
De Voorzitter 

Rue d'Arenbergstraat 13 
Brussel 8-1000 Bruxelles 

TEL.: 025125136 
FAX: 025127886 

e-mail: mfo@Jbme.be 
Bank/BanQue: 000003923&48 

Créé par la loi du 22 juillet 1953 
Opgericht bil wet van 22 Juli 1953 

• Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - Instltut royal 

Advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 20 juli 2010 
betreffende het huidig en toekomstig normatief kader van het IBR 

Correspondent 
tech@ibr-ire.be 

Geachte Confrater, 

Onze referte Uw referte 
MDWINH/SV NSDB/sc/cs 

Datum 
30juli 2010 

Betreft: Huidig en toekomstig normatief kader van het IBR 

Dit advies beoogt een toelichting te geven van de evolutie van het huidig en 
toekomstig normatief kader van het IBR. 

1. De norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België werd 
op 15 december 2009 goedgekeurd door de HREB en op 1 april 2010 door de 
minister bevoegd voor Economie. 

De inhoud van deze norm is verschenen via de link: 
http://www.ibr-ire.be/ned/download.aspx?type=3 &id=3 87 6&file=9296 en is tevens 
terug te vinden in het meest recente nummer van Tax, Audit & Accountancy (nr. 23 , 
juli 2010, pp. 43-47). 

Onder voorbehoud van artikel 5 is deze norm van toepassing op de boekjaren 
afgesloten vanaf 15 december 20 12 (organisaties van openbaar belang) of 
15 december 2014 (andere entiteiten). 

2. Een vroegere toepassing van de ISA's is toegestaan, aangezien dit de kwaliteit van 
de audit verbetert, veeier dan de draagwijdte van de bestaande normen en 
aanbevelingen te beperken. 
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Voor de toepassing van artikel 3.3.1 van de algemene controlenormen (die verplicht 
blijven tot op datum van inwerkingtreding van de ISA' s), herinnert de Raad eraan hij 
sinds geruime tijd de mening is toegedaan dat de ISA' s niet in tegenspraak zijn met 
de algemene controlenormen. Bovendien kan de huidige overgangsperiode worden 
beschouwd als een uitzonderlijk geval in de zin van bovenvermeld artikel van de 
algemene controlenormen. Het is de bedrijfsrevisoren die van nu af aan de ISA's 
toepassen dus toegestaan om hun commissarisverslagen over de jaarrekeningen op te 
stellen met een uitdrukkelijke verwijzing naar de algemene controlenormen evenals 
de ISA' s. 

Overigens laten deze algemene controlenorrnen de bedrijfsrevisoren toe om enkel te 
verwijzen naar de ISA's voor de controle van de jaarrekeningen die zijn opgemaakt 
overeenkomstig IAS/IFRS. 

3. Voor wat het statuut van de huidige aanbevelingen betreft, dient artikel 30, § 3 van 
de wet van 22 juli 1953, zoals gewijzigd in 2007, in herinnering te worden gebracht: 

"§ 3. De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren. 

De aanbevelingen zijn eveneens bindend, tenzij de bedrijfsrevisor in 
bijzondere omstandigheden kan motiveren dat de afWijking ten aanzien van 
de aanbeveling geen afbreuk doet aan de criteria vastgesteld in 
artikel 14, § 3. " 

De Raad van het IBR wenst er uw aandacht op te vestigen dat dit voorschrift werd 
ingevoerd in 2007, zodat u voortaan in uw auditdossiers dient te motiveren waarom 
er wordt afgeweken van de aanbevelingen (en niet meer zoals voorheen vanaf het 
ogenblik wanneer u over dit onderwerp zou worden aangesproken door een rechter, 
een inspecteur van kwaliteitscontrole, een deskundige, een onderzoeker of een 
andere autoriteit). 

4. U vindt in bijlage een vergelijkende tabel per thema tussen de Belgische normen 
en aanbevelingen en de ISA' s. Deze tabel is eveneens beschikbaar op de website van 
het IBR via de link: 
http://www.ibr-ire.be/ned/download.aspx?type= 1 &id=4514&file=3 980. 

