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MEDEDELING' 2011/14 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent 
tech@ibr-ire.be 

Geachte Confrater, 

Onze referentie 
SVB/edw 

Uw referentie Datum 

1 5 -09- 2011 

Betreft: Openbare raadpleging over bet voorontwerp van deontologiscbe Code van 
de bedrijfsrevisoren 

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van bet publiek toezicht op het beroep van 
bedrijfsrevisor legt de Raad van het IBR zijn voorontwerp van deontologische Code van de 
bedrijfsrevisoren ter openbare raadpleging voor. Dit voorontwerp dient te worden 
aangenomen hetzij als een norm, hetzij als een advies aan de Minister van Economie met het 
oog op de goedkeuring van een nieuw koninklijk besluit. 

U vindt in bijlage het voorontwerp van deontologische Code. Dit document is eveneens 
beschikbaar op onze website (www.ibr-ire.be. rubriek "Documentatie", subrubriek 
"Ontwerpen van normen en aanbevelingen"). 

U kunt uw commentaren tot 15 december 20 II 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, 

Michel DE WOLF 
Voorzitter 

Bijlage: Voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren 

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 infonnatieve 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. 


