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MEDEDELING1  2021/03 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   CL/jv     02.03.2021 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Vervanging en opheffing van verschillende adviezen 
 
In het kader van de actualisering van de rechtsleer van het Instituut van de 
bedrijfsrevisoren heeft de Raad, tijdens zijn vergadering van 26 februari 2021, 
besloten om bepaalde adviezen in overeenstemming te brengen met het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen. Het gaat om de volgende adviezen: 
 

- Advies 2021/01, Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen – 
Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste 
vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap – 
Gevolgen voor verslaggeving commissaris – vervanging van adviezen 
2013/04 en 2014/01; 

- Advies 2021/02, ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-
beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05; 

- Advies 2021/03, Vennootschappen die gecontroleerd worden door de 
overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een 
remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01; 

- Advies 2021/04, Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid – vervanging 
van advies 2019/05; 

- Advies 2021/05, Verduidelijking van de termen “relevante ethische 
voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07; 

- Advies 2021/06, Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 en technische nota’s 
met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan 
bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen – vervanging van advies 2019/08. 

 
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut 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. 
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De volgende adviezen worden derhalve opgeheven: 
 

- Advies 2019/16, ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersings-
systeem – vervanging van Advies 2019/04; 

- Advies 2019/08, Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's 
met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan 
bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van 
vennootschappen; 

- Advies 2019/07, Verduidelijking van de termen "relevante ethische 
voorschriften" in België; 

- Advies 2019/05, Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid; 
- Advies 2018/01, Vennootschappen die gecontroleerd worden door de 

overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een 
remuneratieverslag; 

- Advies 2017/05, Interpretatie van de Europese auditverordening in 
samenhang met de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België – 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang; 

- Advies 2014/01, Interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het 
Wetboek van vennootschappen; 

- Advies 2013/04, Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - 
Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste 
vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - 
Gevolgen voor verslaggeving commissaris. 

 
Tot slot wordt Advies 2017/01, Commissarisverslag (19 januari 2017), opgeheven 
aangezien dit achterhaald is geworden. 
 
Deze voormelde (opgeheven) adviezen blijven raadpleegbaar op de website van 
het Instituut onder het tabblad Regelgeving en publicaties > Rechtsleer > 
Archieven. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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