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De heer Johan VANDE LANOTTE 

Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, 

Consumenten en Noordzee 

 

Kunstlaan 7 

1210 BRUSSEL 

 

Brussel, 25 april 2013 

 

Geachte collega, 
 
 
Zoals eerder overeengekomen, vindt de volgende vergadering van de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen plaats op woensdag 14 september 2016 vanaf 9u30.  
 
De vergadering gaat, zoals gewoonlijk, door in de gebouwen van de FOD Economie (Gebouw 
City Atrium C, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel in de vergaderzaal op de 9de 
verdieping – zaal met nummer 9 B 03). 
 
In bijlage vindt u de agenda voor deze vergadering, alsook de documenten ter voorbereiding 
van de vergadering. 
 
Mogen wij u hierbij herinneren aan de mogelijkheid tot het verstrekken van een volmacht, in 
het geval u niet in de mogelijkheid verkeert deel te nemen aan een deel of de volledige 
vergadering van 14 september 2016 (volledig of deels naar gelang van de te behandelen 
agendapunten)? U vindt een exemplaar van een volmacht als bijlage bij dit schrijven.  
 
 
Hoogachtend,  
 

Geachte heer Minister, 

 

 

De Voorzitter van het IBR heeft op 29 maart 2013 aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 

een schrijven gericht met het verzoek om goedkeuring van een ontwerp van bijkomende norm bij de 

in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s). 

 

Zoals voorgeschreven door artikel 30, § 1, tweede lid van de wet van 22 juli 1953 houdende 

oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het 

beroep van bedrijfsrevisor, zijn de vertegenwoordigers van de Raad van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren gehoord in het kader van de analysewerkzaamheden van dit ontwerp van norm 

door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. 

 

* 

 

*     * 

 

Het verzoek om goedkeuring van het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing 

zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) moet gesitueerd worden in het kader van de 

goedkeuring van de norm van 10 november 2009 die erop gericht is om op termijn de ISA’s in België 

toe te passen, en meer in het bijzonder het bericht van 1 april 2010 dat door de federale Minister, 

bevoegd voor Economie, in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010 is gepubliceerd en waarvan 

hierna een uittreksel volgt: 
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“De huidige norm wordt onderworpen aan een evaluatie tegen 15 december 2011 in functie van de Europese en 

Belgische ontwikkelingen. Op basis van de evaluatie van deze Europese en Belgische ontwikkelingen kan de Minister 

die bevoegd is voor Economie op advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren, beslissen om de datum van inwerkingtreding van de norm aan te passen, met het behoud van een 

termijn van maximum twee jaar tussen de datum van inwerkingtreding van de norm voor de controle van de 

financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie van organisaties van openbaar 

belang en de datum van inwerkingtreding van de norm voor de controle van de financiële overzichten (audit) en het 

beperkt nazicht van de financiële informatie van andere entiteiten. 

 

In het bijzonder kan de Minister bevoegd voor Economie beslissen dat deze norm niet in werking treedt met 

betrekking tot de controle van de financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie 

van organisaties van openbaar belang voor alle boekjaren afgesloten door deze entiteiten vanaf 15 december 2012 en 

met betrekking tot de controle van de financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële 

informatie van organisaties van andere entiteiten voor alle boekjaren afgesloten door deze entiteiten vanaf 15 

december 2014 indien hij vaststelt dat er nog geen norm werd aangenomen die de specifieke Belgische bepalingen 

inzake audit die niet opgenomen zijn in de ISA's herneemt en/of dat het begeleidingsplan in dit verband opgesteld 

door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren niet toegepast werd.” 

 

* 

 

*     * 

 

Zoals voorgeschreven door artikel 30, § 1, tweede lid van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van 

een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van 

bedrijfsrevisor, heeft over het ontwerp van norm een openbare raadpleging plaatsgehad tussen 15 maart 

2013 en 25 maart 2013. Deze korte termijn van de openbare raadpleging heeft te maken met het feit dat 

het gaat om een tweede openbare raadpleging over het document. Een eerste voorstel van norm 

(waarover een openbare raadpleging plaatsvond tussen 12 juli 2012 en 15 oktober 2012) is inderdaad aan 

de Hoge Raad voor goedkeuring overgemaakt op 5 december 2012, en is op 1 maart 2013 terug 

ingetrokken. U vindt in bijlage bij onderhavig schrijven een kopie van de brief die u in dit verband is 

overgemaakt op 4 maart 2013. 

 

Aangezien zowel de FSMA als de NBB hebben gereageerd naar aanleiding van de openbare raadpleging, 

heeft de Hoge Raad het niet wenselijk geacht om gebruik te maken van de mogelijkheid, voorzien in artikel 

30 van de wet, om voornoemde instanties vooraf te raadplegen in het kader van de 

goedkeuringsprocedure. 

