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Advies van 18 oktober 2005 over een ontwerpreglement 
van de Commissie voor het bank-, financie- en 
assurantiewezen betreffende de erkenning van revisoren 
en revisorenvennootschappen

bijlage VII
O

 B I J L A G E  V I I

  p 12 juli 2005 heeft de Voorzitter van 
de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen een advies gevraagd 
in verband met een ontwerpreglement 
betreffende de erkenning van revisoren 
en revisorenvennootschappen bij kre-
dietinstellingen, financiële holdings, 
beursvennootschappen, verzekeringson-
dernemingen, instellingen voor collectieve 
belegging en instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorzieningen.

Dit nieuwe reglement is een uitvloeisel 
van de integratie van de CBF en de CDV 
in één enkele instelling, de CBFA, over-
eenkomstig de bepalingen van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële 
diensten ( Belgisch Staatsblad, 4 septem-
ber 2002, 2de editie ). 

Doel van dit nieuwe reglement is de ver-
vanging van :

–  enerzijds, het reglement van 26 no-
vember 2002 van de CBFA betref-
fende de erkenning van revisoren en 
revisorenvennootschappen bij  kre-
dietinstellingen, financiële holdings, 
beursvennootschappen en instellin-
gen voor collectieve belegging ( Bel-
gisch Staatsblad, 24 januari 2003, 3de  
editie ) en

–  anderzijds, de verordening nr. 11 van 
21 juni 1999 van de Controledienst 
voor de Verzekeringen met betrekking 
tot de toelating van de erkende com-
missarissen ( Belgisch Staatsblad, 21 
oktober 1999, 1ste editie ).

Als bijlage 1 bij dit advies vindt u een 
vergelijkende Nederlandse versie van het 
huidige reglement van 26 november 2002 
( enkel van toepassing op financiële on-
dernemingen ) en het ontwerpreglement 
dat door de CBFA is meegedeeld.
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1.1. Begrip « financiële onderneming »

   rtikel 1 definieert ( in het 1° ) het be-
grip financiële onderneming in algemene 
bewoordingen. Het bevat ook een afzon-
derlijke definitie voor een subcategorie 
( in het 2° ), namelijk de instellingen voor 
collectieve belegging, want alleen voor die 
subcategorie gelden minder strenge regels 
voor de erkenning van revisoren en revi-
sorenvennootschappen. Dit onderscheid 
bestond al in het reglement van 26 no-
vember 2002.

Het 3° van artikel 1 definieert daarente-
gen het begrip verzekeringsonderneming 
opnieuw in algemene bewoordingen, 
met uitsluiting van de pensioenkassen 
en voorzorgsinstellingen, die in dit ont-
werpreglement « instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen » worden 
genoemd. 

Dit verschil in benadering zorgt voor een 
zekere verwarring en heeft een aanpassing 
tot gevolg van het vroegere voorschrift van 
artikel 21 van het reglement ( nu § 1 van 
artikel 21 ). De toevoeging van het zins-
deel « en voor instellingen voor collectieve 
belegging » is inderdaad overbodig.

1.2. Begrip «verzekeringsonderneming» 
en « instelling voor bedrijfspensioen-
voorzieningen »

Zoals gezegd, definieert het 3° van ar-
tikel 1 het begrip verzekeringsonderne-

ming in algemene bewoordingen, met 
uitsluiting van de pensioenkassen en 
voorzorgsinstellingen. Dit is een uitvloei-
sel van de voorschriften van artikel 9, § 2 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemin-
gen en van de specifieke lezing die het 
koninklijk besluit 1 van 14 mei 1985 van 
de wet geeft in verband met deze twee 
categorieën.

Een uitdrukking die zowel de pensioen-
kassen als de voorzorgskassen dekt en 
tot nog toe onbekend is in het Belgische 
recht, komt voor in de definitie die ( in 
het 3° ) wordt gegeven van « instelling 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen » ( ver-
kort IBV ). Die uitdrukking wordt ook 
gehanteerd in recente Europese voor-
schriften, zoals de richtlijn 2003/41/EG 
van het Parlement en de Raad van 3 juni 
2003, betreffende de werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening ( Publicatie-
blad van de Europese Unie, L 235, 23 
september 2003 ).

Gelet op de specifieke kenmerken van 
die bedrijfssector zullen voor de revi-
soren die instaan voor het toezicht op 
dergelijke « instellingen voor bedrijfspen-
sioenvoorzieningen », net zoals het geval 
is voor de instellingen voor collectieve 
belegging, minder strenge regels gelden 
voor de erkenning van revisoren of revi-
sorenvennootschappen.

A1. Begrip « financiële 
onderneming », 
« verzekerings

onderneming » en 
« instelling voor  

bedrijfspensioen 
voorzieningen »

1.  Koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot toepas-
sing op de voorzorgsinstellingen van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-
ringsondernemingen ( Belgisch Staatsblad, 7 juni 
1985 ), zoals herhaaldelijk gewijzigd.
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   rtikel 1 bevat een nieuwe definitie, na-
melijk die van « revisoraal mandaat ». De 
Hoge Raad vraagt zich af of dit nieuwe 
begrip al dan niet een wijziging ten gron-
de impliceert.

Naar het oordeel van de Hoge Raad dient 
duidelijk te worden aangegeven of een er-
kenning enkel vereist is voor een controle-
opdracht met betrekking tot de statutaire 
jaarrekening / geconsolideerde jaarreke-
ning van een financiële onderneming, een 
verzekeringsonderneming of een instelling 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen, dan 
wel of de nieuwe uitdrukking « revisoraal 
mandaat » er uiteindelijk toe zal leiden 
dat ook in de toekomst elke opdracht 
die een revisor uitvoert in een financiële 
onderneming, een verzekeringsonderne-
ming of een instelling voor bedrijfspen-
sioenvoorzieningen ( buiten de wettelijke 
controle op de statutaire jaarrekening / 
geconsolideerde jaarrekening ) uitslui-
tend voorbehouden blijft voor revisoren 
die daartoe zijn erkend door de CBFA.

Alleszins voor het specifieke geval van de 
financiële ondernemingen geeft de huidi-
ge definitie onvoldoende duidelijkheid.

In de veronderstelling dat het niet in de 
bedoeling ligt de huidige situatie ten 
gronde te wijzigen, zou in de definitie 
duidelijk dienen te worden gepreciseerd 
dat de term « revisor » uitsluitend slaat 
op het specifieke geval van de Belgische 
bijkantoren van buitenlandse financiële 
ondernemingen en dat voor alle overige 
gevallen « commissaris » of « erkend com-
missaris » wordt bedoeld.

Voorts wordt gewezen op een aantal in-
coherenties in de tekst. De uitdrukking 
« mandaat van commissaris » of « functie 
van commissaris » wordt in verschillende 
artikelen van het ontwerpreglement nog 
gebruikt. Zo bij voorbeeld in artikel 4, § 
4, artikel 9 of ook nog in de titel van afde-
ling IV. 

In diezelfde optiek is qua gebruik van 
de uitdrukkingen « revisoraal mandaat » 
en/of « functie van commissaris » enige 
samenhang wenselijk tussen de verschil-
lende paragrafen van artikel 2 ( erkenning 
van revisoren ) en artikel 11 ( erkenning 
van revisorenvennootschappen ). 

A2. Vervanging van 
het begrip « mandaat 

van commissaris » 
door « revisoraal 

mandaat »

Gehanteerde uitdrukkingen Artikel 2 Artikel 11

§ 1 Financiële onderneming « revisoraal mandaat » « revisoraal mandaat »

§ 2 ICB « revisoraal mandaat » « functie van commissaris »

§ 3 Verzekeringsonderneming « revisoraal mandaat » « functie van commissaris »

§ 4 Instelling voor bedrijfs- 
pensioenvoorzieningen

« revisoraal mandaat » « functie van commissaris »

Het zou raadzaam zijn 
•  hetzij systematisch de uitdrukking 

« revisoraal mandaat » te hanteren in 
alle paragrafen van beide artikelen, 

•  hetzij de meest geschikte uitdrukking 
te hanteren, namelijk « revisoraal man-
daat » in § 1 ( financiële ondernemin-
gen ), « commissaris » in § 2 ( ICB’s ) 
en « erkend commissaris » in de §§ 3 
( verzekeringsondernemingen ) en 4 
( instellingen voor bedrijfspensioen-
voorzieningen ).

Naar het oordeel van de Hoge Raad zou 
het derhalve wenselijk zijn de 10de defini-
tie duidelijker te formuleren en, in voor-
komend geval, een 11de definitie toe te 
voegen voor de term « revisor » in artikel 
1 van het reglement en zich naar aanlei-
ding van de aangebrachte wijzigingen te 
vergewissen van de nodige samenhang 
in alle artikelen waarin de uitdrukking 
« mandaat van commissaris » en « reviso-
raal mandaat » voorkomt. 
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  e Hoge Raad wenst er ook op te wijzen 
dat het, gelet op de erkenningsvoorwaar-
den vervat in de verordening nr. 11 van 
21 juni 1999 van de Controledienst voor 
de Verzekeringen met betrekking tot de 
toelating van de erkende commissarissen 
( Belgisch Staatsblad, 21 oktober 1999, 
1ste editie ) zoals die totnogtoe gelden 
voor « verzekeringsondernemingen » in de 
ruime zin, wenselijk lijkt de nieuwe erken-
ningsvoorwaarden van paragraaf 3 en 4 
van artikel 2 en 11 pas van kracht te laten 
worden na afloop van een overgangspe-
riode die het reglement dient vast te stel-
len. Deze overgangsperiode zou alleszins 
aan alle revisoren « met CDV-erkenning » 
de gelegenheid moeten geven hun lopen-
de mandaten te voltooien.

Tevens wordt erop gewezen dat totnogtoe 
voor de CDV-erkenning geen enkele ver-
eiste bestond zoals thans wordt opgelegd 
in de 8ste voorwaarde, namelijk « beschik-
ken over een passende organisatie om de 
functies te kunnen uitoefenen in verband 
met de controle op de rekeningen » bij 
verzekeringsondernemingen en/of instel-
lingen voor bedrijfspensioen-voorzienin-
gen. 

Hiertoe heeft de Hoge Raad het pro-
fiel van de revisoren met CDV-erkenning 
doorgelicht ( in dit verband, zie bijlage 3 
bij dit advies ). Uit die tabel blijkt dat van 
de natuurlijke personen met een CDV-
erkenning een groot aantal ( één derde ) 
geen deel uitmaken van revisorenven-
nootschappen die deze erkenning hebben 
verkregen. 

Een gelijkaardig onderzoek in de sector 
« financiële ondernemingen » ( in dit ver-
band, zie bijlage 2 bij dit advies ) levert to-

taal verschillende resultaten op in die zin, 
dat van de natuurlijke personen met een 
CBFA-erkenning slechts een klein aantal 
( één tiende ) geen deel uitmaken van re-
visorenvennootschappen die deze erken-
ning hebben verkregen.

De Hoge Raad acht het derhalve raad-
zaam om de erkende revisoren in de 
sector « verzekeringsondernemingen » en 
«  instellingen voor bedrijfspensioenvoor-
zieningen » de nodige tijd te gunnen om 
zich dienovereenkomstig te organiseren. 
In het reglement zou dan ook een bepaling 
in die zin dienen te worden ingevoegd.

In verband met de erkenningsprocedure 
voor revisorenvennootschappen, zoals 
geregeld in artikel 12 van het reglement, 
wordt erop gewezen dat het eerste lid van 
dit artikel 12 onder meer bepaalt dat er 
een commissie wordt opgericht die belast 
wordt met het verlenen van een erken-
ning en de werkingsregels hiervan vastlegt 
( verwijzing naar artikel 4 – vierde en ze-
vende lid ).

Aangezien het reglement van de CBFA 
in zijn nieuwe versie een nieuw systeem 
heeft ingevoerd voor de samenstelling van 
de commissie in kwestie ( in dit verband, 
zie artikel 4 en meer bepaald het nieuwe 
vijfde lid dat de aanwijzing van plaatsver-
vangers regelt ), dient naar het oordeel 
van de Hoge Raad het voorschrift in ver-
band met de onafhankelijkheid van de 
leden van de commissie ten aanzien van 
een onderzocht geval, te worden uitge-
breid tot de regels die van toepassing zijn 
op de commissie. De verwijzing naar de 
voorschriften van artikel 4 dient dan ook 
te worden uitgebreid tot het 8ste lid. 

D3. Erkennings 
voorwaarden voor  

revisoren en revisoren
vennootschappen  

( artikel 2 en 11 ) – 
Specifieke wijzigingen 

inzake de erkenning 
voor verzekerings

ondernemingen



47

 B I J L A G E  V I I

  e Hoge Raad stelt vast dat in de sector 
« verzekeringsondernemingen » en « instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzienin-
gen » de voorwaarden om de erkenning 
van een revisor en een revisorenvennoot-
schap te kunnen intrekken, heel wat stren-
ger worden dan in het verleden, aangezien 
een erkenning wordt ingetrokken wanneer 
de revisor of revisorenvennootschap drie 
jaar lang geen functie als commissaris of 
revisor meer heeft uitgeoefend in die sec-
toren ( vroeger was dit 6 jaar - artikel 7, § 
2 van de Verordening nr. 11 van de CDV 
van 21 juni 1999 ).

Hiertoe heeft de Hoge Raad het pro-
fiel van de revisoren met CDV-erkenning 
doorgelicht ( in dit verband, zie bijlage 3 
bij dit advies ). Uit die tabel blijkt dat van 
de natuurlijke personen met een CDV-
erkenning een groot aantal ( meer dan 
60 % ) geen enkele functie uitoefenen in 
de sector verzekeringsondernemingen en 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen.

Een gelijkaardig onderzoek in de sector 
« financiële ondernemingen » ( in dit ver-
band, zie bijlage 2 bij dit advies ) levert to-
taal verschillende resultaten op in die zin, 
dat van de natuurlijke personen met een 

CBFA-erkenning slechts een klein aantal 
( 20 % ) geen enkele functie uitoefenen in 
de sector verzekeringsondernemingen en 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen geen enkele functie uitoefenen in 
de sector verzekeringsondernemingen en 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen.

