
 
 

MEDEDELING 1 2018/05 VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
De Voorzitter 

Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be TD/MB/IVB/SQ/edw  22/03/2018 

 
 
Geachte Confrater, 

 
Betreft: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm met betrekking tot de 

contractuele controle van KMO’s en de gemeenschappelijke bijzondere 
opdrachten bij KMO’s (IBR-IAB)  (termijn: 22 mei 2018) 

 
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep 
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR een ontwerp van 
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en de gemeenschappelijke 
bijzondere opdrachten bij KMO’s (IBR-IAB) ter openbare raadpleging voor. Deze openbare 
raadpleging zal eindigen op 22 mei 2018. 

 
Op vraag van de Minister die bevoegd is voor Economie, is dit ontwerp van norm een 
gemeenschappelijke norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Instituut 
van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).  
 
Wat het toepassingsgebied ratione personae betreft heeft de minister verduidelijkt dat deze 
norm moet slaan op de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), met uitzondering van 
de kmo’s die deel uitmaken van een groep die een geconsolideerde jaarrekening moet 
opstellen en openbaar maken. Wat het toepassingsgebied ratione materiae betreft moet deze 
norm slaan op de  contractuele controle van de jaarrekening bij kmo’s alsmede op de 
wettelijke controleopdrachten die door de leden van beide instituten kunnen worden 
uitgeoefend (“gemeenschappelijke bijzondere opdrachten”). De commissarismandaten 
worden niet gevat door het toepassingsgebied van deze norm. 

 
Als bijlage vindt u het ontwerp van gemeenschappelijke norm. Dit zal ook beschikbaar zijn 
op de website van het IBR. 
 
U kunt uw commentaren tot 22 mei 2018 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, 

 
 
 

Thierry DUPONT 
Voorzitter 

 
Bijlage: Ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en de 
gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s (IBR-IAB) 

                                                           
1 Het Instituut ontwikkelt door middel van mededelingen 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. 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/2018-03-21-ontwerpnorm-KMO-IBR-IAB-NL-clean.pdf
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