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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2008/11386]
9 SEPTEMBER 2008. — Bericht met betrekking tot de goedkeuring
van de normen inzake de kwaliteitscontrole van de bedrijfsrevisoren

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van de wet van
22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsre-
visoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van
bedrijfsrevisor, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
30 april 2007, is een ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole
ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen en aan de Minister die bevoegd is voor Economie, na het
voorontwerp te hebben uitgemaakt van een publieke consultatie.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2008/11386]
9 SEPTEMBRE 2008. — Avis concernant l’approbation des normes

en matière de contrôle de qualité des réviseurs d’entreprises

Conformément aux dispositions contenues dans l’article 30 de la loi
du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’entreprises et
organisant la supervision publique de la profession de réviseur
d’entreprises, coordonnée par l’arrêté royal du 30 avril 2007, un projet
de normes en matière de contrôle de qualité a été soumis pour
approbation au Conseil supérieur des Professions économiques et au
Ministre ayant l’Economie dans ses attributions, après avoir fait l’objet
d’une consultation publique.
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Deze normen inzake de kwaliteitscontrole, aangenomen door de
Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 11 april 2008, zijn
goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en
door de Minister bevoegd voor Economie. Zij treden in werking op de
dag van de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad. Rekening
houdende met de aanbeveling van de Europese Commissie van
6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors
en auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar
belang controleren, (Publikatie blad van 7 mei 2008) en van eventuele
andere later gepubliceerde regels, zullen deze normen opnieuw
geëvalueerd worden uiterlijk tegen 31 maart 2009 met het oog op
mogelijke aanpassingen.

Brussel, 9 september 2008.

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[C − 2008/05003]

Rechtzetting : Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een afdelingshoofd voor het Agentschap voor
Onderwijscommunicatie : voor de afdeling Klasse van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie van het
beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid (standplaats Brussel) zijn we op zoek naar een
(m/v) : afdelingshoofd

Je leidt de afdeling en stuurt zowel inhoudelijk als organisatorisch het efficiënte productieproces aan voor vier
tijdschriften, zeven internetsites, een tiental elektronische nieuwsbrieven, pedagogische bijlagen, de Lerarenkaart, de
Leerlingenkaart en TV.Klasse. Je geeft inhoudelijk, taalkundig en journalistiek advies en sturing aan de redactionele
medewerkers voor de productie van optimale, doel- en publiekgerichte teksten en tekstsoorten voor alle kanalen. Je
leidt een ploeg van een dertigtal medewerkers en legt contacten met een breed netwerk.

Je participeert actief aan het managementoverleg binnen het eigen agentschap en werkt mee aan de uitwerking,
inhoud en opvolging van de beheersovereenkomst.

Je hebt een licentiaat- of masterdiploma (of je bent een interne kandidaat behorende tot het niveau A) en je hebt
minstens 10 jaar nuttige professionele ervaring (of voor interne kandidaten 6 jaar nuttige professionele ervaring)
waaronder een ruime en relevante ervaring met overheidscommunicatie, geschreven en audiovisuele journalistiek,
uitgeven van bladen, elektronische communicatie... Daarnaast is ervaring in het onderwijs en kennis van de
onderwijswereld en het onderwijsbeleid een bijkomende troef.

Aanbod :

— Een statutaire aanstelling in middenkader in de graad van hoofdadviseur met rang A2M met een proeftijd van
maximum 12 maanden. De titularis van de graad van hoofdadviseur wordt vervolgens bij mandaat aangewezen in de
vacant verklaarde functie van afdelingshoofd.

— Een minimum brutosalaris van 5.414,44 euro per maand voor 10 jaar nuttige professionele ervaring (externe
kandidaten).

— Een minimum brutosalaris van 5.141,29 euro per maand voor 6 jaar nuttige professionele ervaring (interne
kandidaten).

— Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, een aantrekkelijke vakantie-
regeling, maaltijdcheques,...

Interesse ? De uitgebreide functiebeschrijving en het kandidaatstellingsformulier vind je op www.jobpunt.be onder
de knop ’downloads’. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij administrateur-generaal Jo De Ro, e-mail :
jo.dero@ond.vlaanderen.be. Je kandidatuur stuur je uiterlijk op 30 september 2008 naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara
Calmein, Technologielaan 11, 3001 Heverlee, of via mail naar sollicitaties@jobpunt.be.

Ces normes relatives au contrôle de qualité, adoptées le 11 avril 2008
par le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’entreprises, sont approuvées
par le Conseil supérieur des Professions économiques et par le Ministre
ayant l’économie dans ses attributions. Elles sortent leur effet le jour de
la publication de cet avis au Moniteur belge. Tenant compte de la
recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2008 relatif à
l’assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des
cabinets d’audit qui contrôlent les comptes d’entités d’intérêt public
(Journal officiel du 7 mai 2008) et d’autres règles éventuelles pouvant être
publiées ultérieurement, les normes seront à nouveau évaluées au plus
tard le 31 mars 2009 en vue d’effectuer les adaptations nécessaires.

Bruxelles, le 9 septembre 2008.

Le Ministre de l’Entreprise et de la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
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