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MEDEDELING1  2019/19 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   CL     03.12.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Opheffing van een aantal omzendbrieven 
 
 
Bij beslissing van de Raad van het Instituut, worden de volgende omzendbrieven 
opgeheven omdat ze zijn achterhaald of zonder voorwerp zijn geworden:  
 

• Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 
Vlaamse overheid (1 décember 2017) 

• Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de 
methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van 
de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en 
elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië 
voor de jaren 2015 en 2016 (1 april 2015) 

• Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 
Vlaamse overheid (3 maart 2015) 

• Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de 
identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de 
antiwitwaswet (9 april 2013) 

• Omzendbrief 2011/07: Richtlijnen met betrekking tot de implementatie 
van de norm van het IBR betreffende het voorkomen van witwassen (28 
juni 2011) 
 

Deze omzendbrieven blijven raadpleegbaar op de website van het Instituut, onder 
het tabblad Regelgeving en publicaties > Rechtsleer > Archief. 
 

                                                      
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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De volgende omzendbrieven worden eveneens naar het tabblad “Archief” 
verplaatst: 
 

• Omzendbrief D.016/06: Beperking van burgerrechtelijke beroeps-
aansprakelijkheid (21 december 2006) (ingetrokken en vervangen door het 
advies 2019/05) 

• Omzendbrief C.014/04: Beroepsgeheim (7 december 2004) (ingetrokken 
en vervangen door het advies 2019/01) 

• Omzendbrief C.013/04: Beroepsgeheim van de revisor in het kader van 
acquisitieaudits/due diligence (5 april 2004) (ingetrokken en vervangen 
door het advies 2019/01) 

 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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