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I. INLEIDING – VOORSTELLING 

 

Dit jaarverslag is het vijfde van de Kamer van verwijzing en instaatstelling (KVI) en bestrijkt 
de periode van 1 januari tot 31 december 2012, d.i. het vijfde activiteitsjaar van de KVI1. 

Overeenkomstig de structuur die voor het eerste jaarverslag werd aangenomen, bevat dit 
verslag onder zijn titel II de informatie betreffende de werking en de activiteiten van de KVI, 
waarin de statistieken en de informatie betreffende het aantal behandelde dossiers zijn 
opgenomen, aangevuld met gegevens die het mogelijk maken de inhoud van de dossiers 
beter af te bakenen. 

Titel III van zijn kant betreft de relaties van de KVI met de nationale en internationale 
organisaties van publiek toezicht en andere externe contacten.  

Titel IV tot slot bevat de besluiten en wordt gevolgd door de rekeningen van het voorbije 
boekjaar. 

Wat het wettelijk en reglementair kader betreft, wordt verwezen naar de gedetailleerde 
uiteenzettingen opgenomen in het jaarverslag 2007-2008 van de KVI, alsook in het 
gezamenlijk jaarverslag 2008 betreffende de onafhankelijke entiteiten die samen het 
Belgische systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren vormen. 

                                                             

1 Het eerste jaarverslag bestreek een periode van meer dan één jaar, zijnde van 27 april 2007 tot 31 december 
2008. 
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II. WERKING EN ACTIVITEITEN VAN DE KVI 

 

1. SAMENSTELLING 

 

De KVI telt drie directeurs die de titel van verslaggever dragen, onder wie de voorzitter: het 
betreft mevrouw Anne Spiritus – Dassesse2, Voorzitter, de heer Piet Van Baeveghem en de 
heer Renaud Bellen, verslaggevers, en allen jurist van opleiding. 

De heer Renaud Bellen werd in deze functie aangesteld bij koninklijk besluit van 11 oktober 
2012 (Belgisch Staatsblad van 18.10.2012) ter vervanging van de heer Laurent Guinotte die 
op eigen verzoek ontslag werd verleend uit zijn mandaat als verslaggever van de KVI. 

De leden van de KVI en de Voorzitter willen bij dezen de heer Laurent Guinotte bedanken 
voor de door hem geleverde diensten en in het bijzonder voor zijn directe bijdrage aan de 
ontwikkeling van deze in 2007 nieuw opgerichte organisatie. 

2. WERKINGSWIJZE 

 

Volgens de bepalingen van artikel 44 § 23 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, gecoördineerd in 20074, vormen de leden van de KVI een soort 
van directorium belast met het nemen van alle relevante beslissingen. Zij oefenen hun 
bevoegdheden collegiaal uit, en blijven daartoe vrijwel dagelijks in nauw contact met elkaar 
en komen informeel bij elkaar telkens als dit nodig blijkt. Naast deze informele 
vergaderingen, zijn er ook formele vergaderingen (29 tijdens het voorbije boekjaar). 
Laatstgenoemde hebben betrekking op principekwesties van juridische aard, 
organisatorische kwesties en individuele dossiers die door de KVI worden behandeld, en 
meer algemeen punten in verband met de uitvoering van haar opdrachten. 

                                                             

2
 Mevrouw Anne Spiritus-Dassesse, Doctor in de rechten en rechter gedurende 27 jaar (waarvan 14 jaar 

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel). 

3
 “De Kamer van verwijzing en instaatstelling wordt geleid door een orgaan samengesteld uit drie directeurs 

onder wie de voorzitter. (…) Dit orgaan staat in voor het operationeel bestuur van de Kamer van verwijzing 
en instaatstelling en stelt alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de Kamer 
van verwijzing en instaatstelling. Het betreft een college dat beraadslaagt volgens de gewone regels van 
collegiale organen behoudens uitzonderingen bepaald bij wet of door de Koning”. 

4
 Hierna in de tekst: wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
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3. DE ACTIVITEITEN TIJDENS HET VOORBIJE BOEKJAAR – 
STATISTIEKEN5 

 

A. WAT DE KWALITEITSCONTROLE BETREFT6 

 

De opdrachten van de KVI op het gebied van kwaliteitscontrole zijn van drieërlei 
aard: 

 De jaarlijkse lijst goedkeuren van de kwaliteitscontroles die door de Raad van het 
IBR moeten worden verricht7. 

 De lijst van de inspecteurs goedkeuren8. 

                                                             

5
 Hier dient te worden vastgesteld dat zowel het aantal behandelde dossiers per categorie als de classificatie 

zelf van de dossiers soms verschillen van hetgeen door het IBR in zijn jaarverslag wordt voorgesteld. Deze 
verschillen zijn niet relevant en zij vloeien natuurlijk voort uit het bestaande verschil in de classificatie van de 
dossiers respectievelijk opgesteld door de KVI en het IBR en uit de onderscheiden procedures die door deze 
organen moeten worden gevoerd in het algemene kader van het publiek toezicht. 

6
 Volgens de § 3 en 4 van artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het 

toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren is de 
kwaliteitscontrole “een onderzoeksprocedure van de professionele activiteit van een bedrijfsrevisor. Deze heeft 
onder meer tot doel na te gaan of de gecontroleerde bedrijfsrevisor beschikt over een organisatie die aangepast 
is aan de aard en de omvang van haar activiteiten. Deze controle beoogt eveneens het publiek en de 
toezichthouders ervan te overtuigen dat de bedrijfsrevisoren hun werkzaamheden uitoefenen overeenkomstig 
de controlenormen en de toepasselijke deontologische regels. 
§ 4. De kwaliteitscontrole, op basis van een adequate toetsing van een selectie van controledossiers, omvat 
onder meer een evaluatie van de naleving van de toepasselijke controlestandaarden en 
onafhankelijkheidseisen, van de kwantiteit en kwaliteit van ingezette middelen, van de door de bedrijfsrevisor 
in rekening gebrachte honoraria voor controles en van het systeem van interne kwaliteitscontrole van het 
bedrijfsrevisorenkantoor.‟‟ 
 
7
 Artikel 46, § 2 van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren 

8 § 5 van de normen betreffende de kwaliteitscontrole: „„Wanneer de activiteit van de gecontroleerde 
bedrijfsrevisor permanente controleopdrachten in één of meer organisaties van openbaar belang omvat, zal de 
Raad van de Kamer van verwijzing en instaatstelling één of meerdere aan het beroep externe inspecteurs voor 
de controle van dit(deze) dossier(s) ter goedkeuring voorleggen. 
Voor elke aan te duiden inspecteur, die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft, zal de Raad een lijst van 
twee kandidaten voorstellen met aanduiding van diegene die, bij afwezigheid van reactie binnen de door de 
Raad bepaalde termijn, de kwaliteitscontrole zal uitvoeren. Dit voorstel wordt voorafgaandelijk aan de Kamer 
van verwijzing en instaatstelling ter goedkeuring voorgelegd. 
De Raad ziet erop toe dat de inspecteurs over een voldoende onafhankelijkheid ten aanzien van de te 
controleren bedrijfsrevisor beschikken. Wederzijdse kwaliteitscontrole wordt niet aanvaard, evenmin als de 
controle onder (gewezen) vennoten of (gewezen) medewerkers. Dit laatste verbod neemt een einde tien jaar 
nadat, naargelang het geval, de controle heeft plaatsgevonden of de samenwerking is beëindigd. 
De Kamer van verwijzing en instaatstelling keurt het aantal inspecteurs goed wanneer zij zich uitspreekt over 
de jaarlijkse lijst van de te verrichten kwaliteitscontroles. Indien er meerdere inspecteurs voor de 
kwaliteitscontrole van een bedrijfsrevisor noodzakelijk zijn, zal een college worden gevormd. In het geval van 
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 De besluiten van de kwaliteitscontroles (KC) beoordelen9. 

De lezer vindt hieronder alle relevante informatie betreffende de manier waarop de 
opdrachten in de loop van 2012 werden uitgevoerd. 

 

A.1. GOEDKEURING VAN DE JAARLIJKSE LIJST VAN DE KWALITEITSCONTROLES IN 2012 
TE VERRICHTEN  

 

De KVI heeft op 7 mei 2012 de lijst van de kwaliteitscontroles te verrichten in 2012 
goedgekeurd. 

 

A.1.1. AANTAL EN AARD VAN DE IN 2012 TE VERRICHTEN KWALITEITSCONTROLES 

 

Er was voorzien in 2012 in totaal 291 kwaliteitscontroles te verrichten, waarvan er 189 
betrekking hadden op bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en 102 op 
bedrijfsrevisorenkantoren10. 
Onder de gecontroleerde revisoren (kantoren of natuurlijke personen) oefenen er 29 een 
permanente controleopdracht uit binnen organisaties van openbaar belang (OOB). 

  

                                                                                                                                                                                              

college zal deze worden gevormd door één of meerdere aan het beroep externe inspecteurs en/of één of 
meerdere andere inspecteurs in een aan de omstandigheden aangepaste verhouding. De Commissie 
Kwaliteitscontrole zal onder de leden van dit college een voorzitter aanduiden. 
Wanneer de activiteit van de te controleren bedrijfsrevisor permanente controleopdrachten in één of meer 
organisaties van openbaar belang omvat, zal de voorzitter van het college een aan het beroep externe 
inspecteur zijn.‟‟ De normen zijn toegankelijk op de site van het IBR (www.ibr-ire.be), menu „„Documentatie‟‟, 
tabblad „„Normen‟‟. 
 
