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Op vrijdag 26 april 20\3 zal u een nieuwe Raad kiezen die de Raad zal opvolgen
welke ik, met uw steun, de afgelopen drie jaar heb kunnen voorzitten.

Tijdens de algemene vergadering zullen de activiteiten van het mandaat dat ten
einde loopt, worden geëvalueerd. Teneinde deze evaluatie te vergemakkelijken,
wens ik u een overzicht te geven van onze werkzaamheden.

Wij hadden zes doelstellingen voor ogen.

Eerste doelstelling: het uitbreiden en standaardiseren van de
controleopdrachten

Een bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's, die
meer bepaald een nieuw model van commissarisverslag bevat, werd
voorgelegd aan de publieke toezichthouders. In afwachting van diens
goedkeuring, verstrekt een omzendbrief richtlijnen aan bedrijfsrevisoren die
vanaf heden een commissarisverslag moeten uitbrengen overeenkomstig de
ISA's (organisaties van openbaar belang). Er werd ook een omzendbrief
over de werking van de colleges van commissarissen opgesteld, die zal
worden gepubliceerd samen met de bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde ISA's. Een andere omzendbrief bevordert de
proportionele toepassing van de ISA's.

Er werd een norm aangenomen inzake de vereiste werkzaamheden van
bedrijfsrevisoren met betrekking tot de strijd tegen het witwassen.

Er werd een norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht (thans
de NBB en de FSMA) aangenomen.
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De ISAE- (International Standards on Assurance Engagements) en ISRS
nonnen (International Standards on Related Services) werden aan de
publieke toezichthouders voorgelegd ter invoering in België (evenwel
zonder succes tot op heden).

Verder werd een bijgewerkte versie van de nonn en inzake de controle van
fusie- en splitsingsverrichtingen aan de publieke toezichthouders
voorgelegd.

De Raad heeft herhaaldelijk gepleit voor de uitbreiding van de inhoud van
de controleverkIaring met andere aangelegenheden dan de controle van de
jaarrekening en de naleving van wettelijke, regelgevende en statutaire
verplichtingen: geschiktheid van de interne controle- en
risicobeheersingsprocessen, relevantie van toekomstgerichte informatie,
samenhang van hypothesen met de omgeving van de entiteit, prestatie
indicatoren, enz.

Een nieuwe deontologische Code, overeenkomstig de ethische Code van de
IFAC, werd aan de Minister van Economie voorgelegd.

De nieuwe wettelijke bepalingen inzake de interne controle en de
vergoeding van het management in de organisaties van openbaar belang (en
in het bijzonder de beursgenoteerde vennootschappen) waren het voorwerp
van verschillende mededelingen en omzendbrieven van het Instituut, alsook
van praktische hulpmiddelen uitgewerkt door de Commissie Corporate
governance in overleg met het Instituut.

De Vlaamse decreetgever heeft nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren
toegekend. In dit kader werd een concept van single audit uitgewerkt.
Voormeld concept heeft het voorwerp uitgemaakt van een
samenwerkingsprotocol met het Rekenhof en de Interne Audit van de
Vlaamse Administratie, alsook van diverse regelgevende bepalingen en van
een decretale aanpassing aan het beroepsgeheim.

Verschillende initiatieven werden genomen in het kader van de omzetting,
binnen de gestelde termijn van 31 december 2013, van richtlijn 2011/85,
gericht op de veralgemening in Europa van de onafhankelijke audit van alle
openbare besturen, waaronder de gemeenten, de politiezones en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

In het kader van de uitbreiding van de controleopdrachten naar de
overheidssector en het verenigingsleven, heeft de Raad de hypothese dat de
bedrijfsrevisoren de verkorte titel van "revisor" zouden kunnen gebruiken,
laten onderzoeken.

Er werden specifieke technische ontwikkelingen voorbereid die inspelen op
de behoeften van diverse sectoren: verdelers van elektriciteit, openbare
instellingen van sociale zekerheid, sociale secretariaten voor werkgevers,
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Fost Plus, enz. Samen met de FSMA werd een vormingsprogramma met
betrekking tot het uitvoeren van opdrachten overeenkomstig de MiFID
richtlijn, uitgewerkt.

