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MEDEDELING1 2017/08 VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 

De Voorzitter 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be MB/EV/edw  10.05.2017 
    

 
 

Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Typologie van de verschillende vormen van “berichtgeving” 

met algemene draagwijdte van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren 

 
 
1. Inleiding 
 
Overeenkomstig artikel 32 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot 
vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren, gebeurt de berichtgeving van het Instituut met een 
algemene draagwijdte ten aanzien van de bedrijfsrevisoren in de door de 
Raad vastgestelde vorm.  
 
Dit koninklijk besluit zal binnenkort worden aangepast om rekening te 
houden met de bepalingen van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna de 
wet van 7 december 2016). 
 
De nieuwe procedure inzake de totstandkoming van de normen en 
aanbevelingen werd opgenomen in artikel 31 van de wet van 7 december 
2016 dat bepaalt dat de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder 
de vorm van adviezen of mededelingen de doctrine ontwikkelt inzake de 
audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het 
wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep 
regelt.   
 

                                                             
1 Via mededelingen 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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De doelstelling van deze mededeling bestaat erin de stand van zaken te 
geven van de verschillende types van “berichtgeving” die door het IBR 
worden gehanteerd ten aanzien van de bedrijfsrevisoren en hun draagwijdte 
en wijze van bekendmaking aan te geven.  
 
2. Normen 
 
2.1. Kenmerken  
 
De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 
2016).  
 
De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek (Cass. 24 mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 
2008, 129).  
 
Iedere ontwerpnorm maakt het voorwerp uit van een voorafgaande openbare 
raadpleging overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016.  

 
2.2. Wijze van bekendmaking 

 
Na hun goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en 
door de Minister van Economie worden de normen evenals hun bijwerkingen 
via een specifieke e-mail overgemaakt aan alle bedrijfsrevisoren en worden 
publiek gemaakt op de website van het Instituut. Zij worden tevens per post 
overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (art. 34 
KB van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het 
IBR). 
 
Hoewel niet uitdrukkelijk voorgeschreven door de wet van 7 december 2016, 
zullen de normen evenals hun bijwerkingen voortaan per post worden 
overgemaakt aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren.  
 
3. Aanbevelingen 
 
3.1. Kenmerken 
 
Evenals de normen moeten de aanbevelingen het voorwerp uitmaken van een 
voorafgaande openbare raadpleging. 
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De aanbevelingen zijn 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 artikelen 12 en 
13 van de wet van 7 december 2016 (art. 31, § 4, tweede lid van de wet van 
7 december 2016).  
 
Van aanbevelingen kan derhalve door de bedrijfsrevisor slechts mits 
verantwoording en motivering worden afgeweken.  
 
3.2. Wijze van bekendmaking 
 
Na hun goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en 
door de Minister van Economie worden de aanbevelingen evenals hun 
bijwerkingen via een specifieke e-mail overgemaakt aan alle 
bedrijfsrevisoren. Zij worden ook bekend gemaakt op de website van het 
Instituut op dezelfde wijze als de normen en worden per post overgemaakt 
aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (art. 34 KB van 7 juni 
2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR). 
 
Hoewel niet uitdrukkelijk voorgeschreven door de wet van 7 december 2016, 
zullen de aanbevelingen evenals hun bijwerkingen voortaan per post worden 
overgemaakt aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren.  
 
Er valt nog te verduidelijken dat, ingeval van goedkeuring van normen en 
aanbevelingen die gemeenschappelijk zijn aan twee of zelfs drie instituten, 
er wordt voorgesteld om dezelfde wijze van bekendmaking als voor een 
“gewone” norm of aanbeveling te hanteren.  
 
4. Adviezen  
 
4.1. Kenmerken 
 
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). De adviezen, die geen 
bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad van het 
Instituut.  
 
De adviezen houden de interpretaties in die de Raad van het Instituut 
ontwikkelt in het kader van een bepaalde wetgeving, besluit, norm of 
aanbeveling, maar tevens het standpunt inzake om het even welk document 
dat van belang is voor het beroep van bedrijfsrevisor.  
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De adviezen mogen geen deontologische aspecten en evenmin een louter 
informatieve inhoud bevatten, zoals de eenvoudige beschrijving van een 
nieuwe wettelijke verplichting zonder enige vorm van interpretatie, de 
mededeling van een evenement, enz.  
 