9
 Artikelen 46, § 1, f) en 50 van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

10 Volgens artikel 2, 2°, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren is een 
bedrijfsrevisorenkantoor “een rechtspersoon of een andere entiteit met om het even welke rechtsvorm 
ingeschreven in het openbaar register van het Instituut, andere dan een natuurlijke persoon‟‟. 
 
 

http://www.ibr-ire.be/
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Wanneer men tussen de kwaliteitscontroles een onderscheid maakt volgens hun 
periodiciteit (normale11 of vervroegde12 kwaliteitscontroles) krijgt men de volgende 
verdeling: 

 

 

 

                                                             

11
 3 of 6 jaar naargelang de revisor al dan niet een permanente controleopdracht binnen een of meer 

organisaties van openbaar belang, overeenkomstig artikel 33 § 1 en 3 van de wet houdende oprichting van 
een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en punt 3 van de normen betreffende de kwaliteitscontrole. 

 

12
 Tot de organisatie van een vervroegde kwaliteitscontrole (VKC) wordt besloten wanneer de KVI van oordeel is 

dat het wegens het aantal en/of de omvang van de vastgestelde leemten opportuun of noodzakelijk is de 
gecontroleerde revisor te onderwerpen aan een nieuwe kwaliteitscontrole zonder de afloop van de termijn van 
3 of 6 jaar af te wachten. In dat geval wordt een bijzondere aandacht besteed aan de leemten en 
tekortkomingen die bij de eerste kwaliteitscontrole werden vastgesteld. 

Verdeling van de kwaliteitscontroles naargelang ze betrekking 
hebben op bedrijfsrevisoren natuurlijke personen of 

bedrijfsrevisorenkantoren 

Revisoren nat. personen

Bedrijfsrevisorenkantoren

Verdeling van de kwaliteitscontroles voorzien volgens de normale 
frequentie, of in het kader van een vervroegde kwaliteitscontroles 

KC volgens normale
frequentie

Vervroegde KC

 

102  189  

23  

268  
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Onder het geheel van kwaliteitscontroles moeten de volgende bijzondere gevallen ter 
verduidelijking worden aangestipt waarvoor de controleverrichtingen beperkt zijn: 

Kwaliteitscontroles betreffende eenpersoonsvennootschappen 
waarvan vermoed wordt dat zij zonder voorwerp zijn wegens het 
ontbreken van revisorale activiteit door deze vennootschappen de 
jongste vijf jaar13 

27 

Verhinderde bedrijfsrevisoren14- enkel controle op de naleving 
van de verplichtingen betreffende de permanente vorming 

9 

                                                             

13
 Voor deze controles beperkt de Raad van het IBR zich aanvankelijk ertoe de bedrijfsrevisor met een gewone 

brief te vragen te bevestigen dat zijn eenpersoonsvennootschap in eigen naam geen enkele revisorale opdracht 
uitvoert. In geval van bevestiging zal de kwaliteitscontrole van de eenpersoonsvennootschap zonder voorwerp 
worden verklaard en de bedrijfsrevisor natuurlijk persoon van zijn kant zal aan een kwaliteitscontrole worden 
onderworpen in het kader van de kwaliteitscontrole die betrekking heeft op het bedrijfsrevisorenkantoor waar 
hij zijn beroep van bedrijfsrevisor als bedrijfsrevisor natuurlijke persoon uitoefent. Indien de bedrijfsrevisor 
echter aangeeft dat zijn eenpersoonsvennootschap wel degelijk revisorale opdrachten in eigen naam uitvoert 
naast andere revisorale opdrachten die hij uitvoert in eigen naam of voor rekening van het 
bedrijfsrevisorenkantoor waarvan hij deel uitmaakt, zal een inspecteur worden aangewezen om de 

eenpersoonsvennootschap aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen. 

 
14

 Het betreft de bedrijfsrevisoren die tijdelijk geen revisorale opdracht mogen uitvoeren krachtens artikel 13, 
§ 2, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze bepaling beoogt de 

 

 

Verdeling van de voorziene kwaliteitscontroles naargelang de 
gecontroleerde bedrijfsrevisor of het bedrijfsrevisorenkantoor 
een permanente controleopdracht uitoefent binnen een OOB 

 

Niet-OOB

OOB

29 

262  
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A.1.2. CLASSIFICATIE VAN DE IN 2012 TE VERRICHTEN KWALITEITSCONTROLES 
VOLGENS DE DATUM VAN DE LAATSTE KWALITEITSCONTROLE 

 
Onder de kwaliteitscontroles die in 2012 volgens de normale periodiciteit moesten worden 
verricht, stelt men vast dat de laatste verrichte kwaliteitscontrole (behoudens 10) in 
hoofdzaak plaats had in de jaren 2011, 2010, 2009, 2008 en 200715. De vervroegde 
kwaliteitscontroles die in 2012 moesten worden verricht vinden hun oorsprong in 
kwaliteitscontroles die oorspronkelijk waren voorzien in 2011, 2010, 2009 en 2008, en 
sedertdien gefinaliseerd. Voor sommige bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en 
bedrijfsrevisorenkantoren tot slot betreft het de eerste kwaliteitscontrole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

de volgende veronderstellingen:  
a) de functie van bediende uitoefenen, behoudens bij een andere bedrijfsrevisor of een ander 

bedrijfsrevisorenkantoor; 

b) rechtstreeks of onrechtstreeks een handelsactiviteit uitoefenen, onder andere in de hoedanigheid van 

bestuurder van een handelsvennootschap; het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in 

burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, 

wordt niet bedoeld door deze onverenigbaarheid; 

c) de functie van Minister of Staatssecretaris bekleden. 

 
Deze bedrijfsrevisoren blijven echter ertoe gehouden de verplichtingen na te leven die aan de bedrijfsrevisoren 
natuurlijke personen worden opgelegd inzake permanente vorming overeenkomstig artikel 14, § 4 van de wet 
houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

 
15Ter herinnering, de KVI werd opgericht op 27 april 2007 en zij oefent haar bevoegdheden uit sinds 31 
augustus 2007 (art. 105 van het Koninklijk Besluit tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad en artikel 38 van 
het Koninklijk Besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende 
het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren). 
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Zij kunnen als volgt worden uitgesplitst: 
 

Datum van de 
laatste KC16 

Totaal KC 2012  

 

KC 2012 vervroegde KC 
2012 
ingevolge de 
laatste KC 

KC 2011 34 30 4 

KC 2010 44 43 1 

KC 2009 106 91 15 

KC 2008 10 7 3 

KC 2007 60 60 0 

KC 2006 4 4 0 

KC 2005 3 3 0 

KC 2004 2 2 0 

KC 2003 1 1 0 

Eerste 
kwaliteitscontrole 

27 27 0 

Totaal 291 268 23 

 

 

                                                             

16
 Het kan op het eerste gezicht verrassend lijken dat er in 2012 kwaliteitscontroles verricht worden die geen 

vervroegde kwaliteitscontrole zijn, maar toch volgen op een kwaliteitscontrole buiten de normale periodiciteit, 
aangezien die 3 of 6 jaar is. Dit kan echter bijvoorbeeld worden verklaard door het feit dat een bedrijfsrevisor 
die in 2009, in 2010 of in 2011 aan een kwaliteitscontrole werd onderworpen van structuur veranderde en 
deel uitmaakt van een bedrijfsrevisorenkantoor dat in 2012 aan een kwaliteitscontrole moet worden 
onderworpen, of door het feit dat een bedrijfsrevisor die deel uitmaakt van een kantoor dat in 2012 moet 
gecontroleerd worden reeds eerder gecontroleerd werd in het kader van zijn eigen eenmanszaak. 
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Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het merendeel (15) van de in 2012 te verrichten 
vervroegde kwaliteitscontroles hun oorsprong vinden in een kwaliteitscontrole 2009, en 
voor 4 vervroegde kwaliteitscontroles in een kwaliteitscontrole 2011. Drie vervroegde 
kwaliteitscontroles vinden nog hun oorsprong in een kwaliteitscontrole 2008 en slechts 1 in 
een kwaliteitscontrole 2010. Deze vaststelling roept een bedenking op gelet op het feit dat 
het situaties betreft die per definitie problematisch zijn. Dit punt zal opnieuw worden 
behandeld in de besluiten van dit jaarverslag, pagina 31. 

Wat de kwaliteitscontroles betreft die moeten worden verricht volgens de normale 
periodiciteit, zijn de twee meest relevante referentiejaren 2007 en 2009. 

Uit de praktijk blijkt bovendien (zie bovenstaande tabel) dat de bedrijfsrevisoren vaak 
sneller gecontroleerd worden dan binnen de wettelijke termijn van 3 of 6 jaar. 
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Verdeling kwaliteitscontroles en vervroegde kwaliteitscontroles uit te voeren in 
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A.2. GOEDKEURING VAN DE LIJST VAN DE INSPECTEURS 

 

Samen met de lijst van de in 2012 te verrichten kwaliteitscontroles legde de Raad van het 
IBR de KVI een lijst van 53 inspecteurs17 ter goedkeuring voor die werden voorgedragen om 
die controles te verrichten. 

