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ONTWERP VAN NORM INZAKE DE OPDRACHTEN VAN DE ERKENDE BEDRIJFSREVISOREN BIJ DE MUTUALISTISCHE ENTITEITEN 
 

Ontvangen commentaren op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van de Raad van het IBR 
 
 

1. Context 
 
De openbare raadpleging - overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren - omtrent deze ontwerpnorm vond  plaats van 25 maart 
2020 tot 25 april 2020.  
 
Het IBR heeft binnen deze termijn één reactie ontvangen van de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ). De integrale brief werd gepubliceerd op de website van het IBR. 
 
In punt 3 van deze nota wordt een overzicht van de ontvangen commentaren verstrekt alsook het standpunt van de Raad van het IBR, met in voorkomend geval een voorstel tot wijziging van de ontwerpnorm. 
 
De aangepaste ontwerpnorm werd goedgekeurd door de Raad van het IBR op 29 mei 2020. De Raad heeft vastgesteld dat de gepaste procedure werd gevolgd en dat het dan ook niet nodig is om een nieuwe openbare 
raadpleging te organiseren. 
 

2. Voorafgaande opmerkingen 
 
2.1.Enkel de Controledienst voor ziekenfondsen (CDZ) heeft een aantal opmerkingen gemaakt en eventuele aanpassingen voorgesteld. De entiteiten van de mutualistische sector hebben bevestigd dat zij geen opmerkingen 

hebben met betrekking tot het ontwerp van norm.  
 

2.2.Naast de vormelijke opmerkingen benadrukt de CDZ het belang van de onafhankelijkheid en de transparantie van de erkende bedrijfsrevisor met betrekking tot de opdrachten die de CDZ aan de erkende bedrijfsrevisor 
kan toevertrouwen, en in het bijzonder met betrekking tot opdrachten ter beoordeling van de beheersprestaties voor de verplichte verzekeringen.  

 
Deze opdracht ligt namelijk bijzonder gevoelig, aangezien deze bepalend is voor de inhouding op het bedrag van de administratieve uitgaven die aan de mutualistische entiteit worden toegekend.   

 
Daarom wilt de CDZ in het ontwerp van norm een vermelding toevoegen die de relatie van de erkende bedrijfsrevisor met zijn cliënt verduidelijkt voor deze specifieke opdracht, en in het bijzonder met betrekking 
tot de samenwerking met de interne auditdiensten van de mutualistische entiteiten, door te herinneren aan het principe van onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 12 § 2 van de wet van 7 december 2016, alsook 
door te vermelden dat de CDZ, naargelang de aard van de beoogde opdracht, het gebruik van interne auditwerkzaamheden kan verbieden of ten minste kan beperken.  
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3. Standpunt van de Raad inzake de ontvangen commentaren 
 

Onderwerp Naam van 
de 

respondent 

Tekst van het ontwerp Aangebrachte wijziging FR Aangebrachte wijziging NL Standpunt van de Raad 

1. Overwegingen – toevoeging 
van punten 6, 7 en 8 in de 
Nederlandse versie.  

CDZ NIHIL NIHIL Overwegende hetgeen volgt: (…) 
(6) Onderhavige norm beoogt de van de erkende 
bedrijfsrevisor vereiste werkzaamheden vast te 
leggen, in het kader van de controleopdracht van de 
jaarrekening van de mutualistische entiteiten, 
alsook van de opdracht beoogd door artikel 57 van 
de wet van 6 augustus 1990 die aan de erkende 
bedrijfsrevisor wordt toevertrouwd in het verlengde 
van zijn controleopdracht van de jaarrekening. 

(7) Onderhavige norm beoogt daarenboven de van 
de erkende bedrijfsrevisor vereiste werkzaamheden 
vast te leggen in het kader van bepaalde andere 
opdrachten die de CDZ aan de erkende 
bedrijfsrevisoren heeft toevertrouwd.  

