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Betreft: Openbare raadpleging over bet 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, artikel12, § 1, vijfde lid en artikel 17, § 2, 
5° en 6° van de wet betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen (termijn: 6 mei 2015) 

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting 
van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek 
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor legt de Raad van het IBR 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 ter openbare 
raadpleging voor. Deze openbare raadpleging zallopen van 6 maart 2015 tot 
en met 6 mei 2015. 

Deze (interinstituten)aanbeveling is het gevolg van een samenwerking tussen 
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Beroepsinstituut van 
Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten (lAB). 

1 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 normatieve verplichting betreffende 
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het 
Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 
aspecten bevatten. 
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U vindt in bijlage het ontwerp van aanbeveling. Dit document is eveneens 
beschikbaar op onze website (www.ibr-ire.be, rubrieken "regelgeving I 
normen en aanbevelingen I ontwerpen"). 

Inzake de ingangsdatum van de interinsitutenaanbeveling, benadrukken de 
drie betrokken instituten hun wens dat deze zo snel mogelijk van toepassing 
lS. 

U kunt uw commentaren tot en met 6 mei 2015 overmaken via het volgende 
emailadres: tech@ibr-ire.be. 

Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop 
van de openbare raadplegingsperiade op de website van het IBR worden 
gepubliceerd. 

Met confratemele groeten, 

Daniel KROES 

Voorzitter 

Bijlage: Ontwerp van interinstitutenaanbeveling 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 
artikel10, vijfde lid, artikel12, § 1, vijfde lid, en artikel17, § 2, 5° en 6° van de wet 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen 