 

 

 

 

                                                             

17 Krachtens § 4 van de normen betreffende de kwaliteitscontroles. „„De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd 
door een "inspecteur" die hetzij een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon, hetzij een aan het beroep externe 
persoon zal zijn die in deze context over voldoende ervaring beschikt. 
De inspecteurs dienen een beroepservaring als bedrijfsrevisor van ten minste vijf jaar aan te tonen. De aan het 
beroep externe inspecteurs mogen geen banden als bestuurder, vennoot of andere meer hebben met om het 
even welk bedrijfsrevisorenkantoor. 
De inspecteurs die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben, worden door de Raad gekozen op basis van 
een door de Commissie Kwaliteitscontrole voorgestelde lijst van kandidaten, onverminderd de goedkeuring 
door de Kamer van verwijzing en instaatstelling. De aan het beroep externe inspecteurs worden door de Raad 
gekozen op basis van een door de Commissie Kwaliteitscontrole voorgestelde lijst van kandidaten, 
onverminderd de goedkeuring door de Kamer van verwijzing en instaatstelling. Zij worden benoemd voor een 
periode van vijf jaar.‟‟ (Vetmarkering door KVI.) 

 

47 

6 

Verdeling inspecteurs  (inspecteurs bedrijfsrevisoren 
en externe inspecteurs) 

Interne inspecteurs

Externe inspecteurs
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A.3. ONDERZOEK EN BEOORDELING VAN DE BESLUITEN VAN DE 
KWALITEITSCONTROLES DIE DOOR DE RAAD VAN HET IBR WERDEN VOORGELEGD AAN 

DE KVI 

 

De volgende cijfers zijn gebaseerd op de kwaliteitscontroledossiers waarin de KVI in 2012 een 
beslissing nam. 

 

Totaal aantal in 2012 behandelde dossiers 281 

Waarvan: 

Kwaliteitscontroles zonder voorwerp 65 
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De verdeling van deze kwaliteitscontroles volgens het jaar waarin zij normaal hadden 
moeten worden verricht18 is als volgt: 

 

 

 

Men stelt bijgevolg vast dat het merendeel van de kwaliteitscontroles die in 2012 door de 
KVI werden behandeld, betrekking hebben op kwaliteitscontroles die oorspronkelijk 

                                                             

18
 Zodra de lijst van de kwaliteitscontroles die door de Raad van het IBR moeten worden verricht door de KVI is 

goedgekeurd, gebeuren die door de daartoe aangewezen inspecteurs, nadat men zich ervan heeft vergewist dat 
er in hun hoofde geen onverenigbaarheid, of een belangenconflict bestaat. De controle gebeurt ter plaatse in 
het kader van een onderhoud met de gecontroleerde bedrijfsrevisor. Door de inspecteur wordt een 
inspectieverslag opgesteld dat wordt voorgelegd aan de gecontroleerde bedrijfsrevisor die wordt verzocht het 
verslag mede te ondertekenen en zijn eventuele opmerkingen mee te delen. Zodra dit is gebeurd, wordt het 
dossier voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitscontrole van het IBR, die haar besluiten voorstelt aan de Raad 
van het IBR (alvorens haar besluiten neer te leggen, kan genoemde Commissie eveneens aanvullende 
inlichtingen inwinnen bij de inspecteur en/of de gecontroleerde bedrijfsrevisor, een onderhoud met de 
gecontroleerde bedrijfsrevisor organiseren ...). De Raad van het IBR neemt op zijn beurt zijn eigen besluiten 
(volledige of gedeeltelijke goedkeuring van de besluiten van de Commissie Kwaliteitscontrole of afwijkende 
besluiten) die hij ter goedkeuring voorlegt aan de KVI. 
Bijgevolg is het mogelijk dat een kwaliteitscontrole die oorspronkelijk voorzien was voor het jaar X pas op het 
einde van het jaar X aanleiding geeft tot een bezoek ter plaatse. Het inspectieverslag kan worden opgesteld met 
meer of minder spoed, net zoals de gecontroleerde bedrijfsrevisor er enige tijd kan over doen om het 
inspectieverslag mede te ondertekenen of aan te vullen met zijn opmerkingen. Tot slot nemen ook de 
bijkomende maatregelen die eventueel door de Commissie Kwaliteitscontrole worden bevolen, hoe nuttig en 
relevant zij ook zijn, eveneens enige tijd in beslag. Al deze factoren, samen met de tijd die de Raad van het IBR 
en de KVI nodig hebben om de definitieve besluiten van de kwaliteitscontrole respectievelijk voor te stellen en 
te beoordelen, verklaren de soms lange tijd tussen de goedkeuring van de jaarlijkse lijst van kwaliteitscontroles 
en de daadwerkelijke afsluiting van een dossier. Aan dit punt wordt bijzondere aandacht besteed in de 
besluiten van dit jaarverslag (zie bladzijde 31). 

 

6 

51 

74 
86 

64 

Jaren waarin de KC, waarvan de besluiten in 2012 werden 
onderzocht, oorspronkelijk waren voorzien  

2008

2009

2010

2011

2012
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voorzien waren in 2011 (86), wat erop lijkt te wijzen dat de termijn voor behandeling van 
deze kwaliteitscontroles door de Commissie Kwaliteitscontrole van het IBR aanzienlijk 
korter is geworden19. 

Het merendeel van de kwaliteitscontroles die in 2012 door de KVI werden behandeld en die 
betrekking hebben op kwaliteitscontroles waarvan de uitvoering was voorzien in datzelfde 
jaar (2012), houdt verband met kwaliteitscontroles zonder voorwerp (52 van de 64 
dossiers). 

De verdeling van de besluiten van de kwaliteitscontroles waarover de KVI zich heeft 
uitgesproken, ziet er uit als volgt: 

 

Bevredigend (waarvan één met terechtwijzing gevolgd door een vervroegde 
kwaliteitscontrole) 

48 

Bevredigend waarbij de bedrijfsrevisor attent wordt gemaakt op bepaalde 
specifieke tekortkomingen die bij de controle werden vastgesteld20 (105, 
waarvan 2 aanbevelingen en 6 met terechtwijzing) 

105 

Aanbeveling21 (33, waarvan 1 met terechtwijzing) 33 

Vervroegde kwaliteitscontrole (26, waarvan 5 met terechtwijzing en 2 met 
aanbeveling) 

26 

Kwaliteitscontrole zonder voorwerp22 65 

 

 

                                                             

19
 Zie dienaangaande ook het jaarverslag 2011 van de KVI, bladzijde 13: het merendeel van de in 2011 door 

de KVI onderzochte kwaliteitscontroles hield verband met kwaliteitscontroles die oorspronkelijk in 2009 of 2 
jaar eerder waren voorzien. 

20In die dossiers is de KVI van oordeel dat het opportuun of noodzakelijk is de bedrijfsrevisor attent te maken 
op bepaalde tekortkomingen die bij de controle werden vastgesteld, zonder dat die echter het bevredigende 
karakter van de kwaliteitscontrole op de helling zetten. In deze dossiers gaat de KVI uit van het principe dat de 
bedrijfsrevisor de nodige maatregelen zou moeten kunnen nemen om deze leemten of minpunten te 
verhelpen. Aan deze punten zal bovendien bij de volgende kwaliteitscontrole bijzondere aandacht worden 
besteed. Indien moest blijken dat de tekortkomingen nog altijd bestaan, dan zou dat aanleiding kunnen geven 
tot een dwingender besluit van de KVI, zelfs van een verwijzing naar de tuchtinstanties. 
 
21Een aanbeveling volgt op de vaststelling van een belangrijke tekortkoming en houdt in dat op korte termijn 
bij de betrokken bedrijfsrevisor een controle zal gebeuren om zich ervan te vergewissen dat de corrigerende 
maatregelen werden genomen. Is dat niet het geval dan kan nog altijd een vervroegde kwaliteitscontrole 
worden bevolen, net als een verwijzing naar de tuchtinstanties of elke andere passende maatregel (Zie 
dienaangaande artikel 33, § 5 van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en 
artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole 
en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren). 
 
22

 Cf. noot 13 supra blz. 6 
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In 2012 gebeurde de verdeling van de door de KVI genomen beslissingen op basis van de 
voorstellen van het IBR als volgt:  

 

 

 

  

48 
Bevredigend 

105  
Bevredigend 

met opmerking 

33 
Aanbeveling       

26 
VKC 

65  
Zonder 

voorwerp 

Beslissingen KVI op het vlak van KC behandeld in 2012 
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A.4. TEKORTKOMINGEN DIE HET VAAKST WERDEN VASTGESTELD BIJ DE IN 2012 
DOOR DE KVI BEHANDELDE KWALITEITSCONTROLES23 

 

De belangrijkste tekortkomingen die werden vastgesteld in de kwaliteitscontroledossiers die 
in de loop van 2012 ter beoordeling werden voorgelegd aan de KVI zijn in dalende volgorde 
naargelang het aantal keer dat zij zich voordeden24: 

1. Verslag conform de normen (43) 

2. Controle van elke belangrijke rubriek van de jaarrekening (35) 

3. Confirmaties25 (33) 

4. Kopie van het verslag van de algemene vergadering met de benoeming van de 
commissaris en het bedrag van zijn bezoldiging (30) 

5. Analyse van het interne controlesysteem26 (30) 

6. Permanente opleiding en professionele documentatie (25) 

7. Geschiktheid van het werkprogramma in vergelijking met de bijzonderheden 
van het mandaat27 (19) 

8. Bevestigingsbrief28 (19) 

9. Het niet-rekening houden met de milieuproblematiek (19) 

10. Documentatie over de werkzaamheden (18) 

 

                                                             

 
23

 Zie ook het 1e jaarverslag 2007-2008 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling (KVI), in extenso 
vermeld in het gemeenschappelijke jaarverslag 2008 van het Belgisch systeem van publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren (blz.138). 