(8) Onderhavige norm bevat tevens bepalingen met 
betrekking tot de signaalfunctie. Deze functie 
beoogt de communicatie aan de CDZ van mogelijke 
bijkomende informatie met verwijzing naar artikel 
57 van de wet van 6 augustus 1990 (“De revisoren 
brengen de Controledienst onmiddellijk op de 
hoogte van de leemten, onregelmatigheden en 
overtredingen die zij hebben vastgesteld.”). 
Onderhavige norm werd dan ook uitgewerkt met 
het oog op het vastleggen van de verplichtingen van 
de erkende bedrijfsrevisoren met betrekking tot hun 
opdracht in het kader van het prudentieel toezicht 
van de CDZ, waarvan de modaliteiten zijn 
beschreven doorheen de wettelijke bepalingen, 
waaronder de wet van 6 augustus 1990, en de 
diverse omzendbrieven die door de CDZ worden 
uitgebracht. 

 

De Raad van het IBR stelt vast 
dat punten 6, 7 en 8 van de 
overwegingen niet 
opgenomen zijn in de 
Nederlandse versie van het 
ontwerp van norm. 

2. De CDZ vraagt om in de zin 
hiernaast vermeld te worden 
naast het College, de FSMA 
en/of de Nationale Bank van 
België.  

 

CDZ Overeenkomstig artikel 31, § 1, 5de en 6de lid van 
de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren, werd het Instituut gehoord en 
werd, in voorkomend geval, rekening gehouden 
met de vraag van de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen tot herformulering van 
deze norm op basis van zijn eigen opmerkingen, de 
hoorzitting of de opmerkingen van het College, de 
FSMA en/of de Nationale Bank van België. 

NIHIL NIHIL De Raad van het IBR beslist om 
dit niet te wijzigen, want het 
gaat om een zin die 
overgenomen werd uit artikel 
31, §1, lid 5 en 6, van de wet 
van 7 december 2016 tot 
organisatie van het beroep van 
en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren. 
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3. Toepassingsgebied – De 
verzekeringsmaatschappijen 
van onderlinge bijstand 
zouden niet onder deze 
norm moeten vallen. 
Bovendien vallen de 
regionale maatschappijen 
van onderlinge bijstand, die 
nog niet formeel 
gelegaliseerd werden, onder 
de term “maatschappijen 
van onderlinge bijstand”.  

 

CDZ 1. Onderhavige norm is van toepassing op de 
uitvoering door de erkende bedrijfsrevisoren 
van de opdrachten zoals beschreven in 
paragraaf 2 van onderhavige norm, bij de 
volgende mutualistische entiteiten: 

(i) De verzekeringsinstellingen zoals 
gedefinieerd door de federale 
wetgeving en deze van de 
deelstaten; 

(ii) De Landsbonden van ziekenfondsen; 
(iii) De ziekenfondsen; 
(iv) De maatschappijen van onderlinge 

bijstand  
  

 1. La présente norme est applicable à l’exécution 
par les réviseurs d’entreprises agréés des missions 
décrites au paragraphe 2 de la présente norme, 
auprès des entités mutualistes suivantes : 

 (i) Les organismes assureurs tels que définis dans les 
législations fédérales et des entités fédérées ; 

 (ii) Les unions nationales de mutualités ; 
(iii) Les mutualités ; 
(iv) Les sociétés mutualistes autres que celles visées 
à l’article 43bis, § 5 et à l’article 70, §§ 6 et 7 de la 
loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux 
unions nationales de mutualités (ci-après : « les 
sociétés mutualistes »). 
(v) Les sociétés mutualistes régionales. 
 
