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MEDEDELING1  2019/06 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   MB/IVB/jv    26.03.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Goedkeuring door de minister van Economie van : 

- de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de 
ISA’s; en 

- de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van 
toepassing zijnde ISA’s 

 
 
Met deze mededeling wenst de Raad van het IBR de aandacht te vestigen op 
enkele principes die betrekking hebben op de twee voormelde normen die op 26 
februari 2019 door de minister van Economie werden goedgekeurd (Bericht inzake 
de goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019) 2. 
 
 

1. Norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de 
Internationale controlestandaarden (ISA’s) 
 

Op 21 juni 2018 heeft de Raad van het IBR de norm tot wijziging van de norm van 
10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België (hierna genoemd 
“norm (herzien in 2018)”) aangenomen.  
 
De gecoördineerde versie van de norm (herzien in 2018) (hierna “gecoördineerde 
norm (herzien in 2018)” genoemd) is terug te vinden op de website van het 
Instituut onder de tabbladen: Regelgeving en publicaties > Normen > Toepassing 
van de ISA’s. 
 

                                                      
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. 

2 De HREB heeft deze normen goedgekeurd op 26 juli 2018. 
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De gecoördineerde norm (herzien in 2018) voorziet in §1 dat de controle van 
financiële overzichten (audit), die wordt toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor 
krachtens artikel 16/1 van het Wetboek van vennootschappen, dient te worden 
uitgevoerd overeenkomstig de in voormelde norm opgesomde International 
Standards on Auditing (ISA’s), zoals in de Franstalige en Nederlandstalige versie 
gepubliceerd op de website van het IBR, waarvan de toepassing in België werd 
goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de federale 
minister van Economie en waarvoor een bericht in het Belgisch Staatsblad werd 
gepubliceerd. 
 
§2 van de gecoördineerde norm (herzien in 2018) bepaalt dat de ISA’s, naar 
analogie van de wettelijke controle toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor krachtens 
artikel 16/1 van het Wetboek van vennootschappen, van toepassing zijn op de 
controle van financiële overzichten (audit) die door of krachtens een in België van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving aan de commissaris of uitsluitend aan een 
bedrijfsrevisor wordt toevertrouwd, behoudens indien er voor de uitvoering van 
deze opdracht een bijzondere norm of aanbeveling van toepassing is (de 
zogenaamde “exclusieve wettelijk voorbehouden opdrachten”3).  
 
Ingevolge §3 van de gecoördineerde norm (herzien in 2018) is ook de standaard 
ISRE 2410, Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de 
onafhankelijke auditor van de entiteit, van toepassing in België. 
 
Tot slot voorziet diezelfde gecoördineerde norm (herzien in 2018) in de volledige 
opheffing van de algemene controlenormen (§7)4 en in de bevestiging van de 
opgeheven controlenormen en -aanbevelingen. 
 
De norm (herzien in 2018) treedt in werking met betrekking tot boekjaren die zijn 
afgesloten vanaf de tiende dag na de bekendmaking van het bericht inzake de 
goedkeuring in het Belgisch Staatsblad, met name vanaf 22 maart 2019.5  
 
 
  

                                                      
3 Zie IBR-Advies 2019/08, Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 op de uitvoering van bepaalde 

exclusieve wettelijk voorbehouden opdrachten  en technische nota’s. 
4 De norm van 10 november 2009 voorzag in een gedeeltelijke opheffing van de algemene 

controlenormen (enkel voor de opdrachten die gedekt waren door de ISA’s). 
5 Met IBR-advies 2017/03 en in het algemeen belang, had de Raad aangegeven dat het wenselijk 

was om het ontwerp van norm vervroegd toe te passen bij de uitvoering van de controles van de 
financiële overzichten met betrekking tot de boekjaren die geopend zijn vanaf 17 juni 2016. 
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2. Bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing 

zijnde ISA’s 
 
Samen met bovenvermelde norm heeft de Raad van het IBR ook de bijkomende 
norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s herzien – Het commissarisverslag 
in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en 
andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (hierna 
“bijkomende norm (herzien in 2018)” genoemd) aangenomen.  
 
De bijkomende norm (herzien in 2018) beoogt het rechtstreeks opnemen van de 
wijzigingen die het gevolg zijn van de vereisten die voortvloeien uit de Europese 
audithervorming, uit de Europese Richtlijn over niet-financiële informatie en uit 
de ISA’s die door de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de 
ISA’s worden beoogd, met inbegrip van ISA 701 en de herziene ISA’s. 
 
Deze bijkomende norm (herzien in 2018) behandelt de Belgische bijzonderheden 
met betrekking tot het commissarisverslag, alsook andere aspecten met 
betrekking tot de opdracht van de commissaris, met name de in de Belgische 
wettelijke en bestuursrechtelijke context vereiste bijkomende schriftelijke 
bevestigingen en het nazicht van de neerlegging van de (geconsolideerde) 
jaarrekening en van de door artikel 100, § 1, 5°, 6°/1, 6°/2 en § 2 van het Wetboek 
van vennootschappen beoogde documenten. 
 
In de bijlagen van de bijkomende norm (herzien in 2018) worden diverse 
modelverslagen opgenomen, die intussen ook gepubliceerd werden op de website 
van het ICCI, onder “Modeldocumenten”, en gebruikt werden bij de update van 
het ICCI-boek “Het commissarisverslag”6 en de ontwikkeling van de ICCI-tool 
“Revidocs”7.  
 
Deze norm treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad 
van het bericht tot goedkeuring van de minister die bevoegd is voor Economie en 
is bijgevolg van toepassing op de verslagen die uitgebracht worden vanaf 12 maart 
2019. 
 
 
 
 

                                                      
6 http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/modeldocumenten/modeldocumenten-detail-

page/commissarisverslagen.  
7 http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/revidocs.  
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3. Opheffing van Omzendbrief 2016/02 
 

Aangezien deze zonder voorwerp is geworden, wordt IBR-Omzendbrief 2016/02 
Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de 
controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling 
van ISA 705), Impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag 
Pack PE-KE v3.0 en FAQ’s ICCI, op datum van deze mededeling opgeheven. 
 
Voormelde omzendbrief blijft raadpleegbaar op de website van het Instituut 
onder het tabblad Regelgeving en publicaties > Rechtsleer. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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