24 Gelet op het tijdsverloop ontstaan door de opeenvolgende behandeling van de dossiers door de Commissie 
Kwaliteitscontrole van het IBR, door de Raad van het IBR en door de KVI stemmen de vaststellingen van het IBR 
in zijn jaarverslag 2011 (zie het verslag blz. 36) niet noodzakelijk volledig overeen met die van de KVI (cf. 
eveneens noot 18 blz. 11).

 

25
 § 2.5.4 van de algemene controlenormen.(ACN) 

26
 § 2.4 van de algemene controlenormen. 

27
 § 2.1.3 en 2.5 van de algemene controlenormen 

28
§ 2.5.5 van de algemene controlenormen. 
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De onderstaande tabel biedt de lezer van dit verslag een interessante vergelijking van de 
resultaten van 2012 met deze van 201129. 

 

 

*+10: Bedrijfsrevisorenkantoren met meer dan 10 leden 

*-10: Bedrijfsrevisorenkantoren met minder dan 10 leden 

* OOB: Kantoren die dossiers behandelen van organisaties van openbaar belang 

 

                                                             

29
 Voor meer details, zie het jaarverslag KVI 2011, bladzijde 16 tot 19. 
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A.5. CORRELATIE 

 
De KVI heeft vastgesteld dat er in 2012 tussen 54 behandelde dossiers voor KC een 
duidelijke correlatie bestaat tussen de tekortkomingen binnen de groepen sub 1, 2 en 3 
hierna:  
 

Groep 1: 
- Permanente opleiding en professionele documentatie (Norm van 30/08/2007) 
 

Groep 2: 
- Geschiktheid van de algemene werkmethodes – Risicoanalyse - § 2.5. ACN 
- Aangepast werkprogramma - § 2.1. ACN 
- Geschiktheid van het werkprogramma – Aangepast aan de bijzonderheden van 

het mandaat- (§ 2.1.3.) 
- Geschiktheid van het werkprogramma – Materialiteitsdrempel 
- Geschiktheid van het werkprogramma - Opvolging en aangevuld - § 2.2 ACN 
- Analyse van het interne controlesysteem - § 2.4 ACN 

Groep 3: 
- Aard en omvang van de controles- Bevestigingen - §2.5.4 ACN 
- Aard en omvang van de controles- Bevestigingsbrief - §2.5.5 ACN 
- Aard en omvang van de controles - Controle van elke significante rubriek van de 

jaarrekening 

Dit betekent met andere woorden dat voor elk van deze 54 dossiers van KC de KVI de 
aanwezigheid van ten minste twee verschillende tekortkomingen opgespoord heeft, die 
respectievelijk behoren tot de groepen 1 tot 3 hierboven. 
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A.6. TRANSPARANTIEVERSLAG 

 

Artikel 15 van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren luidt 
als volgt: 

“De bedrijfsrevisoren die wettelijke controles van de enkelvoudige jaarrekening of 
geconsolideerde jaarrekening bij organisaties van openbaar belang uitvoeren, maken 
uiterlijk drie maanden na het eind van elk boekjaar op hun websites jaarlijkse 
transparantieverslagen bekend die ze via een elektronische handtekening bevestigen.” 

 

 

A.6.1. ONDERZOEK 

 

Zoals aangekondigd in de “besluiten werkprogramma 2012” van haar jaarverslag 2011 
heeft de KVI een onderzoek uitgevoerd naar het transparantieverslag. 

 

De resultaten van dit onderzoek30, dat werd afgesloten op 20.12.2012, zijn als volgt: 

Van de 85 bedrijfsrevisorenkantoren en bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die in 2012 
gehouden werden tot naleving van het hierboven vermelde artikel 1531, hadden slechts 6  
bedrijfsrevisorenkantoren op 20.12.2012 een online transparantieverslag na een boekjaar 
behorend bij het kalenderjaar 201232 gepubliceerd.  

6 andere bedrijfsrevisorenkantoren, die een transparantieverslag 2011 hadden 
gepubliceerd, bevonden zich nog binnen de wettelijke termijn om een transparantieverslag 
2012 te publiceren en dit rekening houdend met de datum van het einde van hun 
boekhoudjaar (hetzij 31.12.12)   

3 bedrijfsrevisorenkantoren en 1 revisor natuurlijke persoon die een transparantieverslag 
2011 hadden gepubliceerd voor het jaar 2011, waren in gebreke voor de publicatie voor  

                                                             

30
 Dit onderzoek is gebaseerd op internetonderzoeken naar het bestaan van een overeenstemmende “website” 

(cf. art.15 § 1, al.1). 

31
 Door het IBR meegedeelde lijst van kantoren en revisoren die in 2012 een wettelijke controle hebben 

uitgevoerd van de enkelvoudige of geconsolideerde jaarrekening van organisaties van openbaar belang (OOB) 
(voir ASD). 

32 Deze kantoren vertegenwoordigen bedrijfsrevisorenkantoren met meer dan 10 leden.  
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2012, hetzij buiten de wettelijke termijn rekening houdend met het einde van hun 
boekhoudjaar33. 

 

A.6.2. GEVOLG: BRIEF KVI VAN 20 DECEMBER 2012 / OMZENDBRIEF IBR VAN 19 
FEBRUARI 2013. 

Naast het feit dat de interpretatie van deze resultaten een belangrijke vraag opwerpen (zie 
A.6.3. infra) heeft de voorzitter van de KVI op 20.12.2012 het volgende aan de Voorzitter 
van de Raad van het IBR geschreven: 

“We stellen vast dat bepaalde kantoren of revisoren die in eigen naam handelen niet 
voldoen aan het bovengenoemde artikel, hetzij omdat ze niet beschikken over een 
website waarop ze hun transparantieverslag publiceren, hetzij omdat hun 
transparantieverslag niet binnen de wettelijk toegestane termijn wordt bijgewerkt. 

Deze situatie zou zich niet meer mogen voordoen in 2013.”34 

                                                             

33
 We stellen echter vast dat een grote meerderheid van de revisoren beschikken over en/of gebruikmaken van 

het internet voor hun communicatie in het algemeen. 

34
 De door de KVI aan het IBR verzonden brief steunt op de naleving van artikel 15 van de wet van 22 juli 

1953, maar men mag niet vergeten dat 2 Koninklijke Besluiten uitdrukkelijk verwijzen naar de naleving van 
bovenvermeld artikel 15. Beide besluiten kennen in dit opzicht een dubbele opdracht toe aan het IBR. 

Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het 
openbaar register luidt als volgt: “§ 1. Het Instituut opent een dossier op naam van de bedrijfsrevisoren. Het 
dossier bevat de bescheiden die bij de vraag om toegelaten te worden tot de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
werden overgemaakt. 
De bedrijfsrevisor deelt spontaan aan de Raad de volgende informatie mee, die aan het dossier wordt 
toegevoegd:  
a) de akten en bekendmakingen, die de wijzigingen in het openbaar register desgevallend staven; 
b) de procedures bedoeld in artikel 41 van de wet; 
c) de melding of al dan niet wordt opgetreden in organisaties van openbaar belang; 
d) elke inschrijving bij bevoegde Belgische autoriteiten. 
§ 2. Het dossier van elke natuurlijke persoon ingeschreven in het openbaar register vermeldt: het 
registratienummer, de datum van registratie, zijn naam, zijn voornamen, zijn plaats en datum van geboorte, 
zijn nationaliteit, zijn gekozen taalgroep, Frans of Nederlands. 
§ 3. Het dossier van elk bedrijfsrevisorenkantoor ingeschreven in het openbaar register vermeldt: het 
registratienummer, de datum van registratie, de maatschappelijke benaming op het moment van registratie, de 
rechtsvorm op het moment van inschrijving, de datum van oprichting en het ondernemingsnummer bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. 
Naast de in § 1 bedoelde inlichtingen, bevat het dossier van elk bedrijfsrevisorenkantoor: 
1° zijn statuten of, in voorkomend geval, een gelijkwaardige overeenkomst; 
2° de lijst van de verbonden entiteiten van het bedrijfsrevisorenkantoor; 
3° in voorkomend geval, de bevestigingen met betrekking tot de naleving van artikel 15 van de wet; 
4° de lijst van de bedrijfsrevisorenkantoren, auditkantoren en auditorganisaties van derde landen waarin het 
kantoor aandelen of deelbewijzen bezit. 
§ 4. De Raad kan daarenboven aan de bedrijfsrevisoren alle andere nuttige gegevens in toepassing van artikel 
32 van de wet opvragen of verzoeken deze uit eigen initiatief mee te delen, met het oog op de toevoeging 
ervan aan het dossier.” 
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Het IBR reageerde op 19 februari 2013 op de oproep door de KVI door de publicatie 
van omzendbrief 2013/3 betreffende bedrijfsrevisoren die de jaarrekening 
controleren van organisaties van openbaar belang – Publicatie en jaarlijkse update 
van het transparantieverslag bedoeld in artikel 15 van de wet houdende oprichting 
van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

Deze omzendbrief vermeldt:  
 

“We werden door de Kamer van verwijzing en instaatstelling gewezen op het feit dat 
bepaalde bedrijfsrevisoren die handelen als natuurlijk persoon of als 
bedrijfsrevisorenkantoor en die de wettelijke controle uitvoeren van de jaarrekening 
van organisaties van openbaar belang niet voldoen aan artikel 15 van de wet van 22 
juli 1953, hetzij omdat ze niet beschikken over een website waarop ze hun 
transparantieverslag publiceren, hetzij omdat hun transparantieverslag niet binnen 
de wettelijk toegestane termijn wordt bijgewerkt.” 

