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Voorwoord
VERTROUWEN CREËREN: MEER DAN OOIT! 

Al meer dan 60 jaar heeft de bedrijfsrevisor, de wettelijke auditor 
in België, aangetoond dat hij in staat is zich aan te passen aan een 
razend snel veranderende economie. Daarbij hebben het dienen van 
het algemeen belang en het verschaffen van financiële betrouwbaar-
heid altijd centraal gestaan.

In deze tijden van snelle evolutie van de economie maar ook nieuwe 
technologieën wint de rol van de auditor nog aan belang. Door zijn 
onafhankelijkheid, ethiek en de kwaliteit van zijn werk, zorgt hij voor 
vertrouwen, transparantie en meer zekerheid. Meer vertrouwen 
effent het pad voor economische groei en welvaart. Daarenboven 
creëert hij in de uitoefening van zijn opdrachten een meerwaarde 
voor alle belanghebbende partijen, zoals de ondernemingen, de 
overheidssector of de non-profit.

Het beroep staat de komende jaren voor enkele uitdagingen. Maar 
uitdagingen dragen ook kansen met zich die we met beide handen 
moeten grijpen. Denken we aan de overheidssector waar de budget-
taire druk zich laat voelen en waar een betere externe controle van 
de rekeningen een noodzakelijke stap is in de richting van gezonde 
openbare financiën. De bedrijfsrevisor staat in elk geval klaar om 
hier bij te springen.

Andere belangrijke uitdagingen voor de eerstkomende maanden 
betreffen de evenwichtige omzetting van de Europese boekhoud-
richtlijn en de hervorming van de auditmarkt. Het Instituut engageert 
er zich toe alles in het werk te zullen stellen om deze verregaande 
hervormingen in het belang van de economie en de maatschappij 
door te voeren.

Een vierde aandachtspunt betreft de versterking van het imago van 
het beroep en aandacht voor de voortgezette vorming inzake nieuwe 
technologieën. Meer dan ooit dient er te worden geïnvesteerd in de 
kennis van technologie en de veiligheid van activiteiten verricht via 
bijvoorbeeld e-handel en elektronische facturering. Jonge professionals 
die hun kennis van financiële audit kunnen combineren met expertise 
in informatica-audit en data analytics zullen beter gewapend zijn voor 
de toekomst en beter in staat zijn om nieuwe diensten aan te bieden. 

In 2014 hebben onze 917 bedrijfsrevisoren in de uitoefening van hun 
25.428 commissarismandaten bijgedragen tot het versterken van de 
betrouwbaarheid en de transparantie van de financiële informatie 
en dus tot het versterken van het, voor de economische groei zo 
noodzakelijke, vertrouwen. In dit jaarverslag zal u ontdekken op welke 
manier we het beroep verder willen professionaliseren en in dienst 
van het algemeen belang stellen. Welke hervormingen de komende 
jaren ook brengen, het blijft onze opdracht om onze cruciale rol van 
onafhankelijke deskundige te blijven vervullen en ons elke dag in te 
zetten voor de toekomst van een beroep dat weet hoe in te spelen 
op de behoeften van een voortdurend veranderende samenleving. 

Daniel	Kroes,	
Voorzitter IBR

ONS BEROEP: 
VERTROUWEN CREËREN 
De	 bedrijfsrevisor	 stelt	 zijn	 deskundigheid,	 zijn	 pro-
fessionalisme	en	zijn	waarden	ten	dienste	van	de	ven-
nootschappen	 en	 vele	 andere	 belanghebbenden	 zoals	
investeerders,	 leveranciers,	 werknemers,	 bankiers	 en	
publieke	 overheden.	 Hij	 creëert,	 door	 in	 het	 algemeen	
belang	en	in	alle	onafhankelijkheid	te	werken,	het	voor	
een	goed	functionerende	economie	noodzakelijke	ver-
trouwen.	Betrouwbare	informatie	en	vertrouwen	bij	alle	
partijen	is	een	eerste	en	noodzakelijke	voorwaarde	voor	
welvaart	en	groei.

