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Beslissing 2019/01 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren van 26 september 2019 
 

Voortijdige onderbreking van het commissarismandaat - Informatie aan het College door middel van 
een standaardformulier 

 
 

 
In toepassing van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het 
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna het 
“College”) beslist over de regels inzake de mededeling van een ontslag of een opzegging van de commissaris 
tijdens zijn mandaat. 
 
 
1. Toepassingsgebied 
 
Deze beslissing is van toepassing op de bedrijfsrevisoren die de wettelijke controle van de jaarrekening of de 
geconsolideerde jaarrekening van een entiteit uitvoeren. 
 
 
2. Referentiekader 
 
Artikel 3:66, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt: 
 
“De gecontroleerde vennootschap en de commissaris stellen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
bedoeld in artikel 32 van de wet 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren, in kennis hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris 
tijdens zijn opdracht en zetten op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen, ongeacht of de voortijdige 
onderbreking van het mandaat al dan niet in onderling overleg is overeengekomen.” 
 
Op 9 april 2019 heeft het IBR een advies 2019/10 gepubliceerd betreffende de onderbreking van het 
commissarismandaat. Het advies geeft de bedrijfsrevisoren en de gecontroleerde vennootschappen 
informatie over het ontslag van de zetelende commissaris en de benoeming van de opvolger. Het advies 
betreft ook de opzegging van de commissaris door de gecontroleerde vennootschap. 
 
 
3. Rapporteringsmodaliteiten 
 
Om toezicht te kunnen uitoefenen op de correcte toepassing van de wet heeft het College een 
standaardformulier opgesteld dat moet worden ingevuld door de bedrijfsrevisor waarvan het 
commissarismandaat vóór het einde van de wettelijke termijn van drie jaar is stopgezet (de “voortijdige 
onderbreking”).  
 



 

  

College_Beslissing_2019/01 
 

 2/2 

Het College verzoekt de commissaris om het standaardformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend, 
elektronisch naar het College te sturen op info@ctr-csr.be, en dit binnen de maand na de algemene 
vergadering die kennis heeft genomen van het ontslag of beslist heeft over de opzeg.  
 
Het standaardformulier is beschikbaar op de website van het College www.ctr-csr.be. 
 
Het College nodigt ook de gecontroleerde entiteiten uit om het formulier van het College te gebruiken en dit 
naar het e-mailadres info@ctr-csr.be te sturen.   
 
 
4. Inwerkingtreding 
 
Met ingang van 1 november 2019 moeten de bedrijfsrevisoren hun informatieverplichting op grond van 
artikel 3:66, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen vervullen door dit 
standaardformulier te gebruiken. 
 
 
5. Persoonsgegevens 
 
Het College zal de persoonsgegevens die hem door middel van het formulier ter kennis zijn gebracht conform 
zijn Privacybeleid verwerken.  
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