De Raad heeft aan de NBB en de FSMA diverse versoepelingen van de
erkenningsreglementen van de revisoren van financiële instellingen
voorgesteld. De Raad is overigens geen voorstander van het behoud van de
erkenningen buiten de kredietinstellingen en verzekeringsondernerningen.

De Belgische wetgever heeft de drempels voor kleine en middelgrote
vennootschappen niet verhoogd overeenkomstig de door het Europees recht
toegestane maximumdrempel. Een volledige harmonisatie op Europees
niveau van deze boekhouddrempels tekent zich zeker af, maar de lidstaten
zullen strengere eisen op het gebied van audit dan van boekhouding kunnen
behouden.

Met betrekking tot de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor in de non
profitsector en in de kleine en middelgrote ondernemingen, heeft het ICCI
wetenschappelijke studies opgedragen en uitgegeven.

Het ICCI heeft een bewustmakingscampagne gevoerd, gericht op entiteiten
die geen commissaris hebben benoemd. Verder werden ook andere
maatregelen gepland om het aantal gevallen van inbreuk op het Wetboek
van vennootschappen en op de wet over de vzw's, te beperken.

Tweede doels telling: het vrijwaren van de auditkwaliteit overeenkomstig
artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen

Een omzendbrief nodigt elke bedrijfsrevisor uit om zijn urenaantal te
formaliseren vóór het aanvaarden van een commissarismandaat. Elkeen
wordt ook uitgenodigd om zijn daadwerkelijk verrichte prestaties
systematisch te inventariseren.

Een zeer eenvoudig systeem van onmiddellijke melding van de permanente
opdrachten werd (opnieuw) ingevoerd.

Het aan de Minister van Economie voorgelegd ontwerp van nieuwe
deontologische Code bevat specifieke bepalingen inzake de concrete
toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

De Commissie Corporale governance heeft, in overleg met het Instituut,
een praktisch hulpmiddel in het kader van de vernieuwing van het
commissarismandaat bij beursgenoteerde vennootschappen uitgewerkt, met
de nadruk op de kwalitatieve beoordeling.

Het ICCI heeft een model van een bijzonder bestek uitgewerkt voor het in
overweging nemen van kwalitatieve criteria bij de aanstelling van een
commissaris . Dit model wordt thans door vele aanbestedende overheden
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gebruikt. De Raad heeft van andere aanbestedende overheden verkregen dat
zij correcties aanbrengen aan bestekken die duidelijk weinig verenigbaar
zijn met een correcte uitvoering van de externe controlefunctie.

De Commissie van Toezicht heeft verschillende gevallen onderzocht
waarbij de erelonen als te laag zouden kunnen worden beschouwd in het
licht van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen. Deze
maatregel werd thans evenwel opgeschort in het kader van de interpellatie
door de mededingingsautoriteiten en tot opheldering van deze kwestie.

De Raad is van oordeel dat de vennelding van de erelonen in de toelichting
bij de jaarrekening leidt tot afwijkingen die de auditkwaliteit nadelig
kunnen beïnvloeden. In het kader van de op Europees vlak aan de gang
zijnde besprekingen stelt hij voor om deze bekendmaking van het nominaal
bedrag van de audit-en non-auditerelonen te vervangen door een
bekendmaking van hun respectieve percentages. .

Derde doelstell ing: het vrijwaren van het evenwicht van het Belgisch systeem
van publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor

De Raad heeft de dialoog met de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen, de Kamer van verwijzing en instaatstelling, het College van
procureurs-generaal en de tuchtorganen, bevorderd. Met de meeste van
deze organen werden geregeld vergaderingen gehouden om hierover van
gedachten te wisselen.

De Raad heeft het Belgisch model van publiek toezicht in het buitenland
gepromoot.

Geen enkele Europese of nationale overheid heeft een wijziging van het
Belgisch systeem opgeëist, zelfs in de mate dat het systeem de uitvoering
van de kwaliteitscontroles op de audits van organisaties van openbaar
belang aan het Instituut toevertrouwt, onder het toezicht van de KV!.