 

 1. Onderhavige norm is van toepassing op de 
uitvoering door de erkende bedrijfsrevisoren van de 
opdrachten zoals beschreven in paragraaf 2 van 
onderhavige norm, bij de volgende mutualistische 
entiteiten: 

(i) De verzekeringsinstellingen zoals gedefinieerd 
door de federale wetgeving en deze van de 
deelstaten; 
(ii) De Landsbonden van ziekenfondsen; 
(iii) De ziekenfondsen; 
(iv) De maatschappijen van onderlinge bijstand 
andere dan deze beoogd door artikel 43bis, §5 en 
artikel 70, §§6 en 7 van de wet van 6 augustus 1990 
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen (hierna: “de maatschappijen van 
onderlinge bijstand”).; 
 

De Raad gaat akkoord met het 
feit dat de norm niet van 
toepassing is op 
verzekeringsmaatschappijen 
van onderlinge bijstand en past 
de definitie van 
“maatschappijen van 
onderlinge bijstand” aan om 
hierin ook regionale 
maatschappijen van 
onderlinge bijstand op te 
nemen.  
 
Er moet op gewezen worden 
dat punt (i) niet is opgenomen 
in het voorstel van de CDZ, wat 
een vergetelheid lijkt te zijn 
aangezien de HZIV en de Kas 
der geneeskundige verzorging 
van HR Rail onder de norm 
vallen en deel uitmaken van 
punt (i). 

4. Toepassingsgebied – De CDZ 
stelt voor om het woord 
“ziekte” in “aanvullende 
ziekteverzekering” in 
paragrafen 2. (i) en 2. (iii) te 
schrappen.  

 

CDZ 2. (…)  de aanvullende ziekteverzekering (…)  NIHIL NIHIL De Raad stelt vast dat de term 
“aanvullende verzekering” nog 
niet gedefinieerd werd in het 
ontwerp van norm en dat in de 
wet van 26 april houdende 
diverse bepalingen inzake de 
organisatie van de aanvullende 
ziekteverzekering ook 
gesproken wordt van de 
“aanvullende 
ziekteverzekering”.  
 

5. Toepassingsgebied – verzoek 
om de opdrachten in het 
kader van een fusie van 
ziekenfondsen uit te werken 

 

CDZ NIHIL NIHIL NIHIL De Raad stelt vast dat de 
huidige norm enkel van 
toepassing is op opdrachten 
die specifiek zijn voor de sector 
van de ziekenfondsen en dat 
de opdrachten in geval van een 
fusie van ziekenfondsen, die 
gelijkaardig is aan elke andere 
opdracht ivm een fusie, dus 
niet in deze norm uitgewerkt 
moeten worden. Voor wat de 
opdrachten in geval van een 
fusie betreft, kan men 
verwijzen naar de betreffende 
normen van het Instituut van 
de bedrijfsrevisoren.  
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6. Definities – schrappen van 
de term “regionale 
maatschappijen van 
onderlinge bijstand”. 

CDZ 6. (v) “mutualistische entiteiten”: de 
verzekeringsinstellingen zoals gedefinieerd 
door de federale wetgeving en deze van de 
deelstaten, de landsbonden van 
ziekenfondsen, de ziekenfondsen, de 
maatschappijen van onderlinge bijstand 
andere dan deze beoogd door artikel 43bis, §5 
en artikel 70, §§6 en 7 van de wet van 6 
augustus 1990 en de regionale maatschappijen 
van onderlinge bijstand; 
 

6. (v) « entités mutualistes » : les organismes 
assureurs tels que définis dans les législations 
fédérales et des entités fédérées, les unions 
nationales de mutualités, les mutualités et , les 
sociétés mutualistes autres que celles visées à 
l’article 43bis, § 5 et à l’article 70, §§ 6 et 7 de la 
loi du 6 août 1990 , et les sociétés mutualistes 
régionales ; 
 

6.(v) “mutualistische entiteiten”: de 
verzekeringsinstellingen zoals gedefinieerd door de 
federale wetgeving en deze van de deelstaten, de 
landsbonden van ziekenfondsen, de ziekenfondsen 
en, de maatschappijen van onderlinge bijstand 
andere dan deze beoogd door artikel 43bis, §5 en 
artikel 70, §§6 en 7 van de wet van 6 augustus 1990 
en de regionale maatschappijen van onderlinge 
bijstand; 

 

Zoals in punt 3 hierboven stelt 
de Raad vast dat de regionale 
maatschappijen van 
onderlinge bijstand reeds 
vallen onder “andere dan deze 
beoogd door artikel 43bis, §5 
en artikel 70, §§6 en 7 van de 
wet van 6 augustus 1990 
betreffende de ziekenfondsen 
en de landsbonden van 
ziekenfondsen”. 

