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Mevrouw de Voorzitster,

Betreft : Onderhoud met de leden van de Hoge Raad omtrent de kwaliteitscontrole van bedrijfsrevisoren met OOB-mandaten

Wij verwijzen naar onze uitnodiging van 13 februari 2020 met het oog op een vergadering met de leden van de Hoge Raad in verband
met de kwaliteitscontrole van bedrijfsrevisoren met OOB-mandaten, alsook naar de bevestiging die we van het College per mail van 9
maart 2020 mochten ontvangen om aanwezig te zijn op het onderhoud, gepland op woensdag 29 april 2020 om 15u30 in de lokalen van
de Hoge Raad.

Rekening houdend met de huidige gezondheidssituatie en met de maatregelen die in dit verband zijn opgelegd om de verspreiding van
het coronavirus in te dijken, zal deze vergadering helaas niet kunnen plaatsvinden. We zien ons dan ook genoodzaakt om dit onderhoud
te moeten uitstellen.

We zullen, van zodra mogelijk, opnieuw contact met u opnemen met het oog op het vastleggen van een nieuwe datum.

In afwachting hiervan en in voorbereiding van het onderhoud, zouden de leden van de Hoge Raad het op prijs stellen indien u reeds
enige schriftelijke informatie zou kunnen overmaken.

Dank bij voorbaat voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Jean-Marc DELPORTE

Voorzitter
Hoge Raad voor de Economische Beroepen

Le 9 mars 2020 à 16:23, college <college@fsma.be> a écrit :

Geachte,

In antwoord op uw brief van 13 februari 2020, in verband met de uitnodiging van het College, bevestigen wij u dat de datum van
woensdag 29 april om 15u30 is in de kalenders bewaard.

Hoogachtend,

College	van	toezicht	op	de	bedrijfsrevisoren

Collège	de	supervision	des	réviseurs	d’entreprises

info@ctr‐csr.be

Tel.	+32	(0)2	220	54	98

Rue	du	Congrès	12‐14	Congresstraat

B	‐	1000	Bruxelles	–	Brussel

www.ctr‐csr.be

Disclaimer :
This e-mail may contain confidential information which is intended only for the use of the recipient(s) named above. If you have
received this communication in error, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system. Please note
that e-mail messages cannot be considered as official information from the Financial Services and Markets Authority.
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