Ter herinnering: artikel 15 van de wet houdende oprichting van een Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren luidt:  

 “§ 1. De bedrijfsrevisoren die wettelijke controles van de enkelvoudige jaarrekening 
of geconsolideerde jaarrekening bij organisaties van openbaar belang uitvoeren, 
maken uiterlijk drie maanden na het eind van elk boekjaar op hun websites 
jaarlijkse transparantieverslagen bekend die ze via een elektronische handtekening 
bevestigen. Dit verslag bevat in hoofde van de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon ten 
minste de volgende informatie: 
 
a) indien hij tot een netwerk behoort, een beschrijving van dit netwerk en van de 
juridische en structurele regelingen binnen het netwerk; 
 
b) een aanduiding van wanneer de laatste kwaliteitscontrole zoals bedoeld in artikel 
33 heeft plaatsgevonden; 
 
c) een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij het afgelopen jaar de 
wettelijke controle van de jaarrekening heeft uitgevoerd; 
 
d) de data waarop de informatie opgenomen onder a) tot c) werden bijgewerkt. 
     § 2. Bovendien bevestigen de bedrijfsrevisorenkantoren de volgende informatie: 
 

a) een beschrijving van de juridische en kapitaalstructuur; 

                                                                                                                                                                                              

De §§ 2 en 3 van artikel 31 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk 
reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voorziet bovendien de periodieke mededeling die door de 
bedrijfsrevisoren aan het IBR moet worden gedaan. Beide § luiden als volgt: “§ 1. De bedrijfsrevisoren brengen 
het Instituut op de hoogte van de opdrachten die zij uitvoeren of hebben uitgevoerd in het kader van hun 
beroepsactiviteit. 
§ 2. De bedrijfsrevisoren die één of meerdere commissarismandaten in een organisatie van openbaar belang 
uitoefenen, delen jaarlijks aan het Instituut de hyperlink mee naar het deel van de website waar de in artikel 
15 van de wet bedoelde informatie is bekendgemaakt.”(onderlijnd door de KVI) 
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b) indien een bedrijfsrevisorenkantoor tot een netwerk behoort, een 
beschrijving van het netwerk en van de juridische en structurele regelingen 
binnen het netwerk; 
 
c) een beschrijving van de bestuursstructuur van het 
bedrijfsrevisorenkantoor; 
 
d) een beschrijving van het interne kwaliteitbeheersingssysteem en een 
verklaring van het leidinggevende of bestuursorgaan betreffende de 
doeltreffendheid van de werking van dit systeem; 
 
e) een aanduiding van wanneer de laatste kwaliteitscontrole zoals bedoeld in 
artikel 33 heeft plaatsgevonden; 
 
f) een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij het 
bedrijfsrevisorenkantoor het afgelopen jaar een wettelijke controle van de 
jaarrekening heeft uitgevoerd; 
 
g) een verklaring betreffende de praktijken van het bedrijfsrevisorenkantoor 
op het gebied van de onafhankelijkheid, waarin tevens wordt bevestigd dat 
een interne beoordeling van de naleving van de onafhankelijkheidseisen heeft 
plaatsgevonden; 
 
h) een verklaring inzake de door het bedrijfsrevisorenkantoor gevolgde 
gedragslijn betreffende de permanente scholing van bedrijfsrevisoren als 
bedoeld in artikel 31; 
 
i) financiële informatie waaruit blijkt hoe belangrijk het 
bedrijfsrevisorenkantoor en zijn netwerk in België zijn, zoals de totale omzet 
uitgesplitst naar honoraria voor de wettelijke controle van de jaarrekening en 
geconsolideerde jaarrekening, en honoraria voor andere revisorale 
opdrachten, belastingadviesopdrachten en andere opdrachten buiten de 
revisorale opdrachten; 
 
j) informatie over de grondslagen voor de vergoeding van vennoten; 
 
k) de data waarop de informatie opgenomen onder a) tot j) werden 
bijgewerkt.” 

 

 

Met dit schrijven wenst de Raad van het Instituut volgens deze bewoordingen: 

“de betrokken bedrijfsrevisoren te wijzen op het belang van de naleving van de 
bovenvermelde bepaling die tegemoetkomt aan het streven van de Europese wetgeving naar 
meer transparante informatie aangaande de commissarissen en bedrijfsrevisorenkantoren 
die organisaties van openbaar belang controleren. Het Instituut zal toezien op de naleving 
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van artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 door middel van de toezichtenquêtes en de 
uitgevoerde kwaliteitscontroles.”  
 
 

A.6.3. INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN  
 

 
De situatie met betrekking tot 2012 (12 bedrijfsrevisorenkantoren op 85 die voldeden aan 
het voorschrift van het voormelde artikel 15) moet worden genuanceerd in die zin dat moet 
mee in overweging worden genomen dat drie van deze bedrijfsrevisorenkantoren deel 
uitmaken van de “Big Four” en 50% van de “OOB” dossiers behandelen. De overige 50% 
wordt verdeeld over het resterend totaal aantal betrokken revisoren (hetzij 82).  
 
Men kan zich hier de vraag stellen of de leden van de bedrijfsrevisorenkantoren die 
opgenomen zijn in de lijst van revisoren m.b.t. voormeld artikel 15 bij de behandeling van 
de dossiers “OOB” opgetreden zijn voor rekening van hun kantoor en in naam van het 
kantoor hebben getekend, of sommige leden in hun eigen naam hebben gehandeld en voor 
rekening van hun éénmansvennootschap. In dit laatste geval lijkt het voormelde artikel 15 
in hun hoofde duidelijk niet nageleefd.   
 
De opgeworpen vraag is van belang aangezien deze toelaat aan de KVI om met precisie te 
bepalen of leden van het beroep, en welke leden, in gebreke blijven om het voormelde 
artikel 15 na te leven. De KVI heeft bijgevolg op 11.07.2013, hetzij na goedkeuring en 
voorstelling van haar jaarverslag 2012, een brief gericht aan de Voorzitter van het IBR om 
desbetreffend elk nuttig element te bekomen: “ (...) De KVI heeft vastgesteld, bij een eerste 
onderzoek in 2012 waarvan de resultaten vastgesteld op 20.12.2012 werden gepubliceerd 
in haar jaarverslag 2012, dat op een totaal aantal van 85 bedrijfsevisorenkantoren en 
revisoren natuurlijke personen gehouden tot naleving van het voormelde artikel15, slechts 
12 bedrijfsrevisorenkantoren erover gewaakt hebben deze wettelijke bepaling na te leven(6 
daarvan hadden reeds een transparantieverslag publiceerd op 20.12.2012 en 6 anderen 
waren nog binnen de wettelijke termijn om dit te doen rekening houdend met hun 
boekhoudjaar eindigend op 31.12.2012).  
 
Dit aantal van 12 bedrijfsrevisorenkantoren waarvan 3 van de “Big Four”,  roept specifieke 
vragen op en vereisen enkele preciseringen:  
 
- Hebben de leden van deze bedrijfsrevisorenkantoren opgenomen in de lijst van revisoren 
gehouden tot naleving van artikel 15 opgetreden bij de behandeling van dossiers “OOB” 
voor rekening van hun kabinet en in hun naam getekend, of hebben deze leden voor hun 
persoonlijke rekening opgetreden, in welk geval artikel 15 in hun hoofde niet werd 
nageleefd.  
 
- Moet, de voormelde paragraaf in overweging nemend, het beperkt aantal gepubliceerde 
transparantieverslagen genuanceerd worden rekening houdend met het feit dat de “Big 
Four”, en dus hun leden, in feite de helft van de dossiers “OOB” behandelen.    
 
De KVI dringt aan dat de lijst van de bedrijfsrevisorenkantoren en bedrijfsrevisoren die 
onderworpen zijn aan het voormelde artikel 15 haar wordt overgemaakt rekening houdend 
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met deze preciseringen en dat deze lijst alle nuttige elementen bevat voor de verdere 
verificatie en dit voor elke betrokkene. (...)” 35         

  

                                                             

35
 Dit verzoek van de KVI heeft de volgende reactie van het IBR (mail van 17.07.2013) opgeroepen (vrije 

vertaling): “(...) met betrekking tot uw eerste onderzoek gehouden in 2012, lijkt het ons belangrijk om de 
volgende elementen te preciseren:  

- Wij gaan ervan uit dat de KVI zich in de eerste plaats gebaseerd heeft op de lijst die wij in december 
2012 hadden gecommuniceerd, en die effectief de bedrijfsrevisorenkantoren en de bedrijfsrevisoren 
bevatte die revisorale opdrachten uitvoerden bij OOB.  

