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MEDEDELING1  2019/14 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   TM/MB/IVB/SQ/edw   02.09.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Openbare raadpleging over het ontwerp van Norm inzake de 

toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België 
 
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 ontwerp van Norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-
standaarden in België ter openbare raadpleging voor. Deze openbare raadpleging 
zal eindigen op 31 oktober 2019.  
 
Het IBR beoogt het vervolledigen van het huidig normatief kader door de 
internationale standaarden die reeds gehanteerd worden voor verscheidene 
opdrachten maar die nog niet formeel zijn aangenomen in België. Het gaat om de 
International Standards on Related Services (ISRS) en de International Standards 
on Assurance Engagements (ISAE), zoals aangenomen door de International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Het in België van toepassing 
maken van deze standaarden laat toe de nodige rechtszekerheid te bieden bij de 
uitvoering van de betrokken opdrachten. 
 
De tussenkomst van een commissaris of een bedrijfsrevisor is immers vereist in 
verschillende specifieke gevallen voorzien door de wetgever zonder dat de 
wettelijke teksten het type verslag noch de uit te voeren werkzaamheden 
verduidelijken. 
 
Het is dus van algemeen belang dat de contractuele opdrachten of de opdrachten 
die door of krachtens de wet uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren worden 
voorbehouden, anders dan een controle of een beoordeling van historische 

                                                      
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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financiële informatie beoogd door de ISA’s en ISRE 2410, en die niet het voorwerp 
uitmaken van een andere Belgische of internationale specifieke norm voor de 
beroepsuitoefening, uitgevoerd worden op basis van een internationaal erkend 
referentiekader hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden en aan de harmonisatie van de uitgebrachte verslagen. Het 
verzekeren van de coherentie op het vlak van de gevolgde benadering en de 
verslagen uitgebracht voor eenzelfde type van opdracht is essentieel voor het 
begrip van de gebruikers van de omvang van de opdracht en het uitgebrachte 
verslag. 
 
Deze ontwerpnorm beoogt de invoering in het normatief kader van bepaalde ISRS- 
en ISAE-standaarden, die werden vertaald door het IBR naar het Nederlands en 
naar het Frans2. Het gaat meer bepaald om volgende standaarden: 
 

• ISAE 3000, “Assurance-opdrachten anders dan de controle of de 
beoordeling van historische financiële informatie”; 

• ISAE 3400, “Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie”; 
• ISRS 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 

werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”; en  
• ISRS 4410, “Samenstellingsopdrachten”. 

 
U kunt de vertalingen van deze standaarden op de website van het IBR raadplegen.  
 
Deze standaarden worden al in de buurlanden, zoals Nederland, toegepast en 
worden reeds gebruikt door bedrijfsrevisorenkantoren om opdrachten uit te 
voeren op verzoek van belanghebbenden (regelgevers/organismen), zoals onder 
meer: 
 

• De FSMA, in het kader van de EMIR-verordening;  
• De RIZIV in het kader van de koninklijk besluiten van 18 september 2008 

en van 29 maart 2019 betreffende de heffingen op het zakencijfer van de 
farmaceutische specialiteiten; 

• De CWaPE in het kader van de van de beslissingen van 1 februari 2016 
betreffende de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas 
en elektriciteit; 

• De BGHM, toezichthoudend orgaan voor sociale woningbouwbedrijven in 
de regio Brussel, in het kader van de Huisvestingscode.  

 

                                                      
2 De Raad van het IBR verbindt er zich toe om de ISAE- en ISRS-standaarden en hun eventuele 

bijwerkingen te blijven vertalen en ter beschikking te stellen op de website van het IBR. 
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of nog, in het kader van Europese subsidies (procedures voor de verrichte uitgaven 
gelinkt aan het programma “Horizon 2020”) of de “pro forma”-informatie 
opgenomen in het prospectus (Europese Verordening “Prospectus”). 
 
Bovendien laat dit het IBR ook toe om het juist referentiekader op te leggen 
wanneer de bedrijfsrevisoren gevraagd worden om een contractuele opdracht uit 
te voeren die door of krachtens de wet uitsluitend voorbehouden is aan de 
bedrijfsrevisoren. Zo kan ook het bestaan van minimum te vervullen 
verplichtingen voor alle opdrachten gewaarborgd worden. Men kan bijvoorbeeld 
denken aan de wettelijke opdracht inzake de liquiditeitstest in het kader van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
De Raad van het IBR wenst de bedrijfsrevisor te begeleiden bij de uitvoering van 
zijn opdrachten.  
 
De Raad zal ook aan de bedrijfsrevisoren didactische informatie en tools ter 
beschikking stellen die verband houden met de ontwerpnorm.  
 
Tevens is het belangrijk dat het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren ook 
een contole op de bedrijfsrevisoren kan uitvoeren, op grond van een 
gestandaardiseerd kader dat toelaat vast te stellen of de revisoren die voor 
hetzelfde soort van opdracht werden benoemd hetzelfde soort van 
werkzaamheden hebben uitgevoerd en hetzelfde soort van verslag hebben 
uirgebracht. 
 
Als bijlage vindt u het ontwerp van norm. Dit zal ook beschikbaar zijn op de 
website van het IBR. 
 
U kunt uw commentaren tot 31 oktober 2019 overmaken via het volgende 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, 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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