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Brussel, 18 februari 2021

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: Goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de erkende
bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten” van het IBR
Hierbij informeren wij u dat de Hoge Raad voor de Economische Beroepen – in het kader van zijn
vergadering van 5 februari 2021 – het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende
bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten, aangenomen door de Raad van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren op 29 januari 2021, 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 ontwerpen van norm die u heeft voorgelegd
achtereenvolgens op 5 juni 2020, 27 oktober 2020 en 29 januari 2021, aansluitend op de injunctie
vanwege de Hoge Raad van 24 juni 2019.
In het kader van de goedkeuringsprocedure van het ontwerp van norm, heeft de Hoge Raad wel
moeten vaststellen dat er helaas geen specifiek modelverslag voor de verslaggeving van de erkende
revisor aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) omtrent het systeem van interne controle
en interne audit is opgenomen.
In overleg met de Controledienst had de Hoge Raad hier nochtans uitdrukkelijk op aangedrongen.
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Rekening houdend met het feit dat het opstellen van dergelijk modelverslag moet worden voorafgegaan
door de uitwerking van een volledig referentiekader, met inbegrip van de verantwoordelijkheden van de
mutualistische entiteiten op het vlak van interne controle, en gelet op de uitdrukkelijke bevestiging
vanwege uw instituut via het schrijven van 29 januari 2021 om dit aspect verder te analyseren, heeft de
Hoge Raad geoordeeld dat het ontbreken van dergelijk modelverslag de goedkeuring van de huidige
versie van het ontwerp niet in de weg mag staan.
Wel dringt de Hoge Raad erop aan dat de vertegenwoordigers van uw instituut deze aangelegenheid
met de Controledienst onderzoeken en bespreken, opdat de voorliggende norm op dit punt binnen
afzienbare tijd verder kan worden verfijnd en aangevuld.
De leden van de Hoge Raad zouden het bijzonder op prijs stellen dat u de Hoge Raad nauwgezet op de
hoogte houdt van de vooruitgang van deze werkzaamheden.
Wij kijken met belangstelling uit naar de verdere evolutie in dit dossier en houden ons steeds ter
beschikking voor overleg.
Met voorname hoogachting,