Het College van procureurs-generaal heeft, na raadpleging van het IER, een
omzendbrief aangenomen over de samenwerking tussen het IER, het
openbaar ministerie en de rechterlijke macht. Deze omzendbrief bevestigt
meer bepaald het nut van de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van
de Raad in geval van een huiszoeking bij een bedrijfsrevisor.

Vierde doelstelling: het op gebruiksvriendelijke en proactieve wijze
communiceren met de buitenwereld en de confraters

Het beroep was op intensieve, geregelde, constructieve, en zelfs offensieve
wijze vertegenwoordigd in de pers (tientallen artikelen, interviews en
reportages in de geschreven en audiovisuele pers, voor het merendeel
positief, hoewel meer aan Franstalige dan aan Nederlandstalige kant).

4



Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Institut des Réviseurs d'Entreprises
Koninklijk lnstituut - Institut royal

Een aantal studiedagen vormden de gelegenheid bij uitstek voor een dialoog
met de belanghebbenden bij de Europese audithervorming, met de
handelsrechtbanken en de balie (actualiteiten inzake samenwerking en
ondernemingsrecht), en met de openbare overheden (performantie-audit).
Ter gelegenheid van een gala-avond en de publicatie van een boek in het
kader van de zestigste verjaardag kon met personen uit diverse kringen
worden gedebatteerd over het thema: "Pensioenleeftijd of hernieuwde
jeugd?".

De Raad heeft in zijn midden een comité wetgevende werkzaamheden
opgericht met als opdracht te waken over de wetgeving en de relaties met
de beleidsmakers en de vertegenwoordigers van de belanghebbenden te
onderhouden .

De Raad heeft substantiële en unanieme voorstellen gedaan over vrijwel
alle aspecten van de door Europees commissaris Bamier gesteunde
Europese audithervorming.

Er werd een Memorandum ter attentie van de Belgische regering, voor de
regeerperiode 2010-2014, bekendgemaakt. Hierin worden een aantal
voorstellen van algemeen belang geformuleerd met betrekking tot diverse
aangelegenheden die het bedrijfsleven, de samenleving, de audit en het
ondernemingsrecht aanbelangen. Dit memorandum werd voorgelegd aan
talrijke gesprekspartners binnen het parlement, de regering en de politieke
partijen.

Gehoor gevend aan het standpunt van vele belanghebbenden, heeft de Raad
beslist om afstand te nemen van de gedachte van een totale omschakeling
op termijn naar de IFRS, waaronder IFRS voor KMO's. Volgens het IBR is
een modernisering van het Belgisch boekhoudrecht, in het bijzonder
overeenkomstig de IFRS voor KMO's, voldoende.

De Raad heeft aan de andere Instituten van de economische beroepen, de
sociale partners en de universiteiten voorgesteld om een stichting
"Regelgeving, Economie en Welvaart" op te richten. Er werd tweemaal per
jaar een gemeenschappelijke Raadsvergadering met het lAB georganiseerd.
De drie Instituten voor de economische beroepen hebben gezamenlijk een
studiedag georganiseerd over het nieuwaansprakelijkheidsstelsel van de
economische beroepen.

Het IBR heeft aan zijn Europese tegenhangers een strategie ter versterking
van de Fédération des Experts Comptables européens (aan het hoofd
waarvan een Belgische confrater werd verkozen) voorgesteld.

De website werd aantrekkelijker en beter beheersbaar gemaakt.
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De standpunten van de Raad worden onverwijld meegedeeld aan de hand
van omzendbrieven, adviezen en mededelingen, daar waar zij vroeger
gewoonlijk pas werden bekendgemaakt in het jaarverslag. Het formaat van
het jaarverslag werd dienovereenkomstig aangepast. De Raadsbeslissingen
worden systematisch meegedeeld via berichten aan de leden.

Er werden informatiesessies georganiseerd inzake alle strategische
voorstellen van de Raad.

