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Geachte Confrater, 
 
Betreft: Verduidelijking van de termen “relevante ethische 

voorschriften” van de internationale standaard ISQC 1  
 
In het kader van de norm inzake de toepassing, krachtens dewelke ISQC 1 in 
werking is getreden in België op 8 augustus 2014 voor wat de controle- en 
beoordelingsopdrachten betreft(2), wenst de Raad van het IBR u eraan te 
herinneren dat de “relevante ethische voorschriften” waarover sprake in ISQC 
1 (para. 1 en 12 (q)), in België meer bepaald betrekking hebben op het 
koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 
bedrijfsrevisoren, de Normen betreffende de onafhankelijkheid van de 
commissaris en artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen, alsook 
diens uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de verplichtingen van de 
bedrijfsrevisoren inzake deontologie.   
 
Met confraternele groeten, 
 

 
 
 
Daniel KROES 

(1) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend 
karakter in hoofde van de bedrijfsrevisoren zoals een norm of een aanbeveling. 
De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van 
een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze 
voortvloeien uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor.  
(2) Norm met betrekking tot de verplichte toepassing van ISQC 1 in België, zoals goedgekeurd 
op 11 maart 2014 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 29 juli 2014 door 
de Minister van Economie in een bericht gepubliceerd in hetBelgisch Staatsblad van 8 augustus 
2014, en dit overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van 
een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van 
bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007. 
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