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Brussel, 17 februari 2021 

Mijnheer de Voorzitter, 

Betreft:  Goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het 
kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng” 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 opdracht van de bedrijfsrevisor in 
het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng, 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 is 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 16 oktober 2020 en 29 januari 2021. 

Naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerp van norm, wenst de Hoge Raad er bij de Raad van 
het IBR uitdrukkelijk op aan te dringen om spoedig werk te maken van de verdere actualisering van het 
bestaand normatief kader toepasselijk op de bedrijfsrevisoren. De Hoge Raad heeft immers moeten 
vaststellen dat diverse bestaande normen, toepasselijk op de bedrijfsrevisoren, nog niet zijn aangepast 
aan het inmiddels gewijzigd wettelijk kader, meer in het bijzonder ingevolge de inwerkingtreding van 
het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Dit is bijvoorbeeld het geval voor 
de norm inzake de fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, de normen inzake de 
controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de 
normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap. 
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Daarnaast zijn door het WVV een aantal nieuwe opdrachten toevertrouwd aan de economische 
beroepsbeoefenaars, maar ontbreekt voorlopig enig normatief kader ter zake.  

Met het oog op duidelijkheid en rechtszekerheid omtrent de uitvoering van deze opdrachten, spoort de 
Hoge Raad u dan ook aan om op korte termijn de nodige normatieve initiatieven ter harte te nemen, 
desgevallend in overleg met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) voor wat 
de gezamenlijke opdrachten betreft. 

Wij danken u alvast voor de bevestiging in uw schrijven van 29 januari 2021 dat de werkzaamheden voor 
de actualisering van de bestaande norm inzake de fusie- en splitsingsverrichtingen volop aan de gang 
zijn en dat hierover binnenkort door het IBR een openbare raadpleging zal worden gelanceerd. Ook wat 
betreft de opdrachten tot beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en 
financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de uitgifte van 
nieuwe aandelen, vaak gepaard gaand met de inbreng in natura) heeft u aangegeven dat de 
werkzaamheden in de schoot van het IBR en het ITAA reeds ver gevorderd zijn.  

Wij kijken met belangstelling uit naar uw verdere berichten en houden ons steeds ter beschikking voor 
overleg. 

Met voorname hoogachting, 


