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Vinck Ingrid 

From: 

Sent: 

To: 

Veerle Catry [veerle.catry@bdo.be] 

lundi 14 septembre 200912:49 

tech@ibr-ire.be 

h'O U \'L~ 

1 ~ SEP. 2009 

L------------.----
Subject: FW: Mededeling aan de bedrijfsrevisoren - Openbare raadpleging over het ontwerp van Normen inzake 

de toepassing van de ISA's in Belgiê 

Attachments: Openbare raadpleging over het ontwerp van Normen inzake de toepassing van de ISA's in Belgiê 
090709.pdf; bijlage ISA.pdf 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Wij verwijzen naar de mededeling van 6 juli 2009 met betrekking tot de openbare raadpleging over het ontwerp van 
Normen inzake de toepassing van de ISA's in België. 

Via deze weg willen wij u informeren dat BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA geen opmerkingen heeft bij deze 
ontwerp normen. 

We sluiten ons aan bij het voorstel om de ISA's voor alle entiteiten verplicht te maken, onafhankelijk van de grootte. 
Rekening houdend met het principe van "an audit is an audit" is het niet gepast om verschillende auditnormen te 
hanteren voor hetzelfde niveau van assurance. De ISA's laten voldoende ruimte tot aanpassing om ze ook bij kleinere 
entiteiten toe te passen. De voorgestelde gefaseerde invoering moet alle bedrijfsrevisoren toelaten om zich ruim op 
voorhand bij het scholen en voor te bereiden op de invoering van de ISA's. Wij vertrouwen erop dat het IBR de nodige en 
gepaste maatregelen zal nemen om haar leden bij te staan bij de invoering van de ISA's. 

Met vriendelijke groeten, Kind regards, 

Veerle Catry 

AuditorsAccountantsAdvisors 
********************************** 
BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg Ven CVBA I Guldensporenpark 100 (BLOK K) I B-9820 Merelbeke 
Tel: +329210 54 10 I Fax: +329 2324340 I Mobile: +32475 50 66 51 I E-mail: veerle.catry@bdo.be I Web: www.bdo.be 

From: sg@ibr-ire.be [mailto:sg@IBR-IRE.BE] 
Sent: donderdag 9 juli 2009 16:29 
Subject: Mededeling aan de bedrijfsrevisoren - Openbare raadpleging over het ontwerp van Normen inzake de toepassing 
van de ISA's in België 

Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

Hierbij vindt u de mededeling van de Voorzitter op 6 juli 2009 betreffende de openbare raadpleging over het ontwerp van 
Normen inzake de toepassing van de ISA's in Belgiê. 

«Openbare raadpleging over het ontwerp van Normen inzake de toepassing van de ISA's in Belgiê 090709.pdf» 
«bijlage ISA.pdf» 

Met oprechte hoogachting, 

David Szafran 

14/09/2009 
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Secretaris-generaal 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (Koninklijk Instituut) 

Arenbergstraat 13 

B-1000 Brussel 

Tel. + 32 (0)2 512 51 36 

Fax. + 32 (0)25127886 

E-mail: d.szafran@ibr-ire.be 

Internet: www.accountancy.be 

"This e-mail.andanyattachmentsthereto.isintended only for use by the addressee(s) named herein and may contain 
legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient, please note that any review, 
dissemination, disclosure, alteration, printing, copying or transmission of th is e-mail and/oranyfiletransmittedwithit.is 
strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please immediately notify the sen der 
and permanently delete the original as weil as any copy of any e-mail and any printout thereof. 
Please note that e-mail messages cannot be considered as official information from the Institut des Reviseurs 
d'Entreprises/lnstituut van de Bedrijfsrevisoren." 

"BDO international is a worldwide network of public accounting firms, called BDO Member Firms. Each BDO Member Firm is an independent legal entity in its own 
country. The network is coordinated by BDO Global Coordination B.v., incorporated in The Netherlands, with its statutory seat in Eindhoven (trade register 
registration number 33205251) and with an office at Boulevard de la Woluwe 60,1200 Brussels, Belgium, where the International Executive Office is located". 

14/09/2009 
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• Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut· Institut royal 

De Voorzitter 

MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent 
tech@ibr-ire.be 

Geachte Confrater, 

Onze referentie 
NHlej 

Uw referentie Datum 
6 juli 2009 

Betreft: Openbare raadpleging over het ontwerp van Normen inzake de 
toepassing van de ISA's in België 

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het 
beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, legt de Raad van het IBR 
zijn ontwerp van Nonnen inzake de toepassing van de ISA's in België voor openbare 
raadpleging voor, dat in bijlage te vinden is. 

Dit document is eveneens beschikbaar op onze website op het volgende adres: 
http://www.ibr-ire.be/. rubriek "documentatie", subrubriek "ontwerp van nonnen". 

U kan uw commentaren tot 15 september 2009 sturen naar het volgende emailadres: 
tech@ibr-ire.be of per post verzenden naar het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
(Arenbergstraat 13, 1000 Brussel) of per telefax sturen naar 02/512.78.86. 

Behalve tegenverzoek uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de openbare 
raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd. 

Bovendien lichten we u in dat de Europese Commissie eveneens een openbare 
raadpleging betreffende de goedkeuring van de ISA's heeft georganiseerd, die kan 
worden geraadpleegd op volgend adres: 
http://ec.europa.eu/intemalmarket/consultations/2009/isaen.htm. 

ER 

Bijlage 

Ontwerp van Normen inzake de toepassing van de ISA's in België -
raadplegingstermijn: 15 september 2009. 


