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MEDEDELING1 2021/15 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   MB/IVB/edw    19.10.2021 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de 

opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit 
(termijn: 18 december 2021) 

 
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van 
het IBR het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij 
de omzetting van een entiteit ter openbare raadpleging voor. 
 
Deze openbare raadpleging zal eindigen op 18 december 2021.  
 
Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de 
Belastingadviseurs en de Accountants.  
 
Als bijlage vindt u de ontwerpnorm. Dit ontwerp zal ook beschikbaar zijn op de 
website van het IBR. 
 
We wijzen erop dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 
werking is getreden vanaf 1 januari 2020. De aan openbare raadpleging 
voorgelegde ontwerpnorm zal pas in werking treden na goedkeuring door zowel 
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen als de minister van Economie. In de 
hiërarchie der normen, heeft een wet echter voorrang op een beroepsnorm. 
 
Om de bedrijfsrevisoren in deze situatie te leiden, raadt de Raad van het IBR aan 
om het aan openbare raadpleging voorgelegde ontwerp van norm anticipatief toe 
te passen bij het opstellen van de verslagen. 

 
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 

mailto:info@ibr-ire.be
mailto:sg@ibr-ire.be


 

Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1 1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be       | 2 

 
U kunt uw commentaren tot en met 18 december 2021 overmaken via het 
volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.  
 
In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken 
van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam 
na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen 
worden gepubliceerd. Wij wijzen erop dat wij, in het kader van de 
goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, 
het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen en de minister van Economie.  
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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