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De Raad van het Instituut wenst u in kennis te stellen van de praktische
vuistregel voor de procedure van de benoeming en eventuele herbenoeming
van de commissaris (externe auditor), uitgewerkt door de Commissie
Corporate Governance, waarvan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren lid is.
U kan dit document raadplegen op de website van de Commissie Corporate
Governance:
hup ://www .corporatcgovcrnancecommittee.bc/nl/instrumenten/vu istregels e
xteme auditor/default.aspx.

Deze praktische vuistregel is gepubliceerd om tegemoet te komen aan de
Europese evoluties in verband met het auditberoep, waaruit de wens blijkt tot
het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit door de
onafhankelijke commissaris. De keuze van de commissaris is daarbij
cruciaal.

De 'vuistregel voor de procedure van herbenoeming van de externe auditor
ter garantie van een kwaliteitsvolle en transparante audit' dient ter
ondersteuning van de toepassing van bepaling 5.2/20 van de Belgische
Corporate Governance Code betreffende de (her)benoemingsprocedure van
de commissaris.

./...

(I) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de
Koning bij K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn
documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting betreffende
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen bevatten geen adviezen of standpunten van
de Raad van het Instituut.

http://www.corporategovernancecommittee.be/nl/instrumenten/vuistregels_externe_auditor/default.aspx
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Dit is een belangrijke stap voorwaarts ter garantie dat het werk van de
revisor ook beoordeeld wordt op andere criteria dan louter het honorarium.

Voor de mandaten uitgeoefend in genoteerde vennootschappen, onderlijnt de
Raad van het Instituut het belang voor de commissaris om de genoteerde
vennootschappen op proactieve manier te wijzen op het bestaan van deze
praktische vuistregel als het moment van herbenoeming nadert.

Met confratemele groeten,
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