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Brussel, 18 februari 2021 

 

Mevrouw de Voorzitster, 
 
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 is nu 
voor goedkeuring overgemaakt aan de federale Minister, bevoegd voor Economie.  
 
Aansluitend op de raadpleging van het College door de Hoge Raad, had u via uw schrijven van 11 
augustus 2020 een aantal opmerkingen overgemaakt op het ontwerp van norm, zoals door de Raad 
van het IBR via het schrijven van 5 juni 2020 voor goedkeuring aan de Hoge Raad voorgelegd.  
 
Wij houden eraan u voor deze nuttige commentaren te bedanken. Deze bemerkingen hebben wij, 
mits uw akkoord, ook aan het IBR overgemaakt. 
 
Ingevolge de hoorzitting met de vertegenwoordigers van het IBR omtrent het ontwerp van norm in het 
kader van de vergadering van de Hoge Raad op 4 september 2020, heeft de Hoge Raad het IBR 
verzocht om het initiële ontwerp van norm op een aantal punten te herformuleren, in toepassing van 
artikel 31, § 1, vijfde lid, van de wet van 7 december 2016.  
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Volgend op dit verzoek tot herformulering, heeft de Voorzitter van het IBR op 27 oktober 2020 een 
aangepaste versie van het ontwerp van norm voor goedkeuring aan de Hoge Raad voorgelegd (zie 
bijlage 1 aan onderhavig schrijven).  
 
Na analyse van de aangepaste versie van het ontwerp van norm, voorgelegd door het IBR op 27 oktober 
2020, heeft de Hoge Raad moeten vaststellen dat er nog een aantal onduidelijkheden bleven bestaan.  
 
Er is dan ook een tweede hoorzitting georganiseerd met de vertegenwoordigers van het IBR op 15 
januari 2021. De Hoge Raad heeft het IBR vervolgens verzocht om een bijkomende bevestiging, alsook 
om het ontwerp van norm op een aantal punten nogmaals te herformuleren.  
 
Via het schrijven van 29 januari 2021 heeft de Voorzitter van het IBR een nieuwe aangepaste versie van 
het ontwerp van norm voor goedkeuring aan de Hoge Raad voorgelegd (zie bijlage 2 aan onderhavig 
schrijven); deze versie is uiteindelijk door de Hoge Raad goedgekeurd ter gelegenheid van zijn 
vergadering van 5 februari 2021 en aan de bevoegde Minister overgemaakt.  
 

* 
*   * 

 
 
 
Naar aanleiding van de goedkeuringsprocedure van het voorliggend ontwerp van norm houdt de 
Hoge Raad eraan uw aandacht te vestigen op de volgende elementen. 
 
De Hoge Raad stelt met genoegen vast dat het IBR, volgend op de injunctie vanwege de Hoge Raad, 
voor het eerst werk heeft gemaakt van het opstellen van een normatief kader, toepasselijk op de 
bedrijfsrevisoren in uitvoering van artikel 31 van de wet van 2016, voor de ziekenfondssector. Van 
belang daarbij is dat dit normatief kader, waarbij nadere toelichting wordt gegeven omtrent de 
uitvoering van de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren in toepassing van de wet van 6 
augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, tot stand is 
gekomen in nauw overleg met de Controledienst voor de ziekenfondsen.  
 
Meer in het bijzonder heeft dit normatief kader betrekking op, enerzijds, de controle van de 
jaarrekening van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen zoals toevertrouwd aan de 
erkende bedrijfsrevisoren, en anderzijds, de verslaggeving die de erkende bedrijfsrevisoren moeten 
uitbrengen bij de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) over de financiële toestand en het 
beheer van de ziekenfondsen en de landsbonden. Uiteraard kan de CDZ de erkende bedrijfsrevisoren 
daarnaast ook nog belasten met bijkomende opdrachten.   
 
 



Conseil supérieur des Professions économiques 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen 

Het verheugt de Hoge Raad dat in voorliggend ontwerp van norm uitdrukkelijk bepaald wordt dat de 
erkende bedrijfsrevisor in zijn verslaggeving aan de Controledienst de “kernpunten van de controle” 
vermeldt, met name de aangelegenheden die het meest significant waren bij de controle.  

Naast de zogenaamde kernpunten van de controle, heeft het IBR ook gevolg gegeven aan het 
uitdrukkelijk verzoek van de Hoge Raad om in de bijlagen bij de norm een model van “opdrachtbrief” 
toe te voegen; dergelijke opdrachtbrief moet worden opgesteld voorafgaand aan de uitvoering van 
de opdracht, omschrijft de opdracht en legt de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de 
revisor vast. 

De Hoge Raad betreurt echter dat er in het ontwerp van norm voorlopig geen specifiek modelverslag 
voor de verslaggeving van de erkende revisor aan de Controledienst omtrent het systeem van interne 
controle en interne audit is opgenomen. Volgens het IBR is het noodzakelijk om vooraf een volledig 
referentiekader uit te werken, waarin niet alleen de opdracht van de erkende revisoren maar 
eveneens de verantwoordelijkheid van de mutualistische entiteiten op het vlak van de interne 
controle, helder op een rijtje worden gezet. Gezien het feit dat het IBR er zich uitdrukkelijk toe 
verbonden heeft om dit aspect samen met de Controledienst verder te analyseren, heeft de Hoge 
Raad geoordeeld dat het ontbreken van een modelverslag ter zake de goedkeuring van de huidige 
versie van het ontwerp niet in de weg mag staan. Wel zal de Hoge Raad de werkzaamheden van het 
IBR in dit verband, in overleg met de Controledienst, nauwgezet opvolgen zodat de voorliggende 
norm op dit punt binnen afzienbare tijd verder kan worden verfijnd en aangevuld.   

Mocht u over het goedkeuringsproces van het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de 
erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten nog bijkomende toelichting wensen, dan 
vernemen we dit graag.  

We houden ons uiteraard ook steeds ter beschikking voor verder overleg. 

Met voorname hoogachting, 


