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Brussel, 7 maart 2022 

Mijnheer de Voorzitter, 

Betreft: Goedkeuring van twee ontwerpen van norm van het IBR: 

- ontwerp van “norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de
artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(Nettoactieftest)”

- ontwerp van “norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de
artikelen 5:143 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(Liquiditeitstest)”

Hierbij informeren wij u dat de Hoge Raad voor de Economische Beroepen – in het kader van zijn 
vergadering van 11 februari 2022 – het ontwerp van “norm inzake de opdracht van de commissaris 
voorzien door de artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
(Nettoactieftest)”, enerzijds, en het ontwerp van “norm inzake de opdracht van de commissaris 
voorzien door de artikelen 5:143 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
(Liquiditeitstest)”, aangenomen door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 28 januari 
2022, heeft goedgekeurd, gelet op de inhoud van het ontwerp en rekening houdend met de wettelijke 
voorschriften op het vlak van de procedure.  

Het dossier wordt nu voor goedkeuring overgemaakt aan de federale Minister, bevoegd voor 
Economie.  

Deze goedkeuring door de Hoge Raad volgt op de verschillende versies van de ontwerpen van norm 
die u heeft voorgelegd achtereenvolgens op 2 juni 2021, 1 oktober 2021 en 1 februari 2022, en 
aansluiten op de hoorzittingen die hebben plaatsgevonden op 27 augustus 2021 en 11 februari 2022. 
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Volledigheidshalve informeren wij u dat de Hoge Raad de bevoegde Minister op de hoogte heeft 
gebracht van het feit dat de Hoge Raad geen uitspraak kan doen over de gepastheid van de toevoeging 
van de zinsnede “in alle van materieel belang zijnde opzichten” in de conclusie van het model van 
commissarisverslag in bijlage 2 van de beide ontwerpnormen, maar dat volgens de Hoge Raad, dit 
gebrek aan precisering in de wetgeving de goedkeuring van de voorgelegde ontwerpnormen niet in de 
weg mag staan.   

Verwijzend naar uw uitdrukkelijk verzoek om uw zienswijze omtrent voormelde bekommernis van de 
Hoge Raad publiek te maken, is de Hoge Raad graag bereid om de motivering van het IBR (zoals 
toegelicht ter gelegenheid van de hoorzitting op 11 februari 2022 en weergegeven in het schrijven 
vanwege het IBR van 1 februari 2022 aan de Hoge Raad) ook op de website van de Hoge Raad te 
publiceren. 

Wij houden ons steeds ter beschikking voor verder overleg. 

Met voorname hoogachting, 