4.2. Wijze van bekendmaking 
 
Het Instituut publiceert zijn adviezen op zijn website en maakt deze via de 
geëigende bekendmakingskanalen (IBR-nieuwsbrief) over aan de 
bedrijfsrevisoren.  
 
Het Instituut maakt de adviezen, volgend op hun bekendmaking, over aan de 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen. Indien de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen een onverenigbaarheid vaststelt tussen deze 
adviezen en een wet, besluit, norm of aanbeveling, nodigt hij het Instituut uit 
om dit te verhelpen, en in de mate hij geen genoegdoening zou krijgen 
binnen de termijn die hij vaststelt, kan hij overgaan tot de openbaarmaking 
van zijn eigen stellingname (art. 31, § 7, tweede en derde lid van de wet van 
7 december 2016). 
 
De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wordt via de tweewekelijkse 
IBR-nieuwsbrief op de hoogte gebracht van nieuwe adviezen. Daarenboven 
worden hem de adviezen op trimestriële basis per post overgemaakt.  
 
Gezien de toezichtsbevoegdheden van het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren zal  het College op dezelfde wijze als de Hoge Raad voor 
de Economische Beroepen worden geïnformeerd over nieuwe adviezen.  
 
5. Omzendbrieven 
 
Sinds 31 december 2016 kan het College in omzendbrieven alle maatregelen 
vaststellen voor de toepassing van de bepalingen van het toepasselijke 
wetgevende en reglementaire kader. De omzendbrieven van het College 
worden gepubliceerd op het internet. Alvorens een omzendbrief over de 
kwaliteitscontrole goed te keuren, raadpleegt het College de Hoge Raad voor 
de Economische Beroepen (artikel 33 van de wet van 7 december 2016).  
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Sinds 1 januari 2017 publiceert het Instituut bijgevolg geen nieuwe 
omzendbrieven meer. Het Instituut zal de bestaande omzendbrieven 
analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en deze, zo nodig, 
actualiseren. 

 
6. Mededelingen  
 
6.1. Kenmerken 
 
Het Instituut ontwikkelt door middel van mededelingen 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). De mededelingen 
hebben een informatief en geen bindend karakter. 
 
De mededelingen zijn documenten die louter informatieve inlichtingen 
bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een wettelijke, 
reglementaire of normatieve verplichting betreffende het beroep van 
bedrijfsrevisor.  
 
De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het Instituut, noch 
standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 
aspecten bevatten.  
 
6.2. Wijze van bekendmaking 
 
De mededelingen worden op dezelfde wijze bekendgemaakt als de adviezen 
(cf. 4.2).  
 
De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wordt via de tweewekelijkse 
IBR-nieuwsbrief op de hoogte gebracht van nieuwe mededelingen.  
 
Daarenboven worden de mededelingen ook op trimestriële basis per post 
overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.  
 
Gezien de toezichtsbevoegdheden van het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren zal het College op dezelfde wijze als de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen worden geïnformeerd over nieuwe mededelingen.  
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7.  Jaarverslag  
 
7.1. Definitie 
 
Het jaarverslag van het Instituut is het verslag over de werkzaamheden van 
het Instituut tijdens het verlopen jaar dat ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd en onder meer een compilatie inhoudt van 
adviezen, mededelingen en andere informatie die in de loop van het 
afgelopen kalenderjaar door de Raad van het Instituut werden aangenomen.  
 
7.2. Wijze van bekendmaking 
 
Het jaarverslag van het Instituut wordt enkel elektronisch overgemaakt aan 
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, aan het College van toezicht 
op de bedrijfsrevisoren, aan de bedrijfsrevisoren en aan belanghebbende 
derden.  
 
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van het Instituut. 
 
8. Berichten  
 
8.1. Definitie 
 
De berichten bevatten alle andere thema’s die niet voortvloeien uit een norm, 
een aanbeveling, een advies of een mededeling zoals hierboven gedefinieerd. 
Zij hebben geen technische draagwijdte. 
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8.2. Wijze van bekendmaking 
 
Behoudens hoogdringendheid worden de berichten inde tweewekelijkse 
IBR-nieuwsbrief opgenomen en worden deze ook vermeld op de website van 
het Instituut. Hun verzendingsvorm is niet gereglementeerd. De berichten 
worden derhalve niet aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en 
evenmin aan het College overgemaakt.   
 

*** 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: overzichtstabel met de verschillende vormen van “berichtgeving” 
met algemene draagwijdte van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
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