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MEDEDELING' 2011/11 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent 
sg@ibr-ire.be 

Geachte Confraters, 
Dames, Heren, 

Onze referte 
DS/cs 

Uw referte Datum 1 1 -07- 2011 

Betreft: Publieke raadpleging van de Commissie Corporale Governance 
over de richtlijnen inzake interne controle en risico beheer 

Op 10 januari 2011 heeft de Commissie Corporale Governance de 
richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer gepubliceerd in het kader 
van de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de 
genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot 
wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële 
sector, en van de Belgische Corporale Governance Code 2009. 

De Commissie Corporale Governance heeft besloten een publieke 
raadpleging uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat de richtlijnen 
beantwoorden aan de verwachtingen van de vennootschappen waarvoor ze 
bestemd zijn. Deze raadpleging richt zich voornamelijk tot de 
vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling 
op een gereglementeerde markt. Alle belanghebbende partijen worden 
evenwel ook uitgenodigd om op deze publieke raadpleging te antwoorden. 

De Raad van het IBR moedigt u sterk aan om op deze publieke raadpleging 
te antwoorden wegens de belangrijke rol van de bedrijfsrevisor op dit 
gebied. 

J. 

I De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij K.B. 
21 april 2007, Ss. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zjjn documenten die louter informatieve 
inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een wettelij ke, reg lementaire 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 bevatten. 
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De Commissie Corporale Governance zal de antwoorden die naar 
aanleiding van de publieke raadpleging worden ontvangen, publiceren (mits 
toestemming van de respondenten) en zal onderzoeken of het noodzakelijk is 
wijzigingen aan te brengen in de richtlijnen en in de aanbevelingen van de 
Belgische Corporale Governance Code 2009 voor zover deze zou worden 
herzien. 

U kan de openbare raadpleging terugvinden via de volgende link: 
http://www.corporategovernancecommittee.be/nllinstrumenten/ri chtl ijnen _in 
terne _ controle/default.aspx. 

Gelieve te aanvaarden, geachte Confraters, Dames, Heren, ons blijken van 
oprechte hoogachting. 

Michel DE WOLF 
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