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Mededeling 2019/01 van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren van 11 februari 2019
BREXIT

Het Verenigd Koninkrijk stapt, in principe, op 29 maart 2019 uit de Europese Unie. Op het ogenblik dat wij
deze mededeling hebben opgesteld, was er nog geen akkoord bereikt over de uittreding van het VK. Hoewel
de onzekerheid over de brexit-onderhandelingen aanhoudt, neemt de kans op een brexit zonder akkoord
alsmaar toe. Het lijkt ons dan ook raadzaam om voorbereidingen te treffen voor een mogelijke brexit zonder
akkoord op 29 maart 2019.
Het College heeft een aantal categorieën geïdentificeerd waarin de brexit een impact kan hebben op het
geldende wetgevende en reglementaire kader. In deze mededeling belichten wij 3 van deze categorieën.
Als u in een of meer categorieën valt, verzoekt het College u dit uiterlijk 19 februari 2019 te melden via email aan info@ctr-csr.be, met als onderwerp ‘Brexit’. Mogen wij u ook vragen om daarbij duidelijk te
vermelden in welke categorie(ën) u valt.
Aan de hand van die informatie kan het College de voorbereidingen opvolgen die de revisoren onder zijn
toezicht treffen voor de eventuele gevolgen van een brexit zonder akkoord.
1. De gehanteerde terminologie
In deze mededeling worden, net als in de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna ‘de wet van 7 december 2016’), de onderstaande termen
gebruikt met de opgegeven definitie.
- Bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon: een natuurlijk persoon ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren;
- Bedrijfsrevisorenkantoor: een rechtspersoon of een andere entiteit met om het even welke rechtsvorm,
andere dan een natuurlijk persoon, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren;
- Bedrijfsrevisor: een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon of een bedrijfsrevisorenkantoor;
- Wettelijke auditor: een natuurlijke persoon die de toelating heeft om in een andere lidstaat het beroep van
wettelijke auditor in de zin van richtlijn 2006/43/EG uit te oefenen;
- Auditkantoor: een entiteit, andere dan een natuurlijk persoon, die de toelating heeft om in een andere
lidstaat het beroep van wettelijke auditor in de zin van richtlijn 2006/43/EG uit te oefenen;
- Auditor of auditorganisatie van een derde land: een natuurlijk persoon of een entiteit, met om het even
welke rechtsvorm, andere dan een natuurlijk persoon, die de controle uitvoert van de jaarrekening of de
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geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met statutaire zetel in een derde land, en aan wie geen
toelating is verleend als wettelijke auditor of auditkantoor in een andere lidstaat.

2. Het bedrijfsrevisorenkantoor waarvan een deel van de stemrechten in het bezit is van een auditkantoor
of een wettelijke auditor uit het Verenigd Koninkrijk
Om de hoedanigheid van bedrijfsrevisorenkantoor te krijgen, moet een rechtspersoon of een andere entiteit
volgens artikel 6, § 1, 2° van de wet van 7 december 2016 voldoen aan de volgende voorwaarde:
2° de meerderheid van de stemrechten van deze rechtspersoon of deze entiteit is in het bezit van
auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren;
Welnu, bij een brexit verliezen de auditkantoren en wettelijke auditors uit het Verenigd Koninkrijk deze
hoedanigheid. Zij worden ‘auditor of auditorganisatie van een derde land’. Afhankelijk van het aandeel dat
een Brits auditkantoor of een Britse auditor bezit in een Belgisch bedrijfsrevisorenkantoor, dreigt dit
Belgische kantoor niet langer te voldoen aan die voorwaarde.

3. Het bedrijfsrevisorenkantoor waarvan een deel van de leden van het bestuursorgaan is samengesteld
uit auditkantoren of wettelijke auditors uit het Verenigd Koninkrijk
Om de hoedanigheid van bedrijfsrevisorenkantoor te krijgen, moet een rechtspersoon of een andere entiteit
volgens artikel 6, § 1, 3° van de wet van 7 december 2016 voldoen aan de volgende voorwaarde:
3° het bestuursorgaan van die rechtspersoon of die entiteit is voor een meerderheid samengesteld uit
auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit
twee leden bestaat, is ten minste één van hen een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een wettelijke
auditor zijn.
Wanneer een revisorenkantoor of een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor,
overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen, respectievelijk
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of door
een natuurlijk persoon die als wettelijke auditor is erkend.
Bij een brexit verliezen de auditkantoren en wettelijke auditors uit het Verenigd Koninkrijk deze
hoedanigheid. Zij worden ‘auditor of auditorganisatie van een derde land’. Afhankelijk van de samenstelling
van het bestuursorgaan van een Belgisch bedrijfsrevisorenkantoor, dreigt dit kantoor niet langer te voldoen
aan die voorwaarde.

4. De bedrijfsrevisoren van Belgische vennootschappen die in het Verenigd Koninkrijk genoteerd zijn
Personen die de wettelijke controle verrichten van de jaarrekening van een vennootschap die gevestigd is in
een derde land en genoteerd is op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Unie,
moeten volgens de Europese rechtsregels in principe in die lidstaat geregistreerd zijn. Mits wederkerigheid
kan van de registratieplicht van de auditor of van de auditorganisatie van het derde land worden afgeweken
op basis van een gelijkwaardigheidsbeslissing die betrekking heeft op het stelsel van publiek toezicht, van het
kwaliteitsborgingsstelsel en van de onderzoeks- en sanctieregelingen van het betrokkene derde land.
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Bij een brexit zonder akkoord, zouden de bedrijfsrevisoren van Belgische vennootschappen die in het
Verenigd Koninkrijk genoteerd zijn op een gereglementeerde markt zich moeten registreren bij de bevoegde
Britse autoriteit, namelijk de Financial Reporting Council (hierna de ‘FRC’). Merk op dat het hier enkel gaat
om Belgische vennootschappen die zelf in het Verenigd Koninkrijk genoteerd zijn op een gereglementeerde
markt. Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een groep waarvan de moedervennootschap
buiten België gevestigd is en in het Verenigd Koninkrijk genoteerd is op een gereglementeerde markt worden
hier niet geviseerd.

5. Persoonsgegevens
Het College zal de persoonsgegevens die u meedeelt verwerken volgens zijn privacybeleid (Privacy)
*

*
*
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