’assurance. Cette 
modification a des conséquences au niveau de l’agrément auquel les 
réviseurs d’entreprises devront satisfaire pour contrôler les comptes 
annuels de ces sociétés mutualistes d’assurance. En effet, l’agrément 
CBFA est dorénavant requis, en lieu et place de l’agrément OCM. Un 
régime transitoire est cependant prévu. 

 Les établissements de paiement sont à présent eux aussi soumis au 
volet préventif de la législation anti-blanchiment 

Le Moniteur belge du 10 mai 2010 (2e édition) a publié l’arrêté royal 
du 6 mai 2010 portant adaptation de la liste des organismes soumis 
à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du finan-
cement du terrorisme. La liste des entreprises qui sont dorénavant 
tenues de déclarer a été étendue aux « établissements de paiement », 
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met een nieuwe categorie, met name de “betalingsinstellingen”. 
Dit zijn financiële instellingen die toelating hebben om betalings-
diensten aan te bieden.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde 
volgende adviezen

Advies 2010/5 van 19 mei 2010 over de berekening van de criteria 
van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 15 
maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeels-
bestand het onderscheid tussen (grote) vennootschappen en kleine 
vennootschappen. Aan de CBN werd de vraag gesteld wat precies 
moet worden begrepen onder het criterium “omzet”. In haar advies 
analyseert de CBN het begrip “omzet” aan de hand van een aantal 
concrete voorbeelden.

Advies 2010/6 van 19 mei 2010 inzake het financieel plan voor de 
BVBA Starter. Dit advies beschrijft de vier essentiële kenmerken van 
het financieel plan en bevat in bijlage een uitgewerkt voorbeeld van 
een op te richten vennootschap.

Europa

Europese Commissie presenteert Groenboek Corporate Governance 
in financiële instellingen en het beloningsbeleid

Het Groenboek vermeldt over de rol van de auditors het volgende: 
“De auditors spelen een sleutelrol in het corporate governance-stelsel 
van de financiële instellingen omdat zij de markt de zekerheid bieden dat 
de financiële overzichten die door deze instellingen zijn opgesteld, een 
getrouwe weergave vormen. Er kunnen echter belangenconflictsituaties 
bestaan doordat de auditkantoren betaald en gemandateerd worden 
door de ondernemingen waarvan zij de rekeningen moeten controleren. 
Bovendien is er op dit ogenblik nog geen enkele informatie die erop wijst 
dat het krachtens richtlijn 2006/48/EG voor auditors van financiële 
instellingen geldende vereiste om de bevoegde instanties op de hoogte te 
brengen wanneer zij kennis krijgen van bepaalde feiten die waarschijnlijk 
een ernstig effect zullen hebben op de financiële situatie van de instelling, 
in de praktijk daadwerkelijk is nageleefd.”

Publieke consultatie IFRS voor KMO’s

Op 10 mei 2010 publiceerde de Europese Commissie op haar website 
een ontwerp van samenvatting over de publieke consultatie ten aan-
zien van de IFRS voor KMO’s. In de samenvatting staat onder meer 
te lezen: “Overall, divergent opinions were expressed by respondents 
with regard to the potential application of the IFRS for SMEs in Europe. It 
appears clear that in certain Member States the linkage between taxation 
and capital maintenance rules could make application of IFRS for SMEs 
more burdensome for some companies by duplicating reporting requi-
rements. However, there was also considerable support for using this 
Standard, especially for companies with subsidiaries in different Members 
States, companies seeking international finance, and companies either 
listed on non-regulated markets or considering a future listing. Using the 

une nouvelle catégorie d’organismes financiers qui ont l’autorisation 
d’offrir des services de paiement.

La Commission des normes comptables a publié divers avis

Avis 2010/5 du 19 mai 2010 sur le calcul des critères de l’article 15 
de la Code des sociétés. L’article 15 opère une distinction, sur la base 
du chiffre d’affaires annuel, du total du bilan et du nombre de tra-
vailleurs, entre les (grandes) sociétés et les petites sociétés. La CNC a 
été saisie de la question de savoir ce qu’il faut précisément entendre 
par le critère du chiffre d’affaires. La CNC fait une analyse de la notion 
« chiffre d’affaires » sur la base d’exemples concret.

Avis 2010/6 du 19 mai 2010 sur le plan financier de la SPRL Starter. 
Cet avis décrit les quatre parties essentielles du plan financier et com-
prend en annexe un exemple pour une société à constituer.

