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COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN 
Prudentieel toezicht op de beleggingaondamemingen w 

Brussel, 28 maart 1997 
D4l355 

OMZENDBRIEF AAN DE COMMISSARISSEN-REVISOREN 
VAN DE BEURSVENNOOTSCFLU’PEN 

Mijnheer de Commissatis-Revisor, 

Het revisorale toezicht op de beursvennootschappen werd grondig hervormd door de wet van 6 april 
1995, voornamelijk met de invoering van de verplichting om een revisor aan te stellen die door de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen, conform artikel 52 van de wet van 22 maart 1993, is 
erkend. Voor de betrokken revisoren impliceert dit een grotere betrokkenheid bij het pmdentiële 
toezicht dat de Commissie uitoefent en bijgevolg ook een grotere beschikbaarheid. 

Opdat de revisoren in functie bij de beursvennootschappen zich op die erkenning zouden kunnen 
vootbxeiden, voorziet de wet in een overgangsperiode van drie jaar. De beursvennootschappen 
moeten dus uiterlijk bij het verstrijken van de op 1 januari 1999 lopende mandaten een erkend revisor 
hebben benoemd. 

In het vooruitzicht daarvan lijkt de volgende informatie mij nuttig voor wie in de toekomst kandidaat 
is voor een erkenning. 

1. Op dit moment zijn er 53 door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen erkende revisoren. 
Negen onder hen zijn erkend in februari 1997, na een procedure om het tekort aan erkende 
revisoren in de sector van de kredietinstellingen aan te vullen. 

Voor een optimale benutting van de overgangspetiode voorzien voor de revisoren in functie bij de 
beursvennootschappen wordt in 1998 een nieuwe erkenningsprocedure georganiseerd. 

2. Bij de aanvang van elke erkenningsprocedum wordt bepaald hoeveel revisoren precies zullen 
worden erkend. Als dat aantal kleiner is dan het aantal kandidaten, krijgt de procedure de facto de 
vorm van een selectieproef. 

Laualpan s9,B-1050 BNrrel wfoon +32(2)53522.11 - mx +32(2)53523.03 



COMMISSIE VOOR HET BANK- EN ANANClEWEZEN 

3. Het door de Commissie voor het Bank- en Fmanciewezen vastgelegde erkemtingseglement voor 
mvisomn en mvisomnvemtootschappm werd goedgekeutd bij ministatieel besluit van 4 juni 1993 
en gewijzigd door de besluiteu van de Commissie van 1 februari 1994 en.21 mei 1996. In artikel 1 
van het reglement worden de voorwaarden vastgesteld waaman de kandidaten moeten voldoen om 
door de Commissie vcmr het Bank- en Financiewezen te ktmnen worden erkend. 

Vooral de voorwaatden met betrekking tot de ervaring en de geschiktheid van de kandidaten en 
hun organisatie verdienen bijzondere aandacht : 

* de kandidaten moeten bewijmtt dat zij ervaring hebben opgedaan bij het organiseren en 
uihoeren van externe controleopdrachten in vennootschappen en dat zij bekwaam zijn om 
onafhankelijk en op competente wijze opdrachten als commissaris-revisor bij 
kredietinstellingen en beleggingsondememingen te vervullen; 

l zij moe&n beschikken over een passende organisatie om deze functies bij kredietinstellingen 
au beleggingsondernemingen uit te oefenen. 

Kandidaat-revisoren die nog niet zouden voldoen aan &t van die voorwaarden, doen daarom best 
het nodige om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met de hen minder bekende materies, met name 
in verband met de sector kredietinstellmgen, e.n/of om hun organisatie aan te passen aan de 
vereisten van de functie van erkend revisor, die een beschiibaarheid op vaak onverwachte 
momenten impliceert. 

Vwr bijkomende informatie over toekomstige erkemtingsprccedutes kan u terecht bij mijn 
medewerkers, de heer G. Van Parijs en de heer Ph. de Harlez. Bij hen kan u ook tetucht voor de 
vwrbereiding van uw kandidaatsdossier. 