Uit het onderzoek van het profiel van de 
erkende revisoren ( in dit verband, zie bij-
lage 2 en 3 bij dit advies ), blijkt overigens 
dat de verhouding « aantal te controleren 
vennootschappen / aantal voor die sec-
tor erkende revisoren » sterk verschilt : de 
verhouding is 8 ( 326 vennootschappen / 
40 erkende revisoren ) voor de erkenning 
“financiële ondernemingen”, tegenover 
nauwelijks 2 ( 174 vennootschappen / 
93 erkende revisoren ) voor de erkenning 
“verzekeringsondernemingen” en “instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzienin-
gen”.

Gelet op deze twee vaststellingen, steunt 
de Hoge Raad de nieuwe benadering in 
het ontwerpreglement, aangezien dit er-
toe zou moeten leiden dat aan alle in de 
sector bedrijvige beroepsbeoefenaars een 
erkenning zal worden verleend.

D4. Voorwaarden 
voor de intrekking 
van de erkenning 

van revisoren 
en revisoren

vennootschappen

  e wijzigingen aan artikel 16 van het 
nieuwe reglement hebben tot doel de be-
voegdheden van de CBFA met betrekking 
tot de aanstelling van ( erkende ) commis-
sarissen of revisoren en de herroeping van 
hun opdracht, uit te breiden.

Na lezing van de voorschriften van het 
nieuwe tweede lid blijkt dat de CBFA 
voortaan :
–  zal toezien op de ( al dan niet ) onaf-

hankelijke uitoefening van elke con-
trole-opdracht bij een « financiële 
onderneming », een « verzekeringson-
derneming » of een « instelling voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen » door 
de revisor in kwestie ;

–  zal toezien op een overmatige concen-
tratie van mandaten bij één erkende 
bedrijfsrevisor of revisorenvennoot-
schap ;

–  zal toezien op de wijze waarop audit-
kantoren met een CBFA-erkenning in-
tern zijn georganiseerd.

De leden van de Hoge Raad hebben vra-
gen bij de rechtsbasis op grond waarvan 
de CBFA dergelijke opdrachten zou kun-
nen uitvoeren.

Niettemin lijken de voorschriften van arti-
kel 54 van de wet van 22 maart 1993 op 
het statuut van en het toezicht op de kre-
dietinstellingen dergelijke controles toe te 
staan, want er staat : “De Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan haar 
instemming [...] met een erkende commissaris-
revisor, plaatsvervangend erkende commissaris-
revisor, een erkende revisorenvennootschap of 
vertegenwoordiger of plaatsvervangende verte-
genwoordiger van zo een vennootschap, steeds 
herroepen bij beslissing die is gemotiveerd door 

D5. Aanstelling van 
commissarissen 
of revisoren en 

herroeping van hun 
opdracht
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redenen die verband houden met hun statuut 
of hun opdracht als erkende revisor of erkende 
revisorenvennootschap [...].”

Een gelijkaardig voorschrift vindt men in 
artikel 100 van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op 
de beleggingsondernemingen, de bemid-
delaars en de beleggingsadvisuers.

Dergelijk voorschift staat ook in artikel 
88 van de wet van 20 juli 2004 betreffen-
de bepaalde vormen van collectief beheer 
van beleggingsportefeuilles.

Dat is daarentegen niet het geval in afde-
ling II van hoofdstuk IV van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, noch in het 
koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot 
toepassing op de voorzorgsinstellingen 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen : 
geen van beide teksten bevat gelijkaardige 
voorschriften als artikel 54 van de wet van 
22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen.

Naar het oordeel van de Hoge Raad is het 
belangrijk dat een dergelijke oriëntatie, 
gesteld dat hiervoor de nodige rechtsba-
sis bestaat, tenminste dient gepaard te 
gaan met het opzetten van een geregeld 
en gestructureerd overleg met de organen 
die bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
bevoegd zijn voor kwaliteitstoetsing en 
supervisie. Het Instituut der Bedrijfsrevi-

soren werd in het kader van de wet van 22 
juli 1953 inderdaad opgedragen er onder 
meer op toe te zien dat zijn leden de hun 
toevertrouwde opdrachten naar behoren 
zouden uitvoeren ( en dus ook toe te zien 
op de supervisie en de organisatie van de 
kwaliteitstoetsing ) ( artikel 18ter ) maar 
ook de modaliteiten en voorwaarden in-
zake bezoldiging van de bedrijfsrevisor te 
controleren ( artikel 9 ).

Naar het oordeel van de Hoge Raad is het 
belangrijk dat alleszins klaarheid wordt 
geschapen – in het reglement of in een cir-
culaire aan de erkende revisoren – over de 
elementen op grond waarvan de CBFA de 
aard of het aantal van de mandaten van 
een erkende commissaris of revisor kan 
beperken. Eveneens belangrijk is dat in 
het reglement duidelijk wordt aangegeven 
welke middelen de CBFA zal aanwenden 
om terzake over de nodige informatie te 
beschikken.

Zoniet zou er een « expectation gap » 
kunnen ontstaan tussen de opdrachten 
die de CBFA waarneemt en de controles 
met betrekking tot de goede organisatie 
van auditkantoren en de onafhankelijke 
uitoefening van revisorale opdrachten in 
de sectoren « financiële ondernemingen », 
« verzekeringsondernemingen » en « in-
stellingen voor bedrijfspensioen-voorzie-
ningen », waarvan derden vinden dat ze 
tot de verantwoordelijkheid van de CBFA 
behoren.

n artikel 4 wordt in het nieuwe vierde lid 
verwezen naar de « beroepsvereniging van 
erkende revisoren » en in het vijfde lid naar 
het « Instituut der Revisoren erkend door 
de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen ».

Aangezien naar één en hetzelfde orgaan 
wordt verwezen, is het verkieslijk daar-
voor dezelfde benaming te gebruiken.

I6. Strikt formele 
bedenkingen
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Bijlage 1 Vergelijkingstabel van het huidig reglement en van het 
voorstel van reglement voorgelegd voor advies

Huidig reglement Voorstel CBFA

Reglement van 26 november 2002 van 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen betreffende 
de erkenning van revisoren en reviso-
renvennootschappen bij  kredietinstel-
lingen, financiële holdings, beursven-
nootschappen en instellingen voor 
collectieve belegging. 

Reglement van ??? 2005 van de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen betreffende de erken-
ning van revisoren en revisorenven-
nootschappen bij  kredietinstellingen, 
financiële holdings, beursvennoot-
schappen, verzekeringsonderneming
en, instellingen voor collectieve beleg-
ging en instellingen voor bedrijfspen-
sioenvoorzieningen. 

(  Ministerieel besluit van 9 januari 
2003 – Belgisch Staatsblad, 24 januari 
2003 + wijziging ingevoegd door het 
Koninklijk besluit van 25 maart 2003 – 
Belgisch Staatsblad, 31 maart 2003  )

Afdeling I Afdeling I

Definities Definities

Artikel 1 Artikel 1

Voor de toepassing van dit reglement 
moet worden verstaan onder :

Voor de toepassing van dit reglement 
moet worden verstaan onder :

1° financiële onderneming : een kre-
dietinstelling in de zin van artikel 1 van 
de wet van 22 maart 1993, een finan-
ciële holding in de zin van artikel 49, 
§ 2 van de wet van 22 maart 1993, een 
beursvennootschap in de zin van arti-
kel 47, § 1, 1° van de wet van 6 april 
1995 of een instelling voor collectieve 
belegging in de zin van artikel 105, eer-
ste lid, 1° van de wet van 4 december 
1990 ;

1° financiële onderneming : een krediet-
instelling in de zin van artikel 1 van de 
wet van 22 maart 1993, een financiële 
holding in de zin van artikel 49, § 2 van 
de wet van 22 maart 1993, een beurs-
vennootschap in de zin van artikel 47, 
§ 1, 1° van de wet van 6 april 1995 een 
beheervennootschap voor instellingen 
voor collectieve belegging, of een in-
stelling voor collectieve belegging ;

2° instelling voor collectieve belegging : 
een instelling voor collectieve belegging 
in de zin van artikel 105, eerste lid, 1° 
van de wet van 4 december 1990 ;

2° instelling voor collectieve belegging ; 
een instelling voor collectieve belegging 
in de zin van artikel 105, eerste lid, 1° 
van de wet van 4 december 1990, of 
van artikel 4, 1° van de wet van 20 
juli 2004 ;

 A N N E X E  V I I
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3° verzekeringsonderneming ; een 
onderneming zoals beoogd door arti-
kel 2, §§ 1 en 3 van de wet van 9 juli 
1975, met uitzondering van de instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen zoals onder 4° bepaald ;

4° instelling voor bedrijfspensioen-
voorziening ; een onderneming of in-
stelling zoals beoogd door artikel 2, 
§ 3, 4° en 6° van de wet van 9 juli 
1975 ;

3° wet van 4 december 1990 : de wet 
van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten ;

5° wet van 4 december 1990 : de wet 
van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten ;

4° wet van 22 maart 1993 : de wet van 
22 maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen ;

6° wet van 22 maart 1993 : de wet van 
22 maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen ;

5° wet van 6 april 1995 : de wet van 6 
april 1995 inzake de secundaire mark-
ten, het statuut van en het toezicht op 
de beleggingsondernemingen, de be-
middelaars en beleggingsadviseurs ;

7° wet van 6 april 1995 : de wet van 6 
april 1995 inzake de secundaire mark-
ten, het statuut van en het toezicht op 
de beleggingsondernemingen, de be-
middelaars en beleggingsadviseurs ;

8° wet van 9 juli 1975 : de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen ;

9° wet van 20 juli 2004 : de wet van 
20 juli 2004 betreffende bepaalde 
vormen van collectief beheer van be-
leggingsportefeuilles ;

10° revisoraal mandaat : een functie 
als commissaris of revisor bij een fi-
nanciële onderneming of een instel-
ling voor collectieve belegging of een 
functie als erkend commissaris bij 
een verzekeringsonderneming of een 
instelling voor bedrijfspensioenvoor-
zieningen.
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Afdeling II Afdeling II

Erkende revisoren Erkende revisoren

Art. 2 Art. 2

§ 1. Om door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
te kunnen worden erkend om de func-
tie van commissaris ou revisor bij een 
financiële onderneming uit te oefenen, 
moet men :

§ 1. Om door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen te 
kunnen worden erkend om een reviso-
raal mandaat bij een financiële onder-
neming uit te oefenen, moet men :

1° onderdaan zijn van een Lid-Staat 
van de Europese Gemeenschap ;

1° onderdaan zijn van een Lid-Staat 
van de Europese Economische Ruim-
te ;

2° lid zijn van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren ;

2° lid zijn van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren ;

3° gedurende minstens vijf jaar een re-
levante beroepswerkzaamheid hebben 
uitgeoefend en daarbij een voldoende 
ruime ervaring hebben opgedaan, 
inzonderheid met betrekking tot de 
planning, de organisatie en de uitvoe-
ring van externe controleopdrachten 
bij vennootschappen ;

3° gedurende minstens vijf jaar een re-
levante beroepswerkzaamheid hebben 
uitgeoefend en daarbij een voldoende 
ruime ervaring hebben opgedaan, 
inzonderheid met betrekking tot de 
planning, de organisatie en de uitvoe-
ring van externe controleopdrachten 
bij vennootschappen ;

4° nuttige ervaring opgedaan hebben 
door meegewerkt te hebben aan op-
drachten met betrekking tot de audit 
van ten minste één van de financiële 
ondernemingen als bedoeld in artikel 
1, 1° ;

4° nuttige ervaring opgedaan hebben 
door meegewerkt te hebben aan op-
drachten met betrekking tot de audit 
van ten minste één van de financiële 
ondernemingen als bedoeld in artikel 
1, 1° ; zij dienen in het bijzonder het 
bewijs te leveren tijdens deze periode 
een degelijk inzicht te hebben verwor-
ven in de aard en de techniek van de 
verrichtingen van de financiële onder-
nemingen ;

5° een grondige kennis verworven heb-
ben van de openbare controleregeling, 
en van de toepassing ervan, die geldt 
voor elk van de financiële ondernemin-
gen als bedoeld in artikel 1, 1° ;

5° een grondige kennis verworven heb-
ben van de openbare controleregeling, 
en van de toepassing ervan, die geldt 
voor elk van de financiële ondernemin-
gen als bedoeld in artikel 1, 1° ;

6° in staat zijn om op een onafhanke-
lijke en competente wijze zowel con-
troleopdrachten als opdrachten van 
medewerking aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen uit te voeren ;

6° in staat zijn om op een onafhanke-
lijke en competente wijze zowel con-
troleopdrachten als opdrachten van 
medewerking aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen uit te voeren ;
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7° niet veroordeeld zijn wegens mis-
drijven als bedoeld in artikel 19 van de 
wet van 22 maart 1993 en in artikel 
61, tweede lid, 2°, litt. c  ) en q  ) van de 
wet van 6 april 1995, tenzij eerherstel 
werd verkregen ;

7° niet veroordeeld zijn wegens mis-
drijven als bedoeld in artikel 19 van de 
wet van 22 maart 1993 en in artikel 61, 
tweede lid, 2°, litt. c  ) en q  ) van de wet 
van 6 april 1995, in artikel 39, tweede 
lid, 2°, r  ), t  ) en u  ) van de wet van 20 
juli 2004 en in artikel 90 van de wet 
van 9 juli 1975, tenzij eerherstel werd 
verkregen ;

8° beschikken over een passende orga-
nisatie om deze functies bij financiële 
ondernemingen uit te oefenen ; dit 
houdt onder meer in :

8° beschikken over een passende orga-
nisatie om deze functies bij financiële 
ondernemingen uit te oefenen ; dit 
houdt onder meer in :

a  ) beschikken over voldoende mede-
werkers met een passende opleiding 
en ervaring in de sector van de finan-
ciële ondernemingen met het oog op 
de externe controle en op de medewer-
kingsopdracht aan het toezicht door 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen ;

a  ) beschikken over voldoende mede-
werkers met een passende opleiding 
en ervaring in de sector van de finan-
ciële ondernemingen met het oog op 
de externe controle en op de medewer-
kingsopdracht aan het toezicht door 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen ;

b  ) zorgen voor een degelijke admini-
stratieve organisatie van het kantoor 
en een degelijke technische organisatie 
van de auditopdrachten ;

b  ) zorgen voor een degelijke admini-
stratieve organisatie van het kantoor 
en een degelijke technische organisatie 
van de auditopdrachten ;

c  ) een beroep doen op de gepaste au-
ditmethodologie en toegang hebben 
tot een voor de uitoefening van deze 
functies passende functie van kwali-
teitsbewaking ;

c  ) een beroep doen op de gepaste au-
ditmethodologie en toegang hebben 
tot een voor de uitoefening van deze 
functies passende functie van kwali-
teitsbewaking ;

d  ) kunnen beschikken over alle voor 
de audit noodzakelijke gespecialiseer-
de kennis en ervaring ;

d  ) kunnen beschikken over alle voor 
de audit noodzakelijke gespecialiseer-
de kennis en ervaring ;

e  ) bewijzen dat passende procedures 
zijn uitgewerkt voor de actualisering 
van de kennis over de openbare con-
troleregeling, en de toepassing ervan, 
die geldt voor de financiële onderne-
mingen.

e  ) bewijzen dat passende procedures 
zijn uitgewerkt voor de actualisering 
van de kennis over de openbare con-
troleregeling, en de toepassing ervan, 
die geldt voor de financiële onderne-
mingen.

De Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen bepaalt 
hoeveel revisoren maximaal kunnen 
worden erkend om de in het eerste lid 
bedoelde functies uit te oefenen bij de 
financiële ondernemingen.

De Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen bepaalt 
hoeveel revisoren maximaal kunnen 
worden erkend om de in het eerste lid 
bedoelde mandaten uit te oefenen bij 
de financiële ondernemingen.
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Zij evalueert dit aantal minstens om 
de twee jaar, en voor het eerst binnen 
twee maanden na de inwerkingtre-
ding van dit reglement, in functie van 
het aantal mandaten van commissaris 
waarin de volgende twee jaar nog moet 
worden voorzien bij de financiële on-
dernemingen.

Zij evalueert dit aantal minstens om de 
twee jaar, en voor het eerst binnen twee 
maanden na de inwerkingtreding van 
dit reglement, in functie van het aantal 
revisorale mandaten waarin de volgen-
de twee jaar nog moet worden voorzien 
bij de financiële ondernemingen.

§ 2. Om door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen te 
kunnen worden erkend om de functie 
van commissaris bij een instelling voor 
collectieve belegging uit te oefenen, 
moet men :

§ 2. Om door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
te kunnen worden erkend om een revi-
soraal mandaat bij een instelling voor 
collectieve belegging uit te oefenen, 
moet men :

1° onderdaan zijn van een Lid-Staat 
van de Europese Gemeenschap ;

1° onderdaan zijn van een Lid-Staat van 
de Europese Economische Ruimte ;

2° lid zijn van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren ;

2° lid zijn van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren ;

3° gedurende minstens vijf jaar een re-
levante beroepswerkzaamheid hebben 
uitgeoefend en daarbij een voldoende 
ruime ervaring hebben opgedaan, 
inzonderheid met betrekking tot de 
planning, de organisatie en de uitvoe-
ring van externe controleopdrachten 
bij vennootschappen ;

3° gedurende minstens vijf jaar een re-
levante beroepswerkzaamheid hebben 
uitgeoefend en daarbij een voldoende 
ruime ervaring hebben opgedaan, 
inzonderheid met betrekking tot de 
planning, de organisatie en de uitvoe-
ring van externe controleopdrachten 
bij vennootschappen ;

4° nuttige ervaring opgedaan hebben 
door meegewerkt te hebben aan op-
drachten met betrekking tot de audit 
van instellingen voor collectieve beleg-
ging of van andere ondernemingen met 
als hoofdwerkzaamheid het collectieve 
beheer van financiële instrumenten ; 

4° nuttige ervaring opgedaan hebben 
door meegewerkt te hebben aan op-
drachten met betrekking tot de audit 
van instellingen voor collectieve beleg-
ging of van andere ondernemingen met 
als hoofdwerkzaamheid het beheer van 
instellingen voor collectieve belegging ; 
zij dienen in het bijzonder het bewijs 
te leveren hierbij een degelijk inzicht 
te hebben verworven in de aard en de 
techniek van de verrichtingen van de 
instellingen voor collectieve belegging

5° een ruime kennis verworven hebben 
van de openbare controleregeling, en 
van de toepassing ervan, die geldt voor 
de instellingen voor collectieve beleg-
ging ;

5° een grondige kennis verworven 
 hebben van de openbare controlerege-
ling, en van de toepassing ervan, die 
geldt voor de instellingen voor collec-
tieve belegging ;

6° in staat zijn om op een onafhanke-
lijke en competente wijze zowel con-
troleopdrachten als opdrachten van 
medewerking aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen uit te voeren ;

6° in staat zijn om op een onafhanke-
lijke en competente wijze zowel con-
troleopdrachten als opdrachten van 
medewerking aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen uit te voeren ;
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7° niet veroordeeld zijn wegens mis-
drijven als bedoeld in artikel 19 van de 
wet van 22 maart 1993 en in artikel 
61, tweede lid, 2°, litt. c  ) en q  ) van de 
wet van 6 april 1995, tenzij eerherstel 
werd verkregen ;

7° niet veroordeeld zijn wegens mis-
drijven als bedoeld in artikel 19 van de 
wet van 22 maart 1993, in artikel 61, 
tweede lid, 2°, litt. c  ) en q  ) van de wet 
van 6 april 1995, in artikel 39, tweede 
lid, r  ), t  ) en u  ) van de wet van 20 
juli 2004 en in artikel 90 van de wet 
van 9 juli 1975, tenzij eerherstel werd 
verkregen ;

8° beschikken over een passende orga-
nisatie om deze functies bij instellingen 
voor collectieve belegging uit te oefe-
nen ; dit houdt onder meer in :

8° beschikken over een passende orga-
nisatie om deze functies bij instellingen 
voor collectieve belegging uit te oefe-
nen ; dit houdt onder meer in :

a  ) beschikken over voldoende mede-
werkers met een passende opleiding 
en ervaring in de sector van de instel-
lingen voor collectieve belegging of 
van de andere ondernemingen met als 
hoofdwerkzaamheid het collectieve 
beheer van financiële instrumenten 
met het oog op de externe controle en 
op de medewerkingsopdracht aan het 
toezicht door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen ;

a  ) beschikken over voldoende mede-
werkers met een passende opleiding 
en ervaring in de sector van de instel-
lingen voor collectieve belegging of 
van de andere ondernemingen met als 
hoofdwerkzaamheid het collectieve 
beheer van financiële instrumenten 
met het oog op de externe controle en 
op de medewerkingsopdracht aan het 
toezicht door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen ;

b  ) zorgen voor een degelijke admini-
stratieve organisatie van het kantoor 
en een degelijke technische organisatie 
van de auditopdrachten ;

b  ) zorgen voor een degelijke admini-
stratieve organisatie van het kantoor 
en een degelijke technische organisatie 
van de auditopdrachten ;

c  ) een beroep doen op de gepaste au-
ditmethodologie en toegang hebben 
tot een voor de uitoefening van deze 
functies passende functie van kwali-
teitsbewaking ;

c  ) een beroep doen op de gepaste au-
ditmethodologie en toegang hebben 
tot een voor de uitoefening van deze 
functies passende functie van kwali-
teitsbewaking ;

d  ) kunnen beschikken over alle voor 
de audit noodzakelijke gespecialiseer-
de kennis en ervaring ;

d  ) kunnen beschikken over alle voor 
de audit noodzakelijke gespecialiseer-
de kennis en ervaring ;

e  ) bewijzen dat passende procedures 
zijn uitgewerkt voor de actualisering 
van de kennis over de openbare con-
troleregeling, en de toepassing ervan, 
die geldt voor de instellingen voor col-
lectieve belegging.

e  ) bewijzen dat passende procedures 
zijn uitgewerkt voor de actualisering 
van de kennis over de openbare con-
troleregeling, en de toepassing ervan, 
die geldt voor de instellingen voor col-
lectieve belegging.

De Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen bepaalt 
hoeveel revisoren maximaal kunnen 
worden erkend om de functie van com-
missaris uit te oefenen bij de instellin-
gen voor collectieve belegging.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen bepaalt hoe-
veel revisoren maximaal kunnen wor-
den erkend om revisorale mandaten 
uit te oefenen bij de instellingen voor 
collectieve belegging.
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Zij evalueert dit aantal minstens om 
de twee jaar, en voor het eerst binnen 
twee maanden na de inwerkingtre-
ding van dit reglement, in functie van 
het aantal mandaten van commissaris 
waarin de volgende twee jaar nog moet 
worden voorzien bij de financiële on-
dernemingen.

Zij evalueert dit aantal minstens om 
de twee jaar, en voor het eerst binnen 
twee maanden na de inwerkingtreding 
van dit reglement, in functie van het 
aantal revisorale mandaten waarin de 
volgende twee jaar nog moet worden 
voorzien bij de instellingen voor col-
lectieve belegging.

§ 3. Om door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
te kunnen worden erkend om een 
revisoraal mandaat bij een verzeke-
ringsonderneming of een instelling 
voor bedrijfspensioenvoorziening uit 
te oefenen, moet men :

1° onderdaan zijn van een Lid-Staat 
van de Europese Economische Ruim-
te ;

2° lid zijn van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren ;

3° gedurende minstens vijf jaar een 
relevante beroepswerkzaamheid heb-
ben uitgeoefend en daarbij een vol-
doende ruime ervaring hebben opge-
daan, inzonderheid met betrekking 
tot de planning, de organisatie en de 
uitvoering van externe controleop-
drachten bij vennootschappen ;

4° nuttige ervaring opgedaan hebben 
door meegewerkt te hebben aan op-
drachten met betrekking tot de audit 
van ten minste één verzekeringson-
derneming of instelling voor bedrijfs-
pensioenvoorziening ; zij dienen in het 
bijzonder het bewijs te leveren tijdens 
deze periode een degelijk inzicht te 
hebben verworven in de aard en de 
techniek van de verrichtingen van de 
verzekeringsondernemingen en instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen.

5° een grondige kennis verworven 
hebben van de openbare controlere-
geling, en van de toepassing ervan, 
die geldt voor elk van de betrokken 
ondernemingen ;
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6° in staat zijn om op een onafhanke-
lijke en competente wijze zowel con-
troleopdrachten als opdrachten van 
medewerking aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen uit te voeren ;

7° niet veroordeeld zijn wegens mis-
drijven als bedoeld in artikel 19 van 
de wet van 22 maart 1993, in artikel 
61, tweede lid, 2°, litt. c  ) en q  ) van 
de wet van 6 april 1995, in artikel 39, 
tweede lid, 2°, r  ), t  ) en u  ) van de 
wet van 20 juli 2004 en in artikel 90 
van de wet van 9 juli 1975, tenzij eer-
herstel werd verkregen ;

8° beschikken over een passende or-
ganisatie om deze functies bij verze-
keringsondernemingen en instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen 
uit te oefenen ; dit houdt onder meer 
in :

a  ) beschikken over voldoende mede-
werkers met een passende opleiding 
en ervaring in de sector van de verze-
keringsondernemingen en instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen 
met het oog op de externe controle en 
op de medewerkingsopdracht aan het 
toezicht door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen ;

b  ) zorgen voor een degelijke admini-
stratieve organisatie van het kantoor 
en een degelijke technische organisa-
tie van de auditopdrachten ;

c  ) een beroep doen op de gepaste au-
ditmethodologie en toegang hebben 
tot een voor de uitoefening van deze 
functies passende functie van kwali-
teitsbewaking ;

d  ) kunnen beschikken over alle voor 
de audit noodzakelijke gespecialiseer-
de kennis en ervaring ;

e  ) bewijzen dat passende procedures 
zijn uitgewerkt voor de actualisering 
van de kennis over de openbare con-
troleregeling, en de toepassing ervan, 
die geldt voor de verzekeringsonder-
nemingen en instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen.
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De Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen bepaalt 
hoeveel revisoren maximaal kunnen 
worden erkend om de in het eerste lid 
bedoelde revisorale mandaten uit te 
oefenen bij de verzekeringsonderne-
mingen en instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorzieningen.

Zij evalueert dit aantal minstens om 
de twee jaar, en voor het eerst binnen 
twee maanden na de inwerkingtreding 
van dit reglement, in functie van het 
aantal revisorale mandaten waarin de 
volgende twee jaar nog moet worden 
voorzien bij verzekeringsondernemin-
gen en instellingen voor bedrijfspen-
sioenvoorzieningen. 