Europe

La Commission européenne présente son Livre vert sur le  
gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers et 
les politiques de rémunération

Sur le rôle des auditeurs, le Livre vert souligne: « Les auditeurs ont 
un rôle clé dans le système de gouvernement d’entreprise des établisse-
ments financiers car ils fournissent l’assurance au marché que les états 
financiers préparés par ces établissements présentent une image fidèle. 
Or, des situations de conflits d’intérêt peuvent exister car les cabinets 
d’audit sont payés et mandatés par les entreprises dont ils sont chargés 
de vérifier les comptes. Aussi, à ce stade, il n’existe aucune information 
permettant de s’assurer que, l’exigence faite aux auditeurs d’établis-
sements financiers, en vertu de la directive 2006/48/CE, d’alerter les 
autorités compétentes, lorsqu’ils prennent conscience de certains faits 
qui vont probablement avoir un effet sérieux sur la situation financière de 
l’établissement, a été effectivement respectée en pratique. »

Consultation publique sur les IFRS pour PME 

La Commission européenne a publié le 10 mai 2010 sur son site web 
un projet de résumé de la consultation publique sur les normes IFRS 
pour les PME. Dans le résumé, on lit : « Overall, divergent opinions were 
expressed by respondents with regard to the potential application of the 
IFRS for SMEs in Europe. It appears clear that in certain Member States 
the linkage between taxation and capital maintenance rules could make 
application of IFRS for SMEs more burdensome for some companies 
by duplicating reporting requirements. However, there was also consi-
derable support for using this Standard, especially for companies with 
subsidiaries in different Members States, companies seeking international 
finance, and companies either listed on non-regulated markets or consi-
dering a future listing. Using the Standard for consolidated accounts was 
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seen as a possible compromise in those jurisdictions where the linkage 
between accounting, taxation and capital maintenance rules would 
make application of the Standard problematic in company annual ac-
counts. »

Notre site web www.ibr-ire.be reprend plus d’actualités sous la 
rubrique « Nouveautés – En bref », soit dans la partie publique, soit 
sur l’extranet réservé aux réviseurs d’entreprises. 

Standard for consolidated accounts was seen as a possible compromise 
in those jurisdictions where the linkage between accounting, taxation 
and capital maintenance rules would make application of the Standard 
problematic in company annual accounts.”

Meer actualiteit vindt U op onze website www.ibr-ire.be onder 
“Nieuws - Korte berichtgeving” en dit op, hetzij het publiek gedeel-
te, hetzij op het extranet voorbehouden aan de bedrijfsrevisoren. 

Uitnodiging voor de  
studiedagen van het Ibr

Overheidsopdrachten: hoe uw bedrijfsrevisor 
kiezen? 28 oktober 2010

Deze studienamiddag, georganiseerd onder het voorzitterschap van 
confrater en raadslid Eric MATHAY, zal worden gewijd aan “overheids-
opdrachten en het bedrijfsrevisoraat”. Talrijke instellingen, onder-
worpen aan de wetgeving betreffende overheidsopdrachten voor 
dienstverlening, dienen de aanbestedingsprocedure voor de aanstel-
ling van een bedrijfsrevisor na te leven. Tijdens deze studienamiddag 
zal het Instituut een model van lastenboek voorstellen voor de toe-
kenning van commissarismandaten of andere revisorale opdrachten. 

Dit evenement richt zich tot de politieke wereld, de vertegenwoor-
digers van de ambtenaren en de instellingen onderworpen aan de 
wetgeving betreffende overheidsopdrachten, evenals tot de bedrijfs-
revisoren die belangstelling hebben voor dit thema.

Sprekers
Eric MATHAY, Voorzitter van de studienamiddag, Raadslid van het IBR 
Lieven ACKE, Raadslid van het IBR
Jean BLAVIER, Journalist
Paul COMHAIRE, Bedrijfsrevisor
Michel DE WOLF, Voorzitter van het IBR
Daniel KROES, Ondervoorzitter van het IBR
Gunther LHEUREUX, Advocaat 
Jean NICOLET, Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigers van het Rekenhof, de federale en de geweste-
lijke kabinetten belast met openbare aanbestedingen, de UVCW en 
de VVSG, evenals van de intercommunales. 

Praktische informatie
Donderdag 28 oktober 2010
14.00-17.00 (onthaal vanaf 13.30)
SODEHOTEL La Woluwe

Inschrijvingen
Voor bedrijfsrevisoren en stagiair-bedrijfsrevisoren: 
via https://extranet.ibr-ire.be 
Rubriek « Vorming », subrubriek « Online inschrijvingen » 
Voor derden: via education@ibr-ire.be, met vermelding van uw 
naam, voornaam en code van de vormingsactiviteit (10-030n/f). 

Invitation aux journées 
d’études de l’IrE

Marchés publics : comment choisir votre réviseur 
d’entreprises ? 28 octobre 2010

Cette après-midi d’études, placée sous la présidence du confrère Eric 
MATHAY, membre du Conseil, sera consacrée aux « marchés publics 
et révisorat ». De nombreuses institutions, soumises à la législation 
sur les marchés publics de services, doivent en effet respecter la 
procédure d’appel d’offres pour la désignation d’un réviseur d’entre-
prises. Lors de cette après-midi d’études, l’IRE présentera un modèle-
type de cahier des charges pour l’attribution de mandats de commis-
saire ou autres missions aux réviseurs d’entreprises. 

