Van: Maarten Desmet [mailto:maarten.desmet@mercken.be]
Verzonden: Tuesday 4 August 2020 12:44
Aan: tech@ibr-ire.be
CC: ICCI info <info@icci.be>
Onderwerp: Openbare raadpleging - Ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in
België van toepassing zijnde ISA’s
Geachte,
Ik stel mij de vraag hoe artikel 3:19 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
moet gelezen worden in combinatie met het Ontwerp Bijkomende Norm (Herziene versie 2020):
− Onder artikel 3:19 is het bestuursorgaan verplicht om de jaarrekening te corrigeren (“Zij
moet worden gecorrigeerd indien de verrichte boeking een inbreuk op het boekhoudrecht
impliceert, waardoor de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen, de
financiële toestand en het resultaat van de vennootschap.”)
− Bijvoorbeeld met betrekking tot Artikels 121 – 123 en A58:
a. “A58 Indien de entiteit gehouden is tot het verbeteren van de (geconsolideerde)
jaarrekening en tot het neerleggen van een gewijzigde (geconsolideerde)
jaarrekening, maar hiertoe niet overgaat, is het belangrijk dat de commissaris alle
gepaste maatregelen neemt. Zo nodig, kan hij een vordering in kort geding instellen
opdat hiertoe wordt overgegaan. (Par. 123)”
Samenvattend stelt het ICCI advies “Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV)”:
− “Het ICCI is derhalve van oordeel dat de verbeterde jaarrekening in ieder geval dient te
worden neergelegd bij de Nationale Bank van België op grond van artikel 3:10 WVV, dus
uiteraard ook wanneer de correctie in de jaarrekening het gevolg is van een door de
commissaris geformuleerd voorbehoud omwille van een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening.”
− https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/correctie-van-de-jaarrekening-art-3-19wvv
Wordt er dan beoogd dat een commissaris na het formuleren van een voorbehoud het
bestuursorgaan aanspoort een gecorrigeerde jaarrekening neer te leggen? Zo nodig een vordering in
kort geding instellen opdat hiertoe wordt overgegaan?
Is het mogelijk om dit te verduidelijken? Ik heb het ICCI mee in CC gezet om, indien nodig,
aanvullende overwegingen te geven die bij de formulering van het advies tot stand kwamen.
Met de meeste hoogachting,
Maarten Desmet
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