7. Definities – verzoek tot 
wijziging van de definitie van 
“aanvullende verzekering 
(AV)” (+ voorstel) 

CDZ 6. (viii) “aanvullende verzekering” of “AV”: de 
diensten beoogd door artikel 3, lid 1, b) en c) en lid 
2 van de wet van 6 augustus 1990. 

6. (viii) « assurance complémentaire » ou « AC » : 
les services visés à l’article 3, alinéa 1er, b) et c), et 
l’alinéa 2  de la loi du 6 août 1990 et à l’article 67, 
alinéa 5, de la loi du 26 avril portant des dispositions 
diverses en matière de l’organisation de l’assurance 
maladie complémentaire (I). 

6. (iii) “aanvullende verzekering” of “AV”: de 
diensten beoogd door artikel 3, lid 1, b) en c) en lid 
2 van de wet van 6 augustus 1990 en artikel 67, 
eerste lid, van de wet van 26 april 2010 houdende 
diverse bepalingen inzake de organisatie van de 
aanvullende ziekteverzekering (I). 

De Raad gaat akkoord met dit 
voorstel tot wijziging.  

8. Controle van de jaarrekening 
van mutualistische entiteiten 
– voorstel om een paragraaf 
toe te voegen die 
gelijkaardig is aan §24 voor 
de aanvullende verzekering.  

CDZ 24.  De erkende bedrijfsrevisor dient een 
omstandig verslag op te stellen omtrent het 
resultaat van zijn controle betreffende de VV 
binnen de vereiste termijnen, zodra de 
informatie verstrekt door de algemene raad 
van het RIZIV inzake het afsluiten van de 
rekening “RIZIV” beschikbaar is. 

 
 

NIHIL NIHIL De Raad stelt vast dat 
paragraaf 24 specifiek 
betrekking heeft op de 
verplichte verzekering met 
betrekking tot de controle van 
de jaarrekening van de 
mutualistische entiteit en dat 
het niet nodig is om een 
soortgelijke paragraaf met 
betrekking tot de aanvullende 
verzekering toe te voegen. De 
aanvullende verzekering wordt 
behandeld in par. 21.   

9. Controle van de jaarrekening 
+ Verslag aan de 
Controledienst over de 
financiële toestand en het 
beheer van de 
mutualistische entiteiten – 
verzoek tot vervanging van 
de term “landsbond” door 
“verzekeringsinstelling” in 
§25, 31, 39 (nieuw §40), 41 
(n. 42), 42 (n. 43), A21 (n. 
A22). 

CDZ 25.  In het commissarisverslag met 
betrekking tot de VV van de landsbond, dient 
de erkende bedrijfsrevisor de 
resultatenrekening te identificeren door het 
globaal resultaat te detailleren, in 
voorkomend geval uitgesplitst volgens het 
boni/mali van het boekjaar voor de 
geneeskundige verzorging en de verwerking 
ervan, alsook voor de administratiekosten. 
(par. A11) 

31.   Wat de financiële toestand van de AV 
betreft, indien dit van toepassing is, dient de 
erkende bedrijfsrevisor jaarlijks een 
afzonderlijk verslag op te stellen voor elke 
gecontroleerde juridische entiteit. Wat de VV 
betreft dient een enkel verslag te worden 
opgesteld en dit op het niveau van elke 
landsbond. 