- In het merendeel van de gevallen treden de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen op als 
vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor, waardoor het transparantieverslag niet van 
toepassing is op hun hoedanigheid van fysieke persoon.  

- Deze lijst herneemt tevens de “eenmans” bedrijfsrevisorenkantoren, vertegenwoordigd door een 
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon. Aangezien dit “eenmans” bedrijfsrevisorenkantoor exclusief 
werkt voor een ander bedrijfsrevisorenkantoor, is het transparantieverslag niet van toepassing op hun 
hoedanigheid van “eenmans” bedrijfsrevisorenkantoor.  

- Tenslotte zal het transparantieverslag dus enkel moeten worden opgesteld en gepubliceerd door het 
bedrijfsrevisorenkantoor die tot commissaris van een OOB werd aangeduid of door de bedrijfsrevisor 
natuurlijke persoon die ten persoonlijke titel als commissaris werd aangeduid (want het is mogelijk 
dat hetzij het bedrijfsrevisorenkantoor waarvan hij deel uitmaakt niet erkend is door de FSMA/NBB, 
hetzij hij het beroep beoefent in persoonlijke naam). (...)”.  

Dit antwoord van het IBR onderlijnt de pertinentie van de vragen gesteld door de KVI in zijn brief van 
11.07.2013, naar aanleiding van de vaststellingen die zij gedaan heeft en beschreven heeft in haar jaarverslag 
2012, op basis van de lijst die door het IBR werd medegedeeld in december van datzelfde jaar.   
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B. WAT HET LUIK TUCHT BETREFT36 

 

B.1. IN 2012 WERDEN 77 DOSSIERS GEOPEND EN BEHANDELD DOOR DE KVI37 

 

B.1.1. DOSSIERS DIE DOOR DE RAAD VAN HET IBR BIJ DE KVI WERDEN 
INGEDIEND38 

 

Door de Raad van het IBR werden tijdens het voorbije boekjaar bij de KVI 74 dossiers 
ingediend. 

 Voor 17 dossiers formuleerde de Raad van het IBR een voorstel tot seponering39. 

                                                             

36 Elk dossier dat door het IBR niet als “Kwaliteitscontrole” wordt gekwalificeerd, wordt door de KVI om louter 
administratieve redenen als “tuchtdossier” gekwalificeerd (met overeenkomstige KVI-referentie), en dit 
ongeacht de eindbeslissing van de KVI (al dan niet verwijzing naar tucht). 

37 De vergelijking van de cijfers voor 2012 met die vermeld in het jaarverslag 2011 van de KVI – d.i. 38 
dossiers in 2011 (zie het verslag 2011, blz. 21 en volgende) wijst op een sterke toename van het aantal 
tuchtdossiers dat in 2012 bij de KVI binnenkwam. 

38
 Doorgaans is elke klacht die rechtstreeks bij de Raad van het IBR wordt ingediend het voorwerp van een 

officiële mededeling (een brief) vanwege de Raad van het IBR aan de KVI en dit zelfs indien het onderzoek 
ervan op het vlak van het IBR nog niet is afgesloten (bijgevolg is de klacht in een dergelijk geval altijd in 
behandeling het IBR). Het is pas na afloop van het onderzoek dat de Raad van het IBR het dossier echt 
aanhangig maakt bij de KVI overeenkomstig artikel 48 §2 van de wet houdende oprichting van een Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren. 

In dit hoofdstuk B zijn niet de mededelingen opgenomen die door de Raad van het IBR aan de KVI werden 
overgemaakt betreffende de 13 klachten die in 2012 door de Raad bij het IBR werden ingediend, en waarvan 
er op 31.12.2012 nog 11 in behandeling zijn bij het IBR. Er dient in dit opzicht opgemerkt te worden dat het 
onderzoek van een klacht door de Raad van het IBR, ongeacht of het een klacht betreft ingediend bij de Raad 
van het IBR dan wel bij de KVI (artikelen 48 §2 en 49 van de wet houdende oprichting van een Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren) en de behandeling ervan door de KVI na de afsluiting van het onderzoek op het niveau 
van het IBR, doorgaans meer dan een jaar duurt. 

In elk geval dient opgemerkt te worden, dat van deze 13 klachten die gevat wordt in 2012 aan de KVI werden 
doorgespeeld, 2 in 2012 echter al het voorwerp zijn geweest van een voorstel tot seponering vanwege de Raad 
van het IBR. Deze 2 dossiers zijn vermeld bij de dossiers van de afdeling B.1.1. omdat zij in 2012 werden 
behandeld. 

39
 Artikel 47 van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren luidt als 

volgt:“Wanneer hij ambtshalve gevat wordt door een dossier, adieert de Raad de Kamer van verwijzing en 
instaatstelling indien hij van oordeel is dat de feiten aanleiding moeten geven tot tuchtrechtelijke 
vervolgingen.” 

Uit artikel 47 vloeit voort dat wanneer de Raad van het IBR overweegt een dossier te seponeren dat bij hem 
ambtshalve aanhangig is gemaakt, hij niet om de goedkeuring van de KVI moet verzoeken en dat hij bijgevolg 
in dat geval een echte seponeringsbeslissing neemt – in tegenstelling tot de andere gevallen (bedoeld door de 
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De KVI heeft besloten om de 17 dossiers die bij de Raad van het IBR geopend 
werden op grond van een klacht van een derde belanghebbende te seponeren. 

 Door de Raad van het IBR werden bij de KVI 12 dossiers ingediend om de 
verwijzing van de bedrijfsrevisor naar de tuchtinstanties te verkrijgen.  

Waaronder: 

- 4 dossiers die werden geopend ingevolge een ontoereikende 
kwaliteitscontrole of vervroegde kwaliteitscontrole. 

- 1 dossier dat werd geopend op basis van een klacht vanwege een 
betrokken derde bij de Raad van het IBR. 

- 4 dossiers die werden geopend ingevolge een onderzoek door de 
Commissie Toezicht van het IBR. 

- 1 dossier dat werd geopend ingevolge de publicatie van artikels in de pers 
over een fraude binnen een bedrijf. 

 

De KVI besliste om 9 dossiers naar tucht te verwijzen, en om één dossier niet 
naar tucht te verwijzen. 

Voor twee dossiers die bij haar in behandeling zijn, werd de KVI geconfronteerd 
met het ontslag van de bedrijfsrevisor, dat naar behoren aanvaard werd door de 
Raad van het IBR, overeenkomste artikel 17, lid 2 van het KB van 30 april 2007 
betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren. 

De KVI verloor hierdoor iedere bevoegdheid ten aanzien van die 
bedrijfsrevisoren. 

 

 45 toezichtdossiers geopend op initiatief van de Raad van het IBR leidden tot een 
seponeringsbeslissing40 van zijnentwege. 

                                                                                                                                                                                              

artikelen 47 (verwijzing naar de tuchtinstanties) en 48 (klacht) van voornoemde wet) waarin hij alleen maar 
een voorstel tot seponering doet dat aan de KVI ter beoordeling moet worden voorgelegd. 

Deze “seponeringsbeslissingen” die door de Raad van het IBR worden genomen in dossiers die ambtshalve bij 
hem aanhangig worden gemaakt, worden ter informatie en met het oog op de transparantie aan de KVI 
bezorgd.  

Elk van deze seponeringsdossiers wordt door de KVI beschouwd als een niet te verwaarlozen informatie en die 
zij bijgevolg nuttig acht te behandelen om eventueel de passende maatregelen te nemen (bv. De Raad van het 
IBR verzoeken een toezichtdossier te openen, een terechtwijzing te versturen …). 

40 Zie nota 39 supra. 
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De KVI behandelde van zijn kant de informatie in deze 45 dossiers die door de 
Raad van het IBR werd medegedeeld. 

B.1.2. DOSSIERS GEOPEND OP VERZOEK VAN DE KVI 

 

In 2012 werden op verzoek van de KVI 3 toezichtdossiers geopend en behandeld. 

In die dossiers ging de KVI akkoord met de seponeringsvoorstellen die werden gedaan 
na afloop van het onderzoek door de Raad van het IBR. 

 

 

B.2. 8 DOSSIERS GEOPEND EIND 2012 WAAROVER DE KVI IN 2013 EEN 
DEFINITIEVE BESLISSING NAM.41 

 

Het gaat om: 

 een dossier dat werd geopend op basis van een klacht vanwege een betrokken 
derde bij de Raad van het IBR, waarvoor de Raad van het IBR een voorstel tot 
seponering heeft geformuleerd, 

 en om 7 dossiers die door de Raad van het IBR bij de KVI werden ingediend om 
de verwijzing van de bedrijfsrevisor naar de tuchtinstanties te verkrijgen. 

 

  

                                                                                                                                                                                              

 

41 Het onderzoek van de dossiers die in 2013 door de KVI worden behandeld, zal worden toegelicht in het 
jaarverslag KVI 2013. 
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B.3. 36 DOSSIERS GEOPEND IN 2011 OF VOORDIEN42  

 

B.3.1. 23 DOSSIERS GEOPEND IN 2011 EN AFGESLOTEN IN 201243 

 

 3 dossiers die op grond van een klacht vanwege een betrokken derde bij de Raad van 
het IBR werden ingediend, werden door de KVI geseponeerd. 

