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MEDEDELING1  2018/10 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   TD/MB/IVB/DS/edw   11/06/2018 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft:  Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet 

van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten 

 
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en 
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR een ontwerp van norm inzake 
de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten ter openbare 
raadpleging voor. Deze openbare raadpleging zal eindigen op 11 augustus 2018.  
 
Als bijlage vindt u het ontwerp van norm. Dit zal ook beschikbaar zijn op de website van het IBR. 
 
U kunt uw commentaren tot 11 augustus 2018 overmaken via het volgende e-mailadres: 
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 confraternele groeten, 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 
Bijlage: Ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming 
van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van 
contanten. 
 

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 
toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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