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ADVIES1  2019/12 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 

Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   IVB/MB/edw    28.05.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen 
 
 
Bij Mededeling 2019/05 en Mededeling 2019/06 werd u ingelicht over de 
goedkeuring door de minister van Economie van drie normen: de norm (herzien 
in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s, de bijkomende norm (herzien 
in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s2 en de gemeenschappelijke 
KMO-norm3.  
 
Met dit advies wenst de Raad van het Instituut, de bedrijfsrevisoren te 
ondersteunen bij het bepalen van welke norm van toepassing is op een opdracht, 
in het bijzonder in het geval van opdrachten die gedeeld worden met de externe 
accountants. De bijlage bij dit advies licht de toepassingsgebieden in tabelvorm 
toe. 
 
Hieronder wenst de Raad van het Instituut de aandacht te vestigen op enkele 
principes verbonden aan de gemeenschappelijke KMO-norm. 
 

                                                      
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 Het volledige opschrift van deze norm luidt: Bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België 
van toepassing zijnde ISA’s - Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van 
de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de 
commissaris. 

3 Het volledige opschrift van deze norm luidt: Norm met betrekking tot de contractuele controle 
van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine 
vzw’s. 
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De gemeenschappelijke KMO-norm is nooit van toepassing op opdrachten 
uitgevoerd in de hoedanigheid van commissaris 

 
De Raad van het Instituut verwijst in eerste instantie naar de Frequently Asked 
Questions omtrent de gemeenschappelijke KMO-norm die door de Hoge Raad 
voor de Economische Beroepen op zijn website werden gepubliceerd4.  
 
De gemeenschappelijke norm heeft een tweeledig toepassingsgebied: 

- contractuele controle- en beoordelingsopdrachten bij KMO’s of kleine 
verenigingen zonder commissaris; 

- controle- en beoordelingsopdrachten bij KMO’s of kleine verenigingen 
zonder commissaris maar met de verplichting om een verslag uit te 
brengen, die bij wet enkel aan bedrijfsrevisoren en “externe accountants” 
worden toegewezen. 

 
De commissaris wordt niet beoogd door de gemeenschappelijke KMO-norm.  
 
Immers, de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s 
voorziet in §2: “Naar analogie, zijn de ISA’s van toepassing op de opdrachten die 
door of krachtens wet- of regelgeving worden toevertrouwd aan de commissaris 
of uitsluitend aan de bedrijfsrevisor (…)”. De term “uitsluitend” slaat enkel op de 
bedrijfsrevisor. Derhalve vallen de opdrachten uitgevoerd in de hoedanigheid van 
commissaris (ongeacht of de opdracht gemeenschappelijk is of niet) onder 
voormelde norm (herzien in 2018).  
 
Ook de gemeenschappelijke KMO-norm stelt (§2 (b)): “Alle aan de accountants en 
bedrijfsrevisoren gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten (hierna de 
“gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten ”), behoudens indien er een 
commissaris is; (…)”. 
 
Het verslag is geen publiek verslag  
 
Het verslag dat opgesteld wordt overeenkomstig de gemeenschappelijke KMO-
norm kan in geen geval neergelegd of anderszins openbaar gemaakt worden. De 
verspreiding van het verslag dient beperkt te worden tot de in de opdrachtbrief 
aangegeven gebruikers 5. 
 

                                                      
4 http://www.cspe-hreb.be/faq-frequently-asked-questions.php  
5 Dit standpunt werd door de FAQ’s van de CSPE-HREB bevestigd: http://www.cspe-hreb.be/faq-

frequently-asked-questions.php 
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Het verslag kan met andere woorden nooit samen met de jaarrekening neergelegd 
worden bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België6, noch kan ernaar 
verwezen worden op de website van de entiteit.  
 
Complexe KMO’s en kleine vzw’s 
 
De gemeenchappelijke KMO-norm is van toepassing op de daarin gedefinieerde 
KMO’s en kleine vzw’s7. Ook kleine entiteiten kan de bedrijfsrevisoren 
geconfronteerd worden door complexe elementen. In dit geval geeft de 
gemeenschappelijke KMO-norm geen bijkomende richtlijnen. Indien de 
bedrijfsrevisor, op grond van zijn professionele oordeelsvorming, meent dat de 
betrokken KMO of kleine vzw complex is, zal de toepassing van de ISA’s meer 
aangewezen zijn. 
 
Verhouding tussen de gemeenschappelijke KMO-norm en de ISA’s 
 
Paragraaf 7 van de gemeenschappelijke KMO-norm staat de beroepsbeoefenaars 
toe om met een ander normenstelsel te werken, als dit minstens gelijkwaardige 
vereisten bevat als die norm. Deze paragraaf beoogt in eerste instantie de 
contractuele opdrachten (met een redelijke mate van zekerheid of voor een 
beoordeling). 
 
De bedrijfsrevisorenkantoren die, om redenen van kosteneffectiviteit en 
efficiëntie, geen twee verschillende methodologiëen wensen uit te werken of toe 
te passen, kunnen de methodologie uitgewerkt op basis van de ISA’s blijven 
toepassen in alle gevallen, zonder dat het evenwel noodzakelijk is om naar de ISA’s 
te verwijzen in het verslag. Immers, de toepassing van de ISA’s houdt minstens de 
naleving van de gemeenschappelijke KMO-norm in. De Raad van het Instituut 
wenst erop te wijzen dat het omgekeerde evenwel niet geldt.  
 
Bestaande tools 
 
De Raad van het Instituut wenst van de gelegenheid gebruik te maken om 
bepaalde bestaande tools in herinnering te brengen: 

                                                      
6 Dit standpunt werd ook door de FAQ’s van de CSPE-HREB bevestigd: http://www.cspe-

hreb.be/faq-frequently-asked-questions.php 
7 De definitie van “kleine” verenigingen en stichtingen hier is die van artikel 1:28 §1 en 1:29 §1 van 

het WVV. Voor de vzw’s (en, mutatis mutandis, de ivzw’s en stichtingen met als referentiekader 
de wet van 27 juni 1921) moet onder “klein” begrepen worden, de verenigingen die niet onder 
de criteria vallen van het artikel 17 §5 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen. 
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- Technische nota van het IBR van 14 december 2017, “samenvatting van de 
controleaanpak in niet-complexe entiteiten”; 

- Een specifieke pagina op de website van het IBR, gewijd aan de KMO’s: 
https://www.ibr-ire.be/nl/ons-beroep/interventiesectoren/kmo-s;  

- Pack PE-KE V4.0 en de daaraan verbonden Case Study gepubliceerd op de 
website van het ICCI; 

- ISA-checklists en templates gepubliceerd op de website van het ICCI; 
- Revidocs V1.0. toegankelijk via de website van het ICCI; 
- Checklist IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak van KMO's, 

gepubliceerd op de website van het ICCI; 
- Tool Risicogerichte controleaanpak in diverse sectoren, gepubliceerd op de 

website van het ICCI; 
- Frequently Asked Questions die kunnen geraadpleegd worden op de 

website van het ICCI. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Tabel inzake de toepassing van de normen inzake de uitvoering van de 

controle- en beoordelingsopdrachten 
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