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ADVIES1 2017/03 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 
 

 
De Voorzitter 

Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
tech@ibr-ire.be MB/IVB/edw  19/07/2017 

 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

 
Betreft: Ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en 

herziene ISA’s in België – stand van zaken 
 
De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft in juni 2016 een openbare 
raadpleging gelanceerd omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de 
nieuwe en herziene Internationale controlestandaarden (ISA’s) in België en tot 
vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s 
in België. Vervolgens heeft de Raad van het IBR in zijn vergaderingen van 26 
augustus en 21 november 2016 voormeld ontwerp van norm aangenomen en deze, 
overeenkomstig de wettelijk voorziene procedure, voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor de Economische Beroepen (HREB) en de minister die bevoegd is voor 
Economie. 
 
Op datum van dit advies is het ontwerp van norm nog niet goedgekeurd door de 
minister.  
 
Het ontwerp van norm voorziet dat deze van toepassing wordt op de controles van 
de financiële overzichten (audit) betreffende de boekjaren geopend na 17 juni 2016 
en vermeldt welke werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden teneinde te 
voldoen aan de verplichting in artikel 10, lid 2, c) van de Europese 
Auditverordening2, die eveneens in werking is getreden voor de boekjaren geopend 
vanaf 17 juni 2016 door te stellen, in §2, 2de lid, dat de bedrijfsrevisoren hiertoe 
ISA 701 zullen toepassen op de controle van organisaties van openbaar belang 
zoals gedefinieerd in artikel 4/1 van het Wetboek van vennootschappen.3 

                                                             
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. 

2 Verordening (EU) Nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke 
eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot 
intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie. 

3 De Raad van het IBR wenst uw aandacht te vestigen op het ontwerp van bijkomende norm (Herzien) bij de in 
België van toepassing zijnde ISA’s – ontwerp van norm dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbare 
raadpleging tussen 30 januari en 17 maart 2017 en op dit ogenblik wordt onderzocht door de HREB. Dit ontwerp 
wordt op dit ogenblik onderzocht door de HREB en kan dan ook nog door deze laatste worden gewijzigd. U kan 
dit ontwerp (waaraan modelcommissarisverslagen werden gehecht die ook rekening houden met de nieuwe 
verplichtingen die voortvloeien uit de audithervorming) hier raadplegen: Ontwerp van bijkomende norm 
(herzien) zoals ter goedkeuring voorgelegd 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/ontwerpen/Pages/Raad-publiceert-ontvangen-commentaren-bijkomende-norm-herzien-ISA.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/ontwerpen/Pages/Raad-publiceert-ontvangen-commentaren-bijkomende-norm-herzien-ISA.aspx
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Met onderhavig advies en in het algemeen belang, meent de Raad dat het wenselijk 
is om het ontwerp van norm vervroegd toe te passen bij de uitvoering van de 
controles van de financiële overzichten met betrekking tot de boekjaren die 
geopend zijn vanaf 17 juni 2016.  
 
Het door de HREB goedgekeurde ontwerp van norm werd op de website van het 
IBR gepubliceerd en kan u raadplegen via volgende link: Ontwerp van norm inzake 
de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België. 
 
De vertaalde nieuwe en herziene ISA’s staan ter beschikking op de website van het 
IBR.4 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 
 

                                                             
4 Vertalingen van de nieuwe en herziene ISA's. De Raad heeft tevens volgende adviezen en mededelingen omtrent 

het commissarisverslag gepubliceerd: Advies 2017/01, Commissarisverslag; Advies 2017/02, Van toepassing 
zijnde voorschriften op het commissarisverslag over het boekjaar 201; Mededeling 2017/06, Commissarisverslag 
bij verenigingen en stichtingen. 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/ontwerpen/Pages/Goedkeuring-HREB-ontwerp-norm-toepassing-nieuwe-en-herziene-ISAs.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/ontwerpen/Pages/Goedkeuring-HREB-ontwerp-norm-toepassing-nieuwe-en-herziene-ISAs.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/nieuwe-herziene-ISAs/Pages/Default.aspx
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