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Tot en met 31/12/2018 gelden de bepalingen van het gemeentedecreet (art. 243 bis) waarbij een
commissaris-revisor dient aangesteld te worden om de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) en op de regelmatigheid van de verrichtingen
weergeven in de jaarrekening uit te oefenen. Vanaf 01/01/2019 wordt het Decreet Lokaal Bestuur
(DLB) van kracht en is decretaal de controle door een commissaris-revisor niet meer verplicht voor de
BBC-jaarrekening. Ook de procedure van goedkeuring (art. 243 DLB) wijzigt: de raad van bestuur
spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening, de gemeenteraad brengt advies uit bij de
jaarrekening en de toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed.

Valt de controle door de commissaris-revisor dan helemaal weg?
Vooreerst is het zo dat de decretale afschaffing enkel betrekking heeft op de BBC rekening. Vanaf
01/01/2019 zal een AGB enkel een commissaris-revisor moeten aanstellen wanneer het wetboek
vennootschappen dit oplegt, nl. wanneer het een statutaire opdracht vervult van commerciële,
financiële of industriële aard en voor zover het een grote vennootschap betreft (art. 15 W.Venn.).
Voor vzw’s als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm en voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid is een commissaris nog steeds vereist. Voor
zorgbedrijven is er geen verplichting.
Wanneer de statuten en/of beheersovereenkomst een verplichte controle door een commissaris-
revisor voorzien, dient deze nog steeds uitgevoerd te worden ongeacht alle ander criteria en
bepalingen, en dit mogelijks zelfs zowel voor de BBC-jaarrekening als de NBB-jaarrekening …

Wat met huidige en afgelopen commissaris-revisor opdrachten?
Betreffende de lopende opdrachten is het zo dat deze niet vervallen: de minimale termijn van 3 jaar
voor een commissarisopdracht kan niet ingekort worden. Wel zal de omvang van de opdracht beperkt
worden tot enkel de NBB-jaarrekening, tenzij de statuten/beheersovereenkomst dit anders bepalen …
Betreffende aflopende opdrachten, is het zo dat de audit over de jaarrekening 2018 (uit te voeren in
kalenderjaar 2019) onder de bepalingen van het DLB vallen. Met andere woorden zal het al dan niet
aanstellen van de commissaris-revisor afhankelijk zijn van de bepalingen in de statuten en
beheersovereenkomst en de criteria opgelegd door het wetboek van vennootschappen (‘grote
vennootschap’). Op het moment van aanpassing van de statuten/beheersovereenkomst aan het DLB
kan beslist worden om de controleopdracht van een commissaris-revisor al dan niet te behouden.
Eventuele aanpassingen worden dan best doorgevoerd nà 01/01/2019 (bij de inwerkingtreding van
het DLB) omdat er vanaf dan geen goedkeuringstoezicht meer is op statutenwijzigingen. Indien de
aanpassingen nu al gebeuren, mogen ze niet in werking treden vóór 01/01/2019 en is er wel nog
goedkeuringstoezicht. GD&A Advocaten kan u hierin adviseren en ondersteunen.
Niettegenstaande het wegvallen van de decretale verplichting aangaande de commissaris-revisor
controle, heeft een externe beoordeling van de ondernemingsrekening door een revisor een
onmiskenbare toegevoegde waarde in het kader van de transparantie naar de bestuursorganen. Men
zou ervoor kunnen opteren om een beperkte en afgelijnde controleopdracht (dus géén
‘commissarisopdracht’) uit te schrijven voor één of meerdere jaren waarbij een revisor de NBB-
jaarrekening (en niet de BBC-jaarrekening) van het AGB beperkt nakijkt ... Wij menen dat de lokale
besturen bovendien best op een uniforme wijze omgaan met de externe controle op hun
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke agentschappen.

Indien u meer wil weten over deze problematiek, kan u uiteraard steeds terecht bij uw Q&A
contactpersoon of op info@qaq.be.

We hope this is an “Answer to your Questions“.
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