Norm inzake de opheffing van bepaalde
normen en aanbevelingen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN,
Gezien artikel 31, § 1 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren;
Gezien het ontwerp van norm van het IBR voorgelegd aan openbare raadpleging die plaatsvond
van 22 december 2016 tot 31 januari 2017;
Gezien de commentaren ontvangen op deze openbare raadpleging;
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Krachtens de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren tot omzetting van de Europese Richtlijn 2014/56/EU van
16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles
van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen wordt het toezicht op de
bedrijfsrevisoren uitgevoerd door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren,
opgericht bij artikel 32 van voormelde wet. Dit College onderwerpt de bedrijfsrevisoren
tevens aan een kwaliteitscontrole en neemt de door de wet voorziene maatregelen in dit
kader.
(2) Voormelde wet integreert tevens de bepalingen inzake de onafhankelijkheid van de
bedrijfsrevisoren.
(3) De normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) inzake de kwaliteitscontrole
d.d. 2 juli 2008 alsook de normen inzake bepaalde aspecten die verband houden met de
onafhankelijkheid van de commissaris d.d. 30 augustus 2007 zijn bijgevolg zonder
voorwerp geworden en dienen opgeheven te worden.
(4) De norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België heeft de
algemene controlenormen (voor wat de audit betreft) opgeheven, samen met een aantal
controlenormen en –aanbevelingen. De bijkomende norm van 29 maart 2013 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 voorzag in de opheffing van
de controlenorm betreffende de controle van het jaarverslag over de (geconsolideerde)
jaarrekening en de aanbeveling betreffende de controle van de vormvereisten in verband
met de vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de
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geconsolideerde jaarrekening. Onderhavige norm bevestigt de opheffing van voormelde
controlenormen en –aanbevelingen.

HEEFT OP ZIJN ZITTING VAN 24 FEBRUARI EN 26 APRIL 2017 DE HIERNAVOLGENDE
NORM AANGENOMEN.
Goedkeuring van onderhavige norm
Deze norm werd op 27 april 2017 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 12
september 2017 door de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring
heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de minister die bevoegd is voor Economie,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017.
***
§1. De normen inzake de kwaliteitscontrole, aangenomen door de Raad van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren op zijn zitting van 11 april 2008 en goedgekeurd door de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen op 2 juli 2008 en op 9 september 2008 door de Minister die bevoegd is
voor Economie, worden opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavige norm.
§2. De normen inzake bepaalde aspecten verbonden met de onafhankelijkheid van de commissaris,
zoals goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren tijdens de zitting van
30 augustus 2007, worden opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavige
norm.
Evenwel, voor wat de opdrachten van bedrijfsrevisoren bij entiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, worden voormelde normen inzake
bepaalde aspecten verbonden met de onafhankelijkheid van de commissaris slechts opgeheven
vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijziging van voormelde wet van 1921 die onder
meer de artikelen 133/1 en 133/2 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing maakt op
deze entiteiten.
§3. De volgende normen en aanbevelingen opgeheven door de norm inzake de toepassing van de
ISA’s in België, aangenomen door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op zijn
zitting van 10 november 2009 en goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen op 15 december 2009 en op 1 april 2010 door de Minister die bevoegd is voor
Economie werden opgeheven met betrekking tot de organisaties van openbaar belang, voor de
controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie met
betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012 ; en 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 2014, blijven
opgeheven :
a)
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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. De controlenorm betreffende de controle van het jaarverslag over de (geconsolideerde)
jaarrekening en de aanbeveling betreffende de controle van de vormvereisten in verband met de
vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening, volgende normen en aanbevelingen, opgeheven door de bijkomende norm bij de in
België van toepassing zijnde ISA’s1, aangenomen door de Raad van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren op zijn zitting van 29 maart 2013 en goedgekeurd door de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen op 25 april 2013 en op 22 augustus 2013 door de Minister die bevoegd is
voor Economie blijven opgeheven sinds de dubbele datum waarvan sprake in §3 van onderhavige
norm.

§5. De huidige norm zal van kracht worden op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad
van het advies van de minister die bevoegd is voor Economie.
__________

Volledige titel: 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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