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ADVIES1  2019/09 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 

Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   IVB/MB/jv    28.03.2019 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de 

bevestigingsbrief 
 
Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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 in de vorm van adviezen 
of mededelingen.  
 
Hoewel het IBR geen nieuwe Omzendbrieven meer mag publiceren, hebben we 
de reeds bestaande omzendbrieven geanalyseerd in het licht van de nieuwe 
wetgeving om deze, zo nodig, te actualiseren. De Raad van het Instituut heeft zo 
vastgesteld dat Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief 
verwees naar de intussen opgeheven norm “Bevestigingen van de leiding van de 
entiteit” en naar de intussen ook aangepaste ISA 580 “Schriftelijke bevestigingen”. 
 
Met dit advies brengt de Raad van het Instituut de principes in herinnering met 
verwijzing naar de meest recente wet- en normatieve teksten.  
 
Wat de datum van de bevestigingsbrief ten opzichte van de datum van het 
commissarisverslag betreft, vereist ISA 580, “Schriftelijke bevestigingen”, in 
paragraaf 14 dat:  

“De datum van de schriftelijke bevestigingen dient zo dicht als praktisch 
uitvoerbaar is bij, maar niet na, de datum van de controleverklaring, bij de 
financiële overzichten te liggen. De schriftelijke bevestigingen dienen te slaan 
op alle financiële overzichten en alle perioden die in de controleverklaring 
worden genoemd.”.  

                                                      
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. 
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Deze vereiste wordt in de paragrafen A15 tot en met A18 verduidelijkt. Zo wordt in 
paragraaf A17 voorzien dat:  

“De schriftelijke bevestigingen hebben betrekking op alle verslagperioden 
waarnaar in de controleverklaring wordt verwezen omdat het management 
opnieuw moet bevestigen dat de schriftelijke bevestigingen die het eerder 
heeft verstrekt met betrekking tot voorgaande perioden, passend blijven. 
De auditor en het management kunnen overeenstemming bereiken over een 
vorm van schriftelijke bevestigingen die de schriftelijke bevestigingen met 
betrekking tot voorgaande verslagperioden actualiseert door middel van 
het vermelden of er eventuele veranderingen zijn ten opzichte van deze 
schriftelijke bevestigingen en zo ja, welke dat zijn.”. 

 
De Raad van het Instituut herinnert eraan dat de periode tussen de datum van 
ondertekening van de bevestigingsbrief en de datum van ondertekening van het 
commissarisverslag zo kort mogelijk dient te zijn (en de datum van het verslag mag 
niet voorafgaan aan de datum van de bevestigingsbrief). 
 
Indien deze periode gezien de omstandigheden aanzienlijk zou zijn (bijvoorbeeld: 
het voorvallen van een belangrijk geschil) en rekening houdend met de 
complexiteit van en de risico’s verbonden aan de gecontroleerde entiteit, zal de 
bedrijfsrevisor ervoor zorgen dat hij hetzij, in geval van wijziging van een punt, een 
geactualiseerde versie van de bevestigingsbrief verkrijgt, hetzij een geschreven 
bevestiging dat de punten van de bevestigingsbrief nog steeds geldig zijn. Deze 
geschreven bevestiging moet niet noodzakelijk de vorm aannemen van een 
bevestigingsbrief. 
 
Dit advies behandelt niet de timing van de bevestigingsbrief opgesteld voor 
andere dan statutaire doeleinden (bv. groepsaudit). Vaak verwijzen dergelijke 
brieven immers naar andere boekhoudkundige referentiestelsels.  
 
Dit advies heft Omzendbrief D.021/10, “Datum van de bevestigingsbrief ten 
opzichte van de datum van het commissarisverslag” (16 september 2010), op. 
Voormelde (opgeheven) omzendbrief blijft raadpleegbaar op de website van het 
Instituut onder het tabblad Regelgeving en publicaties > Rechtsleer. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 

 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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