DE MISSIE VAN HET IBR 
Het	IBR	steunt	de	bedrijfsrevisor	in	het	vervullen	van	zijn	
cruciale	rol	in	het	maatschappelijk	en	economisch	bestel:	
deze	van	een	financiële	expert	die	door	zijn	onafhanke-
lijkheid,	deskundigheid	en	integriteit	een	fundamentele	
schakel	 is	 in	 het	 scheppen	 van	 economische	 stabiliteit	
en	het	vertrouwen	van	alle	actoren.	Het	IBR	organiseert	
daarnaast	de	toegang	tot	het	beroep	(stage),	zorgt	voor	
de	permanente	vorming	en	waakt	over	een	kwalitatieve	
beroepsuitoefening,	onder	het	toezicht	van	de	KVI.
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Het beroep in cijfers 2014

Verdeling per leeftijdsgroep

30 jaar en minder

41 tot 50 jaar

61 jaar en meer

31 tot 40 jaar

51 tot 60 jaar

32%

33%

23,5%

9% 2,5%

46 jaar
gemiddelde	leeftijd

Bron: Openbaar register op 02/02/2015
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Bedrijfsrevisoren die zich verhinderd verklaren om revisorale 
opdrachten uit te voeren
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Bron: Openbaar register op 02/02/2015
 
198 van de 522 kantoren hebben erelonen gemeld die betrekking hebben 
op commissarisopdrachten of andere voorbehouden opdrachten. 
Bron: Aangifte van de bijdragen

Taalverhouding

Nederlandstalig

Franstalig
697 -66%

364 - 34%

EVOLUTIE VAN DE VERDELING MANNEN-VROUWEN

26,3%24% 25% 25,8%

10

20

30

40

50

60

70

80

20142013201220112010

73,7%
76,5% 76% 75% 74,2%

23,5%

Mannen

Vrouwen



5
Jaarverslag 2014

IBR

Evolutie van de erelonen 
(mandaten en punctuele opdrachten exclusief voorbehouden 
aan bedrijfsrevisoren, in mio EUR)
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Bron: Aangifte van de bijdragen 

Bron:Jaarlijkse mededeling 2013 in 2014 ingediend

TEWERKSTELLING (Voltijdse equivalenten) 

3.347
3.522 3.552 3.604

3.342

20132012201120102009

De grafiek toont de bedrijfsrevisoren (zelfstandigen en bedienden), stagiairs, 
deskundigen en administratief personeel van revisorenkantoren.

Onderaanneming

Punctuele opdrachten 

Commissarismandaten

Andere opdrachten 
-Andere controleopdrachten: 10,3%
-Adviesopdrachten: 9,8%
-Het voeren van de boekhouding: 2,2%
-Andere: 13,4%

57,8%

4,3%

35,7%

2,3%

25.428

24.990 24.965

25.610 25.484

20142013201220112010

Bron: Aangifte van de bijdragen

Bron: Jaarlijkse mededeling 2013 in 2014 ingediend

Aard van de opdracht:  
verdeling van de omzet van het beroep (2013)

Controle-opdrachten 
(Mandaten)

Onvolledig wegens niet ingediende 
jaarlijkse mededelingen 2013/ 
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MAART 2014 
25	maart:	Persbericht ‘Naar meer financiële 
transparantie en controle van de algemene 
rekeningen van de federale staat en de 
gewesten en gemeenschappen. Too little, 
too late!’

APRIL 2014
3	april: Europees Parlement keurt hervor-
mingsvoorstellen auditmarkt goed

Markante feiten 2014

26	april: Algemene Vergadering IBR

MEI 2014 
6	mei:	Dag van het Vrije Beroep: cijferberoe-
pen ondertekenen samenwerkingsprotocol 
met Federatie Vrije Beroepen en Agentschap 
Ondernemen 

25	mei:	Inwerkingtreding van de nieuwe norm 
controle van fusie- en splitsingsverrichtingen 
van vennootschappen

26	mei:	Publicatieblad van de EU publiceert  
de nieuwe Richtlijn en Verordening betreffende 
de audithervorming

JUNI 2014 
6	juni:	Single audit:	Rekenhof, Audit Vlaanderen 
en IBR ondertekenen nieuwe afsprakennota 
inzake audit in de Vlaamse administratie en de 
lokale besturen. Meer efficiëntie en verminde-
ring van de controlelast voor de geauditeerde 

