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Ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's in België 

(03.07.2009) 

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 

Overwegende dat het moderniseren van het normatief kader voor de uitvoering van revisorale 
opdrachten zich opdringt; 

Overwegende dat het in het algemeen belang is dat de financiële overzichten in België - een voor 
internationale betrekkingen en investeringen zeer open land - worden gecontroleerd 
overeenkomstig de internationaal erkende standaarden; 

Rekening houdend met de bekommernis van de Europese instanties om tot een harmonisatie te 
komen van de uitoefening van het beroep van wettelijke auditor van de jaarrekening, en om 
verder te gaan met de verhoging van de kwaliteit van de controle van de financiële overzichten, 
bekommernis die zich meer bepaald vertaalde in het aannemen van de richtlijn van 17 mei 2006; 

Overwegende dat de International Standards on Auditing (ISA's), zoals per 15 december 2008 
aangenomen door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), een 
antwoord bieden op deze vereisten om internationaal erkende en geactualiseerde standaarden te 
vormen; dat zij reeds verplicht gesteld zijn, met of zonder aanpassing op nationaal vlak, in heel 
wat landen, met inbegrip van een meerderheid van de Lidstaten van de Europese Unie; dat zij de 
kwaliteit van de financiële informatie bevorderen door het voorzien in de toepassing van 
aanvullende controlewerkzaamheden, alsmede in een betere documentatie van de werkzaamheden 
van de auditor; 

Overwegende dat de ISA's reeds worden toegepast voor de controle van vele entiteiten, meer 
bepaald de organisaties van openbaar belang; dat het in het algemeen belang is om de uniciteit 
van dit normatief kader te behouden op het hoogst mogelijk kwalitatieve niveau; 

Overwegende dat minstens met betrekking tot de controle van de financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang, de urgentie en het algemene belang vragen om niet het moment 
af te wachten waarop de vertaling van de ISA's naar het Frans en het Nederlands zal afgerond 
zijn, noch het feit dat de voorstellen tot aanpassing aan de Belgische context in een normatieve 
vorm zijn bepaald; dat in afwachting daarvan de bedrijfsrevisoren hun professional judgment in 
dat opzicht zullen kunnen toepassen; 

Overwegende dat de ISA's voorzien dat de concrete toepassing daarvan aangepast is aan de 
eigenschappen van elke aan een controle onderworpen entiteit, meer bepaald: de omvang (KMO), 
de complexiteit en de aard daarvan (verenigingen); 

Overwegende dat de bedrijfsrevisor, in voorkomend geval, het tijdschema en de inhoud van de uit 
te voeren controlewerkzaamheden aanpast teneinde rekening te houden met meer bepaald: het 
geringe aantal en de eenvoud van de door de entiteit verwerkte transacties, de interne organisatie 
en de financieringswijzen van de entiteit, de rechtstreekse betrokkenheid van de bestuurder bij de 
interne beheersing van de entiteit en het beperkte aantal vennoten. 
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Overwegende dat de bedrijfsrevisor de aard en de omvang van zijn gegevensgerichte controles 
kan beperken in functie van meer bepaald de beheersingsomgeving van de entiteit en van de 
timing van zijn tussenkomst indien dit schema hem de mogelijkheid biedt de afloop van de in de 
rekeningen vastgelegde transacties vast te stellen; 

Overwegende dat de bedrijfsrevisor een dossier samenstelt dat aan de omvang en de 
karakteristieken van de gecontroleerde entiteit, evenals aan de complexiteit van de opdracht, is 
aangepast; 

Overwegende dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in een begeleidingsplan heeft voorzien bij 
het toepassen van de ISA's, meer bepaald in het vormingsprogramma waarin de ISA's al sinds 
2004 zijn opgenomen, in de toegang tot aangepaste controlesoftware waarvoor het IBR contact 
heeft opgenomen met softwareontwikkelaars die in de markt actief zijn om de bedrijfsrevisoren te 
informeren over de mogelijk beschikbare hulpmiddelen, alsmede in een plan inzake het 
publiceren van adviezen met betrekking tot het toepassen van de ISA's in de Belgische context; 

Beslist om de hierna volgende ontwerp van norm aan de openbare raadpleging te onderwerpen: 

1. De bedrijfsrevisoren zullen alle financiële overzichten controleren overeenkomstig de 
International Standards on Auditing (ISA's) en International Standards on Review 
Engagement (ISRE's), zoals op 15 december 2008 aangenomen door de International 
Auditing and Assurance Standards Board, te weten: 

- ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in 
Accordance with International Standards on Auditing 
ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements 

- ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements 
- ISA 230, Audit Documentation 
- ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial 

Statements 
- ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements 
- ISA 260, Communication with Those Charged with Governance 
- ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with 

Governance and Management 
- ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements 
- ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through 

Understanding the Entity and lts Environment 
- ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit 
- ISA 330, The Auditor's Responses to Assessed Risks 
- ISA 402, Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization 
- ISA 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit 
- ISA 500, Audit Evidence 
- ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerationsfor Selected Items 
- ISA 505, External Confirmations 
- ISA 510, Initial Audit Engagements-Opening Balances 
- ISA 520, Analytical Procedures 
- ISA 530, Audit Sampling 
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- ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and 
Related Disclosures 

