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INTRODUCTIE
In toepassing van de bepalingen van
artikel 23 van de wet van 7 december
2016 tot organisatie van het beroep van
en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren,
maken
bedrijfsrevisoren die wettelijke controles
van de enkelvoudige jaarrekening of
geconsolideerde
jaarrekening
bij
organisaties van openbaar belang
uitvoeren, uiterlijk drie maanden na het
eind van elk boekjaar op hun website
het
jaarlijkse
transparantieverslag
bekend die ze via een elektronische
handtekening bevestigen.
RSM RÉVISEURS D’ENTREPRISES BEDRIJFSREVISOREN
en
RSM
INTERAUDIT
zijn
onafhankelijk
vennootschappen die deel uitmaakt van
het netwerk RSM INTERNATIONAL
hieronder beschreven. Zij sluiten hun
jaarrekeningen op 31 juli van elk jaar af.
Het netwerk herneemt eveneens de
verzekeringsactiviteiten
van
de
natuurlijke persoon van mevrouw
Vinciane Maricq.
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OMSCHRIJVING VAN DE JURIDISCHE
STRUCTUUR EN VAN HET KAPITAAL

De vennootschap RSM RÉVISEURS D’ENTREPRISES BEDRIJFSREVISOREN (B00033) is een burgerlijke
coöperatieve
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid.
Het onderschreven kapitaal bedraagt EUR 18.550
vertegenwoordigd door 1.424 coöperatieaandelen.
De effecten zijn op naam.
De vennootschap RSM INTERAUDIT (B00091) is een
burgerlijke vennootschap die de vorm van een
coöperatieve
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid aangenomen heeft.
Het onderschreven kapitaal bedraagt EUR
205.238,65
vertegenwoordigd
door
10.324
coöperatieaandelen. De effecten zijn op naam.
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BESCHRIJVING VAN HET NETWERK EN VAN
DE JURIDISCHE EN STRUCTURELE
REGELINGEN BINNEN HET NETWERK

Het netwerk RSM International in België (N00003) is
een
onafhankelijke
nationale
organisatie
gespecialiseerd in het verlenen van audit en
assurance,
accountancy
en
fiscaliteit
(www.rsmbelgium.be). Bovendien is zij geaffilieerd
aan het internationaal netwerk RSM INTERNATIONAL
(www.rsm.global). De structuur van dit netwerk is
verder gedetailleerd in het transparantieverslag van

RSM International dat u terugvindt op:
https://www.rsm.global/insights/corporateliterature/rsm-transparency-report-2018
RSM BELGIUM kan op de competentie rekenen van
200 professionals (waaronder 43 vennoten) die
werkzaam zijn in het land en op de capaciteit van
professionals die deel uitmaken van het netwerk
van RSM INTERNATIONAL.
Het netwerk RSM BELGIUM bestaat uit een holding,
de BV CVBA TOELEN CATS DUPONT KOEVOETS, die
een directe of indirecte grote meerderheid bezit in
de andere vennootschappen van de groep,
namelijk, buiten de vennootschapen onderwerp van
dit rapport en de activiteit met betrekking tot
verzekeringsmaatschappijen die in een natuurlijke
persoon word beheerd door Mevrouw Maricq:
•

•
•
•
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BV
BVBA
RSM
INTERFIDUCIAIRE,
vennootschap
van
accountants
en
belastingconsulenten
BV
BVBA
RSM
SERVICES,
middelenvennootschap, intern in het netwerk
BV BVBA RSM CORPORATE FINANCE
BVBA RSM IT Advisory, actief in Risk Advisory
Services.

AUDITKANTOREN DIE TOT HET NETWERK
BEHOREN

De mandaten staan op naam van RSM InterAudit of
RSM Bedrijfsrevisoren.
Ons kantoor is lid van het Forum of firms en is
geaccrediteerd door de PCAOB en de FSMA
(Pensioenfonds).
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LANDEN WAARIN ELK AUDITKANTOOR DAT
TOT HET NETWERK BEHOORT, BEVOEGD IS
ALS WETTELIJKE AUDITOR OF ZIJN
STATUTAIRE ZETEL, CENTRAAL BESTUUR OF
HOOFDVESTIGING HEEFT

De hoofdzetel van RSM Belgium is gelegen te
Brussel. De firma telt 6 exploitatiezetels in België.