§ 4. Om door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
te kunnen worden erkend om een re-
visoraal mandaat uitsluitend bij een 
instelling voor bedrijfspensioenvoor-
ziening uit te oefenen, moet men :

1° onderdaan zijn van een Lid-Staat 
van de Europese Economische Ruim-
te ;

2° lid zijn van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren ;

3° gedurende minstens vijf jaar een 
relevante beroepswerkzaamheid heb-
ben uitgeoefend en daarbij een vol-
doende ruime ervaring hebben opge-
daan, inzonderheid met betrekking 
tot de planning, de organisatie en de 
uitvoering van externe controleop-
drachten bij vennootschappen ;

4° nuttige ervaring opgedaan hebben 
door meegewerkt te hebben aan op-
drachten met betrekking tot de audit 
van instellingen voor bedrijfspensi-
oenvoorzieningen ; zij dienen in het 
bijzonder het bewijs te leveren hierbij 
een degelijk inzicht te hebben verwor-
ven in de aard en de techniek van de 
verrichtingen van instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen
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5° een grondige kennis verworven 
hebben van de openbare controlere-
geling, en van de toepassing ervan, 
die geldt voor de instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen

6° in staat zijn om op een onafhanke-
lijke en competente wijze zowel con-
troleopdrachten als opdrachten van 
medewerking aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen uit te voeren ;

7° niet veroordeeld zijn wegens mis-
drijven als bedoeld in artikel 19 van 
de wet van 22 maart 1993,in artikel 
61, tweede lid, 2°, litt. c  ) en q  ) van 
de wet van 6 april 1995, in artikel 39, 
tweede lid, 2°, r  ), t  ) en u  ) van de 
wet van 20 juli 2004 en in artikel 90 
van de wet van 9 juli 1975, tenzij eer-
herstel werd verkregen ;

8° beschikken over een passende or-
ganisatie om deze functies bij instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen uit te oefenen ; dit houdt onder 
meer in :

a  ) beschikken over voldoende medewer-
kers met een passende opleiding en erva-
ring in de sector van de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen met 
het oog op de externe controle en op de 
medewerkingsopdracht aan het toezicht 
door de Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen ;

b  ) zorgen voor een degelijke admini-
stratieve organisatie van het kantoor 
en een degelijke technische organisa-
tie van de auditopdrachten ;
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c  ) een beroep doen op de gepaste au-
ditmethodologie en toegang hebben 
tot een voor de uitoefening van deze 
functies passende functie van kwali-
teitsbewaking ;

d  ) kunnen beschikken over alle voor 
de audit noodzakelijke gespecialiseer-
de kennis en ervaring ;

e  ) bewijzen dat passende procedures 
zijn uitgewerkt voor de actualisering 
van de kennis over de openbare con-
troleregeling, en de toepassing ervan, 
die geldt voor de instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen bepaalt hoe-
veel revisoren maximaal kunnen wor-
den erkend om revisorale mandaten 
uit te oefenen bij de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen

Zij evalueert dit aantal minstens om 
de twee jaar, en voor het eerst binnen 
twee maanden na de inwerkingtreding 
van dit reglement, in functie van het 
aantal revisorale mandaten waarin de 
volgende twee jaar nog moet worden 
voorzien bij instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorzieningen.

Art. 3 Art. 3

De oproep tot de kandidaten voor 
de erkenning wordt ten minste één 
maand vóór de uiterste datum voor 
het indienen van de kandidaatstellin-
gen bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad.

De oproep tot de kandidaten voor 
de erkenning wordt ten minste één 
maand vóór de uiterste datum voor 
het indienen van de kandidaatstellin-
gen bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad.
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Art. 4 Art. 4

Met het oog op het onderzoek van de 
kandidaatstellingen verzoekt de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen elke kandidaat een dos-
sier voor te leggen onder de door haar 
bepaalde vorm en inhoud. Dit dossier 
zal minstens een gedetailleerde opgave 
omvatten van de opleiding en de be-
roepservaring van de kandidaat met 
het oog op de toetsing van de erken-
ningscriteria vastgelegd, naar gelang 
van het geval, in artikel 2, § 1, eerste 
lid, 3° tot 6° of in artikel 2, § 2, eerste 
lid, 3° tot 6° en een beschrijving van 
de organisatie van het kantoor van de 
kandidaat, met het oog op de toetsing 
van de erkenningscriteria vastgelegd 
in artikel 2, § 1, eerste lid, 8° of § 2, 
eerste lid, 8. Indien de kandidaat zich 
beroept op de voordracht door een er-
kende revisorenvennootschap, toont 
hij dit aan met een attest van voor-
noemde vennootschap waaruit blijkt 
dat zij inzonderheid de voorwaarde 
van, naar gelang van het geval, artikel 
11, § 1, eerste lid, 3°, e  ) of artikel 11, 
§ 2, eerste lid, 3°, e  ) zal naleven.

Met het oog op het onderzoek van de 
kandidaatstellingen verzoekt de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen elke kandidaat een dos-
sier voor te leggen onder de door haar 
bepaalde vorm en inhoud. Dit dossier 
zal minstens een gedetailleerde opgave 
omvatten van de opleiding en de be-
roepservaring van de kandidaat met 
het oog op de toetsing van de erken-
ningscriteria vastgelegd, naar gelang 
van het geval, in artikel 2, § 1, eerste 
lid, 3° tot 6° of in artikel 2, § 2, eerste 
lid, 3° tot 6° ( of artikel 2, § 3, eerste 
lid, 8° en artikel 2, § 4, eerste lid, of 
§ 3, eerste lid, 3° tot 6° of § 4, eerste 
lid, 3° tot 6° ) en een beschrijving van 
de organisatie van het kantoor van de 
kandidaat, met het oog op de toetsing 
van de erkenningscriteria vastgelegd in 
artikel 2, § 1, eerste lid, 8° of § 2, eerste 
lid, 8. Indien de kandidaat zich beroept 
op de voordracht door een erkende 
revisorenvennootschap, toont hij dit 
aan met een attest van voornoemde 
vennootschap waaruit blijkt dat zij in-
zonderheid de voorwaarde van, naar 
gelang van het geval, artikel 11, § 1, 
eerste lid, 3°, e ) of artikel 11, § 2, eer-
ste lid, 3°, e ), of artikel 11, § 3, eerste 
lid, 3°, e ) of artikel 11, § 4, eerste lid, 
3°, e ) zal naleven.

De erkende revisor zal jaarlijks aan 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen alle perti-
nente elementen overmaken om zijn 
dossier bij te werken en de Commis-
sie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen in staat te stellen de  
permanente naleving van de erken-
ningsvoorwaarden te toetsen.

De erkende revisor zal jaarlijks aan 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen alle perti-
nente elementen overmaken om zijn 
dossier bij te werken en de Commis-
sie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen in staat te stellen de  
permanente naleving van de erken-
ningsvoorwaarden te toetsen.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen beslist over de 
erkenning na gemotiveerd advies van 
een door haar opgerichte commissie 
die belast is met het onderzoek van de 
kandidaatstellingen. 

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen beslist over de 
erkenning na gemotiveerd advies van 
een door haar opgerichte commissie 
die belast is met het onderzoek van de 
kandidaatstellingen. Zij kan desgeval-
lend afzonderlijke commissies oprich-
ten voor elk der erkenningen voorzien 
bij artikel 2, §§ 1 t/m 4 van dit be-
sluit.
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In de in het derde lid bedoelde com-
missie hebben, enerzijds, vier vertegen-
woordigers van de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
zitting met minstens de graad van ad-
viseur en, anderzijds, ten minste twee 
revisoren die door de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen zijn erkend en sinds hun erkenning 
reeds ten minste vijf jaar de functie 
uitoefenen van commissaris of revisor 
bij een financiële onderneming of, in 
het in artikel 2, § 2 bedoelde geval, de 
functie uitoefenen van commissaris bij 
een instelling voor collectieve beleg-
ging, of die de eretitel van hun ambt 
voeren. Deze revisoren worden voorge-
dragen door de beroepsvereniging van 
erkende revisoren. Bovendien hebben 
in de commissie ook twee leden van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren zit-
ting die door het Instituut worden voor-
gedragen.

In de in het derde lid bedoelde commis-
sie hebben, enerzijds, twee vertegen-
woordigers van de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
zitting met minstens tien jaar ervaring 
en, anderzijds, een revisor die door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen is erkend en sinds 
zijn erkenning reeds ten minste vijf jaar 
de functie uitoefent van commissaris 
of erkend revisor bij het type gecon-
troleerde onderneming waarvoor de 
erkenning zal worden verleend of die 
de eretitel van dit ambt voert. Deze re-
visor wordt voorgedragen door de be-
roepsvereniging van erkende revisoren. 
Bovendien heeft in de commissie ook 
een lid van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren zitting die door het Instituut 
wordt voorgedragen.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen, het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren en het Instituut 
der Revisoren erkend door de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen voorzien tevens in 
de aanwijzing van een plaatsvervanger 
voor elk van hun vertegenwoordigers.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen kan beslissen 
de samenstelling uit te breiden tot 
maximum 8, waarbij het aantal van 
haar vertegenwoordigers steeds gelijk 
dient te zijn aan dit van de revisoren.

De voorzitter van de in het derde lid 
bedoelde commissie wordt gekozen 
onder de vertegenwoordigers van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen. Bij staking van 
stemmen is zijn stem doorslaggevend.

De voorzitter van de in het derde lid 
bedoelde commissie wordt gekozen 
onder de vertegenwoordigers van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen. Bij staking van 
stemmen is zijn stem doorslaggevend.

De leden van de in het derde lid bedoel-
de commissie mogen geen kandidaat-
stelling onderzoeken van personen met 
wie zij een bloed- of aanverwantschap 
hebben of met wie zij een betrekking 
hebben van patronage, kantoor of 
maatschappij.

De leden van de in het derde lid bedoel-
de commissie mogen geen kandidaat-
stelling onderzoeken van personen met 
wie zij een bloed- of aanverwantschap 
hebben of met wie zij een betrekking 
hebben van patronage, kantoor of 
maatschappij.
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De kandidaten kunnen door de in het 
derde lid bedoelde commissie worden 
gehoord.

De kandidaten kunnen door de in het 
derde lid bedoelde commissie aan een 
schriftelijke proef worden onderwor-
pen en/of door haar worden gehoord.

Art. 5 Art. 5

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen publiceert de 
lijst van de erkende revisoren.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen publiceert de 
lijst van de erkende revisoren.

De lijst telt twee rubrieken : De lijst telt vier rubrieken :

a  ) De erkende revisoren voor de finan-
ciële instellingen ;

a  ) De erkende revisoren voor de finan-
ciële instellingen ;

b  ) De erkende revisoren voor de in-
stellingen voor collectieve belegging ;

b  ) De erkende revisoren voor de in-
stellingen voor collectieve belegging ;

c  ) de erkende revisoren voor verze-
keringsondernemingen en instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen ;

d  ) de erkende revisoren voor instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen.

Enkel de met toepassing van artikel 2, 
§ 1 erkende revisoren mogen de titel 
«door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen erkende 
revisor voor de financiële ondernemin-
gen» voeren. Enkel de met toepassing 
van artikel 2, § 2 erkende revisoren 
mogen de titel «door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen erkende revisor voor de in-
stellingen voor collectieve belegging» 
voeren. 

Enkel de met toepassing van artikel 2, 
§ 1 erkende revisoren mogen de titel 
« door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen erkende 
revisor voor de financiële ondernemin-
gen » voeren. Enkel de met toepassing 
van artikel 2, § 2 erkende revisoren mo-
gen de titel « door de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen erkende revisor voor de instellingen 
voor collectieve belegging » voeren. 
Enkel de met toepassing van artikel 2, 
§ 3 erkende revisoren mogen de titel 
« door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen erkende 
revisor voor de verzekeringsonderne-
mingen en instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorzieningen » voeren. 
Enkel de met toepassing van artikel 2, 
§ 4 erkende revisoren mogen de titel 
« door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen erkende 
revisor voor de instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen » voeren.
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Art. 6 Art. 6

De erkenning vervalt van rechtswege 
wanneer :

De erkenning vervalt van rechtswege 
wanneer :

1° de erkende revisor, naar gelang van 
de aard van de erkenning, drie jaar 
lang geen functie van commissaris of 
revisor meer heeft uitgeoefend bij een 
in België gevestigde financiële onder-
neming dan wel drie jaar lang geen 
functie van commissaris meer heeft 
uitgeoefend bij een instelling voor col-
lectieve belegging ;

1° de erkende revisor, naar gelang van 
de aard van de erkenning, drie jaar lang 
geen functie van commissaris of revisor 
meer heeft uitgeoefend bij een in België 
gevestigde onderneming van het type 
waarop zijn erkenning betrekking 
heeft ;

2° de erkende revisor niet langer vol-
doet aan de voorwaarden waarvan 
sprake in artikel 2, § 1, eerste lid, 1° 
of 2°, of in artikel 2, § 2, eerste lid, 1° 
of 2°.

2° de erkende revisor niet langer vol-
doet aan de voorwaarden waarvan 
sprake in artikel 2, § 1, eerste lid, 1° of 
2°, of in artikel 2, § 2, eerste lid, 1° of 
2,° of in artikel 2, § 3 eerste lid 1° of 
2°, of in artikel 2 § 4, eerste lid, 1° 
of 2°.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen stelt vast dat 
de erkenning is vervallen en brengt 
dit ter kennis van de revisor met een 
aangetekende brief, een brief met ont-
vangstbewijs of bij deurwaardersex-
ploot.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen stelt vast dat 
de erkenning is vervallen en brengt 
dit ter kennis van de revisor met een 
aangetekende brief, een brief met ont-
vangstbewijs of bij deurwaardersex-
ploot.

Art. 7 Art. 7

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen kan de erken-
ning herroepen wanneer de erkende 
revisor :

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen kan de erken-
ning herroepen wanneer de erkende 
revisor :

1° zijn verplichtingen op het vlak van de 
samenwerking met de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen als bepaald in de wet van 22 maart 
1993, in de wet van 6 april 1995 en in 
de wet van 4 december 1990, alsook in 
de uitvoeringsbepalingen van die wet-
ten, niet met de nodige bekwaamheid 
en toewijding nakomt ;

1° zijn verplichtingen op het vlak van de 
samenwerking met de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen als bepaald in de wet van 22 maart 
1993, in de wet van 6 april 1995, in de 
wet van 4 december 1990, in de wet 
van 20 juli 2004 en in de wet van 9 juli 
1975, alsook in de uitvoeringsbepalin-
gen van die wetten, niet met de nodige 
bekwaamheid en toewijding nakomt ;

2° definitief niet in staat is zijn functie 
uit te oefenen ;

2° definitief niet in staat is zijn functie 
uit te oefenen ;
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3° niet langer voldoet aan de erken-
ningsvoorwaarden als bepaald in arti-
kel 2, § 1, eerste lid, 6° tot 8°, of in 
artikel 2, § 2, eerste lid, 6° tot 8° van 
dit reglement.

