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AVIS

AD VIES

ur Ie Reglement de la Commission bancaire, finanre et des assurances concernant I'agrement des reviseurs et des societes de reviseurs

over het Reglement van de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen

1.

INTRODUCTION

INLEIDING

Reglement de la Commission bancaire, financiere et
assurances soumis a la Commission des assurances
d a harmoniser les conditions d'agrement des reviseurs
des societes de reviseurs en vue d'exercer un mandat
isoral aupres d'entreprises financieres, d'organismes de
cement collectif, d'entreprises d'assurances et
stitutions de retraite professionnelle, en vue de les inrer dans un texte unique.

Het Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat voorgelegd is aan de Commissie voor Verzekeringen strekt ertoe de voorwaarden
waaraan revisoren en revisorenvennootschappen moeten
voldoen om te kunnen worden erkend voor de uitoefening
van een mandaat als revisor bij financiele ondememingen,
instellingen voor collectieve belegging, verzekeringsondememingen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beter op elkaar af te stemmen zodat ze in een
enkele tekst kunnen worden samengebracht.

a pour objet principal de determiner la procedure
ctroi, de revocation et de renonciation a I'agrement
pour les reviseurs que pour les societes de reviseurs.

Het reglement heeft in de eerste plaats tot doel de procedure vast te leggen die gevolgd moet worden voor de toekenning, de herroeping en de afstand van de erkenning, en
dit zowel voor de revisoren als voor de revisorenvennootschappen.

-•2.

COMMENTAIRES

Commission des assurances ne formule aucune objecfondamentale a propos de ce projet de reglement dont
approuve les objectifs d'harmonisation. Sur le plan
mel, elle regrette cependant la technique utilisee qui
duit a reproduire plusieurs fois des dispositions identis pour chacune des categories d'entrepnses visees.
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COMMENTAAR

De Commissie voor Verzekeringen heeft geen fundamentele bezwaren tegen dit ontwerpreglement, waarvan zij de
harmonisenngsdoelstellmgen onderschrijft. Wat de vorm
betreft, betreurt zij evenwel de gebmikte techniek die ertoe leidt dat identieke bepalingen meermaals herhaald
worden voor elke categorie van ondememingen. Een meer

Une presentation plus synthetique reprenant d'une part les
dispositions communes et, d'autre part, les dispositions
specifiques eut ete preferable.

synthetische voorstellmg van enerzijds de gemeenschappelijke bepalingen en anderzijds de specifieke bepalingen
zou beter geweest zijn.

Elle souhaite neanmoins formuler quelques observations
particulieres.

Niettemin wenst zij enkele specifieke opmerkingen te
formuleren.

1. Plusieurs membres de la Commission s'lnterrogent sur
les conditions d'exercice du droit reconnu a la CBFA,
en vertu des articles 2, 3 et 4, demier ahnea, de fixer le
nombre maximum de reviseurs qui peuvent etre agrees
pour exercer un mandat revisoral aupres d'entreprises
financieres, d'organismes de placement collectif, d'entrepnses d'assurances et d'institutions de retraite professionnelle.

1. Verschillende leden van de Commissie stellen zich vragen bij de voorwaarden voor de uitoefening van het
recht dat de CBFA op grond van de artikelen 2, 3 en 4,
laatste lid, heeft om te bepalen hoeveel revisoren
maximaal kunnen worden erkend om een mandaat als
revisor uit te oefenen bij financiele ondememingen, instellingen voor collectieve belegging, verzekeringsondememingen en instellmgen voor bednjfspensioenvoorziening.

En effet, le reglement ne precise pas en fonction de
quels criteres ce nombre maximum sera determine.

Het reglement vermeldt namelijk niet op basis van
welke criteria dit maximumaantal bepaald moet worden.

Les representants des entrepnses concemees souhaitent
en tout cas que ces dispositions ne portent pas atteinte
a la liberte dont l'entrepnse dispose de choisir un reviseur dans le respect de la reglementation sociale.

De vertegenwoordigers van de betrokken ondememingen wensen in elk geval dat deze bepalingen geen afbreuk doen aan de vrijheid die de ondememing heeft,
mits het respecteren van de sociale reglementering, bij
de keuze van een revisor.