39.  De erkende bedrijfsrevisor dient één 
verslag van feitelijke bevindingen per 

25.  Dans le rapport du commissaire relatif à 
l’AO de l’union nationalel’organisme assureur, 
le réviseur d’entreprises agréé doit identifier le 
compte de résultats en détaillant le résultat 
global, ventilé, si d’application, selon le 
boni/mali de l’exercice pour les soins de santé 
et son affectation, ainsi que pour celui des frais 
d’administration. (par. A11) 

31.  En ce qui concerne la situation financière 
de l’AC, lorsque cela s’applique, le réviseur 
d’entreprises agréé doit établir annuellement 
un rapport distinct pour chaque entité 
juridique contrôlée. En ce qui concerne l’AO, 
un seul rapport doit être établi, et ce, au 
niveau de chaque union nationaleorganisme 
assureur. 

4039. Le réviseur d’entreprises agréé doit 
établir un seul rapport de constatation de faits 
par organisme assureurunion nationale  à 
adresser à l’OCM en remplissant des 

25. In het commissarisverslag met betrekking tot de 
VPV van de verzekeringsinstellinglandsbond, dient 
de erkende bedrijfsrevisor de resultatenrekening te 
identificeren door het globaal resultaat te 
detailleren, in voorkomend geval uitgesplitst 
volgens het boni/mali van het boekjaar voor de 
geneeskundige verzorging en de verwerking ervan, 
alsook voor de administratiekosten. (par. A11) 

31. Wat de financiële toestand van de AV betreft, 
indien dit van toepassing is, dient de erkende 
bedrijfsrevisor jaarlijks een afzonderlijk verslag op 
te stellen voor elke gecontroleerde juridische 
entiteit. Wat de VPV betreft dient een enkel verslag 
te worden opgesteld en dit op het niveau van elke 
verzekeringsinstellinglandsbond. 

4039. De erkende bedrijfsrevisor dient één verslag 
van feitelijke bevindingen per 
verzekeringsinstellinglandsbond uit te brengen aan 
de CDZ middels het invullen van vragenlijsten, 
jaarlijks bepaald door de CDZ. 

De Raad neemt nota van het 
feit dat het verslag van de 
controle van de jaarrekening 
van de VP en het verslag aan de 
CDZ over de financiële 
toestand en het beheer van de 
mutualistische entiteiten ook 
betrekking hebben op de HZIV 
en de Kas der geneeskundige 
verzorging van HR Rail, die niet 
onder de term “landsbond” 
vallen. Bovendien betreft het 
verslag met betrekking tot de 
domeinen en jaarlijkse 
performantie-indicatoren ook 
de Kas der geneeskundige 
verzorging van HR Rail.  
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landsbond uit te brengen aan de CDZ middels 
het invullen van vragenlijsten, jaarlijks 
bepaald door de CDZ. 

41.  Voorafgaand aan het uitbrengen van het 
verslag, dient de erkende bedrijfsrevisor een 
formeel tegensprekelijk debat met de 
landsbond te organiseren en, in alle 
onafhankelijkheid, rekening houden met de 
geformuleerde opmerkingen. Wanneer de 
opmerkingen op de inhoud van het verslag 
het gevolg zijn van een meningsverschil dient 
de erkende bedrijfsrevisor dit te vermelden 
in zijn definitief verslag. (par. A21) 

42. (…) 
- een verklaring inzake de verspreiding van 
het verslag (beperkt tot de landsbond en de 
CDZ).  

 

A21.  Het bestaan van of het gebrek aan 
opmerkingen zal nuttig geformaliseerd worden in 
een formeel schrijven opgesteld door de 
landsbond gericht aan de erkende bedrijfsrevisor. 

questionnaires qui sont annuellement 
décidées par l’OCM.  

