
MEDEDELING 1 2017/17 VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

De Voorzitter 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be TD/MB/SQ 21/12/2017 

Geachte Confrater, 

Betreft: Openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van norm tot wijziging 
van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de 
ISA’s in België (termijn: 25 januari 2018) 

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het 
beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR 
een nieuw ontwerp van norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake 
de toepassing van de ISA’s in België ter openbare raadpleging voor.  

Dit nieuw ontwerp vervangt het ontwerp dat op 30 juni 2016 het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een openbare raadpleging en dat het IBR op verzoek van de minister 
van Economie diende te wijzigen.   

Dit ontwerp van norm integreert de nieuwe ISA 701, Het communiceren van 
kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor, 
alsook de herziening van een aantal bestaande ISA’s. 

Deze openbare raadpleging zal lopen van 21 december 2017 tot 25 januari 2018. 

In de bijlage vindt u dit ontwerp van norm. Tevens vindt u hierbij, ter informatie, een 
samenvatting van de voornaamste nieuwigheden die voortvloeien uit de nieuwe en 
herziene ISA’s, een tabel die de impact aantoont van elk herzieningsproject op de 
Clarified ISA’s alsook een ontwerp van gecoördineerde versie van de norm (Norm 
(Herzien in 2017) inzake de toepassing in België van de Internationale 
controlestandaarden (ISA’s))¸ om het lezen van de aanpassingen aan de norm van 
2009 te vergemakkelijken.  

De vertaling van de nieuwe ISA 701 en van de herziene ISA’s werd afgewerkt en dit 
in samenwerking met de CNCC (Compagnie nationale des Commissaires aux 
comptes) en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Deze 
documenten zijn beschikbaar op onze website (www.ibr-ire.be, rubrieken 
“regelgeving / normen en aanbevelingen / nieuwe en herziene ISA's”). 

1 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 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht 
op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend. 

http://www.ibr-ire.be/


Begin 2018 zal de Raad van het IBR ook een nieuw ontwerp van norm tot wijziging 
van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale 
auditstandaarden (ISA’s) ter openbare raadpleging voorleggen. 

U kunt uw commentaren tot 25 januari 2018 overmaken via het volgend e-mailadres: 
tech@ibr-ire.be. 

Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de 
openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd. 

Met confraternele groeten, 

Thierry DUPONT 
Voorzitter 

Bijlagen: 
a) Ontwerp van norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing

van de ISA’s in België
b) Samenvatting van de voornaamste nieuwigheden die voortvloeien uit de nieuwe en

herziene ISA’s
c) Tabel die de impact aantoont van elk herzieningsproject op de Clarified ISA’s
d) Ontwerp van gecoördineerde versie van de norm (Norm (Herzien in 2017) inzake de

toepassing in België van de Internationale controlestandaarden (ISA’s))
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