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Belgische bedrijfsrevisoren verwerven kwaliteitslabel voor hun 

beroepsopleiding. Het IBR wordt volwaardig lid van het ‘Common 

Content Project’ 
 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de beroepsorganisatie van de wettelijke auditors in België, is 

voortaan een volwaardig lid van het Common Content Project. Daarmee verwerft het IBR een 

kwaliteitslabel voor zijn beroepsopleiding en zet het mee zijn schouders onder een ambitieus project 

van een aantal leidinggevende Europese audit- en accountancy-instituten om de onderwijssystemen 

binnen Europa beter op elkaar af te stemmen. 

Het Common Content Project beoogt via dit samenwerkingsproject een betere harmonisatie van de 

beroepsopleidingen en toelatingsvoorwaarden van professionele accountants en wettelijke auditors, 

in reactie op een toenemende globalisering van de economie en de interne markt. Bedoeling is om 

door het ontwikkelen, optimaliseren en op elkaar afstemmen van kwalitatief hoogstaande 

eindtermen, de mobiliteit van accountants en wettelijke auditors te verbeteren. De deelnemende 

Instituten willen via het Common Content Project een benchmark voor de verschillende opleidingen 

ontwikkelen. De belangrijkste doelstelling is dat accountants en wettelijke auditors over de grenzen 

heen kunnen werken, zonder dat er extra opleidingen moeten worden gevolgd. 

De stuurgroep van het Common Content Project heeft op basis van internationale criteria een lijst 

opgesteld met toelatingsvoorwaarden waaraan minstens moet voldaan zijn om een hoogwaardige 

(‘Common Content Proof’) opleiding van de beroepsbeoefenaren te garanderen. Na het doorlopen 

van een uitvoerige doorlichting door een team van leden van het Common Content Project, werd op 

15 december 2015 het full membership en dus ook het kwaliteitslabel toegekend. 

Volgens Patrick VAN IMPE, raadslid die het IBR in het Common Content Project vertegenwoordigt, zijn 

de voordelen van een meer geharmoniseerde opleiding voor het beroep legio: “Het Common Content 

Project bevordert de noodzakelijke grensoverschrijdende uitwisseling van standpunten van al 

diegenen die betrokken zijn bij de opleiding en vorming van auditors in de EU en daarbuiten, 

waaronder de beroepsbeoefenaars, de beroepsinstituten, toezichthouders en academici. Een 

doorgedreven kruisbestuiving zal in de toekomst de kwaliteit van de opleiding van auditors en de 

geloofwaardigheid van het hele beroep ten goede komen.” 



De voordelen van een meer geharmoniseerde opleiding worden eveneens onderstreept door Daniel 

KROES, voorzitter van het IBR: “Het Common Content Project integreert de vereisten van de 

International Federation of Accountants (IFAC) en de Europese Unie en definieert de criteria die 

onderwijsinstellingen toestaan te bepalen in welke mate hun opleiding voldoet aan de vastgestelde 

doelstellingen. In dit tijdperk van snelle technologische ontwikkelingen en vernieuwingen van de 

regelgeving is het zeer belangrijk dat het IBR deel uitmaakt van het Common Project-platform om op 

die manier zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de opleidingsbehoeften.” 

 

 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) is de bij wet opgerichte beroepsorganisatie van de 

bedrijfsrevisoren.  

De ongeveer 1.050 bedrijfsrevisoren in België oefenen (wettelijke) controleopdrachten uit en voeren, mits het 

naleven van onafhankelijkheidsregels,  advieswerk uit. Zij zijn zowel in de ondernemingswereld, als in de non-

profit- en overheidssector actief.  

Tot de belangrijkste taken van het IBR behoren onder meer de dienstverlening aan, de opleiding en de 

permanente vorming van de bedrijfsrevisoren. Ook organiseert het Instituut kwaliteitscontroles en oefent het 

toezicht uit op de beroepsuitoefening. Het Instituut voert zijn taken uit in het kader van het publiek toezicht op 

het beroep en draagt daardoor rechtsreeks bij tot het vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de 

financiële staten van de ondernemingen.  
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