421. Préalablement à l’émission du rapport, le 
réviseur d’entreprises agréé doit organiser un 
débat contradictoire formel avec l’organisme 
assureurunion nationale et en toute 
indépendance, tenir compte des observations 
formulées. Lorsque les observations formulées 
sur le contenu du rapport traduisent des 
divergences de vues, le réviseur d’entreprises 
agréé doit les mentionner dans le rapport 
définitif. (par. A21) 

432. (…) 
- Une mention concernant la diffusion du 
rapport (limitée à l’organisme assureurunion 
nationale et l’OCM). 

A21. L’existence ou l’absence d’observations 
sera utilement formalisée par un courrier 
formel établi par l’organisme assureurunion 
nationale adressé au réviseur d’entreprises 
agréé. 

 

421. Voorafgaand aan het uitbrengen van het 
verslag, dient de erkende bedrijfsrevisor een 
formeel tegensprekelijk debat met de 
verzekeringsinstellinglandsbond te organiseren en, 
in alle onafhankelijkheid, rekening houden met de 
geformuleerde opmerkingen. Wanneer de 
opmerkingen op de inhoud van het verslag het 
gevolg zijn van een meningsverschil dient de 
erkende bedrijfsrevisor dit te vermelden in zijn 
definitief verslag. (par. A21) 

432. (…) 

- een verklaring inzake de verspreiding van het 
verslag (beperkt tot de 
verzekeringsinstellinglandsbond en de CDZ).  

A21. Het bestaan van of het gebrek aan 
opmerkingen zal nuttig geformaliseerd worden in 
een formeel schrijven opgesteld door de 
verzekeringsinstellinglandsbond gericht aan de 
erkende bedrijfsrevisor. 

 

 

10. Verslag aan de 
Controledienst over de 
financiële toestand en het 
beheer van de 
mutualistische entiteiten – 
de aangelegenheden worden 
niet vereist door het RIZIV, 
maar de staten worden ook 
aan het RIZIV meegedeeld.  

CDZ A13.  De te behandelen aangelegenheden, 
vereist door de CDZ en het RIZIV, betreffen 
de auditstrategie, de waarderings- en 
toerekeningsregels, een analyse van de 
balans en de resultatenrekening, alsook van 
de uitgaven en ontvangsten voor rekening 
van het RIZIV, de naleving van de neerlegging 
van de jaarrekening, een globale beoordeling 
van het getrouw beeld van de jaarrekening, 
de overeenstemming ervan met de 
boekhouding meegedeeld aan de CDZ alsook 
een synthese van de voornaamste punten die 
voortvloeien uit de analyse van de 
jaarrekening. 

 

 

A13. Les points à traiter, tels que requis par 
l’OCM et l’INAMI, sont relatifs au déroulement 
de la mission, à la stratégie d’audit, aux règles 
d’évaluation retenues, une analyse du bilan et 
des comptes de résultats ainsi que des dépenses 
et recettes pour compte de l’INAMI, du respect 
du dépôt des comptes annuels, une synthèse 
appréciative quant à l’image fidèle des comptes 
annuels, à la concordance avec la comptabilité 
des états communiqués à l’OCM et l’INAMI ainsi 
que les principaux éléments ressortant de 
l’analyse des comptes annuels. 

 

A13. De te behandelen aangelegenheden, vereist 
door de CDZ en het RIZIV, betreffen de 
auditstrategie, de waarderings- en 
toerekeningsregels, een analyse van de balans en de 
resultatenrekening, alsook van de uitgaven en 
ontvangsten voor rekening van het RIZIV, de 
naleving van de neerlegging van de jaarrekening, 
een globale beoordeling van het getrouw beeld van 
de jaarrekening, de overeenstemming ervan met de 
statenboekhouding meegedeeld aan de CDZ en het 
RIZIV alsook een synthese van de voornaamste 
punten die voortvloeien uit de analyse van de 
jaarrekening. 

 

De Raad gaat akkoord met de 
correctie.  

11. Domeinen en jaarlijkse 
performantie-indicatoren 
voor de VP – toevoeging van 
een vermelding van het 
onafhankelijkheidsprincipe 
(zie 2. Voorafgaande 
opmerkingen).  