 5 dossiers geopend op initiatief van de Raad van het IBR hebben geleid tot een 
seponeringsbeslissing44 vanwege de Raad van het IBR. De KVI heeft de informatie 
meegedeeld in die 5 dossiers behandeld. 

 Door de Raad van het IBR werden bij de KVI 15 dossiers ingediend om de verwijzing 
van de bedrijfsrevisor naar de tuchtinstanties te verkrijgen. 

            Waaronder: 

- 12 dossiers die werden geopend ingevolge een ontoereikende 
kwaliteitscontrole of vervroegde kwaliteitscontrole. 

- 1 dossier dat werd geopend op basis van een klacht vanwege een 
betrokken derde bij de Raad van het IBR. 

- 1 dossier dat werd geopend ingevolge niet-naleving van een injunctie aan 
een revisor opgelegd door de Raad van het IBR. 

 

De KVI besliste 14 van deze dossiers naar tucht te verwijzen. 

De behandeling van een tuchtdossier dat in 2011 werd geopend, waarvoor de KVI 
een eerste beslissing had genomen in 2012, op grond van artikel 22 van het KB van 
26 april 2007 houdende de organisatie van het Toezicht en de Kwaliteitscontrole, 
werd in 2012 afgebroken; met het ontslag van de bedrijfsrevisor, dat naar behoren 
werd aanvaard door de Raad van het IBR, had de KVI niet langer de bevoegheid om 
het onderzoek verder te zetten en moest zij beslissen om het dossier te seponeren. 

 

                                                             

42 Zie dienaangaande het jaarverslag KVI 2011, blz. 25 (samenvattende tabel van de dossiers in het laatste  
punt ervan). 

43
 Zie dienaangaande ook het KVI jaarverslag 2011, blz. 23. 

44
 Zie noot 39 en 40 supra. 
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B.3.2. 13 DOSSIERS GEOPEND IN 2011 OF VOORDIEN, EN DIE NOG STEEDS IN 
BEHANDELING ZIJN 

 

 3 toezichtdossiers die in 2010 werden geopend op initiatief van het IBR en die 
het voorwerp waren van een seponeringsbeslissing van zijnentwege: 

Wegens grondige controles vereist door de KVI die de informatie heeft behandeld 
in het kader van de seponeringsbeslissing genomen door de Raad van het IBR, 
zijn deze dossiers op het niveau van de KVI nog altijd in behandeling. 

 10 toezichtdossiers die werden geopend op initiatief van de KVI en die in 2009 
(7) en in 2010 (3) elk het voorwerp zijn geweest van een seponeringsvoorstel 
vanwege de Raad van het IBR: 

Deze 10 dossiers worden nog onderzocht (bijkomende onderzoeksdaden). 
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Samenvattende tabel van de dossiers 

(luik tucht)

• 77 dossiers GEOPEND EN BEHANDELD IN 2012
– 74 IBR

• Voorstellen IBR / beslissingen KVI:
o 12 voorstellen tot verwijzing naar de tucht/ KVI: 92 verwijzingen naar 

tucht  

o 17 voorstellen tot seponering van de klachten bij het IBR/KVI: 
seponering 17

• 45 seponeringsbeslissingen IBR / KVI: seponering 45. 

– 3 CRME / KVI
• 3 toezicht / seponering

• 44 dossiers – 2009/2010/2011/2012
– 21 nog in onderzoek eind 2012

– 23 behandeld en afgesloten in 2012

 

 

  



Kamer van verwijzing en instaatstelling 
 

Instelling van openbaar nut 
Opgericht door de wet van 22 juli 1953 

 

 

31 

B.4. INFORMATIE BESTEMD VOOR DE KVI - ARTIKELEN 37, 61 EN 66 VAN DE WET 
HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN45 

 
De KVI werd door de Raad van het IBR in kennis gesteld van 52 terechtwijzingsbeslissingen 
die in 2012 door de Raad van het IBR werden genomen op grond van artikel 37 § 1 in fine 
van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

Voorts werd de KVI in kennis gesteld van de beslissingen die in 2012 door de tuchtinstanties 
werden genomen en dit ter uitvoering van respectievelijk de artikelen 61 § 1 (wat de 
Tuchtcommissie betreft) en 66 § 1 (wat de Commissie van Beroep betreft) van dezelfde wet. 
Deze kennisgevingen vormen uit twee oogpunten nuttige informatie voor de KVI, enerzijds 
met betrekking tot de beoordeling door de tuchtinstantie van de specifieke casus46 en 
anderzijds met betrekking tot de opvolging van de betrokken bedrijfsrevisor47. 

                                                             

45 Art. 37. § 1. Wanneer de feiten die de bedrijfsrevisor kunnen verweten worden, hoewel ze vaststaan, geen 
enkele van de in artikel 73 voorziene sancties verantwoorden, kan de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij op 
verzoek van de Kamer van verwijzing en instaatstelling, deze bedrijfsrevisor terechtwijzen. De Raad 
informeert de Kamer van verwijzing en instaatstelling over de beslissing tot terechtwijzing. Deze 
terechtwijzing kan worden beslist, onverminderd de eventuele verwijzing van deze bedrijfsrevisor naar de 
tuchtinstanties voor dezelfde feiten als deze die aan de basis liggen van de terechtwijzing. 

Art. 61. § 1. De beslissingen van de Tuchtcommissie zijn met redenen omkleed. Zij worden, bij een ter post 
aangetekende brief, ter kennis gebracht van de betrokken bedrijfsrevisor, van de Raad, in voorkomend geval, 
van de speciaal daartoe overeenkomstig artikel 49, § 2 aangestelde expert, van de Kamer van verwijzing en 
instaatstelling en van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep. Samen met deze betekening worden alle 
gepaste inlichtingen verstrekt betreffende de termijn van verzet en van hoger beroep, en de wijze waarop 
verzet of hoger beroep tegen de beslissing kan worden ingesteld. Bij ontstentenis van deze vermeldingen is de 
kennisgeving nietig. 

Art. 66. § 1. De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn met redenen omkleed. Zij worden onverwijld, 
bij een ter post aangetekende brief, ter kennis gebracht van de betrokken bedrijfsrevisor, van de Raad, in 
voorkomend geval, of van de speciaal daartoe overeenkomstig artikel 49, § 2 aangestelde expert, van de Kamer 
van verwijzing en instaatstelling en van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep. Samen met deze 
betekening worden alle gepaste inlichtingen verstrekt betreffende de termijn van verzet en van hoger beroep, 
en de wijze waarop verzet of hoger beroep tegen de beslissing kan worden ingesteld. Bij ontstentenis van deze 
vermeldingen is de kennisgeving nietig. 

46 Zie § 2 van de voormelde artikelen 61 en 66 die hierna worden vermeld: 

Art. 61 § 2. De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep, de Raad en de Kamer van verwijzing en 
instaatstelling kunnen het volledige dossier van de procedure voor de Tuchtcommissie ter inzage vragen. 

Art. 66 § 2. De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep, de Raad en de Kamer van verwijzing en 
instaatstelling kunnen het volledige dossier van de procedure voor de Tuchtcommissie ter inzage vragen. 

47 Beslissingen van de Tuchtcommissie (ten getale van 6) of van de Beroepscommissie van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren (ten getale van 14) (artikelen 58 en 63 van de wet van 1953 houdende oprichting van een 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007043049%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2007043049&table_name=LOI&nm=2007A11234&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-04-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=04&imgcn.x=20&imgcn.y=14#Art.36
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007043049%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2007043049&table_name=LOI&nm=2007A11234&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-04-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=04&imgcn.x=20&imgcn.y=14#LNK0013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007043049%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2007043049&table_name=LOI&nm=2007A11234&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-04-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=04&imgcn.x=20&imgcn.y=14#Art.60
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007043049%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2007043049&table_name=LOI&nm=2007A11234&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-04-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=04&imgcn.x=20&imgcn.y=14#Art.62
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007043049%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2007043049&table_name=LOI&nm=2007A11234&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-04-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=04&imgcn.x=20&imgcn.y=14#Art.65
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007043049%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2007043049&table_name=LOI&nm=2007A11234&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272007-04-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=04&imgcn.x=20&imgcn.y=14#Art.67
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B.5. TOEPASSING VAN ARTIKEL 135 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 
TIJDENS HET VOORBIJE BOEKJAAR 

 
Artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt: 
 

“§1.  De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 
drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen 
om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering. Meer in het 
bijzonder is een verschil van mening een boekhoudkundige verwerking of een 
controleprocedure op zich geen wettige reden voor ontslag. 

 
Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mogen de commissarissen tijdens hun 
opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat zij deze 
schriftelijk hebben ingelicht over de beweegredenen van hun ontslag. 

 
§2. De gecontroleerde vennootschap en de commissaris stellen de Hoge Raad 
voor de Economische Beroepen, als bedoeld in artikel 54 van de wet van 22 april 
1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in kennis van het ontslag 
van de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten op afdoende wijze de redenen 
hiervoor uiteen. 

 
De Hoge Raad voor de Economische Beroepen bezorgt deze informatie binnen een 
maand aan de instellingen die deel uitmaken van het Belgisch systeem van publiek 
toezicht en die opgesomd zijn in artikel 43 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.” 

