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Betreft : Vooruitgang omtrent de begeleidingsmaatregelen inzake de 
ISA's en ISQC-I 

a) Begeleidingsplan 

1. De normen van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in 
België en van 8 oktober 2010 inzake medewerking aan het prudentieel 
toezicht werden in 2010 goedgekeurd. 

De ISA' s zullen in werking treden: 

wat de organisaties van openbaar belang betreft, andere dan deze bedoeld 
in de norm van 8 oktober 20 la, voor de controle van de financiële 
overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie 
met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012; 

met betrekking tot de andere entiteiten, voor de controle van financiële 
overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie 
met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 20 14. 

Voor de entiteiten bedoeld in de norm van 8 oktober 2010 zijn de ISA' s in 
werking getreden op 12 januari 2011 (datum van inwerkingtreding van de 
norm van 8 oktober 20 I 0). 

In deze context heeft de Raad van het IBR een begeleidingsplan I voor de 
toepassing van de ISA's opgezet teneinde het beroep te ondersteunen 
doorheen het aanpassingsproces van het normatief kader. 

I wvvw.ibr-ire, rubriek "Documentatie", subrubriek "De ISA's - toets" 
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b) IS A-Handboek voor KMO's 

o icci 

2. De Raad van het Instituut vestigt uw aandacht erop dat tijdens de 
seminaries "Inleiding tot de ISA's" van 6 en 8 september 2011, checklists en 
temp/ates werden verspreid met betrekking tot de uit te voeren 
controlewerkzaarnheden in het kader van een audit van KMO's. Deze 
checklists zijn echter slechts voorbeelden die dienen te worden aangepast in 
functie van de omvang en het risico van de gecontroleerde entiteit, en dus 
geen bindende modellen. Het handboek "ISA's voor KMO's" zal u worden 
meegedeeld begin 2012. Dit handboek is vooral praktijkgericht. Het zal de 
minimale documentatievereisten in het kader van de audit van een KMO 
verduidelijken en het zal de hierboven bedoelde temp/ates bevatten. 

Het doel is te kunnen beschikken over een elektronische veme van de 
voorbeelden die via internet gemakkelijk te downloaden zijn. 

c) Helpdesk leel 

3. Het lee I stelt overigens een helpdesk ter beschikking van de 
bedrijfsrevisoren en van externe personen, die onder meer de vragen over de 
toepassing van de ISA' s zal beantwoorden. U kan uw vragen rechtstreeks 
aan het leel stellen met behulp van het formulier dat u via de 
volgende link kan terugvinden: http://www.icci.be/nl/adviezenlvraag
formulierlPages/DefauJt.aspx 

d) ISA -coach 

4. De Raad van het Instituut evenals het leel wensen de ondernomen 
inspanningen voort te zetten en hebben derhalve besloten beroep te doen op 
een bedrijfsrevisor die de functie van "ISA-coach" op zich zal nemen 
waarbij hij de vragen waarmee de confraters worden of zullen worden 
geconfronteerd op een pragmatische manier zal beantwoorden. 

5. Hiertoe werd een confrater aangeduid die deze functie zal vervullen. Hij 
wordt ter beschikking van de kantoren gesteld, waarbij vier uren 
dienstverlening per kantoor ten laste van het leel zullen worden genomen. 
Hij zal aan het merendeel van de ISA -seminaries deelnemen. 

Zijn functie bestaat uitsluitend uit raadgeving, in alle vertrouwelijkheid en 
zonder tussenkomst van de organen van het IBR. Hij zal antwoord geven op 
de vragen (onvolledige lijst) die betrekking hebben op de ISA 
controleaanpak versus de algemene controlenormen, het gebruik van 
checklists, de interactie tussen de verschillende normen, de 
werkdocumenten, het formaliseren van auditwerkzaarnheden, enz. 
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Aanvullende aanwijzingen zijn eveneens bij het ICCI verkrijgbaar. 

o icci 

Wij zijn ervan overtuigd dat het in de aard van deze nieuwe functie ligt om 
het beroep ondersteuning te bieden en aan de noden ervan concreet te 
beantwoorden. 

6. De Raad van het Instituut dringt erop aan dat iedere bedrij fsrevisor zo snel 
mogelijk een pilootdossier uit zijn portefeuille zou kiezen en er de controle 
van uitvoert overeenkomstig de ISA's . Dit biedt een unieke kans om vooruit 
te lopen op mogelijke vragen voortspruitend uit de toepassing van de ISA's . 

e) Audit software 

7. De Raad van het Instituut wenst u eraan te herinneren dat er op de 
Belgische markt auditsoftware beschikbaar is . De Raad van het IBR 
overweegt echter Diet om zich uit te spreken over de conformiteit van 
deze audit software met betrekking tot de ISA's. 

Het ICCI onderzoekt de mogelijkheid om een checklist uit te werken aan de 
hand waarvan bedrijfsrevisoren kunnen controleren of voormelde 
auditsoftware beantwoorden aan de minimumvereisten met het oog op de 
toepassing van de ISA' s. 

ISQC- l 

a) ISQC-1 Handboek 

8. De Raad van het Instituut wenst u aan te kondigen dat het ISQC-1 
handboek u zal worden meegedeeld eind 2011. Dit handboek bestaat uit 
de aanpassing aan de Belgische context van het "Kwalileitshandboe/Ç' (Deel 
A, B en C) van het Nivra (Nederland), ontwikkeld door de software Scienta 
en gebaseerd op ISQC-I, en is geïnspireerd op de "Guide 10 quality control 
lor SM Es" van het IF AC evenals de "Praclice note 26" van de APB 
(Verenigd Koninkrijk). 

b) Impactstudie betreffende de toepassing van ISQC-1 

9. De Raad van het Instituut voert momenteel een impactstudie uit 
betreffende de toepassing van ISQC-1 . Een bedrijfsrevisor zal ter plaatse 
een onderzoek uitvoeren met behulp van een door de Commissie SME/SMP 
van het IBR opgestelde vragenlijst. Dit onderzoek zal op volledig vrijwillige 
basis worden uitgevoerd en de resultaten ervan zullen vertrouwelijk worden 
behandeld en enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt. Dit 
onderzoekswerk zal bij "sole praclitioners", kleine bedrijfsrevisorenkantoren 
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(1 tot 3 bedrijfsrevisoren) en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren (4 tot 30 
bedrijfsrevisoren) worden ingesteld. Wij nodigen u ten zeerste uit om deel te 
nemen aan dit onderzoek met het oog op zo betrouwbaar mogelijke 
resultaten. 

Met confraternele groeten, 

\ 
'r------.J 

Thierry D UPONT 

Voorzitter lCCl 
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