CDZ 7.  De erkende bedrijfsrevisor dient de 
deontologische beginselen na te leven zoals 
vastgesteld door de wet van 7 december 
2016 tot organisatie van het beroep van en 
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. 

 

 

7. Le réviseur d’entreprises agréé doit 
respecter les exigences déontologiques tels 
que définies par la loi du 7 décembre 2016 
portant organisation de la profession et de la 
supervision publique des réviseurs 
d'entreprises, en ce compris celles portant sur 
l’indépendance. 

 
37. Conformément à l’article 12 § 2 de la loi du 7 
décembre 2016 portant organisation de la 

7. De erkende bedrijfsrevisor dient de 
deontologische beginselen na te leven zoals 
vastgesteld door de wet van 7 december 2016 tot 
organisatie van het beroep van en het publiek 
toezicht op de bedrijfsrevisoren,  met inbegrip 
degenen die te maken hebben met 
onafhankelijkheid. 

37. Overeenkomstig artikel 12 § 2 van de wet van 7 
december 2016 tot organisatie van het beroep van 
en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, 

De Raad gaat akkoord met het 
feit dat het 
onafhankelijkheidsprincipe 
van de bedrijfsrevisor van 
groot belang is in het kader van 
opdrachten die de CDZ kan 
toevertrouwen aan erkende 
bedrijfsrevisoren en dat het 
nuttig is om dit te specificeren 
in een nieuwe paragraaf 37, 
alsook in paragraaf 7 
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profession et de la supervision publique des 
réviseurs d'entreprises, le réviseur d’entreprises 
agréé doit s’acquitter des missions qui lui sont 
confiées par l’OCM en toute indépendance vis-à-vis 
de l’entité mutualiste et notamment de ses 
départements d’audit interne, tout en respectant 
les exigences de la norme ISA 610 (Révisée) 
Auditeurs internes. (par. A21) 

dient de erkende bedrijfsrevisor bij het vervullen 
van de hem door de CDZ toevertrouwde opdracht in 
volledige onafhankelijkheid tegenover de 
mutualistische entiteit en in het bijzonder de 
interne audit te handelen, met inachtneming van de 
vereisten van ISA 610 (Herzien), Interne Auditors. 
(par. A21) 

 

(gemeenschappelijke 
bepalingen voor alle 
opdrachten).  

12. Domeinen en jaarlijkse 
performantie-indicatoren 
voor de VP – toevoeging van 
een vermelding met 
betrekking tot het feit dat de 
CDZ het gebruik van interne 
auditwerkzaamheden kan 
beperken of verbieden (zie 
2. Voorafgaande 
opmerkingen).  

CDZ NIHIL A19.  Par référence à l’article 34 de la loi du 6 
août 1990, l’OCM peut charger les réviseurs 
d’entreprises agréés de missions spécifiques. 
Selon la nature de la mission visée, l’OCM peut 
interdire ou limiter le recours à l’assistance 
directe, telle que définie par la norme ISA 610, 
par. 14 (b), de l’audit interne de l’entité 
mutualiste. 

 

A19. Uit de lezing van artikel 34 van de wet van 6 
augustus 1990 volgt dat de CDZ de erkende 
bedrijfsrevisoren met bepaalde opdrachten kan 
belasten. Afhankelijk van de aard van de beoogde 
opdracht, kan de CDZ het gebruik van directe 
ondersteuning, zoals gedefinieerd in ISA 610 (par. 
14b), van de mutualistiche entiteit verbieden of 
beperken. 

 

De Raad interpreteert “het 
gebruik van interne 
auditwerkzaamheden” als een 
gebruik van directe 
ondersteuning, zoals bepaald 
door ISA 610 (par. 14(b)). De 
Raad gaat akkoord met het 
formeel preciseren dat de 
Controledienst, met 
betrekking tot opdrachten 
waarmee de CDZ erkende 
bedrijfsrevisoren kan belasten 
en afhankelijk van de aard van 
de beoogde opdracht, het 
gebruik van directe 
ondersteuning van de interne 
audit kan verbieden of ten 
minste beperken. 

