
 

     1      

 

ADVIES
1
 2017/01 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 

BEDRIJFSREVISOREN  

De Voorzitter 
 

Correspondent 

sg@ibr-ire.be 

Onze referte  

IVB/edw 

Uw referte Datum 

19/01/2017 

    

 

 

Geachte Confrater, 

 

Betreft: Commissarisverslag  

 

1. Van toepassing zijnde ISA’s op de controle van het boekjaar geopend 

vóór 17 juni 2016 en afgesloten na 15 december 2016 en vermelding 

van deze standaarden in het commissarisverslag  

 

1.1. Samenvattende tabel 

  Van toepassing zijnde 

ISA’s in België 

Vermelding in het 

commissarisverslag 

Boekjaren geopend VOOR 17/6/2016 

Boekjaar afgesloten 

vóór 15 december 2016 

Clarified ISA’s (IBR norm 

10-11-2009) 

"volgens de internationale 

controlestandaarden 

(ISA’s)" 

Boekjaar afgesloten op 

of na 15 december 2016 

Clarified ISA’s (IBR norm 

10-11-2009) 

"volgens de internationale 

controlestandaarden (ISA’s) 

zoals deze in België werden 

aangenomen" 

Boekjaren geopend OP OF NA 17/6/2016 

 Nieuwe en herziene ISA’s 

(IBR norm 26-8-2016, onder 

voorbehoud van 

goedkeuring door de 

minister van Economie) 

"volgens de internationale 

controlestandaarden 

(ISA’s)" 

 

                                                                        
1
  Via adviezen 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.  

 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/normen/Pages/ISAs-Norm-inzake-de-toepassing-van-de-ISAs-in-Belgie-en-bijkomende-norm-bij-de-in-Belgie-van-toepassing-zijnde-ISAs.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/normen/Pages/ISAs-Norm-inzake-de-toepassing-van-de-ISAs-in-Belgie-en-bijkomende-norm-bij-de-in-Belgie-van-toepassing-zijnde-ISAs.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/normen/Pages/ISAs-Norm-inzake-de-toepassing-van-de-ISAs-in-Belgie-en-bijkomende-norm-bij-de-in-Belgie-van-toepassing-zijnde-ISAs.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/normen/Pages/ISAs-Norm-inzake-de-toepassing-van-de-ISAs-in-Belgie-en-bijkomende-norm-bij-de-in-Belgie-van-toepassing-zijnde-ISAs.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/ontwerpen/Pages/Goedkeuring-HREB-ontwerp-norm-toepassing-nieuwe-en-herziene-ISAs.aspx
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1.2. Uiteenzetting 

 

De norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België 

heeft de Clarified International Standards on Auditing (ISA’s) en de 

International Standards on Review Engagement (ISRE), zoals per 15 december 

2008 aangenomen door de International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB), van toepassing gemaakt op de controle van financiële 

overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie van alle 

entiteiten met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014. 

 

De IAASB heeft sindsdien een groot aantal ISA’s herzien en een nieuwe 

standaard, ISA 701 over de kernpunten van de controle (Key Audit Matters), 

aangenomen. Op internationaal vlak zijn deze van toepassing op controles van 

financiële overzichten over verslagperioden afgesloten op of na 15 december 

2016.  

 

Het IBR heeft de vertalingen van de ISA 701 en van de herziene ISA’s op haar 

website ter beschikking gesteld van de bedrijfsrevisoren. Deze werden 

gemaakt in samenwerking met de CNCC (Compagnie nationale des 

Commissaires aux comptes) en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants).  

 

Het IBR heeft op 26 augustus en 21 november 2016 een ontwerp van norm 

inzake de toepassing van de nieuwe en herziene Internationale 

controlestandaarden (ISA’s) in België aangenomen. Deze werd intussen 

goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en ter 

goedkeuring voorgelegd bij de minister van Economie.  

Onder voorbehoud van publicatie van het bericht tot goedkeuring van de norm 

door de minister van Economie, treedt deze norm in werking voor de controle 

van alle financiële overzichten (audit) en de beoordelingsopdrachten van de 

historische financiële informatie met betrekking tot boekjaren die op of na 17 

juni 2016 aanvangen. 

Met onderhavig advies wil de Raad erop wijzen dat in de periode tussen de 

internationale toepassingsdatum van de nieuwe en herziene ISA’s (zijnde de 

verslagperioden afgesloten op of na 15 december 2016) en de 

toepassingsdatum voorgesteld in de norm inzake de toepassing van de nieuwe 

en herziene ISA’s in België (zijnde de boekjaren geopend op of na 17 juni 

2016), de commissarisverslagen uitgebracht over het boekjaar geopend op of 

voorafgaand aan 17 juni 2016 en afgesloten vanaf 15 december 2016 in de 

sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris” dienen te vermelden:  
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“Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot 

uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 

volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals deze in België 

werden aangenomen uitgevoerd.”  

De commissarisverslagen betreffende de boekjaren geopend na 17 juni 2016 

dienen de vermelding “zoals deze in België werden aangenomen uitgevoerd” 

niet langer te bevatten, vermits deze verslagen volledig in overeenstemming 

zullen zijn met de nieuwe en herziene ISA’s, onder voorbehoud van 

goedkeuring van het ontwerp van norm door de minister van Economie. 

 

2. Inwerkingtreding van de bepalingen omtrent het commissarisverslag 

in de wet van 7 december 2016 

 

Artikel 156 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep 

van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren bepaalt dat deze in werking 

treedt op een datum bepaald door de Koning en uiterlijk op 31 december 2016.  

 

Inzake de bepalingen voor het verslag van de commissaris (zijnde de art. 143, 

144 en 148 W. Venn.) heeft de minister van Economie het volgende toegelicht 

in het Verslag namens de Commissie voor het Bedrijfsleven, p. 5 : « Het 

spreekt voor zich dat de bepalingen voor het verslag van de commissaris van 

toepassing zijn voor de audits die betrekking hebben op de eerste 

jaarrekeningen die starten op of na 17 juni 2016, zijnde de datum waarop de 

richtlijn omgezet moest zijn naar Belgisch recht ». 

  

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 
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