- ISA 550, Related Parties 
- ISA 560, Subsequent Events 
- ISA 570, Going Concern 
- ISA 580, Written Representations 
- ISA 600, Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the 

Work of Component Auditors) 
- ISA 610, Using the Work of Internal Auditors 
- ISA 620, Using the Work of an Auditor's Expert 
- ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements 
- ISA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report 

ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the 
Independent Auditor's Report 

- ISA 710, Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial 
Statements 

- ISA 720, The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents 
Containing Audited Financial Statements 

- ISA 800, Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance 
with Special Purpose Frameworks 

- ISA 805, Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific 
Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 

- ISA 810, Engagements to Report on Summary Financial Statements 
- ISRE 2400, Review Engagement 
- ISRE 2410, Review of interim jinancial information performed by the independent auditor 

of the entity 

De bedoelde ISA's en ISRE's zijn die standaarden die door de IAASB in de Engelse taal zijn 
gepubliceerd, tot op het moment dat de versies in het Frans en het Nederlands, goedgekeurd door 
de International Federation of Accountants (lF AC), zijn gepubliceerd. 

2. In het geval dat de ISA's en de ISRE's door de IAASB worden gewijzigd, zal deze wijziging 
door de bedrijfsrevisoren worden toegepast binnen de door de IAASB aangegeven tijdsperiode. 
Alvorens deze tijdsperiode is verstreken, is het mogelijk dat zowel de Raad van het Instituut, de 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen of de Minister die bevoegd is voor Economie de 
beslissing nemen dat deze wijziging het voorwerp zal uitmaken van de gebruikelijke procedure 
inzake het in België aannemen van een norm. 

3. De volgende normen en aanbevelingen zijn opgeheven: 

a) de volgende controlenormen : 

- Algemene controlenormen (uitgezonderd voor de opdrachten die niet onder het 
toepassingsgebied van de ISA's vallen); 

- Normen inzake de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening; 
- Normen« Bevestigingen van de leiding van de entiteit ». 
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b) de volgende controleaanbevelingen : 

Aanbeveling « Aanvaarding van een controle-opdracht door een bedrijfsrevisor» ; 
Aanbeveling « Controleprogramma» ; 
Aanbeveling« Werkdocumenten van de bedrijfsrevisor» ; 
Aanbeveling« Kwaliteitsbeheersing van de controlewerkzaamheden » ; 
Aanbeveling « Controlerisico » ; 

- Aanbeveling« Impact van de interne controle op de controlewerkzaamheden » ; 
Aanbeveling « Controle in een omgeving waarin gebruik wordt gemaakt van 
geautomatiseerde informatiesystemen» ; 
Aanbeveling « Doelstelling van de controle van de jaarrekening» ; 
Aanbeveling « Fraude en onwettige handelingen» ; 
Aanbeveling « Controle van een vennootschap in moeilijkheden» ; 
Aanbeveling« Extern bewijskrachtig materiaal» ; 
Aanbeveling « Gebruik van de werkzaamheden van een andere revisor» ; 
Aanbeveling « Gebruik van het werk van een interne auditafdeling » ; 
Aanbeveling « Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen» ; 
Aanbeveling « Controle van de voorraadopname »; 
Aanbeveling « Analytisch onderzoek» ; 
Aanbeveling « Steekproeven in de controle» ; 
Aanbeveling« Controle van de boekhoudkundige ramingen» ; 
Aanbeveling « Controle van de inlichtingen opgenomen in de toelichting» ; 
Aanbeveling « Uitvoering van een beperkt nazicht door de commissaris bij een 
tussentijdse toestand ». 

4. In de mate dat het aanpassen van de ISA's of van verdere wIJzlgmgen daarvan aan de 
Belgische context niet het voorwerp van Belgische normen uitmaakt (bijkomende norm en/of 
toelichtende bijlagen bij de ISA's) op het moment dat deze normen of deze aanpassingen moeten 
worden toegepast op de controle van financiële overzichten, zullen de bedrijfsrevisoren hun beste 
professional judgement toepassen om deze aanpassing zeker te stellen. 

5. De huidige norm treedt in werking : 

a) met betrekking tot de organisaties van openbaar belang, voor de controle van financiële 
overzichten met betrekking tot boekjaren afgesloten ten laatste vanaf 15 december 2012 ; 

b) met betrekking tot de andere entiteiten, voor de controle van financiële overzichten met 
betrekking tot boekjaren afgesloten ten laatste vanaf 15 december 2014. 

6. In functie van de evaluatie van de Europese en Belgische ontwikkelingen die tegen 
15 december 2011 zal worden uitgevoerd, kan de Minister die bevoegd is voor Economie de in 
punt 5 bedoelde datum, met een termijn van maximum twee jaar tussen de vastgelegde datum van 
punt 5.a) en van die van punt 5.b), overeenkomstig eensluitend advies van de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen en op advies van het IBR aanpassen. 

7. Het IBR inventariseert op zijn website de bedrijfsrevisoren die verklaren de ISA's toe te passen 
op al hun wettelijke controleopdrachten voorafgaandelijk aan de in punt 5.b) bedoelde datum. 
Deze keuze is onherroepbaar. 
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