 
Naar aanleiding van de hoorzitting van 17 april 2013 hebben de leden van de Hoge Raad hun steun 

uitgesproken voor een bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale 

auditstandaarden (ISA’s) met als inhoud: 

• de werkzaamheden die de bedrijfsrevisoren moeten uitvoeren teneinde in overeenstemming te zijn 

met de bijzonderheden van Belgisch recht (niet gedekt door de ISA’s) in het kader van de wettelijke 

controle van de (geconsolideerde) jaarrekening; 

• de werkzaamheden die de bedrijfsrevisoren moeten uitvoeren teneinde in overeenstemming te zijn 

met de bijzonderheden van Belgisch recht in het kader van de overige attesteringen die de 

commissaris van de (geconsolideerde) jaarrekening in het tweede deel van zijn verslag moet 

afleveren; 

• het verstrekken van modellen / voorbeelden van auditverslagen in bijlage bij de norm.  
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Het voorstel van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden 

(ISA’s), zoals ter goedkeuring voorgelegd, omvat de werkzaamheden die de bedrijfsrevisoren moeten 

uitvoeren teneinde in overeenstemming te zijn met de bijzonderheden van Belgisch recht in het kader van 

de overige attesteringen die de commissaris van de (geconsolideerde) jaarrekening in het tweede deel van 

zijn auditverslag moet afleveren, alsook het verstrekken van modellen / voorbeelden van auditverslagen in 

bijlage bij de norm. 

 

Het eerste punt daarentegen, met name de werkzaamheden die de bedrijfsrevisoren moeten uitvoeren 

teneinde in overeenstemming te zijn met de bijzonderheden van Belgisch recht (niet gedekt door de ISA’s) 

in het kader van de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening, komen niet aan bod in het 

voorstel van norm dat aan de Hoge Raad werd voorgelegd. 

 

Volgens de leden van de Hoge Raad volgt de noodzaak om op dit punt een norm goed te keuren voort uit 

het bericht van 1 april 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarvan een uittreksel hierna volgt: 

 
“In het bijzonder kan de Minister bevoegd voor Economie beslissen dat deze norm niet in werking treedt met 

betrekking tot de controle van de financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie 

van organisaties van openbaar belang voor alle boekjaren afgesloten door deze entiteiten vanaf 15 december 2012 en 

met betrekking tot de controle van de financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële 

informatie van organisaties van andere entiteiten voor alle boekjaren afgesloten door deze entiteiten vanaf 15 

december 2014 indien hij vaststelt dat er nog geen norm werd aangenomen die de specifieke Belgische bepalingen 

inzake audit die niet opgenomen zijn in de ISA's herneemt en/of dat het begeleidingsplan in dit verband opgesteld 

door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren niet toegepast werd.” (eigen onderstreping) 

 

De leden van de Hoge Raad zijn van oordeel dat deze norm op een autonome wijze kan beschouwd 

worden en dat de werkzaamheden die de bedrijfsrevisoren moeten uitvoeren teneinde in 

overeenstemming te zijn met de bijzonderheden van Belgisch recht (niet gedekt door de ISA’s) in het kader 

van de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening, het voorwerp zouden kunnen uitmaken 

van een andere bijkomende norm die in een tweede fase ter goedkeuring kan worden voorgelegd. 

 

De leden van de Hoge Raad hebben dan ook beslist om het ter goedkeuring voorgelegd ontwerp van norm 

goed te keuren. 

 
Gemakkelijkheidshalve vindt u in bijlage bij onderhavig schrijven de volgende documenten: 

 

• Schrijven van 4 maart 2013 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie (melding van 

intrekking van het voorstel van norm (versie overgemaakt in december 2012) vanwege de 

Voorzitter van het IBR) 

 

• Mededeling 2013/01 van het IBR van 15 maart 2013 in verband met de openbare raadpleging 

omtrent het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale 

auditstandaarden (ISA’s) 

 

• Bijlage 1 bij de mededeling 2013/01 van het IBR van 15 maart 2013 – voorstel van norm 

• Bijlage 2 bij de mededeling 2013/01 van het IBR van 15 maart 2013 – nota met de belangrijkste 

wijzigingen in het ontwerp van norm ingevolge de openbare raadpleging 

• Schrijven van 29 maart 2013 vanwege de Voorzitter van het IBR aan de Hoge Raad met het 

verzoek om goedkeuring van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde 

internationale auditstandaarden (ISA’s) 
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• Voorstel van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale 

auditstandaarden (ISA’s), ter goedkeuring voorgelegd 

• Commentaren ontvangen naar aanleiding van de openbare raadpleging in verband met het 

ontwerp van norm, zoals overgemaakt aan de Hoge Raad 

• Reactie van het IBR op de commentaren ontvangen naar aanleiding van de openbare raadpleging 

 

• Schrijven van 25 april 2013 vanwege de Hoge Raad gericht aan de Voorzitter van het IBR met de 

mededeling inzake de goedkeuring van het ontwerp van norm. 

 

We houden ons ter beschikking voor elke bijkomende informatie die u omtrent dit dossier wenst te 

bekomen en verblijven inmiddels,  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Met voorname achting,  

 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 

    

    Voorzitter 