3° niet langer voldoet aan de erken-
ningsvoorwaarden als bepaald in ar-
tikel 2, § 1, eerste lid, 6° tot 8°, of in 
artikel 2, § 2, eerste lid, 6° tot 8°, of 
artikel 2, § 3, eerste lid, 6° tot 8°, of 
artikel 2, § 4, eerste lid, 6° tot 8° van 
dit reglement.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen brengt de er-
kende revisor met een aangetekende 
brief, een brief met ontvangstbewijs of 
bij deurwaardersexploot op de hoogte 
van haar voornemen om zijn erkenning 
te herroepen, met opgave van de mo-
tivering. Deze brief vermeldt de moge-
lijkheid voor de revisor om inzage te 
nemen van het dossier.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen brengt de er-
kende revisor met een aangetekende 
brief, een brief met ontvangstbewijs of 
bij deurwaardersexploot op de hoogte 
van haar voornemen om zijn erkenning 
te herroepen, met opgave van de mo-
tivering. Deze brief vermeldt de moge-
lijkheid voor de revisor om inzage te 
nemen van het dossier.

Zij verzoekt hem om, binnen een door 
haar te bepalen termijn die ten minste 
één maand moet bedragen, zijn op-
merkingen kenbaar te maken in een 
memorie aan de Voorzitter van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen.

Zij verzoekt hem om, binnen een door 
haar te bepalen termijn die ten minste 
één maand moet bedragen, zijn op-
merkingen kenbaar te maken in een 
memorie aan de Voorzitter van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen.

Wanneer de in het derde lid bepaalde 
termijn is verstreken en de betrok-
kene zijn opmerkingen kenbaar heeft 
gemaakt, legt de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
het dossier ter advies voor aan een 
commissie die is samengesteld als be-
paald in artikel 4, vierde en vijfde lid.

Wanneer de in het derde lid bepaalde 
termijn is verstreken en de betrok-
kene zijn opmerkingen kenbaar heeft 
gemaakt, legt de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
het dossier ter advies voor aan een 
commissie die is samengesteld als be-
paald in artikel 4, vierde tot en met 
achtste lid.

De commissie hoort de erkende revisor 
ten vroegste vijftien dagen na afloop 
van de termijn waarvan sprake in het 
derde lid van dit artikel. Hij kan zich 
laten bijstaan door een advocaat of 
een sinds ten minste vijf jaar erkende 
revisor. In een gemotiveerd advies be-
oordeelt de commissie of de omstan-
digheden waarvan sprake in het eerste 
lid zich in casu voordoen. Dit advies 
wordt meegedeeld aan de Voorzitter 
van de Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen en, met 
een aangetekende brief, een brief met 
ontvangstbewijs of bij deurwaarders-
exploot, aan de erkende revisor.

De commissie hoort de erkende revisor 
ten laatste vijftien dagen na afloop van 
de termijn waarvan sprake in het derde 
lid van dit artikel. Hij kan zich laten bij-
staan door een advocaat of een sinds 
ten minste vijf jaar erkende revisor. In 
een gemotiveerd advies beoordeelt 
de commissie of de omstandigheden 
waarvan sprake in het eerste lid zich in 
casu voordoen. Dit advies wordt mee-
gedeeld aan de Voorzitter van de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen en, met een aangete-
kende brief, een brief met ontvangstbe-
wijs of bij deurwaardersexploot, aan de 
erkende revisor.
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De erkende revisor heeft het recht om 
persoonlijk door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen te 
worden gehoord, bijgestaan door een 
advocaat of een sinds ten minste vijf 
jaar erkende revisor of vertegenwoor-
digd door een advocaat. Deze hoorzit-
ting kan slechts plaatsvinden nadat ten 
minste vijftien dagen zijn verstreken na 
afloop van de termijn waarvan sprake 
in het derde lid van dit artikel indien 
de revisor zijn opmerkingen niet ken-
baar heeft gemaakt. De hoorzitting 
kan slechts plaatsvinden ten vroegste 
vijftien dagen na de mededeling door 
de commissie aan de Voorzitter van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen waarvan sprake 
in het vijfde lid indien de revisor zijn 
opmerkingen kenbaar heeft gemaakt. 
De erkende revisor kan vragen dat deze 
termijnen worden verlengd voor een 
periode van maximum dertig dagen. 
Hij kan steeds een aanvullende memo-
rie overleggen.

De erkende revisor heeft het recht om 
persoonlijk door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen te 
worden gehoord, bijgestaan door een 
advocaat of een sinds ten minste vijf 
jaar erkende revisor of vertegenwoor-
digd door een advocaat. Deze hoorzit-
ting kan slechts plaatsvinden nadat ten 
minste vijftien dagen zijn verstreken na 
afloop van de termijn waarvan sprake 
in het derde lid van dit artikel indien 
de revisor zijn opmerkingen niet ken-
baar heeft gemaakt. De hoorzitting 
kan slechts plaatsvinden ten vroegste 
vijftien dagen na de mededeling door 
de commissie aan de Voorzitter van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen waarvan sprake 
in het vijfde lid indien de revisor zijn 
opmerkingen kenbaar heeft gemaakt. 
De erkende revisor kan vragen dat deze 
termijnen worden verlengd voor een 
periode van maximum dertig dagen. 
Hij kan steeds een aanvullende memo-
rie overleggen.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen neemt een 
definitieve beslissing, zelfs indien de 
regelmatig opgeroepen erkende revi-
sor zijn verweermiddelen niet kenbaar 
heeft gemaakt of niet is verschenen. 
Zij brengt haar beslissing binnen acht 
dagen ter kennis van de erkende revi-
sor of zijn vertegenwoordiger met een 
aangetekende brief, een brief met ont-
vangstbewijs of bij deurwaardersex-
ploot. Zij deelt haar beslissing mee aan 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
de representatieve beroepsvereniging 
van erkende revisoren.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen neemt een 
definitieve beslissing, zelfs indien de 
regelmatig opgeroepen erkende revi-
sor zijn verweermiddelen niet kenbaar 
heeft gemaakt of niet is verschenen. 
Zij brengt haar beslissing binnen acht 
dagen ter kennis van de erkende revi-
sor of zijn vertegenwoordiger met een 
aangetekende brief, een brief met ont-
vangstbewijs of bij deurwaardersex-
ploot. Zij deelt haar beslissing mee aan 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
de representatieve beroepsvereniging 
van erkende revisoren.

Art. 8 Art. 8

Behoudens het bepaalde in de arti-
kelen 6 en 7, loopt de erkenning ten 
einde door afstand of wanneer de er-
kende revisor de leeftijd van vijfenzes-
tig jaar bereikt.

Behoudens het bepaalde in de arti-
kelen 6 en 7, loopt de erkenning ten 
einde door afstand of wanneer de er-
kende revisor de leeftijd van vijfenzes-
tig jaar bereikt.
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Art. 9 Art. 9

De erkenning van een erkende revi-
sor die op vijfenzestigjarige leeftijd de 
functie van commissaris uitoefent bij, 
naar gelang van het geval, één of meer 
financiële ondernemingen dan wel één 
of meer instellingen voor collectieve 
belegging, wordt na deze leeftijd voor 
elke financiële onderneming of elke in-
stelling voor collectieve belegging van 
rechtswege verlengd tot aan de sluiting 
van de eerstvolgende jaarlijkse algeme-
ne vergadering. Voor de financiële on-
dernemingen waarvan de jaarrekening 
krachtens de wet of de statuten niet 
moet worden goedgekeurd door een 
algemene aandeelhoudersvergadering, 
loopt de verlenging van de erkenning 
van een revisor tot drie maanden na de 
sluiting van het boek- of maatschappe-
lijk jaar vóór of na zijn vijfenzestigste 
verjaardag, naargelang deze valt in de 
eerste drie dan wel in de laatste negen 
maanden van het boek- of maatschap-
pelijk jaar.

De erkenning van een erkende revi-
sor die op vijfenzestigjarige leeftijd de 
functie van commissaris uitoefent bij, 
naar gelang van het geval, één of meer 
financiële ondernemingen dan wel één 
of meer instellingen voor collectieve be-
legging dan wel één of meer verzeke-
ringsondernemingen, dan wel één of 
meer instellingen voor bedrijfspensi-
oenvoorzieningen, wordt na deze leef-
tijd voor elke financiële onderneming, 
elke instelling voor collectieve beleg-
ging, elke verzekeringsonderneming of 
elke instelling voor bedrijfspensioen-
voorziening van rechtswege verlengd 
tot aan de sluiting van de eerstvolgende 
jaarlijkse algemene vergadering. Voor 
de ondernemingen waarvan de jaar-
rekening krachtens de wet of de sta-
tuten niet moet worden goedgekeurd 
door een algemene aandeelhouders-
vergadering, loopt de verlenging van 
de erkenning van een revisor tot drie 
maanden na de sluiting van het boek- 
of maatschappelijk jaar vóór of na zijn 
vijfenzestigste verjaardag, naargelang 
deze valt in de eerste drie dan wel in de 
laatste negen maanden van het boek- 
of maatschappelijk jaar.

Art. 10 Art. 10

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen kan, na raad-
pleging van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren, een erkende revisor wiens 
erkenning eindigt en die ten minste 
vijftien jaar lang eervol functies heeft 
vervuld als commissaris of revisor bij in 
België gevestigde financiële onderne-
mingen of instellingen voor collectieve 
belegging, als bepaald in de wet van 22 
maart 1993 in de wet van 6 april 1995 
of in de wet van 4 december 1990, de 
eretitel van zijn ambt verlenen.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen kan, na raad-
pleging van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren, een erkende revisor wiens 
erkenning eindigt en die ten minste 
vijftien jaar lang eervol functies heeft 
vervuld als commissaris of revisor bij 
in België gevestigde financiële onder-
nemingen, instellingen voor collectieve 
belegging, verzekeringsondernemin-
gen of instellingen voor bedrijfspen-
sioenvoorzieningen als bepaald in 
de wet van 22 maart 1993 in de wet 
van 6 april 1995 of in de wet van 20 
juli 2004 of in de wet van 4 december 
1990 of in de wet van 9 juli 1975, de 
eretitel van zijn ambt verlenen.
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Afdeling III Afdeling III

Erkende revisorenvennootschappen Erkende revisorenvennootschappen

Art. 11 Art. 11

§ 1. Om de functie van commissaris 
of revisor bij een financiële onderne-
ming uit te oefenen, kunnen reviso-
renvennootschappen worden erkend 
die overeenkomstig de wet van 22 juli 
1953 zijn ingeschreven op de lijst van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
die aan de volgende voorwaarden vol-
doen :

§ 1. Om een revisoraal mandaat bij 
een financiële onderneming uit te oe-
fenen, kunnen revisorenvennootschap-
pen worden erkend die overeenkomstig 
de wet van 22 juli 1953 zijn ingeschre-
ven op de lijst van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren en die aan de volgende 
voorwaarden voldoen :

1° opgericht zijn naar het recht van 
een Lid-Staat van de Europese Ge-
meenschap ;

1° opgericht zijn naar het recht van een 
Lid-Staat van de Europese Economi-
sche Ruimte ;

2° onder hun leden ten minste twee 
revisoren tellen die door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen zijn erkend met toepassing 
van artikel 2, § 1 van dit reglement ;

2° onder hun leden ten minste twee 
revisoren tellen die door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen zijn erkend met toepassing 
van artikel 2, § 1 van dit reglement ;

3° een passende organisatie hebben 
voor de uitoefening van de functie van 
commissaris of revisor bij een financië-
le onderneming ; dit houdt onder meer 
in dat de vennootschap :

3° een passende organisatie hebben 
voor de uitoefening van de functie van 
commissaris of revisor bij een financië-
le onderneming ; dit houdt onder meer 
in dat de vennootschap :

a  ) beschikt over voldoende medewer-
kers met een passende opleiding en 
ervaring in de sector van de financi-
ele ondernemingen met het oog op de 
externe controle en op de medewer-
kingsopdracht aan het toezicht door 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen ;

a  ) beschikt over voldoende medewer-
kers met een passende opleiding en 
ervaring in de sector van de financi-
ele ondernemingen met het oog op de 
externe controle en op de medewer-
kingsopdracht aan het toezicht door 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen ;

b  ) een beroep doet op de gepaste au-
ditmethodologie en kunnen beschik-
ken over een degelijk werkende en voor 
de uitoefening van deze functies pas-
sende functie van interne kwaliteitsbe-
waking ;

b  ) een beroep doet op de gepaste au-
ditmethodologie en kunnen beschik-
ken over een degelijk werkende en voor 
de uitoefening van deze functies pas-
sende functie van interne kwaliteitsbe-
waking ;

c  ) binnen haar eigen organisatie over 
alle noodzakelijke gespecialiseerde 
kennis en ervaring beschikt voor de au-
dit van ten minste twee andere catego-
rieën van financiële ondernemingen als 
bedoeld in artikel 1, 1° dan de finan-
ciële holdings ;

c  ) binnen haar eigen organisatie over 
alle noodzakelijke gespecialiseerde 
kennis en ervaring beschikt voor de au-
dit van ten minste twee andere catego-
rieën van financiële ondernemingen als 
bedoeld in artikel 1, 1° dan de finan-
ciële holdings ;
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d  ) over een organisatie beschikt die 
haar in staat stelt om de controleop-
drachten onafhankelijk uit te voeren ;

d  ) over een organisatie beschikt die 
haar in staat stelt om de controleop-
drachten onafhankelijk uit te voeren ;

e  ) binnen haar organisatie aan de er-
kende revisoren een dusdanige positie 
verzekert dat zij autonoom kunnen 
instaan voor de planning, de organi-
satie en de uitvoering van de controle-
opdrachten en van de medewerkings-
opdrachten aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen bij financiële on-
dernemingen, alsook voor de rappor-
tering dienaangaande.

e  ) binnen haar organisatie aan de er-
kende revisoren een dusdanige positie 
verzekert dat zij autonoom kunnen 
instaan voor de planning, de organi-
satie en de uitvoering van de controle-
opdrachten en van de medewerkings-
opdrachten aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen bij financiële on-
dernemingen, alsook voor de rappor-
tering dienaangaande.