Met confratemele groeten, 

g)\) 
Michel DE WOLF 

Bijlage 
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Bijlage: 

Vergelijkende tabel per thema tussen de Belgische normen en aanbevelingen en de ISA's 

Bestaande normen en Internationale verduidelijkte 

aanbevelingen standaard(en) Met betrekking tot het onderwerp 

(België) (IAASB) 

(1) Algemene controlenormen o.a. ISA 700, 705, 706 Normen met betrekking tot het 

(hoofdstuk 3) verslag 

(2) Norm "Bevestigingen van de ISA 580 Bevestigingsbrief 

leiding van de entiteit" 

(3) Norm "Certificatie van ISA 600 Certificatie van geconsolideerde 

geconsolideerde jaarrekening" en financiële overzichten 

Aanbeveling "Gebruik van 

werkzaamheden van andere 

revisor" 

(4) Norm "Controle jaarverslag" ISA 720 en specifieke Belgische Jaarverslag 

norm 

(5) Aanbeveling . "Aanvaarding van ISA 210 Overeenstemming over de 

de opdracht" voorwaarden van de opdracht 

(6) Aanbeveling ISA 300 Planning van de audit 

"Controleprogramma" 

(7) Aanbeveling 'Werkdocumenten" ISA 230 Auditdocumentatie 

(8) Aanbeveling ISA 220 Kwaliteitsbeheersing 

"Kwaliteitsbeheersing" 

(9) Aanbeveling "Controlerisico" ISA 315 Risico-inschatting 

(10) Aanbeveling "Interne controle " ISA 330 Inspelen op de risico-inschatting 

(11) Aanbeveling ISA 315 Risico-inschatting 

"Geautomatiseerde 

informatiesystemen " 

(12) Aanbeveling "Doelstelling van ISA 200 Doelstelling van een controle van 

de controle" financiële overzichten 

(13) Aanbeveling "Fraude en ISA 240 en 250 Fraude en het niet naleven van 

onwettige handelingen" wetteksten 
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(14) Aanbeveling "Vennootschap in ISA 570 

moeilijkheden" 

(15) Aanbeveling" Bewijskrachtig I SA 500 en 505 

materiaal" 

(16) Aanbeveling "Interne 
ISA 610 

auditdienst" 

(17) Aanbeveling 'Werkzaamheden ISA 620 

van een deskundige" 

(18) Aanbeveling "Controle van de ISA 501 

voorraadopname" 

(19) Aanbeveling "Analytisch ISA 520 

onderzoek" 

(20) Aanbeveling "Steekproeven" ISA 530 

(21) Aanbeveling ISA 540 

"Boekhoudkundige ramingen" 

(22) Aanbeveling "In de toelichting ISA 501 en 550 

opgenomen inlichtingen" 

(23) Aanbeveling "Vormvereisten" (NA) - opstellen van een nieuwe 

specifiek Belgische norm 

(24) Aanbeveling "Beperkt nazicht" ISRE 2410 en 2410 

I ISA 260 en 265 

I ISA 320 

I ISA 402 

I ISA 510 

I ISA 560 

I ISA 710 
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Continuïteit 

Controle-informatie 

Interne auditdienst 

Werkzaamheden van een door de 

auditor aangestelde deskundige 

Controle-informatie - andere 

overwegingen 

Cijferanalyse 

Steekproeven in de audit 

Schattingen 

Controle-informatie, andere 

overwegingen en verbonden 

partijen 

Rreview uitgevoerd door de auditor 

van de entiteit 

Communicatie van de auditor 

Materialiteit 

Service organisatie 

Initiële controle opdrachten 

Gebeurtenissen na de einddatum 

Vergelijkende cijfers 
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ISA 800 

ISA 805 

ISA 810 
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Audit in overeenstemming met 

stelsels voor bijzonder doeleinden 

Audit van apart financieel overzicht, 

specifiek element, rekening of item 

Rapporteren mbt samengevatte 

financieel overzichten 


