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Créé par la loi du 22 jnllet 1953
Opgericht bij wet van22 juli 1953

Voor de audit van de financiële overzichten en het beperkt nazicht van de
financiële informatie van organisaties van openbaar belang is de norm inzake
de toepassing van de ISA's in België van 10 november 2009 van toepassing
voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012. (2)

Zoals voorzien in hel bericht met betrekkin g tot de goedkeuring van
voormelde norm, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010,
diende een norm te worden aangenomen die de specifieke Belgische
bepalingen inzake audit die niet opgenomen zijn in de ISA's herneemt.

De Raad van het Instituut heeft een bijkomende norm aan de in België van
toepassing zijnde internationale auditst andaarden (ISA's) aangenomen in zijn
vergadering van 23 november 2012, die het voorwerp heeft uitgemaakt van
een openbare raadpleging. Conform artikel 30, § 1, van de wet van
22 juli 1953, ligt deze norm heden ter goedkeuring voor van de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen en de Minister die bevoegd is voor Economie.
De goedkeuring zonder dewelke de norm geen uitwerking heeft, moet,
overeenkomstig artikel 30, § 4, van voormelde wet, het voorwerp uitmaken
van een bericht dat openbaar wordt gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

In afwachting van de goedkeuring van de bijkomende norm aan de in België
van toepassing zijnde ISA's en gelet op de toepassingsdatum van de ISA's,
zoals bepaald door de norm van 10 november 2009, wenst de Raad van het

( I) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in
hoofde van de bedrij fsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.S. 21 april 2007, SS 27 april 2007,
p. 22890). De om zendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van
een wettelijke, reg lementaire of nonnatieve verpli cht ing inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien
uit de deontol ogie van het beroep van bedrij fsrevisor.

(2) Voor de audi t van de financiële overzichten en het beperkt nazich t van de financiële informatie van de
overige entiteiten zal deze norm van toepassing zijn voor de boekjaren afgesloten vanaf
15 december 20 14.
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Instituut u hierbij in kennis te stellen van de voorbeeldverslagen zoals deze
gehecht zijn aan de bijkomende norm aan de in België van toepassing zijnde
ISA' s, die heden ter goedkeuring voorligt.

Het commissarisverslag, bestaande uit het "Verslag over de jaarrekening"
(eerste deel) en het "Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving
gestelde eisen" (tweede deel), dient opgesteld te worden overeenkomstig de
ISA' s en het Wetboek van vennootschappen. Het tweede deel van het
commissarisverslag, dat betrekking heeft op het nazicht van de naleving van
bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen, wordt hoofdzakelijk
geregeld door Belgische wet- en regelgeving en maakt het voorwerp uit van de
bijkomende norm aan de in België van toepassing zijnde ISA's. De
voorbeeldverslagen gehecht aan deze norm en ter goedkeuring voorgelegd aan
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en aan de Minister bevoegd
voor Economie maken melding van deze bijkomende norm.

De Raad van het Instituut heeft er dan ook voor geopteerd om de verwijzing
naar de bijkomende norm te schrappen uit voormelde voorbeeldverslagen die
dan ook als volgt worden aangepast: "In het kader van onze opdracht, is het
onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te
gaan. " Tevens heeft de Raad van het Instituut beslist reeds in de titel van het
eerste deel de vorm van het oordeel aan te geven.

De Raad van het Instituut wil tevens onderlijnen dat indien u afwijkt van het
toepasselijke voorbeeldverslag, u in overeenstemm ing dient te blijven met de
artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en met de ISA' s,
alsook in staat dient te zijn deze afwijking, in voorkomend geval, te
verantwoorden.

Huidige omzendbrief wordt ingetrokken zodra het bericht omtrent de
goedkeuring van een bijkomende norm aan de in België van toepassing zijnde
ISA's wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ten laatste voor de
commissarisverslagen betreffende de boekjaren afgesloten na
14 december 2014.

Bij lage: aangepaste voorbeeldverslagen, zoals gehecht aan de bijkomende
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale
auditstandaarden (ISA' s) - Het commissarisverslag in het kader van
een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen
144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere
aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris
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