Indien de vennootschap, om welke re-
den ook, onder haar leden geen twee 
erkende revisoren meer telt, moet zij 
binnen vierentwintig maanden opnieuw 
aan deze voorwaarde voldoen, zoniet 
vervalt haar erkenning van rechtswege. 
De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen stelt vast dat 
de erkenning is vervallen en brengt dit 
ter kennis van de vennootschap met 
een aangetekende brief, een brief met 
ontvangstbewijs of bij deurwaarders-
exploot. Zij kan op gelijk welk tijdstip 
een revisorenvennootschap erkennen 
die opnieuw voldoet aan de voorwaar-
den als bedoeld in het eerste lid.

Indien de vennootschap, om welke re-
den ook, onder haar leden geen twee 
erkende revisoren meer telt, moet zij 
binnen vierentwintig maanden opnieuw 
aan deze voorwaarde voldoen, zoniet 
vervalt haar erkenning van rechtswege. 
De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen stelt vast dat 
de erkenning is vervallen en brengt dit 
ter kennis van de vennootschap met 
een aangetekende brief, een brief met 
ontvangstbewijs of bij deurwaarders-
exploot. Zij kan op gelijk welk tijdstip 
een revisorenvennootschap erkennen 
die opnieuw voldoet aan de voorwaar-
den als bedoeld in het eerste lid.

Voor de toepassing van dit erken-
ningsreglement dient als lid van een 
revisorenvennootschap te worden be-
schouwd, de vennoten, bestuurders of 
zaakvoerders van een dergelijke ven-
nootschap.

Voor de toepassing van dit erken-
ningsreglement dient als lid van een 
revisorenvennootschap te worden be-
schouwd, de vennoten, bestuurders of 
zaakvoerders van een dergelijke ven-
nootschap.

§ 2. Om de functie van commissaris 
bij een instelling voor collectieve be-
legging uit te oefenen, kunnen reviso-
renvennootschappen worden erkend 
die overeenkomstig de wet van 22 juli 
1953 zijn ingeschreven op de lijst van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
die aan de volgende voorwaarden vol-
doen :

§ 2. Om de functie van commissaris 
bij een instelling voor collectieve be-
legging uit te oefenen, kunnen reviso-
renvennootschappen worden erkend 
die overeenkomstig de wet van 22 juli 
1953 zijn ingeschreven op de lijst van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
die aan de volgende voorwaarden vol-
doen :

1° opgericht zijn naar het recht van 
een Lid-Staat van de Europese Ge-
meenschap ;

1° opgericht zijn naar het recht van 
een Lid-Staat van de Europese Econo-
mische Ruimte ;
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2° onder hun leden ten minste twee 
revisoren tellen die door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen zijn erkend met toepassing 
van artikel 2 van dit reglement ;

2° onder hun leden ten minste twee 
revisoren tellen die door de Commis-
sie voor het Bank-, Financie- en Assu-
rantiewezen zijn erkend met toepassing 
van artikel 2, § 2 van dit reglement ;

3° een passende organisatie hebben 
voor de uitoefening van de functie van 
commissaris bij een instelling voor col-
lectieve belegging ; dit houdt onder 
meer in dat de vennootschap :

3° een passende organisatie hebben 
voor de uitoefening van de functie van 
commissaris bij een instelling voor col-
lectieve belegging ; dit houdt onder 
meer in dat de vennootschap :

a  ) beschikt over voldoende medewer-
kers met een passende opleiding en er-
varing in de sector van de instellingen 
voor collectieve belegging of van ande-
re ondernemingen met als hoofdwerk-
zaamheid het collectieve beheer van 
financiële instrumenten met het oog 
op de externe controle en op de me-
dewerkingsopdracht aan het toezicht 
door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen ;

a  ) beschikt over voldoende medewer-
kers met een passende opleiding en er-
varing in de sector van de instellingen 
voor collectieve belegging of van ande-
re ondernemingen met als hoofdwerk-
zaamheid het collectieve beheer van 
financiële instrumenten met het oog 
op de externe controle en op de me-
dewerkingsopdracht aan het toezicht 
door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen ;

b  ) een beroep doet op de gepaste au-
ditmethodologie en kunnen beschik-
ken over een degelijk werkende en voor 
de uitoefening van deze functies pas-
sende functie van interne kwaliteitsbe-
waking ;

b  ) een beroep doet op de gepaste au-
ditmethodologie en kunnen beschik-
ken over een degelijk werkende en voor 
de uitoefening van deze functies pas-
sende functie van interne kwaliteitsbe-
waking ;

c  ) binnen haar eigen organisatie over 
alle noodzakelijke gespecialiseerde 
kennis en ervaring beschikt voor de au-
dit van de instellingen voor collectieve 
belegging ;

c  ) binnen haar eigen organisatie over 
alle noodzakelijke gespecialiseerde 
kennis en ervaring beschikt voor de au-
dit van de instellingen voor collectieve 
belegging ;

d  ) over een organisatie beschikt die 
haar in staat stelt om de controleop-
drachten onafhankelijk uit te voeren ;

d  ) over een organisatie beschikt die 
haar in staat stelt om de controleop-
drachten onafhankelijk uit te voeren ;

e  ) binnen haar organisatie aan de er-
kende revisoren een dusdanige positie 
verzekert dat zij autonoom kunnen 
instaan voor de planning, de organi-
satie en de uitvoering van de controle-
opdrachten en van de medewerkings-
opdrachten aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen bij instellingen 
voor collectieve belegging, alsook voor 
de rapportering dienaangaande.

e  ) binnen haar organisatie aan de er-
kende revisoren een dusdanige positie 
verzekert dat zij autonoom kunnen 
instaan voor de planning, de organi-
satie en de uitvoering van de controle-
opdrachten en van de medewerkings-
opdrachten aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen bij instellingen 
voor collectieve belegging, alsook voor 
de rapportering dienaangaande.
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Indien de vennootschap, om welke re-
den ook, onder haar leden geen twee 
erkende revisoren meer telt, moet zij 
binnen vierentwintig maanden opnieuw 
aan deze voorwaarde voldoen, zoniet 
vervalt haar erkenning van rechtswege. 
De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen stelt vast dat 
de erkenning is vervallen en brengt dit 
ter kennis van de vennootschap met 
een aangetekende brief, een brief met 
ontvangstbewijs of bij deurwaarders-
exploot. Zij kan op gelijk welk tijdstip 
een revisorenvennootschap erkennen 
die opnieuw voldoet aan de voorwaar-
den als bedoeld in het eerste lid.

Indien de vennootschap, om welke re-
den ook, onder haar leden geen twee 
erkende revisoren meer telt, moet zij 
binnen vierentwintig maanden opnieuw 
aan deze voorwaarde voldoen, zoniet 
vervalt haar erkenning van rechtswege. 
De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen stelt vast dat 
de erkenning is vervallen en brengt dit 
ter kennis van de vennootschap met 
een aangetekende brief, een brief met 
ontvangstbewijs of bij deurwaarders-
exploot. Zij kan op gelijk welk tijdstip 
een revisorenvennootschap erkennen 
die opnieuw voldoet aan de voorwaar-
den als bedoeld in het eerste lid.

Voor de toepassing van dit erken-
ningsreglement dient als lid van een 
revisorenvennootschap te worden be-
schouwd, de vennoten, bestuurders of 
zaakvoerders van een dergelijke ven-
nootschap.

Voor de toepassing van dit erken-
ningsreglement dient als lid van een 
revisorenvennootschap te worden be-
schouwd, de vennoten, bestuurders of 
zaakvoerders van een dergelijke ven-
nootschap.

§ 3. Om de functie van commissaris 
of revisor bij een verzekeringsonder-
neming of instelling voor bedrijfs-
pensioenvoorziening uit te oefenen, 
kunnen revisorenvennootschappen 
worden erkend die overeenkomstig de 
wet van 22 juli 1953 zijn ingeschreven 
op de lijst van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren en die aan de volgende 
voorwaarden voldoen :

1° opgericht zijn naar het recht van 
een Lid-Staat van de Europese Econo-
mische Ruimte ;

2° onder hun leden ten minste twee 
revisoren tellen die door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen zijn erkend met toepassing 
van artikel 2, § 3 van dit reglement ;

3° een passende organisatie hebben 
voor de uitoefening van de functie van 
commissaris of revisor bij een verze-
kerningsonderneming en een instelling 
voor bedrijfspensioenvoorziening ; dit 
houdt onder meer in dat de vennoot-
schap :
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a  ) beschikt over voldoende medewer-
kers met een passende opleiding en 
ervaring in de sector van de verzeke-
ringsondernemingen en instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen 
met het oog op de externe controle en 
op de medewerkingsopdracht aan het 
toezicht door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen ;

b  ) een beroep doet op de gepaste au-
ditmethodologie en kunnen beschik-
ken over een degelijk werkende en 
voor de uitoefening van deze functies 
passende functie van interne kwali-
teitsbewaking ;

c  ) binnen haar eigen organisatie over 
alle noodzakelijke gespecialiseerde 
kennis en ervaring beschikt voor de 
audit van verzekeringsondernemin-
gen en instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorzieningen ;

d  ) over een organisatie beschikt die 
haar in staat stelt om de controleop-
drachten onafhankelijk uit te voeren ;

e  ) binnen haar organisatie aan de 
erkende revisoren een dusdanige 
positie verzekert dat zij autonoom 
kunnen instaan voor de planning, de 
organisatie en de uitvoering van de 
controleopdrachten en van de mede-
werkingsopdrachten aan het toezicht 
door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen bij ver-
zekeringsondernemingen en instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen, alsook voor de rapportering 
dienaangaande.

Indien de vennootschap, om welke re-
den ook, onder haar leden geen twee 
erkende revisoren meer telt, moet zij 
binnen vierentwintig maanden op-
nieuw aan deze voorwaarde voldoen, 
zoniet vervalt haar erkenning van 
rechtswege. De Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
stelt vast dat de erkenning is verval-
len en brengt dit ter kennis van de 
vennootschap met een aangetekende 
brief, een brief met ontvangstbewijs 
of bij deurwaardersexploot. Zij kan 
op gelijk welk tijdstip een revisoren-
vennootschap erkennen die opnieuw 
voldoet aan de voorwaarden als be-
doeld in het eerste lid.
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Voor de toepassing van dit erken-
ningsreglement dient als lid van een 
revisorenvennootschap te worden be-
schouwd, de vennoten, bestuurders of 
zaakvoerders van een dergelijke ven-
nootschap.

§ 4. Om de functie van commissaris of 
revisor bij een instelling voor bedrijfs-
pensioenvoorziening uit te oefenen, 
kunnen revisorenvennootschappen 
worden erkend die overeenkomstig de 
wet van 22 juli 1953 zijn ingeschreven 
op de lijst van het Instituut der Be-
drijfsrevisoren en die aan de volgende 
voorwaarden voldoen :

1° opgericht zijn naar het recht van 
een Lid-Staat van de Europese Econo-
mische Ruimte ;

2° onder hun leden ten minste twee 
revisoren tellen die door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen zijn erkend met toepassing 
van artikel 2, § 4 van dit reglement ;

3° een passende organisatie hebben 
voor de uitoefening van de functie van 
commissaris of revisor bij een instel-
ling voor bedrijfspensioenvoorzie-
ning ; dit houdt onder meer in dat de 
vennootschap :

a  ) beschikt over voldoende medewer-
kers met een passende opleiding en 
ervaring in de sector van de instellin-
gen voor bedrijfspensioenvoorzienin-
gen met het oog op de externe con-
trole en op de medewerkingsopdracht 
aan het toezicht door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen ;

b  ) een beroep doet op de gepaste au-
ditmethodologie en kunnen beschik-
ken over een degelijk werkende en 
voor de uitoefening van deze functies 
passende functie van interne kwali-
teitsbewaking ;

c  ) binnen haar eigen organisatie over 
alle noodzakelijke gespecialiseerde 
kennis en ervaring beschikt voor de 
audit van instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorzieningen ;
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d  ) over een organisatie beschikt die 
haar in staat stelt om de controleop-
drachten onafhankelijk uit te voeren ;

e  ) binnen haar organisatie aan de er-
kende revisoren een dusdanige positie 
verzekert dat zij autonoom kunnen in-
staan voor de planning, de organisatie 
en de uitvoering van de controleop-
drachten en van de medewerkingsop-
drachten aan het toezicht door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen bij instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen, 
alsook voor de rapportering dienaan-
gaande.

Indien de vennootschap, om welke re-
den ook, onder haar leden geen twee 
erkende revisoren meer telt, moet zij 
binnen vierentwintig maanden op-
nieuw aan deze voorwaarde voldoen, 
zoniet vervalt haar erkenning van 
rechtswege. De Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
stelt vast dat de erkenning is verval-
len en brengt dit ter kennis van de 
vennootschap met een aangetekende 
brief, een brief met ontvangstbewijs 
of bij deurwaardersexploot. Zij kan 
op gelijk welk tijdstip een revisoren-
vennootschap erkennen die opnieuw 
voldoet aan de voorwaarden als be-
doeld in het eerste lid.

Voor de toepassing van dit erken-
ningsreglement dient als lid van een 
revisorenvennootschap te worden be-
schouwd, de vennoten, bestuurders of 
zaakvoerders van een dergelijke ven-
nootschap.

Art. 12 Art. 12

Aan revisorenvennootschappen wordt 
op hun verzoek een erkenning verleend 
na gemotiveerd advies van een over-
eenkomstig artikel 4, vierde en vijfde 
lid opgerichte commissie. Met het oog 
hierop zal een revisorenvennootschap 
bij haar verzoek tot erkenning een dos-
sier overmaken aan de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen, waaruit blijkt dat zij voldoet aan 
alle in artikel 11 vermelde voorwaar-
den.