13. Gemeenschappelijke kosten 
– toevoeging van punt (vi) in 
paragraaf 53 in de 
Nederlandse versie.  

CDZ 52.  In het kader van de beoordeling van de 
toerekeningsmethode van de 
gemeenschappelijke werkingskosten enerzijds 
aan de VV en anderzijds aan de diensten of 
groepen van diensten van de AV dient de 
bedrijfsrevisor de volgende werkzaamheden uit te 
voeren: 

(i) Analyse van de toerekeningsmethode die 
werd vastgesteld door de effectieve 
leiding in het licht van het verworven 
inzicht in het kader van zijn controle van 
de jaarrekening; 

(ii) Actualiseren van zijn inzicht in de 
mutualistische entiteiten en hun 
omgeving; 

(iii) Actualiseren van zijn inzicht in de wet- en 
regelgeving; 

(iv) Analyse van de beschikbare documentatie 
ter onderbouwing van de 
toerekeningsmethode vastgesteld door 
de effectieve leiding; 

NIHIL 532. In het kader van de beoordeling van de 
toerekeningsmethode van de gemeenschappelijke 
werkingskosten enerzijds aan de VPV en anderzijds 
aan de diensten of groepen van diensten van de AV 
dient de bedrijfsrevisor de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

(i) Analyse van de toerekeningsmethode die 
werd vastgesteld door de effectieve leiding 
in het licht van het verworven inzicht in het 
kader van zijn controle van de jaarrekening; 

(ii) Actualiseren van zijn inzicht in de 
mutualistische entiteiten en hun omgeving; 

(iii) Actualiseren van zijn inzicht in de wet- en 
regelgeving; 

(iv) Analyse van de beschikbare documentatie 
ter onderbouwing van de 
toerekeningsmethode vastgesteld door de 
effectieve leiding; 

(v) Verzamelen en evalueren van de informatie 
van de effectieve leiding met betrekking tot 
de toerekeningsmethode; 

De Raad van de IBR neemt 
nota van deze vergetelheid in 
de Nederlandse versie. 
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(v) Verzamelen en evalueren van de 
informatie van de effectieve leiding met 
betrekking tot de toerekeningsmethode; 

(vi) Verzamelen en evalueren van de 
informatie van de effectieve leiding met 
betrekking tot de werkmethode en de 
rapportering aan de CDZ. 

 

(v)(vi) Verzamelen en evalueren van inlichtingen 
bij het hoofd van de Interne Audit met 
betrekking tot de toerekeningsmethode;  

(vi)(vii) Verzamelen en evalueren van de informatie 
van de effectieve leiding met betrekking tot 
de werkmethode en de rapportering aan de 
CDZ. 

 
14. Vraag met betrekking tot de 

correcte vertaling van 
« caractère significatif » en 
« materialiteit » in het 
Nederlands in § A31 (ervoor 
§ A30). 

CDZ A30.  Hoewel de wet niet uitdrukkelijk het begrip 
“materialiteit” bij de vaststellingen voorziet, 
betreffen de verwachtingen van de CDZ enkel de 
onderwerpen die een aanzienlijke invloed kunnen 
uitoefenen op de situatie van de mutualistische 
entiteit, hetzij vanuit financieel oogpunt, hetzij 
inzake de boekhoudkundige en administratie 
organisatie of de interne beheersing. Er wordt een 
zekere beoordelingsmarge gelaten aan de 
erkende bedrijfsrevisor die moet oordelen of 
onderwerpen potentieel van materieel belang zijn 
of niet. (…) 

 

NIHIL NIHIL De Raad van het IBR gaat 
akkoord met de vertaling 
aangezien het de officiële 
vertaling van deze term is in 
de audit.  