De formule van de regionale ontmoetingen werd aangepast om de dialoog
tussen de bedrijfsrevisoren en de Raadsleden te vergemakkelijken.

Het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC I in België werd
opgesteld op basis van een voorafgaande effectenstudie.

De Raad heeft diverse actiemiddelen ingezet om het beroep aantrekkelijker
te maken bij studenten, stagiair(e)s en jonge bedrijfsrevisoren.

Vijfde doelstelling: het verlenen van bijstand aan de confra ters en het
vers terken van de collegialiteit in het kader van het toezicht op en de
kwaliteitscontrole van de bedrijfsrev isoren

De Raad heeft de aandacht van de confraters gevestigd op bepaalde
bijzonder belangrijke elementen in tijden van crisis.

Het IER en het ICCI hebben meerdere hulpmiddelen uitgewerkt om de
confraters bij te staan in het kader van de invoering in België van de ISA's
en lSQC I: checklists, pack kleine entiteiten, handboek intern
kwaliteitsbeheersingssysteem, ISA-coach, meer praktijkgerichte

. . .
vormmgssenunanes, enz.

Het ICCI heeft diverse naslagwerken uitgegeven. Het IER heeft gezorgd
voor de verspreiding onder zijn leden van de edities 2011 en 20\3 van het
geannoteerd Wetboek Vermootschapsrecht.

De kleine bedrijfsrevisorenkantoren hebben hun specifieke behoeften
kunnen voorleggen via een specifiek kanaal, de Cel Sole (and Sma/l)
practiti oners. Er werd op aangepaste wijze ingespeeld op deze behoeften
via de beslissingen van de Raad (meer bepaald het ontwerp van norm
inzake de toepassing van ISQC I in België) en de hulpmiddelen van het
lCCL Het Instituut heeft zijn relatief negatieve houding ten opzichte van
kleine bedrijfsrevisorenkantoren vervangen door een aanpak gebaseerd op
luisterbereidheid.

De Raad heeft een redelijke interpretatie gegeven van het begrip "netwerk"
om een onevenredige verhoging van de druk op de leden van een
eenvoudige alliantie te vermijden,
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In het kader van het toezicht en de kwaliteitscontroles wordt thans meer
rekening gehouden met de rechten van verdediging en het tegensprekelijk
karakter van het beslissingsproces, meer bepaald door de mogelijkheid
geboden aan de confrater wiens werkzaamheden in twijfel worden
getrokken, om te reageren op de ontwerpconcIusie van de Commissie.

De mogelijkheid om een kwaliteitscontrole af te sluiten door het opleggen
van aandachtspunten (brief A+), die geen formele aanbevelingen zijn, werd
opnieuw ingevoerd. Het beginsel van tweede kans (geen tuchtverwijzing in
geval van een eerste vaststelling van tekortkomingen) werd systematisch
toegepast door de Raad. Soms werd zelfs, in overeenstemming met de KVl,
een derde kans toegekend. De voor het eerst vastgestelde tekortkomingen
van een confrater die specifiek betrekking hebben op de ISA's zullen ook
worden behandeld in het kader van het tweedekansbeleid.

De behandeling van de kwaliteitscontroledossiers werd aanzienlijk
versneld.

Met betrekking tot de toepassing van de normen inzake de
kwaliteitscontrole werd een interpretatief advies verleend dat de tussentijdse
controles (na drie jaar) beperkt tot de organisaties van openbaar belang.
Voormeld advies vergemakkelijkt ook het groeperen van de controles op
het niveau van een netwerk.

De Raad heeft een resolutie aangenomen die andere verbeteringen in de
bestaande kwaliteitscontroleprocessen suggereert met het oog op een
grotere geloofwaardigheid hiervan bij de confraters: vermijden dat de
Commissie niet (opnieuw) het werk doet van de inspecteur, toetsen van de
niet toereikende resultaten van een opdracht in vergelijking met andere
dossiers van dezelfde bedrijfsrevisor, waarborgen van een grotere gelijkheid
op het vlak van de beroepsuitoefening voor wat het aantal daadwerkelijk
gecontroleerde natuurlijke personen binnen een zelfde kantoor betreft, enz.
(voor meer informatie, cf de bijlage bij het bericht inzake de samenvatting
van de werkzaamheden van de Raad van maart 2013). De Raad moedigt
trouwens zijn opvolger aan om richtlijnen bekend te maken met betrekking
tot de criteria die ten grondslag liggen aan zijn ontwerpconcIusies gericht
aan de KV\.