OMZET ONTVANGEN VOOR
TOEGESTANE NIETCONTROLEDIENSTEN AAN ENTITEITEN
DIE WORDEN GECONTROLEERD
DOOR HET AUDITKANTOOR

OMZET ONTVANGEN VOOR NIET-

TOTALE OMZET DIE AUDITKANTOREN DIE TOT
HET NETWERK BEHOREN, BEHALEN MET DE
WETTELIJKE CONTROLE VAN JAARLIJKSE
FINANCIËLE OVERZICHTEN EN
GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE
OVERZICHTEN

GECONSOLIDEERDE OMZET VAN HET
RSM NETWERK IN BELGIË
TOTALE OMZET VAN DE
AUDITKANTOREN
OMZET ONTVANGEN VOOR DE
WETTELIJKE CONTROLE VAN
JAARLIJKSE FINANCIËLE
OVERZICHTEN EN
GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE
OVERZICHTEN VAN ORGANISATIES
VAN OPENBAAR BELANG EN
ENTITEITEN DIE BEHOREN TOT EEN
GROEP VAN ONDERNEMINGEN
WAARVAN DE
MOEDERONDERNEMING EEN
ORGANISATIE VAN OPENBAAR
BELANG IS
OMZET ONTVANGEN VOOR DE
WETTELIJKE CONTROLE VAN
JAARLIJKSE FINANCIËLE
OVERZICHTEN EN
GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE
OVERZICHTEN VAN ANDERE
ENTITEITEN
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2017-2018
21.931.257,91 €
11.773.397,32 €
564.950,88 €

3.434.563,46 €

CONTROLEDIENSTEN AAN ANDERE
ENTITEITEN
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419.501,54 €

BESCHRIJVING VAN DE STRUCTUUR VAN HET
BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt in handen
genomen door een of meerdere bestuurders,
vennoten of niet, benoemd door de Algemene
Vergadering.
Momenteel wordt RSM RÉVISEURS D’ENTREPRISES BEDRIJFSREVISOREN beheerd door 5 vennoten en
een externe bedrijfsrevisor en RSM INTERAUDIT door
4 vennoten.
De groep RSM beschikt tevens over een Head of
Audit en over 4 Head of Operations in zijn kantoren
van Zaventem, Antwerpen, Gosselies en Aalst.
De groep heeft ook een remuneratiecomité en een
interne audit- en kwalititeitsfunctie. De rekeningen
worden door een commissaris geauditeerd.

7.354.381,44 €
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BESCHRIJVING VAN HET INTERNE KWALITEITS
CONTROLESYSTEEM EN VERKLARING VAN
HET BESTUURS- EN BEHEERSORGAAN
BETREFFENDE DE DOELTREFFENDHEID VAN
ZIJN WERKING

De groep beschikt over kwalititeitsprocedures die in
overeenstemming zijn met de beginselen van ISQC1
en de wet van 7 december 2016.
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KWALITEITSCONTROLE

De laatste kwaliteitscontroles werden uitgevoerd
tijdens het tweede semester van 2018 door het
College van supervisie van Bedrijfsrevisoren.
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RSM RÉVISEURS D’ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN
en
RSM
INTERAUDIT
passen
de
kwaliteitscontrolemaatregelen
aan
van
het
RSM BELGIUM netwerk zowel op nationaal als
internationaal niveau. Deze werd ontwikkeld om de
overeenstemming van de normen tijdens de
uitvoering van opdrachten van openbaar nut en
andere opdrachten te kunnen nakijken. De
kwaliteitscontrole is gebaseerd op een aantal
kwaliteitscriteria :
•
•
•
•
•

naleving van de ISA controlenormen & normen
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
het
respecteren
van
ethischeen
onafhankelijkheidsregels
de bekwaamheid van de medewerkers
implementatie en toezicht van de werken
het aanvaarden van mandaten

Hij bestaat uit drie grote bestanddelen : de
procedures van interne controle, het voorafgaande
nazicht van de controledossiers voor het vrijgeven
van het commissarisverslag en een periodiek a
posteriori nazicht.

DATUM VAN DE LAATSTE

LIJST VAN DE ENTITEITEN VAN OPENBAAR
BELANG

De entiteiten van openbaar belang worden als
genoteerde vennootschappen bepaald in de zin van
artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, als
kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.
De entiteiten van openbaar belang waar
RSM
RÉVISEURS
D’ENTREPRISES
–
BEDRIJFSREVISOREN OF RSM INTERAUDIT een
wettelijke controle uit voeren, zijn de volgende :
•
•
•
•
•
•

NV Beluga (Beursgenoteerde vennootschap)
SA
Asit
BioTech
(Beursgenoteerde
vennootschap)
SA Compagnie Financière de Neufcour
(Beursgenoteerde vennootschap)
ORES SCRL (Beursgenoteerde vennootschap –
uitgifte van leningen)
Alliance
Batelière
de
la
Sambre
(Verzekeringsmaatschappij)
Contassur
Assurance
vie
(Verzekeringsmaatschappij).

