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MEDEDELING1 2020/15 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   MB/IVB/jv    10.07.2020 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm 

(herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – 
aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
(termijn: 15 augustus 2020) 

 
 
Volgend op de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm 
(herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (20 december 
2019 tot 31 januari 2020), werd de goedkeuring gevraagd aan de Hoge Raad voor 
de Economische Beroepen (HREB) en de minister van Economie. Dit ontwerp werd 
opgesteld rekening houdend met de wetgeving die op dat moment in voege was. 
Er kon geen rekening gehouden worden met de bij het Parlement hangende 
wetsvoorstellen, vermits de finale tekst hiervan niet gekend was, noch wanneer 
deze in werking zouden treden.  
 
Intussen werd de wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 
van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 
2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van 
aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen 
(hierna: “reparatiewet”) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is deze in 
werking getreden op 6 mei 2020. Wij verwijzen onder meer naar Mededeling 
2020/11 voor de weerslag hiervan op het commissarisverslag voor (i)vzw’s en 
stichtingen. 
 
In het kader van het verzoek tot goedkeuring voorgelegd aan de HREB, heeft de 
Raad van het IBR beslist om de beperkte wijzigingen aan het ontwerp van 

 
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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bijkomende norm (herziene versie 2020) naar aanleiding van de reparatiewet ter 
openbare raadpleging voor te leggen. Deze openbare raadpleging zal eindigen op  
15 augustus 2020. 
 
Als bijlage vindt u het ontwerp van norm. Dit ontwerp zal ook beschikbaar zijn op 
de website van het IBR. 
 
U kunt uw commentaren tot 15 augustus 2020 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, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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