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Na de financiële crisis hebben bedrijven de nodige maatregelen genomen om de risico’s 
beter te identificeren en te beheren. Naar aanleiding hiervan hebben het Instituut van de 
Bedrijfsrevisore), het Institute of Internal Auditors Belgium en de Belgische Vereniging 
van Beursgenoteerde Vennootschappen, met de ondersteuning van de Commissie 
Corporate Governance, nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen moeten de leden 
van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen helpen bij de toepassing 
van de aanbevelingen van de Corporate Governance Code.  
 

1. Doelstelling 
 
Deze richtlijnen dienen het auditcomité te helpen om zijn intereacties met de interne en 
externe auditor te verbeteren, en de doeltreffendheid van de samenwerking tussen 
auditcomité, externe audit en interne audit te verhogen.  

 

 

2. Inhoud 

 
De richtlijnen omvatten:  

• Een beschrijving van de samenwerking tussen het auditcomité, de interne en de 
externe audit in functie van hun respectievelijke taken. Een planning gebaseerd op de 
controlecyclus wordt opgenomen.  

• Vragenlijsten die het auditcomité kan voorleggen om de doeltreffendheid van de 
interne controle- en risicobeheerssystemen en het financiële verslaggevingsproces te 
monitoren.  

• Bijlagen met uittreksels uit het Wetboek van vennootschappen (boek VIII: de 
naamloze vennootschap), de Code 2009, het International Professional Practices 
Framework (IPPF) en de op de externe audit van toepassing zijnde internationale 
controlestandaarden (ISA’s) en Europese regelgeving.  

 

De Integrale versie van de richtlijnen kan gedownload worden op de website van de 

Commissie Corporate Governance :  

http://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/2015.0

2.17_richtlijnen_samenwerking_auditcomite_interne_en_externe_audit_erratum.pdf 

 

    *  * 
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RSM Belgium verleent een assistance multidisciplinaire, objectieve en onafhankelijke bijstand 
van hoge kwaliteit inzake economie en financiën. Onze cultuur is gebaseerd op de mens, de 
ethiek en de competentie. We houden rekening met duurzame ontwikkeling bij alles wat we 
doen. Teneinde adequaat te voldoen op uw behoeften, telt RSM Belgium ongeveer 150 
personen, verdeeld over vijf inplantingen in de drie gewesten van het land.  

Ons departement InterFinance en Governance steunt op vennoten en medewerkers, die 
beschikken over een kennis en een specifieke ervaring op het vlak van corporate 
governance. Wij helpen u om de structuur van uw onderneming te analyseren en om de 
beste beslissingen inzake organisatie en governance, met de hoogste veiligheids- en 
vertrouwensgraad, te nemen.  

  

Nood aan advies of antwoord op uw vragen ? Contacteer Jean-François CATS of 
Déborah FISCHER, Steenweg op Waterloo 1151 – 1180 Brussel 02-379-34-70.  

Sluit aan bij onze groep over de governance op LinkedIn : RSM Belgium Corporate 

Governance group. 
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