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Werkgroepen zijn door de Bestuursraad van de beroepsvereniging als zodanig erkende
bijeenkomsten van leden, die actief zijn binnen bepaalde deelgebieden/sectoren. Deze
werkgroepen kunnen enkel worden opgericht bij beslissing van de Bestuursraad voor de
opvolging van bepaalde complexe deelgebieden/sectoren.
De leden van de werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het definiëren van de missie van de
werkgroep, alsook voor het opvolgen en periodiek evalueren ervan.
Het voornaamste doel van de werkgroepen is het samenbrengen van competenties in bepaalde
deelgebieden/sectoren waarbij kennisuitwisseling ter bevordering van de uitoefening van het
beroep van erkend revisor centraal staat.
De leden die wensen deel te nemen aan de activiteiten van een werkgroep moeten zich voldoende
bekwaam achten om deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep en stellen hun specifieke
competenties ten dienste van de werking van de werkgroep waarvan zij deel uitmaken.
De leden van de werkgroepen engageren zich om hun bekwaamheden, vaardigheden alsook hun
kennis van de deelgebieden/sectoren op grond waarvan zij lid werden van een werkgroep te
onderhouden en te vervolmaken teneinde hun rol te kunnen vervullen.
De leden van de werkgroepen nemen actief en op een positieve manier deel aan de werking van
hun werkgroep en dragen daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel.
De werkgroep is een collectief orgaan dat de mening van alle leden respecteert, doch dat naar
buiten als een enkele entiteit optreedt in lijn met de genomen besluiten.
De leden van de werkgroepen verbinden zich ertoe om zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op
de vergaderingen van de werkgroep waarvan zij deel uitmaken.
Nuttige informatie door de leden verkregen zal steeds met alle leden van de werkgroep worden
gedeeld tenzij deze vertrouwelijk is.
De leden zien toe op de kwaliteit van de werking van de werkgroep waarvan zij deel uitmaken en
aanvaarden voor hun eigen bijdrage periodiek geëvalueerd te worden.
Integriteit is fundamenteel. De leden van de werkgroepen handelen eerlijk en in goed vertrouwen
in het belang van de beroepsvereniging en haar leden en laten bij de besluitvorming geen
persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen.
De leden van de werkgroepen gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit
hoofde van hun functie beschikken.
De leden van de werkgroepen maken geen gebruik van in hun functie verkregen informatie voor
persoonlijke of commerciële doeleinden , voordat deze informatie ook bekend is bij de leden.
De werkgroepen worden vertegenwoordigd door een voorzitter. De rol van de voorzitter is het
vastleggen van de agenda waarbij elk lid de mogelijkheid heeft een of meerdere punten op de
agenda te plaatsen.
De voorzitters van de werkgroepen kunnen, na overleg met de vertegenwoordigers van de
Bestuursraad binnen de werkgroep, binnen hun deelgebied/sector informatieve contacten
onderhouden met vertegenwoordigers van de toezichthouders. De leden van de werkgroepen
dienen er zich bewust van te zijn dat enkel de Bestuursraad of haar daartoe aangewezen
vertegenwoordigers de beroepsvereniging kunnen vertegenwoordigen.
De leden van de Bestuursraad nemen deel aan de activiteiten van de werkgroepen en brengen
verslag uit bij de Bestuursraad aangaande onder meer de thema’s die besproken worden in de
werkgroepen.
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De werkgroepen bereiden met de hulp van de vertegenwoordiger van het Wetenschappelijk
Secretariaat de adviezen, mededelingen en berichten voor die betrekking hebben op hun
deelgebied/sector. Van de leden van de werkgroepen wordt verwacht dat zij een positieve
houding aannemen ten aanzien van de initiatieven of de vragen om inlichtingen vanwege het
Wetenschappelijk Secretariaat.
De leden van de werkgroepen informeren, via hun voorzitters, de leden van de Bestuursraad van
de ontwikkelingen en aangelegenheden die betrekking hebben op hun deelgebieden/sectoren die
relevant zijn voor de goede werking van de Bestuursraad.
Ten minste één keer per jaar brengen de voorzitters van de werkgroepen verslag uit aan de
ledenvergadering van de beroepsvereniging over de activiteiten van de werkgroepen.
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