 
Overeenkomstig deze bepalingen bezorgde de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 
(HREB) de KVI 243 keer informatie betreffende de afzetting of het ontslag van een 
“commissaris tijdens zijn opdracht”.  
 
Bij de behandeling van deze informatie op het niveau van de KVI bestaat de doelstelling erin 
zich ervan te vergewissen dat de afzetting/het ontslag van de bedrijfsrevisor geen eventueel 
meningsverschil verbergt met betrekking tot een boekhoudkundige bewerking of een 
controleprocedure, en dat het geen afzetting/ontslag betreft die/dat zich heeft voorgedaan 
in een conflictsituatie, een afzetting/ontslag uit berekening of een louter kunstmatige 
afzetting/ontslag die/dat niet beantwoordt aan de voorwaarde van “gegronde reden” of 
“gewichtige persoonlijke redenen” van artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen. 
 
Er wordt bijgevolg bijzondere aandacht besteed aan de ontslagen die zich zouden voordoen 
tussen de datum van de afsluiting van het boekjaar van de vennootschap en de datum van 
de gewone algemene vergadering die de jaarrekening moet goedkeuren, wat tot gevolg heeft 
dat de commissaris zijn verslag dan niet kan bezorgen. 
 
Tot slot wordt ook de naleving onderzocht van de formaliteiten bepaald in artikel 135 
(schriftelijk verslag aan de algemene vergadering, maatregelen die ten opzichte van de 
ondernemingsraad moeten worden genomen). 
 



Kamer van verwijzing en instaatstelling 
 

Instelling van openbaar nut 
Opgericht door de wet van 22 juli 1953 

 

 

33 

III. RELATIE MET DE NATIONALE EN 
INTERNATIONALE ORGANEN VAN  

PUBLIEK TOEZICHT EN ANDERE CONTACTEN 
 
 
Voorts woonde de KVI van 5 november tot 7 november 2012 in Washington DC (VS) een 
seminarie bij, georganiseerd door het “International Auditor Regulatory Institute”. Deze 
studiedagen hadden plaats bij de PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). Zij 
hadden betrekking op de bevoegdheden en actiemiddelen van deze Amerikaanse organisatie 
van publiek toezicht en op een vergelijkend onderzoek van de opdrachten van de 
overeenkomstige organisaties van publiek toezicht over de hele wereld. 

Als Belgisch publiek toezichthouder nam de KVI als zetelend lid van het International Forum 
of Independent Audit Regulators (IFIAR) deel aan de plenaire vergaderingen van IFIAR die in 
april en oktober 2012 respectievelijk werden gehouden in Busan - Zuid-Korea en in Londen 
- Verenigd Koninkrijk. 

In 2012 was de KVI bovendien vertegenwoordigd en nam zij deel aan verschillende andere 
internationale seminaries of vergaderingen met betrekking tot de bevoegdheden en 
actiemiddelen van de verschillende organen van publiek toezicht binnen de Europese Unie 
(inzake kwaliteitscontrole, tucht en de invoering van een gegevensbank voor de uitwisseling 
van ervaringen dienaangaande tussen toezichthouders). Deze studiedagen hadden plaats in 
diverse lidstaten van de Europese Unie en onder de bescherming van meerdere organisaties 
zoals “Groupe Européen des Organes de Supervision de l‟Audit” (EGAOB), de “European 
Audit Inspection Group” (EAIG). 
 
Tot slot onderhoudt de KVI nuttige bilaterale contacten met haar collega‟s van de Europese 
Unie en in de wereld, zowel over algemene problemen als in specifieke dossiers. 
 
De KVI onderhoudt nuttige contacten met de Europese Commissie (DG Binnenlandse markt 
en Diensten/Vrij verkeer van kapitalen, handelsvennootschappen, corporate governance - 
audit) en in het kader van vergaderingen op Europees niveau. 

De KVI onderhoudt ook regelmatige contacten met het IBR inzake technische punten en 
voor informatieve doeleinden om haar opdracht passend te kunnen vervullen. 

Sinds haar oprichting heeft de KVI verschillende contacten gehad met de Voorzitter van de 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen, onder meer tijdens het voorbije boekjaar. 

Hetzelfde geldt voor de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) wat de 
normatieve aspecten betreft, zowel op Belgisch federaal als op internationaal niveau. 
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IV. BESLUITEN/WERKPROGRAMMA 2013 

 

Dit verslag en de voorafgaande ontwikkelingen maken het mogelijk de aandacht te vestigen 
op de volgende punten: 

- Het vrij geringe aantal externe inspecteurs dat minder dan 10 % vertegenwoordigt 
van het totale aantal inspecteurs, dat door het IBR wordt aangewezen om de 
kwaliteitscontroles uit te voeren. Zonder te twijfelen aan de kwaliteit van het werk 
dat wordt verricht door de inspecteurs die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
hebben, onderzoekt de KVI verder of dit aantal de komende jaren niet moet worden 
verhoogd om beter te kaderen in de geest van de Richtlijn 2006/43 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 
84/253/EEG van de Raad, waarvan een van de doelstellingen is ervoor te zorgen dat 
het publiek toezicht gebeurt door personen die extern zijn aan het beroep. 

- In het merendeel van de dossiers die in 2012 door de KVI werden behandeld, 
bedroeg de behandelingstijd 1 jaar vanaf de beslissing om een bedrijfsrevisor aan 
een kwaliteitscontrole te onderwerpen tot op het ogenblik dat de besluiten van de 
controle worden geformuleerd door de Raad van het IBR om ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan de KVI. De KVI stelt trouwens vast dat bij de vervroegde 
kwaliteitscontroles die in 2012 moesten worden verricht er 18 betrekking hadden 
op oorspronkelijke kwaliteitscontroles van 2009 of 2008. Aangezien het erom gaat 
een per definitie problematische situatie te controleren, lijkt een dergelijke termijn 
ongepast. De KVI dringt er dan ook op aan dat de Commissie Kwaliteitscontrole van 
het IBR er extra op toeziet dat deze termijn extra wordt ingekort in 2013. 

- We stellen vast dat zeven van de belangrijkste tekortkomingen die door de KVI 
werden vastgesteld in 201148 verder blijven voorkomen (zij het in verschillende 
orde van belangrijkheid) in de dossiers die in 2012 werden voorgelegd. Het gaat 
hierbij om het volgende: verslag in overeenstemming met de normen, controle van 
elke significante rubriek van de jaarrekening, kopie van het verslag van de AV met 
de benoeming van de commissaris en het bedrag van zijn bezoldiging, analyse van 
het interne controlesysteem, permanente opleiding en professionele documentatie, 
geschiktheid van het werkprogramma in vergelijking met de bijzonderheden van het 
mandaat en bevestigingsbrief. 

De KVI blijft bijzonder waakzaam voor deze tekortkomingen. 
 

- De KVI zal ook de nadruk leggen op de strikte controle van de voorwaarden, bepaald 

door artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen dat een van de essentiële 

                                                             

48
 Zie het jaarverslag 2011 van de KVI, bladzijde 16-17. 
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garanties vormt voor de onafhankelijkheid van de commissaris. Zie dienaangaande 

ook het jaarverslag KVI 2011, bladzijde 16-17. 

- De internationale samenwerking en de voortzetting van de bilaterale en 

multilaterale uitwisselingen met de buitenlandse toezichtautoriteiten zal worden 

geïntensiveerd. 

- De KVI heeft aan de Raad van het IBR meegedeeld dat ze voortaan speciale aandacht 

zal besteden aan de werkdocumenten die door de inspecteur gebruikt worden, en op 

grond waarvan deze zijn eindbeoordeling opstelt. 

- De KVI zal tot slot ook bijzondere aandacht besteden aan de keuze van de 

inspecteurs voor de kwaliteitscontroles 2013 die door haar moeten worden 

goedgekeurd. 
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V. REKENINGEN VAN DE KAMER VAN VERWIJZING EN 
INSTAATSTELLING VOOR DE PERIODE 01.01.2012 – 

31.12.2012 

 

Uitgaven:           Euro:  

Salarissen en sociale bijdragen (van de verslaggevers en het secretariaat) 298.630,50 

Secretariaatskosten (telecommunicatie – porto en buroticamateriaal)  14.798,16 

IT-kosten 14.364,63 

Reiskosten (internationale vergaderingen …) 17.036,79 

Verzekeringskosten 19.605,52 

Juridisch advies en vertaalkosten 4.963,52 

Lidgelden 6.750,00 

Diverse werkingskosten 2.655,17 

TOTAAL VAN DE WERKINGSKOSTEN  378.803,82 

 

Ontvangsten: 

Overgedragen saldo van het vorige boekjaar  122.358,11 

Bijdragen IBR 400.000,00 

Dossierkosten aangerekend aan derden 196,50 

Overige ontvangsten (interest)  238,25 

TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN  512.792,86 

 

SALDO PER 01.01.2013  133.989,04 

 

De staat houdt rekening met alle inkomsten en uitgaven die tot 31.12.2012 werden gefactureerd en 
betaald. 
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VI. GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verslag werd door de Kamer van verwijzing en instaatstelling  
met eenparigheid van stemmen van haar leden goedgekeurd op 27 mei 2013 en  

op 12 september 2013 (voor “II. 3.A.6. Transparantieverslag”). 
 

Anne SPIRITUS – DASSESSE 

Voorzitter van de KVI 
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