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MONITEUR BELGE — 19.05.2021 — BELGISCH STAATSBLAD
Gelet op de benoeming van de heer Johan Desmet tot rechter in sociale zaken-zelfstandige bij de arbeidsrechtbank
Gent bij Koninklijk Besluit d.d. 24.10.2012.
Gelet op de herbenoeming van de heer Johan Desmet tot rechter in sociale zaken-zelfstandige laatst bij Koninklijk
Besluit d.d. 31.10.2017.
Gelet op de herbenoeming van de heer Johan Desmet tot rechter in sociale zaken–werkgever-zelfstandige bij de
arbeidsrechtbank Gent – afdeling Gent laatst bij Koninklijk Besluit d.d. 12 juni 2019.
Gelet op het feit dat de heer Johan Desmet op 3 september 2021 de leeftijdsgrens bepaald in artikel 383 § 1 van het
gerechtelijk wetboek bereikt.
Gelet op het feit dat door deze aanwijzing de continuïteit van de dienst en de goede werking van de
arbeidsrechtbank Gent wordt bevorderd temeer daar de heer Johan Desmet vertegenwoordiger is van de rechters in
sociale zaken van de afdeling Gent.
Werd door Carine Saelaert, voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent bijgestaan door Dennis De Vriese,
hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank Gent, volgende beschikking genomen :
De heer Johan DESMET, rechter in sociale zaken-werkgever-zelfstandige bij de arbeidsrechtbank Gent, wordt in
toepassing van artikel 383 § 2 van het gerechtelijk wetboek met ingang van 4 september 2021 aangewezen om in de
arbeidsrechtbank Gent het ambt van plaatsvervangend magistraat in sociale zaken-werkgever-zelfstandige uit te
oefenen.
Deze aanwijzing eindigt, behalve bij wijzigende omstandigheden, op 3 september 2024.
Opgemaakt te Gent op 29 april 2021.
Dennis DE VRIESE,
Hoofdgriffier Arbeidsrechtbank Gent

Carine SAELAERT,
Voorzitter Arbeidsrechtbank Gent
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10 MAI 2021. — Avis relatif à l’approbation de la norme intitulée
« norme relative aux missions des réviseurs d’entreprises agréés
auprès des entités mutualistes »

10 MEI 2021. — Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de
norm, met als titel “norm inzake de opdrachten van de erkende
bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten”

Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision
publique des réviseurs d’entreprises, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) a soumis un projet de norme intitulée “ norme relative aux
missions des réviseurs d’entreprises agréés auprès des entités mutualistes », pour approbation au Conseil supérieur des Professions
économiques et au ministre ayant l’Economie dans ses attributions,
après que le projet ait fait l’objet d’une consultation publique.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van de wet van
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) een ontwerp van norm met als titel “norm inzake de
opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische
entiteiten” ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen en aan de minister bevoegd voor Economie,
nadat het ontwerp het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbare
raadpleging.

Cette norme vise à déterminer les diligences requises à l’égard des
réviseurs d’entreprises agréés (i) dans le cadre de leur mission de
contrôle des comptes annuels des entités mutualistes, (ii) dans le cadre
de la mission visée à l’article 57 de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités (fonction de
signalement) qui a été conﬁée aux réviseurs d’entreprises agréés dans le
prolongement de leur mission de contrôle des comptes annuels, ainsi
que (iii) dans le cadre de certaines autres missions conﬁées par l’Office
de contrôle des mutualités (OCM) aux réviseurs d’entreprises agréés
conformément à l’article 34, § 1er, de la loi du 6 août 1990 précitée.

Deze norm heeft tot doel het vastleggen van de werkzaamheden die
van de erkende bedrijfsrevisoren worden vereist (i) in het kader van
hun controleopdracht van de jaarrekening van de mutualistische
entiteiten, (ii) in het kader van de opdracht beoogd door artikel 57 van
de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen (signaalfunctie) die aan de erkende
bedrijfsrevisoren wordt toevertrouwd in het verlengde van hun
controleopdracht van de jaarrekening, alsook (iii) in het kader van
bepaalde andere opdrachten die de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) aan de erkende bedrijfsrevisoren toevertrouwt overeenkomstig artikel 34, § 1, van voornoemde wet van 6 augustus 1990.

Cette norme contient en annexe un certain nombre de modèles de
rapports, qui doivent être établis par les réviseurs d’entreprises agréés,
ainsi qu’un modèle de lettre de mission.

Deze norm bevat in bijlage een aantal modelverslagen die door de
erkende bedrijfsrevisoren moeten worden opgesteld, alsook een model
van opdrachtbrief.

Cette norme a été adoptée par le Conseil de l’IRE en date du
29 janvier 2021 et a été approuvée par le Conseil supérieur des
Professions économiques, en date du 5 février 2021, et par le ministre
ayant l’Economie dans ses attributions.

Deze norm werd aangenomen door de Raad van het IBR op
29 januari 2021 en werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen op 5 februari 2021, en door de minister bevoegd
voor Economie.

Bruxelles, le 10 mai 2021.
Le Ministre de l’Economie,
P.-Y. DERMAGNE

Brussel, 10 mei 2021.
De Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE

