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MEDEDELING1  2018/23 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be MB/IVB/edw 03.11.2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) 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 

De Raad van het IBR heeft u op 11 september jl. in kennis gesteld van het ontwerp 
van norm onder rubriek zoals dat na de openbare raadpleging ter goedkeuring 
werd voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de 
minister van Economie (zie www.ibr-ire.be). 

Met huidige mededeling wenst de Raad van het IBR te wijzen op een aantal 
principes die gepaard gaan met het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-
IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en 
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en 
kleine (i)vzw’s en stichtingen (hierna genoemd: “ontwerp van gemeenschappelijke 
norm (IBR-IAB)”) en dit rekening houdend met de actuele stand van het normatief 
kader, wanneer deze opdrachten worden uitgevoerd door een bedrijfsrevisor.  

Van kracht zijnde normatief kader op de controle- en beoordelingsopdrachten 
uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s 

Het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) werd door de Raad van het 
IBR aangenomen op 31 augustus 2018. Zoals artikel 31, § 1 van de wet van 7 
december 2016 voorziet, zal dit ontwerp van gemeenschappelijke norm slechts 
uitwerking krijgen na goedkeuring van zowel de HREB (die over 3 maanden 
beschikt om zich uit te spreken) als de minister van Economie.  

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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Dit betekent dat tot aan de goedkeuring van het ontwerp van gemeenschappelijke 
norm door de HREB en de minister van Economie, de norm van 10 november 2009 
inzake de toepassing van de ISA’s in België van toepassing blijft op deze 
opdrachten. Deze norm voorziet in §1 dat de controle van alle financiële 
overzichten (audit) en van het beperkt nazicht van de financiële informatie 
overeenkomstig respectievelijk de ISA’s en de ISRE’s dienen uitgevoerd te 
worden2. In voorkomend geval kunnen de bedrijfsrevisoren nuttig toepassing 
maken van de technische nota “Samenvatting van de controleaanpak in niet-
complexe entiteiten” dat door de Raad van het IBR op 27 november 2017 werd 
goedgekeurd (zie: www.ibr-ire.be).  
 
Zoals gesteld in Omzendbrief 2016/05, maakt de norm van 10 november 2009 
geen onderscheid noch naargelang van het soort van opdracht (wettelijke dan wel 
contractuele opdracht) noch naargelang van de grootte van de gecontroleerde 
entiteit. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 

                                                      
2 De ISA’s zijn slechts van toepassing bij de uitvoering van gedeelde wettelijke opdrachten indien 

deze opdrachten een controle van financiële overzichten vereisen; op dezelfde wijze zijn de 
ISRE’s slechts van toepassing bij de uitvoering van gedeelde wettelijke opdrachten indien deze 
opdrachten een beoordeling van financiële informatie vereisen. 
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