Aan revisorenvennootschappen wordt 
op hun verzoek een erkenning ver-
leend na gemotiveerd advies van een 
overeenkomstig artikel 4, vierde tot en 
met zevende lid opgerichte commis-
sie. Met het oog hierop zal een reviso-
renvennootschap bij haar verzoek tot 
erkenning een dossier overmaken aan 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen, waaruit blijkt 
dat zij voldoet aan alle in artikel 11 ver-
melde voorwaarden.
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De erkende revisorenvennootschap 
zal de Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen jaarlijks 
alle pertinente elementen bezorgen 
om haar dossier bij te werken en de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen in staat te stellen 
de permanente naleving van de er-
kenningsvoorwaarden te toetsen. De 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen zal deze toetsing 
verrichten aan de hand van dit bijge-
werkte dossier, desgevallend na over-
leg met de verantwoordelijke voor de 
interne kwaliteitsbewaking van de revi-
sorenvennootschap.

De erkende revisorenvennootschap 
zal de Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen jaarlijks 
alle pertinente elementen bezorgen 
om haar dossier bij te werken en de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen in staat te stellen 
de permanente naleving van de er-
kenningsvoorwaarden te toetsen. De 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen zal deze toetsing 
verrichten aan de hand van dit bijge-
werkte dossier, desgevallend na over-
leg met de verantwoordelijke voor de 
interne kwaliteitsbewaking van de revi-
sorenvennootschap.

De leden van de in het eerste lid be-
doelde commissie mogen geen lid van 
de vennootschap zijn die om erkenning 
verzoekt. Zij mogen evenmin bloed- of 
aanverwantschap hebben met de leden 
van die vennootschap, noch een band 
van patronage.

De leden van de in het eerste lid be-
doelde commissie mogen geen lid van 
de vennootschap zijn die om erkenning 
verzoekt. Zij mogen evenmin bloed- of 
aanverwantschap hebben met de leden 
van die vennootschap, noch een band 
van patronage.

Het eerste en zevende lid van artikel 4 
zijn van overeenkomstige toepassing. 
Voor de toepassing van deze bepa-
lingen laat de revisorenvennootschap 
zich vertegenwoordigen door een er-
kende revisor die er lid van is.

Het eerste en zevende lid van artikel 4 
zijn van overeenkomstige toepassing. 
Voor de toepassing van deze bepa-
lingen laat de revisorenvennootschap 
zich vertegenwoordigen door een er-
kende revisor die er lid van is.

Art. 13 Art. 13

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen publiceert de 
lijst van erkende revisorenvennoot-
schappen. Deze lijst vermeldt voor elke 
vennootschap de naam van de erkende 
revisoren die er lid van zijn.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen publiceert de 
lijst van erkende revisorenvennoot-
schappen. Deze lijst vermeldt voor elke 
vennootschap de naam van de erkende 
revisoren die er lid van zijn.

De lijst telt twee rubrieken : De lijst telt vier rubrieken :

a  ) De erkende revisorenvennootschap-
pen voor de financiële instellingen ;

a  ) De erkende revisorenvennootschap-
pen voor de financiële instellingen ;

b  ) De erkende revisorenvennoot-
schappen voor de instellingen voor 
collectieve belegging.

b  ) De erkende revisorenvennoot-
schappen voor de instellingen voor 
collectieve belegging.
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c  ) de erkende revisorenvennootschap-
pen voor verzekeringsondernemingen 
en instellingen voor bedrijfspensioen-
voorzieningen.

d  ) de erkende revisorenvennoot-
schappen voor instellingen voor be-
drijfspensioenvoorzieningen.

Enkel de met toepassing van artikel 11, 
§ 1 erkende revisorenvennootschap-
pen mogen de titel «door de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen erkende revisoren-
vennootschap voor de financiële on-
dernemingen» voeren. Enkel de met 
toepassing van artikel 11, § 2 erkende 
revisorenvennootschappen mogen 
de titel «door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
erkende revisorenvennootschap voor 
de instellingen voor collectieve beleg-
ging» voeren.

Enkel de met toepassing van artikel 11, 
§ 1 erkende revisorenvennootschap-
pen mogen de titel «door de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen erkende revisoren-
vennootschap voor de financiële on-
dernemingen» voeren. Enkel de met 
toepassing van artikel 11, § 2 erkende 
revisorenvennootschappen mogen 
de titel «door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
erkende revisorenvennootschap voor 
de instellingen voor collectieve beleg-
ging» voeren.

Enkel de met toepassing van artikel 
11, § 3 erkende revisorenvennoot-
schappen mogen de titel «door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen erkende reviso-
renvennootschap voor de verzeke-
ringsondernemingen en instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorzieningen » 
voeren. Enkel de met toepassing van 
artikel 11, § 4 erkende revisorenven-
nootschappen mogen de titel « door 
de Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen erkende 
revisorenvennootschap voor de in-
stellingen voor bedrijfspensioenvoor-
zieningen » voeren.
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Art. 14 Art. 14

De erkenning van een revisorenven-
nootschap vervalt door afstand van 
de erkenning dan wel van rechtswege 
overeenkomstig artikel 11, tweede lid, 
of door herroeping overeenkomstig dit 
artikel.

De erkenning van een revisorenven-
nootschap vervalt door afstand van 
de erkenning dan wel van rechtswege 
overeenkomstig artikel 11, §1, tweede 
lid, artikel 11, § 2, tweede lid, artikel 
11, § 3, tweede lid of artikel 11, § 4, 
tweede lid of door herroeping overeen-
komstig dit artikel.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen herroept de 
erkenning van een revisorenvennoot-
schap wanneer zij niet langer voldoet 
aan de erkenningsvoorwaarden van, 
naar gelang van het geval, artikel 11, 
§ 1, eerste lid, 1° en 3° of artikel 11, 
§ 2, eerste lid, 1° en 3°.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen herroept de 
erkenning van een revisorenvennoot-
schap wanneer zij niet langer voldoet 
aan de erkenningsvoorwaarden van, 
naar gelang van het geval, artikel 11, 
§ 1, eerste lid, 1° en 3°, artikel 11, § 2, 
eerste lid, 1° en 3°, artikel 11, § 3, 
eerste lid, 1° en 3° en artikel 11, § 4, 
eerste lid, 1° en 3°.

Artikel 7, tweede tot zevende lid is van 
toepassing. Voor de toepassing van 
deze bepalingen laat de revisorenven-
nootschap zich vertegenwoordigen 
door een erkende revisor die er lid van 
is.

Artikel 7, tweede tot zevende lid is van 
toepassing. Voor de toepassing van 
deze bepalingen laat de revisorenven-
nootschap zich vertegenwoordigen 
door een erkende revisor die er lid van 
is.

Art. 15 Art. 15

De erkenning vervalt van rechtswege 
wanneer de erkende revisorenvennoot-
schap, naar gelang van het geval, drie 
jaar lang geen functie van commissaris 
of revisor meer heeft uitgeoefend bij 
een in België gevestigde financiële on-
derneming dan wel drie jaar lang geen 
functie van commissaris meer heeft 
uitgeoefend bij een instelling voor col-
lectieve belegging. De Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen stelt vast dat de erkenning is ver-
vallen en brengt dit ter kennis van de 
vennootschap met een aangetekende 
brief, een brief met ontvangstbewijs of 
bij deurwaardersexploot.

De erkenning vervalt van rechtswege 
wanneer de erkende revisorenvennoot-
schap drie jaar lang geen functie van 
commissaris of revisor meer heeft uit-
geoefend bij een in België gevestigde 
instelling of onderneming van het 
type waarop de erkenning betrekking 
heeft. De Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen stelt vast 
dat de erkenning is vervallen en brengt 
dit ter kennis van de vennootschap met 
een aangetekende brief, een brief met 
ontvangstbewijs of bij deurwaardersex-
ploot.
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Afdeling IV Afdeling IV

Aanstelling van commissarissen of revi-
soren en herroeping van hun opdracht

Aanstelling van commissarissen of revi-
soren en herroeping van hun opdracht

Art. 16 Art. 16

Onverminderd artikel 53, derde lid van 
de wet van 22 maart 1993 en artikel 99, 
derde lid van de wet van 6 april 1995 is 
de instemming van de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen als bepaald in dezelfde artikelen 53 
en 99, eerste en tweede lid en in arti-
kel 132, § 1 van de wet van 4 december 
1990, vereist vooraleer het bevoegde 
orgaan van de financiële onderneming 
een aanstelling voorstelt aan de onder-
nemingsraad en aan het orgaan dat 
voor de benoeming instaat. 

Onverminderd artikel 53, derde lid van 
de wet van 22 maart 1993, artikel 99, 
derde lid van de wet van 6 april 1995, 
artikel 86, derde lid en artikel 193, 
derde lid, van de wet van 20 juli 2004 
en artikel 38 van de wet van 9 juli 
1975 is de instemming van de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen als bepaald in dezelfde 
artikelen 53 en 99, eerste en tweede 
lid, in artikel 132, § 1 van de wet van 
4 december 1990, en in artikel 38 van 
de wet van 9 juli 1975, en in artikelen 
86 en 193 van de wet van 20 juli 2004 
vereist vooraleer het bevoegde orgaan 
van de onderneming een aanstelling 
voorstelt aan de ondernemingsraad en 
aan het orgaan dat voor de benoeming 
instaat.

De Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen kan een 
revisor of een revisorenvennootschap 
beperkingen opleggen m.b.t. de aard 
of het aantal van de mandaten van 
erkend revisor of commissaris die hij 
kan uitoefenen ; de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantie-
wezen zal haar intentie om dergelijke 
beslissing te treffen motiveren vanuit 
haar bekommernis voor een degelijke 
uitoefening van erkende mandaten en 
vooraf aan de betrokken revisor me-
dedelen. 

Deze heeft het recht door de Commis-
sie voor het Bank-, Financie- en Assu-
rantiewezen te worden gehoord bin-
nen een termijn van één maand nadat 
de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen haar intentie 
heeft bekend gemaakt en alvorens zij 
een definitieve beslissing treft.
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De bepalingen van vorig lid zijn even-
eens van toepassing wanneer de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen haar instemming 
niet verleent met een voorgestelde 
aanstelling als erkend revisor of com-
missaris. 

Art. 17 Art. 17

De volgende regels zijn van toepassing 
wanneer een erkende revisorenven-
nootschap, naar gelang van het geval, 
de functie uitoefent van commissaris of 
revisor bij een financiële onderneming 
dan wel van de commissaris bij een in-
stelling voor collectieve belegging :

De volgende regels zijn van toepassing 
wanneer een erkende revisorenven-
nootschap, naar gelang van het geval, 
de functie uitoefent van commissaris 
of revisor bij een financiële onderne-
ming, bij een instelling voor collectieve 
belegging , bij een verzekeringsonder-
neming of een instelling voor bedrijfs-
pensioenvoorziening :

1° bij de aanstelling van de erkende 
revisorenvennootschap dient de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen vooraf in te stemmen 
met die aanstelling alsook met de door 
de vennootschap aangestelde verte-
genwoordiger en, in voorkomend ge-
val, plaatsvervangend vertegenwoor-
diger ;

1° bij de aanstelling van de erkende 
revisorenvennootschap dient de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en As-
surantiewezen vooraf in te stemmen 
met die aanstelling alsook met de door 
de vennootschap aangestelde verte-
genwoordiger en, in voorkomend ge-
val, plaatsvervangend vertegenwoor-
diger ;

2° de vertegenwoordiger in functie is 
over de uitvoering van zijn opdracht 
persoonlijk verantwoording verschul-
digd ten aanzien van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen ;

2° de vertegenwoordiger in functie is 
over de uitvoering van zijn opdracht 
persoonlijk verantwoording verschul-
digd ten aanzien van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen ;

3° de erkende revisorenvennootschap 
kan de aanstelling van haar vertegen-
woordiger of plaatsvervangend ver-
tegenwoordiger slechts beëindigen 
na voorafgaande instemming van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen ; de eventuele ver-
vanging van de vertegenwoordiger ge-
beurt volgens de krachtens het 1° voor 
de aanstelling geldende regels.

3° de erkende revisorenvennootschap 
kan de aanstelling van haar vertegen-
woordiger of plaatsvervangend ver-
tegenwoordiger slechts beëindigen 
na voorafgaande instemming van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen ; de eventuele vervan-
ging van de vertegenwoordiger gebeurt 
volgens de onder 1° vermelde voor de 
aanstelling geldende regels.
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Art. 18 Art. 18

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen wordt door de 
financiële onderneming geïnformeerd 
over, enerzijds, de bezoldiging die aan 
de functie van commissaris of revisor is 
verbonden, alsook over wijzigingen in 
die bezoldiging en, anderzijds, de be-
zoldiging van uitzonderlijke werkzaam-
heden en van bijzondere opdrachten in 
de zin van artikel 134, § 2 van het Wet-
boek van vennootschappen, die bin-
nen de financiële onderneming worden 
verricht.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen wordt door 
de financiële onderneming, de instel-
ling voor collectieve belegging, de ver-
zekeringsonderneming of de instel-
ling voor bedrijfspensioenvoorziening 
geïnformeerd over, enerzijds, de bezol-
diging die aan de functie van commis-
saris of revisor is verbonden, alsook 
over wijzigingen in die bezoldiging en, 
anderzijds, de bezoldiging van uitzon-
derlijke werkzaamheden en van bijzon-
dere opdrachten in de zin van artikel 
134, § 2 van het Wetboek van vennoot-
schappen, die binnen de onderneming 
worden verricht.

Art. 19 Art. 19

Bij herroeping van de instemming als 
bedoeld in artikel 54 van de wet van 
22 maart 1993, in artikel 100 van de 
wet van 6 april 1995 of in artikel 132, 
§ 1 van de wet van 4 december 1990, 
is artikel 7, tweede tot zevende lid van 
dit reglement van toepassing. Voor de 
toepassing van deze bepalingen laat de 
revisorenvennootschap zich vertegen-
woordigen door een erkende revisor 
die er lid van is.

