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De Voorzitter 

Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be IVB/sha  13/04/2015 
Geachte Confrater, 
 

Betreft: Verlenging termijn openbare raadpleging over het ontwerp van 
aanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe 
accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende 
boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader 
van artikel 10, vijfde lid, artikel 12, § 1, vijfde lid en artikel 17, § 2, 5° 
en 6° van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 

 
Bij mededeling van 6 maart 2015 lichtten wij u in over de openbare raadpleging 
omtrent het ontwerp van aanbeveling (Interinstituten) inzake de opdrachten voor de 
bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe 
erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van art. 
10, vijfde lid, art. 12, §1, vijfde lid, en art. 17, §2, 5° en 6° van de wet betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen. Deze openbare raadpleging was gepland tot 6 
mei 2015.  

 
In het kader van voormelde raadpleging hebben het Instituut van de Accountants en 
de Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en 
Fiscalisten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren de betrokken Voorzitters van de 
rechtbanken van koophandel en hoven van beroep aangesproken en uitgenodigd op 
een vergadering die zal doorgaan op 30 april. Rekening houdend met de tijdspanne 
tussen deze vergadering en de afloop van de openbare raadpleging, acht de Raad 
van het IBR het opportuun om de openbare raadpleging te verlengen met één 
maand.  
 
Het ontwerp van aanbeveling is beschikbaar op onze website (www.ibr-ire.be, 
rubrieken "regelgeving / normen en aanbevelingen / ontwerpen"). 
 
U kunt uw commentaren derhalve tot en met 6 juni 2015 overmaken via het 
volgende emailadres: tech@ibr-ire.be.  
 
Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de 
openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd. 

 
Met de meeste hoogachting,  

 
 
 
 

Daniel KROES 
Voorzitter 

 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/ontwerpen/Pages/default.aspx
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