Cet événement s’adresse au monde politique, aux représentants de 
la fonction publique et des institutions soumises à la législation sur 
les marchés publics, ainsi qu’aux réviseurs d’entreprises intéressés 
par cette thématique.     

Orateurs 
Eric MATHAY, Président de l’après-midi d’études, Membre du Conseil 
de l’IRE
Lieven ACKE, Membre du Conseil de l’IRE
Jean BLAVIER, journaliste 
Paul COMHAIRE, Réviseur d’entreprises
Michel DE WOLF, Président de l’IRE
Daniel KROES, Vice-président de l’IRE
Gunther LHEUREUX, Avocat 
Jean NICOLET, Réviseur d’entreprises
Des représentants de la Cour des comptes, des cabinets fédéraux et 
régionaux en charge des marchés publics, de l’UVCW et de la VVSG 
ainsi que des intercommunales.

Informations pratiques
Jeudi 28 octobre 2010
14.00-17.00 (accueil à partir de 13.30)
SODEHOTEL La Woluwe

Inscriptions 
Pour les réviseurs d’entreprises et les stagiaires IRE : 
via https://extranet.ibr-ire.be 
Rubrique « Formation », onglet « Inscription en ligne »
Pour les personnes extérieures à la profession : 
via education@ibr-ire.be, en mentionnant votre nom, prénom et 
le code de l’activité de formation (10-030n/f). 
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Internationale controlenormen (ISA’s)
15 november 2010

Dit evenement, georganiseerd onder het voorzitterschap van confra-
ter en raadslid Lieven ACKE, richt zich tot de bedrijfsrevisoren, alsook 
tot de leden van ISACA en IIA Belgium.

De norm inzake de toepassing van de ISA’s in België werd goedge-
keurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de mi-
nister bevoegd voor Economie. De ISA’s zullen in twee fases worden 
ingevoerd, waarbij de eerste betrekking zal hebben op de boekjaren 
afgesloten vanaf 15 december 2012. 

Op deze studiedag zullen auditsoftwares worden voorgesteld die op 
de Belgische markt beschikbaar zijn. Zes softwareleveranciers heb-
ben hun aanwezigheid reeds bevestigd. Hier zullen, aan de hand van 
concrete gevallen, demonstraties worden gegeven over de controle 
van kleine en middelgrote entiteiten.

Sprekers
De volgende ondernemingen hebben hun deelname bevestigd: 
Aventek - Netaudit; Datev Sinfopa ; Editions Francis Lefevre –  
AuditSoft; Gest On Line – RevisAudit; Kluwer – AuditAutomation; 
Pragmatools BV – CaseWare. 

Praktische informatie
Maandag 15 november 2010
9.00-17.45 (onthaal vanaf 8.30)
SODEHOTEL La Woluwe

Inschrijvingen
Voor bedrijfsrevisoren en stagiair-bedrijfsrevisoren: 
via https://extranet.ibr-ire.be 
Rubriek « Vorming », subrubriek « Online inschrijvingen » 
Voor leden van IIA België en ISACA: via education@ibr-ire.be, 
met vermelding van uw naam, voornaam en code van de vormings-
activiteit (10-040n/f).

Normes internationales d’audit (ISA)
15 novembre 2010

Cet événement, sous la présidence du confrère Lieven ACKE, Membre 
du Conseil, s’adressera aux réviseurs d’entreprises ainsi qu’aux 
membres de l’ISACA et d’IIA Belgium.

La norme relative à l’application des normes ISA en Belgique,  
a été approuvée par le Conseil supérieur belge des Professions  
économiques et par le Ministre de l’économie. Les normes ISA seront 
introduites en deux phases et la première portera sur les exercices 
comptables clôturés à partir du 15 décembre 2012. 

La journée d’études sera consacrée à la présentation des logiciels 
d’audit disponibles sur le marché belge. Six fournisseurs de logiciels 
ont déjà confirmé leur participation. Des démonstrations seront réa-
lisées sur la base  de cas concrets de contrôle de petites et moyennes 
entités. 

Orateurs 
Les sociétés suivantes ont confirmé leur participation :  
Aventek - Netaudit ; Datev Sinfopac ; Editions Francis Lefevre – Audit-
Soft ; Gest On Line – RevisAudit ; Kluwer – AuditAutomation ;  
Pragmatools BV – CaseWare.

Informations pratiques
Lundi 15 novembre 2010
9.00-17.45 (accueil à partir de 8.30)
SODEHOTEL La Woluwe

Inscriptions 
Pour les réviseurs d’entreprises et les stagiaires IRE : 
via https://extranet.ibr-ire.be 
Rubrique « Formation », onglet « Inscription en ligne »
Pour les membres d’IIA Belgium et d’ISACA : via education@ibr-ire.be, 
en mentionnant votre nom, prénom et le code de l’activité de forma-
tion (10-040n/f).  
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