2. La Commission des assurances note que la procedure
d'examen des candidatures est reglementee dans le detail. Des garantes procedurales sont prevues en ce qui
conceme le travail de la commission appelee a rendre
un avis motive. Le texte prevoit cependant que la decision finale est pnse par la CBFA. Celle-ci, par
contre, n'est soumise a aucune formalite particuliere si
elle decide de s'ecarter de l'avis rendu par la commission. Une obligation de motivation devrait au moins
etre prevue.

2. De Commissie voor Verzekenngen stelt vast dat de
procedure voor het onderzoek van de kandidaatstellingen in detail geregeld is. Het reglement bevat een aantal procedurele waarborgen m verband met het werk
van de commissie die aangesteld zal worden om een
gemotiveerd advies uit te brengen. Volgens de tekst
wordt de uiteindelijke beslissmg genomen door de
CBFA. Indien de CBFA besluit af te wijken van het
advies van de commissie, moet zij echter geen specifieke formaliteiten vervullen. Er zou ten minste een
motivenngsplicht moeten gelden.

La Commission des assurances observe qu'aucune exigence lmguistique n'est prevue dans le reglement. Elle
prend cependant note du fait que la connaissance de
l'une des langues nationales est requise pour etre
membre de l'Institut des reviseurs d'entreprises et que
les candidats doivent necessairement etre membres de
cet Institut. L'exigence linguistique est ainsi rencontree indirectement.

3. De Commissie voor Verzekeringen merkt op dat er in
het reglement geen enkele taalvereiste wordt opgelegd.
Zij stelt echter vast dat de kennis van een van de
landstalen een vereiste is om lid te kunnen worden van
het Instituut voor Bednjfsrevisoren en dat de kandidaten noodzakelijk lid moeten zijn van dit Instituut. Op
die manier wordt dus indirect voldaan aan de taaleis.

La Commission des assurances prend egalement acte
du fait que l'obligation pour le reviseur d'assurer sa
responsabihte civile professionnelle resulte, elle aussi,
d'une circulaire de l'Institut des reviseurs d'entrepnses
et qu'il n'y a done pas lieu de prevoir cette obhgation
dans le reglement.

4. Verder stelt de Commissie voor Verzekenngen ook
vast dat de verplichting voor de revisor om zijn burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren
reeds is opgenomen m een omzendbrief van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en dat deze verphchtmg
dus met vermeld dient te worden m het reglement.

5. Un representant des entreprises d'assurances se de-

5. Een vertegenwoordiger van de verzekenngsondeme-
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mande si 1'article 39 de la loi de controle des entrepnses d'assurances donne veritablement a la CBFA le
pouvoir de soumettre un commissaire prealablement
agree et designe par l'entrepnse d'assurances, a une
nouvelle approbation de la CBFA. La Commission
note que la CBFA souhaite avoir ainsi la possibilite, a
titre exceptionnel, d'exiger qu'un reviseur experimente
soit designe pour exercer une mission dans une entreprise determinee.

mingen vraagt zich af of artikel 39 van de wet betreffende de controle op de verzekeringsondememingen
werkelijk het recht verleent aan de CBFA om een commissans die vooraf erkend is en aangesteld is door de
verzekeringsondememmg, opnieuw aan de goedkeunng van de CBFA te onderwerpen. De Commissie stelt
vast dat de bedoelmg hiervan is dat de CBFA in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid zou hebben om te
eisen dat er een ervaren revisor wordt aangesteld om in
een bepaalde ondememing een opdracht uit te voeren.

6. Un representant des consommateurs estime qu'il serait
preferable que le choix des reviseurs ne se fasse pas
par l'entrepnse controlee elle-meme mais par la
CBFA, et que la retnbution du reviseur soit egalement
fixee par la CBFA. Cette disposition permettrait de garantir la neutrality et l'independance des controles effectuees.

6. Een vertegenwoordiger van de verbmikers is van oordeel dat het beter zou zijn dat de revisor met gekozen
wordt door de gecontroleerde ondememing zelf maar
door de CBFA en dat de financiele vergoeding van de
revisor ook zou bepaald worden door de CBFA. Op die
manier zouden de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de uitgevoerde controles beter gewaarborgd
worden.
-•De Voorzitter,

B. DUBUISSON
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