De confraters die tijdelijk verhinderd zijn om revisorale opdrachten uit te
voeren mogen de titel van bedrijfsrevisor blijven gebruiken, mits de
omstandigheden van het geval er niet op wijzen dat zij een controleopdracht
uitvoeren.

Zesde doelstelling: het verbeteren van de relevantie en doelmatigheid van de
werkzaamheden van het Instituu t

Het organigram en de samenstelling van de commissies, werkgroepen en
cellen werd herzien na een oproep tot kandidaatstelling.
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De organisatie van de werkzaamheden van de Raad zelf werd verbeterd
(tijdschema, voorbereidend dossier, genodigden, enz.).

Het universitair kaderpersoneel van het Instituut werd betrokken bij de
strategische werkzaamheden van de Raad.

De bijdragen konden worden gehandhaafd op het niveau van drie jaar
geleden.

Het openbaar register voorziet in het statuut "vrijwillig beperkt om
revisorale opdrachten uit te voeren". In het register zijn ook de auditors van
derde landen die tussenkomen met betrekking tot emittenten waarvan de
effecten in België genoteerd zijn, alsook de in België gevestigde netwerken,
opgenomen. Bijgevolg werden de confraters ontheven van de plicht om de
tabel "interprofessionele relaties" in te vullen.

Het Instituut heeft zijn intrek genomen in gemeenschappelijke gebouwen
met het lAB, die betere faciliteiten bieden voor de organisatie van
vergaderingen en seminaries ter plaatse.

Andere aandachtspun ten:

De negatieve stemmingen van de algemene vergadering over het beleid van
de Raad zijn in de loop der jaren gedaald.

Het Grondwettelijk Hof heeft, naar aanleiding van het door het IBR
ingesteld beroep, de reikwijdte van het decreet van het Waals Gewest
houdende oplegging van de externe rotatie na zes jaar, beperkt tot de
opdrachten die niet vallen onder de federale verplichting om een
commissaris te benoemen.

Het Grondwettelijk Hof heeft, naar aanleiding van het door het IBR
ingesteld beroep, het gebruik van de titel van commissaris in het kader van
mede-eigendommen voorbehouden voor de bedrijfsrevisoren en mede
eigenaars zelf.

Het IBR heeft de samenwerking met zijn tegenhangers in Congo, alsook op
het vlak van het onthaal van Congolese stagiairs in België en van de
deelneming van Belgische bedrijfsrevisoren aan de bekwaamheidsexamens
in Congo, voortgezet.

Het IBR heeft zich , samen met het lAB en het BIBF, verzet tegen de in het
regeerakkoord van december 2011 opgenomen taalkundige opsplitsing. Er
werd hieromtrent een buitengewone algemene vergadering georganiseerd.

Isabelle MEUNlER werd benoemd tot Adjunct-Secretaris-generaal en Marc
BIHAlN tot Secretaris-generaal.
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Het IBR is toegetreden tot het Platform voor de culturele diversiteit op het
gebied van financiële verslaggeving, financiën en audit, tot de Groep van
Edinburgh (die in de schoot van de IFAC een aantal instituten van vooral
kleine landen hergroepeert), alsook tot het Platform Common content (dat
verschillende instituten in Europa verenigt ter bevordering van een
geharmoniseerde initiële opleiding van beroepsbeoefenaren in audit en
accountancy).

De richtlijnen betreffende de definitie van het maatschappelijk doel van een
bedrijfsrevisorenkantoor werden versoepeld.

Ik dank u voor de steun die u reeds hebt verleend aan de Raad, en die u nog zal
verlenen aan onze opvolgers.

Met confratemeIe groeten,

Michel De Wolf.
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