De Commissie voor het Bank-, Fi-
nancie- en Assurantiewezen kan haar 
instemming als bedoeld in artikel 54 
van de wet van 22 maart 1993, in ar-
tikel 100 van de wet van 6 april 1995, 
of in artikel 38 van de wet van 9 juli 
1975, of in artikel 132, § 1 van de wet 
van 4 december 1990, in artikelen 86 
en 193 van de wet van 20 juli 2004, 
of in artikel 38 van de wet van 9 juli 
1975, steeds herroepen bij beslissing 
gemotiveerd door overwegingen die 
verband houden met het statuut van 
erkend revisor of met de aard of de 
uitvoering van de medewerkingsop-
dracht. In voorkomend geval is ar-
tikel 16, derde lid van dit reglement 
van toepassing. Voor de toepassing 
van deze bepalingen laat de revisoren-
vennootschap zich vertegenwoordigen 
door een erkende revisor die er lid van 
is.
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Art. 20 Art. 20

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen brengt de er-
kende revisor of erkende revisorenven-
nootschap onmiddellijk op de hoogte 
van haar mededelingen aan het Insti-
tuut der Bedrijfsrevisoren wanneer de 
instemming als bedoeld in artikel 54 
van de wet van 22 maart 1993, in ar-
tikel 100 van de wet van 6 april 1995 
of in artikel 132, § 1 van de wet van 
4 december 1990 wordt herroepen, 
wanneer de erkenning als bedoeld in 
artikel 7 van dit reglement wordt her-
roepen en wanneer zij, met het oog op 
een tuchtonderzoek, praktijken of te-
kortkomingen van de erkende revisor 
ter kennis brengt van het Instituut.

De Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen brengt de er-
kende revisor of erkende revisorenven-
nootschap onmiddellijk op de hoogte 
van haar mededelingen aan het Insti-
tuut der Bedrijfsrevisoren wanneer de 
instemming als bedoeld in artikel 54 
van de wet van 22 maart 1993, in ar-
tikel 100 van de wet van 6 april 1995 
of in artikel 132, § 1 van de wet van 4 
december 1990 of in artikelen 87 en 
194 van de wet van 20 juli 2004 of in 
artikel 38 van de wet van 9 juli 1975 
wordt herroepen, wanneer de erken-
ning als bedoeld in artikelen 7 en 14 
van dit reglement wordt herroepen en 
wanneer zij, met het oog op een tucht-
onderzoek, praktijken of tekortkomin-
gen van de erkende revisor ter kennis 
brengt van het Instituut.
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Afdeling V Afdeling V

Overgangsbepaling Overgangsbepaling

Art. 21 Art. 21

De erkenning als door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen erkende revisoren of reviso-
renvennootschappen voor de financiële 
ondernemingen wordt van rechtswege 
verleend aan de bedrijfsrevisoren en de 
revisorenvennootschappen die, op de 
datum van de inwerkingtreding van dit 
reglement, door de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen zijn erkend.

§ 1. De erkenning als door de Com-
missie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen erkende revisoren of 
revisorenvennootschappen voor de 
financiële ondernemingen en voor in-
stellingen voor collectieve belegging 
wordt van rechtswege verleend aan de 
bedrijfsrevisoren en de revisorenven-
nootschappen die, op de datum van 
de inwerkingtreding van dit reglement, 
door de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen zijn er-
kend.

§ 2. Een erkenning als revisor voor 
verzekeringsondernemingen en instel-
lingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ningen wordt van rechtswege verleend 
aan die revisoren, die op datum van in 
werking treden van dit reglement, met 
toepassing van de verordening nr. 11 
van de Controledienst voor de Verze-
keringen, zijn erkend voor het uitoefe-
nen van de functie van commissaris bij 
de gecontroleerde ondernemingen. 

§ 3. Een erkenning als revisorenven-
nootschap voor verzekeringsonderne-
mingen en instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorzieningen wordt van 
rechtswege verleend aan die revisoren-
vennootschappen, die op datum van 
in werking treden van dit reglement, 
met toepassing van de verordening nr. 
11 van de Controledienst voor de Ver-
zekeringen, zijn erkend voor het uitoe-
fenen van de functie van commissaris 
bij de gecontroleerde ondernemingen 
en de verordening nr. 11 van de Con-
troledienst voor de Verzekeringen, be-
krachtigd bij Ministerieel Besluit van 
21 juni 1999. 
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Afdeling VI Afdeling VI

Opheffing, inwerkingtreding Opheffing, inwerkingtreding

Art. 22 Art. 22

Het besluit van de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 6 april 1993 over het erkennings-
reglement voor revisoren en reviso-
renvennootschappen bij kredietinstel-
lingen en beleggingsondernemingen 
wordt opgeheven.

Het besluit van de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen van 26 november 2002 over het 
erkenningsreglement voor revisoren 
en revisorenvennootschappen bij kre-
dietinstellingen, financiële holdings, 
beursvennootschappen en instellingen 
voor collectieve belegging en de veror-
dening nr. 11 van 21 juni 1999 van de 
Controledienst voor de Verzekeringen 
met betrekking tot de toelating van 
de erkende commissarissen, worden 
opgeheven.

Art. 23 Art. 23

Dit reglement treedt in werking de dag 
waarop het Ministerieel Besluit waar-
mee het wordt goedgekeurd, in het 
Belgisch Staatsblad wordt bekendge-
maakt.

Dit reglement treedt in werking de dag 
waarop het Ministerieel Besluit waar-
mee het wordt goedgekeurd, in het 
Belgisch Staatsblad wordt bekendge-
maakt.
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Erkende revisoren Aantal opdrachten op naam van
Aantal natuurl. personen 

met een aantal opdrachten

Revisoren-
vennootschappen

vertegenwoordigd 
door

vennoot-
schappen.

natuurl. 
pers.

totaal >= 10 1>= & <10 = 0 totaal

Callens & C° 3 1 4 0 1 1 2

Callens 3 1 *

Caris 0 0 *

Deloitte 115 5 120 3 4 1 8

De Keulenaer 0 4 *

De Meulemeester 3 0 *

Kesselaers 1 1 *

Maeyaert 17 0 *

Neckbroeck 2 0 *

Verhaegen 10 0 *

Vlaeminckx 82 0 *

Vrolix 0 0 *

E&Y 69 0 69 3 5 2 10

Anciaux 6 0 *

Desombere 1 0 *

François 0 0 *

Hubin 8 0 *

Pire 21 0 *

Romont 12 0 *

Swolfs 2 0 *

Van Steenvoort 10 0 *

Vermaelen 9 0 *

Weymeersch 0 0 *

KPMG 41 1 42 2 2 4 8

Berger 12 0 *

Clinck 21 0 *

Coox 0 0 *

Erauw 0 0 *

Helsen 0 0 *

Macq 3 0 *

Nijs 0 0 *

Van Couter 5 1 *

Mazars & Guerard 9 2 11 0 3 0 3

Doyen 6 0 *

Smets 1 2 *

Stragier 2 0 *

Bijlage 2 Financiële ondernemingen
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Erkende revisoren Aantal opdrachten op naam van
Aantal natuurl. personen  

met een aantal opdrachten

Revisoren-
vennootschappen

vertegenwoordigd 
door

vennoot-
schappen

natuurl. 
pers.

totaal >= 10 1>= & <10 = 0 totaal

PwC 55 0 55 2 3 0 5

Attout 17 0 *

Discry 19 0 *

Jeanquart 5 0 *

Peirce 5 0 *

Steenwinckel 9 0 *

Sub-totaal 1 292 9 301 10 18 8 36

Erkende revisoren - natuurlijke personen

Clybouw 17 17 1 1

Deschamps 2 2 1 1

Prignon 2 2 1 1

Servais 4 4 1 1

Sub-totaal 2 0 25 25 1 3 0 4

Totaal 292 34 326 11 21 8 40

Aantal vennootschappen 326

Bijlage 2 - Financiële ondernemingen ( vervolg )

Bron : informatie op datum van 2 augustus 2005 gepubliceerd door de CBFA op haar site internert.
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Erkende revisoren Aantal opdrachten op naam van
Aantal natuurl. personen  

met een aantal opdrachten

Revisoren-
vennootschappen

vertegenwoordigd 
door 

vennoot-
schappen

natuurl. 
pers.

totaal >= 10 1>= & <10 = 0 totaal

Bigonville Delhove & C° 0 0 0 0 0 2 2

Bigonville 0 0 *

Delhove 0 0 *

BDO 3 0 3 0 1 2 3

Adriaenssens 0 0 *

Annick 0 0 *

Fank 3 0 *

Callens & C° 1 1 2 0 2 0 2

Callens ( 1c ) 1 0 *

Tiest 0 1 *

Cardyn & Joos 1 0 1 0 1 1 2

Gossart Philippe 0 0 *

Joos Chantal 1 0 *

Deschamps Godefroid 4 1 5 0 1 0 1

Deschamps 4 1 *

Dupont Ghyoot & C° 3 0 3 0 2 2 4

De Clercq 2 0 *

Janssens 0 0 *

Legrand 0 0 *

Maricq 1 0 *

Goossens Gossart Joos 9 0 9 0 3 0 3

Goossens 3 0 *

Gossart Philippe 2 0 *

Joos Chantal ( 1c ) 7 0 *

Deloitte 12 0 12 0 5 8 13

De Keulenaer 0 0 *

De Meester 0 0 *

Hepner 0 0 *

Hof ( 1c ) 3 0 *

Jacobs 0 0 *

Mas 0 0 *

Neckebroeck 3 0 *

Steenackers 0 0 *

Van Hoyweghen 0 0 *

Bijlage 3 Verzekeringsondernemingen
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Erkende revisoren Aantal opdrachten op naam van
Aantal natuurl. personen  

met een aantal opdrachten

Revisoren-
vennootschappen

vertegenwoordigd 
door 

vennoot-
schappen

natuurl. 
pers.

totaal >= 10 1>= & <10 = 0 totaal

Deloitte ( vervolg ) Van Steenberghe 
Bart 4 0 *

Van Steenberghe 
Leo 1 0 *

Verhaegen 0 0 *

Vlaminckx 5 0 *

E&Y 17 0 17 0 6 2 8

Anciaux 1 0 *

Boets 1 0 *

De Landsheer 6 0 *

Lienart 4 0 *

Lodewick 0 0 *

Rappe 0 0 *

Romont 3 0 *

Vandernoot 2 0 *

KPMG 10 0 10 0 3 6 9

Berger 1 0 *

Bove 0 0 *

Clinck 0 0 *

Coox 0 0 *

Helsen 0 0 *

Lange 3 0 *

Ruyssen 0 0 *

Van Couter 6 0 *

Van Dooren 0 0 *

Mazars & Guerard 2 0 2 0 1 1 2

Doyen 2 0 *

Tytgat 0 0 *

PKF 3 0 3 0 1 1 2

Clybouw 0 0 *

Van den Broeck 3 0 *

PwC 22 0 22 0 7 3 10

Attout 7 0 *

Dams 0 0 *

Discry 1 0 *

Doumen 0 0 *

Fossion 0 0 *

Bijlage 3 - Verzekeringsondernemingen ( vervolg )
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Erkende revisoren Aantal opdrachten op naam van
Aantal natuurl. personen  

met een aantal opdrachten

Revisoren-
vennootschappen

vertegenwoordigd 
door 

vennoot-
schappen

natuurl. 
pers.

totaal >= 10 1>= & <10 = 0 totaal

PwC ( vervolg ) Jeanquart ( 1c ) 3 0 *

Tison 5 0 *

Vandenplas 3 0 *

Vander Stichele 5 0 *

Verbeke 1 0 *

Sub-totaal 1 87 2 89 0 33 28 61

Erkende revisoren - natuurlijke personen

Bastogne 0 0 1 1

Cleppe 3 3 1 1

Cludts 0 0 1 1

Comhaire 0 0 1 1

Daerden 1 1 1 1

De Meester 0 0 1 1

De Mey 0 0 1 1

Denis 0 0 1 1

De Smet 0 0 1 1

Everaert 0 0 1 1

Kupper 0 0 1 1

Lippens 0 0 1 1

Mathay 1 1 1 1

Morel 1 1 1 1

Poulain 0 0 1 1

Prignon 0 0 1 1

Rasmont 0 0 1 1

Servais 1 1 1 1

Telders 0 0 1 1

Thieren 0 0 1 1

Triest 0 0 1 1

Van Asbroeck 0 0 1 1

Van Kerkhove 0 0 1 1

Van Reusel 0 0 1 1

Van der Borght 0 0 1 1

Vanderbemden 0 0 1 1

Vandewalle 0 0 1 1

Vermeeren 1 1 1 1

Vermeylen 0 0 1 1

Waeterloos 1 1 1 1

Bijlage 3 - Verzekeringsondernemingen ( vervolg )
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Erkende revisoren Aantal opdrachten op naam van
Aantal natuurl. personen  

met een aantal opdrachten

Erkende revisoren - natuurlijke personen
( vervolg )

vennoot-
schappen

natuurl. 
pers.

totaal >= 10 1>= & <10 = 0 totaal

Wera 0 0 1 1

Wilmet 6 6 1 1

Sub-totaal 2 0 15 15 0 8 24 32

Totaal 87 17 104 0 41 52 93

Aantal vennootschappen * 104

Aantal Belgische vennootschappen zonder melding ** 15

Aantal Belgische verzekeringsondernemingen 119

Aantal buitenlandse vennootschappen met Belgisch bijkantoor 55

Aantal betrokkene verzekeringsondernemingen 174

Bijlage 3 - Verzekeringsondernemingen ( vervolg )

Bron : informatie op datum van 2 augustus 2005 gepubliceerd door de CBFA op haar site internet.

* Een venn ootschap heeft een college van commissarissen benoemd. Het aantal verzekeringsondernemingen verminderd van 105 tot 104.

** Geen enkel melding van de naam van de commissaris in de lijst gepubliceerd door de CBFA op datum van 2 augustus 2005.


