
     
 

 

Persbericht       Brussel, 20 december 2013 

Eerste commentaren van het IBR over het door de EU-lidstaten 

bereikte akkoord over de hervorming van de auditmarkt:  

Algemene tevredenheid met betrekking tot een compromis na drie 

jaar onderhandelen, maar nog vele onbeantwoorde vragen 
 

 

Het Europees Parlement en de lidstaten van de EU bereikten op 17 december een algemeen akkoord 

over de in 2011 door de Europese Commissie gelanceerde hervormingsvoorstellen van de 

auditmarkt. De compromistekst werd gisteren ook bij gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd 

door de COREPER, het Comité van Permanente Vertegenwoordigers dat de vergaderingen van de 

Raad van Ministers voorbereidt. Europees Commissaris Barnier van Interne Markt noemde het 

akkoord “een eerste stap op weg naar een kwalitatief betere audit en herstel van vertrouwen van 

beleggers in financiële informatie”. 

 

De voorstellen waar nu overeenstemming over bereikt werd, gaan niet meer zover als de plannen die 

de Commissie oorspronkelijk lanceerde. Om de onafhankelijkheid van de audit te versterken worden 

de auditkantoren die Public Interest Entities (organisaties van openbaar belang) controleren in het 

nieuwe akkoord verplicht om de 10 jaar te roteren. Deze termijn kan door de lidstaten verlengd 

worden met nog eens 10 jaar bij een aanbestedingsprocedure en 14 jaar wanneer de geauditeerde 

onderneming meer dan één kantoor voor zijn audit aanduidt (joint audit).  

 

De nieuwe regels voorzien ook in maatregelen die belangenconflicten moeten beletten. Diverse niet-

auditdiensten worden verboden op basis van een ‘zwarte lijst’, waaronder strenge beperkingen van 

fiscaal advies en diensten met betrekking tot de financiële en beleggingsstrategie van de 

controlecliënt. Daarnaast wordt er een plafond van 70% geïntroduceerd op tarieven voor de levering 

van niet-auditdiensten. 

 

Een sleutelelement in het nieuwe akkoord is ook de meer uitgesproken aandacht voor de 

maatschappelijke rol van de auditor, onder andere door het afleveren van meer gedetailleerde 

auditverslagen gefocust op relevante informatie voor beleggers, versterkte vereisten inzake 

transparantie en betere communicatie tussen auditor en auditcomité. Ook de bevoegdheden van het 

auditcomité inzake het toezicht op het werk van de auditor worden versterkt. Wat het publiek 

toezicht op de auditsector betreft, spreekt het akkoord van een versterkte samenwerking op EU-

niveau tussen de nationale toezichthouders door de oprichting van een Committee of European 

Auditing OversightBodies (CEAOB). 

 

Het IBR is in de eerste plaats verheugd dat er met dit akkoord een einde is gekomen aan een lange 

periode van discussies en onderhandelingen. Voorzitter Daniel KROES: “Het IBR neemt kennis van de 

voorstellen en ziet in een eerste analyse meerdere positieve punten, zoals de nieuwe vereisten van het 

commissarisverslag die in de lijn liggen van de IAASB-voorstellen en de verklaringen over de 

bedrijfscontinuïteit (Going Concern). Ook van de toepassing van de ISA’s op Europees niveau, van 

belang voor de vrijwaring van de kwaliteit van de audit, was het IBR al langer voorstander”. 

 

Toch blijven er ook veel onduidelijkheden. Het akkoord is nu zo ruim dat de Europese lidstaten vrij 

zullen zijn om nog eigen wetgeving te maken inzake de regels op kantoorrotatie en de combinatie 
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controle-advies. Dit zal leiden tot een versnipperde regelgeving en dus tot onnodige bijkomende 

kosten voor de Europese economie.  

 

Ook de volledige externalisering van de kwaliteitscontrole op de auditors van Public Interest Entities 

door de oprichting van een korps van externe Europese toezichthouders, de tijd die de 

gecontroleerde ondernemingen zullen moeten besteden aan de rotatie en de kosten verbonden aan 

de aanbestedingen, zullen wellicht een belangrijke impact hebben op de totale kostprijs van het 

auditproces. 

 

Verder zijn er nog veel hangende vragen vermits de duur van de commissarismandaten verschilt van 

lidstaat tot lidstaat en vermits de rotatie na 10 jaar niet een veelvoud is van de huidige duur van het 

commissarismandaat (3 jaar). Verder dient men zich af te vragen of het nog altijd mogelijk zal blijven 

om slechts één commissaris per groep te houden en hoe men de termijn van 10 jaar dient te 

berekenen in het geval van een fusie van auditkantoren. 

 

“Het is op dit moment nog niet mogelijk om een inschatting op lange termijn te maken van de impact 

van de nieuwe maatregelen voor wat betreft zowel de kwaliteit van de audit als de concentratie van 

de auditmarkt”, zo besluit Daniel KROES, “maar het IBR is in het algemeen tevreden dat er nu eindelijk 

na drie jaar moeizaam debat een compromistekst op tafel ligt waarmee de beroepsorganisaties in de 

Europese lidstaten zich opnieuw op de essentie van het auditvak kunnen concentreren. Het IBR zal in 

elk geval alle mogelijke steun verlenen om de omzetting naar Belgische wetgeving in goede banen te 

leiden, in het belang van het beroep en vooral in het belang van het noodzakelijk herstel van het 

vertrouwen in de financiële rapportering en de economie in het algemeen”. 

 

 

 

Over het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, beroepsorganisatie en Koninklijk Instituut, waakt over de 

opleiding en voorziet in een bestendig korps van deskundigen die bekwaam zijn om de functie van 

bedrijfsrevisor te vervullen met alle waarborgen van bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseer. 

Het Instituut waakt over de perfecte uitvoering van de krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren 

toevertrouwde opdrachten.  

Naast de controleopdrachten die hij in hoofdzaak uitoefent, wordt de bedrijfsrevisor ertoe gebracht 

om adviesopdrachten uit te oefenen, mits het naleven van de onafhankelijkheidsregels.  

De ongeveer 1.050 bedrijfsrevisoren zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut, dat 

ook 500 stagiairs telt. Ongeveer 3.500 personen zijn tewerkgesteld binnen de 

bedrijfsrevisorenkantoren. 

www.ibr-ire.be 
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