Editoriaal
E en code “deugdelij k
bestuur” voor KM O’s
Op 21 september heeft de Commissie “Corporate
Governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen” haar definitieve aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur bekendgemaakt aan het grote publiek.
De ondernemerswereld is nu een instrument rijker in
haar zoektocht naar professionalisering en verdere
ontwikkeling. De in de zogeheten “Code Buysse” geformuleerde aanbevelingen strekken er immers toe nietbeursgenoteerde ondernemingen een professioneel
imago te verschaffen naar alle bij de onderneming
betrokken partijen, in het bijzonder naar de banken en
andere financiers toe. Bovendien kan de naleving van
de aanbevelingen bijdragen tot een verhoogde rentabiliteit van de onderneming, en kan zij een belangrijke
rol spelen met het oog op het verzekeren van haar continuïteit. Eveneens kan een efficiënte bestuursstructuur
een troef betekenen naar de recruteringsmarkt toe.
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partner met het oog op de optimale werking van het
auditcomité dat wordt opgericht op voorstel van het
bestuursorgaan.

De Code Buysse richt zich vooral tot de kmo’s, hoewel
de aanbevelingen ook gelden voor de grote nietbeursgenoteerde vennootschappen. Deze laatsten
zullen er evenwel vaak toe geneigd zijn zich te gedragen naar alle of een deel van de aanbevelingen uit de
Code Lippens, de Code die de beursgenoteerde vennootschappen adresseert.

Niet in het minst zullen de accountant en de belastingconsulent zich bijzonder verdienstelijk kunnen maken
als “externe” bestuurder binnen het bestuursorgaan
van een kmo. De externe bestuurder kenmerkt zich
door zijn onafhankelijkheid, en derhalve door zijn
objectieve benadering bij het nemen van
(beleids)beslissingen. De externe accountant en
belastingconsulent zijn juist omgeven door strenge
onafhankelijkheidsvereisten, zodat zij ertoe gehouden
zijn steeds een objectieve houding aan de dag te
leggen. Bovendien is de accountant bedreven in het
nazien en het corrigeren van boekhoudstukken, zodat
hij op een gepaste wijze invulling kan geven aan de
noodzaak die er in vele raden van bestuur bestaat tot
grondige analyse van de jaarrekening.

Dat ons Instituut eveneens actief heeft deelgenomen
aan de werkzaamheden van deze Commissie, zal u wellicht niet verbazen. Zoals in het verleden reeds het geval
was, wordt aan onze leden immers een predominante
rol toebedeeld in het kader van het behoorlijk bestuur
van ondernemingen.
Zo zal de accountant, als bevoorrechte adviseur van
ondernemingen, in eerste instantie garant staan voor
de vertaling van de Code Buysse naar de betrokken
ondernemingen toe, en zal hij de ondernemer sensibiliseren voor de Corporate Governance problematiek.
Eveneens zal hij zich, vanuit zijn opleiding en beroepsbekwaamheid, kwalificeren als de onmiskenbare

Kortom, de accountant en de belastingconsulent vallen
niet weg te cijferen uit het corporate governance debat.
Werk aan de winkel dus !
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