De raad van bestuur is van oordeel dat de interne
controle adequaat is en op een efficiënte wijze werkt.
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10 VERKLARING BETREFFENDE DE

11 VERKLARING BETREFFENDE HET BELEID VAN

ONAFHANKELIJKHEIDSPRAKTIJKEN

DE VOORTGEZETTE OPLEIDING

Onafhankelijkheid is de sokkel van de professionele
inzet van de vennootschappen, van hun vennoten en
medewerkers : zij bestaat uit de onafhankelijkheid
naar geest en naar schijn evenals naar de kracht en
de moed om nee te zeggen wanneer dat nodig is.
Financiële onafhankelijkheid : de financiële
gezondheid van het kantoor en de voorzichtigheid op
het gebied van thesaurie zijn ook essentiële
voorwaarden van onafhankelijkheid; bovendien telt
het kantoor geen klanten die door de verhouding
tussen het gefactureerde ereloon en het totaal van de
erelonen van het kantoor, maken dat het kantoor
afhankelijk zou zijn van die klant.
Elke vennoot en medewerker verklaart jaarlijks
schriftelijk geen financieel belang te hebben met de
gecontroleerde vennootschappen. De vennootschap
en
haar
vennoten
verklaren
de
onafhankelijkheidsregels die door onze procedures,
de wet van 7 december 2016 en door de normen van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en ook die van de
Code of Ethics van IFAC te respecteren.
Strikte
onafhankelijkheidsregels
werden
vastgesteld
door
het
netwerk
RSM INTERNATIONAL.

ook
van

Elke vennoot en medewerker moet minimaal 40 uur
opleiding per jaar volgen.
Capaciteiten en vaardigheden zijn verworven en
ontwikkeld door middel van het beroepsonderwijs, de
voortgezette opleiding, de praktijkervaring en de
begeleiding door meer ervaren personeel.
Naast het volgen van externe opleidingen, is er een
jaarlijks opleidingsprogramma ontwikkeld binnen het
netwerk voor de leden van het personeel, de
medewerkers, de bedrijfsrevisoren en de vennoten
op basis van hun eigen ontwikkelingsbehoeftes.
Onze groep heeft een opleidingsverantwoordelijke
voor al onze servicelijnen.

12 BASIS VAN HET LOON VAN DE VENNOTEN
De vennoten ontvangen een vaste basis bezoldiging
en een veranderlijke bezoldiging in functie van
enerzijds de globale jaarlijkse winst van de
vennootschap en van anderzijds op basis van
kwaliteitscriteria beoordeeld op basis van onderlinge
solidariteit.

De groep heeft een Ethics & Independence
verantwoordelijke die belast is met het toezicht op
deze zaak.
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13 BELEID VAN HET AUDITKANTOOR
BETREFFENDE HET ROULEREN VAN
VOORNAAMSTE VENNOTEN EN PERSONEEL

Brussel, 25 november 2019
(Datum van laatste aanpassing van dt verslag):

De procedure RSM Belgium Quality Assurance and
Risk Containment bevat namelijk al de regels
betreffende de rotatie, zowel in- als extern en vooral
de verplichting om deze rotatie toe te passen voor de
vertegenwoordiger van RSM en dit alle 6 jaar voor de
Pies. De procedure voorziet tevens de toepassing
van een cooling off van 3 jaar voor deze persoon.

SCIV SPRL Thierry Lejuste
Vertegenwooridigd door Thierry Lejuste
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ZAVENTEM
Lozenberg 22 b 2 - B 1932 Zaventem
T +32 (0)2 725 50 04 - F +32 (0)2 725 53 41
ANTWERP
Posthofbrug 10 b 4 - B 2600 Antwerp
T +32 (0)3 449 57 51 - F +32 (0)3 440 68 27
BRUSSELS
chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Brussels
T +32 (0)2 379 34 70 - F +32 (0)2 379 34 79
CHARLEROI
rue Antoine de Saint-Exupéry 14 - B 6041 Gosselies
T +32 (0)71 37 03 13 - F +32 (0)71 37 01 39
MONS
boulevard Sainctelette 97 b - B 7000 Mons
T +32 (0)65 31 12 63 - F +32 (0)65 36 37 07
AALST
Korte Keppestraat 7 bus 52 - B 9320 Erembodegem
T +32 (0)53 75 12 20

interaudit@rsmbelgium.be
interfiduciaire@rsmbelgium.be
intertax@rsmbelgium.be
itadvisory@rsmbelgium.be

WWW.RSMBELGIUM.BE

RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the
trading name used by the members of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm,
each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal
entity of any description in any jurisdiction.
The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered
in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50
Cannon Street, London, EC4N 6JJ.
The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members
of the network are owned by RSM International Association, an association governed
by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.
© RSM International Association, 2019
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