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Mevrouw de Voorzitster, 
 
 
Betreft:  Kwaliteitscontrole 2020, aangepast aan de gevolgen van de COVID-19-crisis - 

Raadpleging van de Hoge Raad 
 
 
Wij verwijzen naar uw schrijven van 13 oktober 2020 in verband met de controleleidraden voor de 
kwaliteitscontrole 2020 bij bedrijfsrevisoren zonder OOB-mandaten (NON PIE 2020), alsook naar uw 
schrijven van 4 december 2020 in verband met de kwaliteitscontrole 2020 bij bedrijfsrevisoren met 
OOB-mandaten (PIE 2020), in beide gevallen aangepast aan de gevolgen van de COVID-19-crisis.  
 
We hebben eveneens de bijlagen bij deze briefwisseling goed ontvangen (zowel in Nl als in F): 
 NON PIE 2020:  

o Boek 1 “Aanvaarding en Monitoring”  
o Boek 2 “Controleopdrachten” 

 PIE 2020:  
o Werkprogramma PIE Acceptatie en Continuering van Cliëntrelaties; 
o Werkprogramma PIE Relevante Ethische voorschriften; 
o Werkprogramma Monitoring. 

 
Met het oog op de toepassing van artikel 52, § 4, 2de lid van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wenst de Hoge Raad u uit te 
nodigen voor een gedachtewisseling hieromtrent.  
 
Deze ontmoeting tussen de leden van de Hoge Raad en de vertegenwoordigers van het College biedt 
tevens de gelegenheid aan het College om nadere toelichting te geven omtrent de bevindingen en 
vaststellingen ingevolge de kwaliteitscontroles 2019. De leden van de Hoge Raad konden reeds kennis 
nemen van de algemene verslaggeving in dit verband in het Jaarverslag 2019 van het College, maar 
bijkomende precisering omtrent bepaalde aspecten (zoals onder meer inzake het 
proportionaliteitsprincipe en de vastgestelde  tekortkomingen inzake ISQC1) zou op prijs gesteld 
worden. Uiteraard kunnen ook de eventuele gevolgen van de COVID-19-crisis voor de 
kwaliteitscontroles 2020 aan bod komen.  
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Wij nodigen u dan ook uit graag uit voor nader overleg ter gelegenheid van één van de volgende 
vergaderingen van de Hoge Raad: 

- vrijdag 5 februari 2021 om 15u30; of

- vrijdag 26 februari 2021 om 14u30.

Behoudens tegenbericht en ingevolge de huidige gezondheidsmaatregelen vinden de vergaderingen 
van de Hoge Raad online (via Skype) plaats. Het spreekt vanzelf dat wij u op de hoogte zullen houden 
mocht de vergadering toch kunnen plaatsvinden in de kantoren van de Hoge Raad (P/A FOD 
Economie - Atrium C, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel).  

Wij hopen alvast op uw aanwezigheid bij één van de voorgestelde vergaderingen en kijken uit naar 
een bevestiging van uw kant.  

Kan u ons tegelijk de mailadressen van de vertegenwoordigers van het College meedelen, dit met het 
oog op het verzenden van een vergaderverzoek ? Alvast dank bij voorbaat. 

Met voorname hoogachting, 