24	april: IBR publiceert Memorandum naar 
aanleiding van de verkiezingen van mei 2014: 
7 aanbevelingen voor de regeringen

https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht_25-3-2014_omzetting_Richtlijn_2011-85-EU_NED.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht_25-3-2014_omzetting_Richtlijn_2011-85-EU_NED.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht_25-3-2014_omzetting_Richtlijn_2011-85-EU_NED.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht_25-3-2014_omzetting_Richtlijn_2011-85-EU_NED.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht_25-3-2014_omzetting_Richtlijn_2011-85-EU_NED.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/EP-keurt-hervormingsvoorstellen-auditmarkt-goed.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/EP-keurt-hervormingsvoorstellen-auditmarkt-goed.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Cijferberoepen-ondertekenen-samenwerkingsprotocol-met-Federatie-Vrije-Beroepen-en-Agentschap-Ondernemen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Cijferberoepen-ondertekenen-samenwerkingsprotocol-met-Federatie-Vrije-Beroepen-en-Agentschap-Ondernemen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Cijferberoepen-ondertekenen-samenwerkingsprotocol-met-Federatie-Vrije-Beroepen-en-Agentschap-Ondernemen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Cijferberoepen-ondertekenen-samenwerkingsprotocol-met-Federatie-Vrije-Beroepen-en-Agentschap-Ondernemen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/BS-publiceert-nieuwe-norm-controle-fusie-en-splitsingsverrichtingen-vennootschappen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/BS-publiceert-nieuwe-norm-controle-fusie-en-splitsingsverrichtingen-vennootschappen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/BS-publiceert-nieuwe-norm-controle-fusie-en-splitsingsverrichtingen-vennootschappen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/PB-EU-publiceert-Europese-audithervorming.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/PB-EU-publiceert-Europese-audithervorming.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/PB-EU-publiceert-Europese-audithervorming.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Nieuwe-afsprakennota-audit-Vlaamse-administratie-en-lokale-besturen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Nieuwe-afsprakennota-audit-Vlaamse-administratie-en-lokale-besturen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Nieuwe-afsprakennota-audit-Vlaamse-administratie-en-lokale-besturen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Nieuwe-afsprakennota-audit-Vlaamse-administratie-en-lokale-besturen.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Nieuwe-afsprakennota-audit-Vlaamse-administratie-en-lokale-besturen.aspx
http://flipbook.ibr-ire.be/Memorandum2014/NED/index.html
http://flipbook.ibr-ire.be/Memorandum2014/NED/index.html
http://flipbook.ibr-ire.be/Memorandum2014/NED/index.html
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AUGUSTUS 2014
8	augustus:	Inwerkingtreding van de norm 
inzake de toepassing van ISQC 1 in België. 
Bedrijfsrevisoren beschikken voortaan over 
een kwaliteitsbeheersingssysteem voor 
controle- en beoordelingsopdrachten

21	augustus:	Lancering Pack PE-KE versie 2.0., leidraad voor de toepassing van de ISA’s bij 
een audit van een kleine entiteit

SEPTEMBER 2014 
19	september:	Studiedag ‘Onafhankelijke 
audit van de rekeningen en begrotingen van 
de Staat’ en persbericht ‘Budgettair nood-
weer bij de Belgische overheidsfinanciën: 
meer dan ooit behoefte aan betrouwbare 
financiële informatie!’.

OKTOBER 2014 
8	oktober:	IBR treedt toe tot ‘Common 
Content Project’: naar meer harmonisatie 
van de beroepsopleidingen in Europa.

23	oktober: Studiedag ‘Waarderingsmethoden voor KMO’s’ en persbericht ‘Het IBR lanceert 
een platform voor de waardering en overdracht van ondernemingen’

NOVEMBER 2014
15	november: Publicatieblad EU publi-
ceert nieuwe richtlijn over niet-financiële 
verslaggeving door grote ondernemingen.

DECEMBER 2014
2	december: Uitreiking van de Award for Best Belgian Sustainability Report. Befimmo, 
Bopro, Vredeseilanden en Antwerp World Diamond Centre zijn de winnaars van de editie 2014

15	december: Toepassing van de ISA’s en 
ISRE’s voor alle entiteiten

30	december: 
IBR meets social media! Lancering 

van een Linkedin-discussiegroep voor 
bedrijfsrevisoren en stagiairs 

https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/studiedagen/Pages/Onafhankelijke-audit-van-de-rekeningen-en-begrotingen-van-de-Staat.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/studiedagen/Pages/Onafhankelijke-audit-van-de-rekeningen-en-begrotingen-van-de-Staat.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/studiedagen/Pages/Onafhankelijke-audit-van-de-rekeningen-en-begrotingen-van-de-Staat.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht-public-sector-NL-DEF.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht-public-sector-NL-DEF.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht-public-sector-NL-DEF.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht-public-sector-NL-DEF.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/IBR-treedt-toe-tot-Common-Content-Project.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/IBR-treedt-toe-tot-Common-Content-Project.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/IBR-treedt-toe-tot-Common-Content-Project.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/studiedagen/Pages/Recentste-waarderingsmethoden.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht-waardering-23-10-2014-def-NL.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Persbericht-waardering-23-10-2014-def-NL.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/PB-EU-publiceert-nieuwe-richtlijn-niet-financiele-verslaggeving.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/PB-EU-publiceert-nieuwe-richtlijn-niet-financiele-verslaggeving.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/europees/Pages/PB-EU-publiceert-nieuwe-richtlijn-niet-financiele-verslaggeving.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Pages/Winnaars-Award-2014-for-Best-Belgian-Sustainability-Report.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Pages/Winnaars-Award-2014-for-Best-Belgian-Sustainability-Report.aspx
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Strategische prioriteiten 
voor 2013-2016 
STAND VAN ZAKEN VAN DE DOOR DE RAAD 
VASTGELEGDE STRATEGISCHE PRIORITEITEN 
(2013-2016):

1.	Europese	audithervorming
Europa heeft op 26 mei 2014 een nieuwe auditrichtlijn en -verordening 
gepubliceerd. Verordening (EU) 537/2014 heeft betrekking op de 
audits van OOB’s (genoteerde vennootschappen, kredietinstellin-
gen en verzekeringsondernemingen). Richtlijn 2014/56/EU, die de 
auditrichtlijn 2006/43/EG op een ingrijpende manier wijzigt, is van 
toepassing op alle entiteiten. 

De Europese audithervorming kristalliseert zich rond vijf hoofdthe-
ma’s: de duur van het commissarismandaat en externe rotatie, een 
uitbreiding van de lijst van niet-auditdiensten, de hervorming van 
het systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, de ver-
sterking van de onafhankelijkheid en de rol van het auditcomité en 
de uitbreiding van de controleverklaring.

Het IBR wil dat deze voorstellen op een trouwe maar realistische 
wijze worden omgezet in Belgische wetgeving. Vooreerst dient de 
Belgische regelgever de toegelaten opties zoveel mogelijk te lich-
ten zodat een flexibiliteit aan de ondernemingen wordt gelaten. Er 
bestaan nu al voldoende regels en normen om de onafhankelijkheid 
en de kwaliteit van de bedrijfsrevisor te vrijwaren.

Ten slotte dient men erover te waken dat het revisoraat nog at-
tractief blijft en moeten de besluitvormers aandachtig zijn voor de 
kostprijs van het systeem van publiek toezicht, dat evenwichtig en 
redelijk moet blijven.

2.		Omzetting	van	de	Europese	boekhoudrichtlijn
Richtlijn 2013/34/EU dient voor 20 juli 2015 omgezet te worden in 
Belgische wetgeving. De lidstaten hebben bij de omzetting de keuze 
uit meer dan 90 opties. Het IBR pleit daarbij voor het handhaven van 
de huidige minimum auditdrempels en de statutaire audit van groeps-
filialen. Hogere auditdrempels zouden tot veel minder gecontroleerde 
entiteiten kunnen leiden, hetgeen nefast kan zijn voor het vertrouwen 
van belanghebbende partijen in de door de ondernemingen gepubli-
ceerde informatie en voor de economie in het algemeen. Het is van 
belang om de huidige auditperimeter te behouden omwille van de 
toegevoegde waarde van de audit, zowel wat de controleopdracht 
als wat de preventieve rol van de bedrijfsrevisor betreft.

3.		Bevorderen	van	de	communicatie	en	aantrekkelijkheid	
van	het	beroep

Via uiteenlopende acties op het vlak van communicatie en een her-
vorming van de stageprocedure wil het IBR het imago van het beroep 
bij studenten, ondernemingen en andere belanghebbende partijen 
promoten. De bedrijfsrevisor speelt in de uitoefening van zijn uiteen-
lopende opdrachten een cruciale rol in het creëren van vertrouwen. 
In 2014 werden twee belangrijke communicatiemiddelen gelanceerd: 
een tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief en een ‘members only’ 
discussiegroep op Linkedin. Verder werd een werkgroep opgericht 
die zich buigt over een hervorming van de stageprocedure.

4.		Ontwikkeling	van	de	controleopdrachten		
in	de	publieke	sector	

De media hebben in 2014 regelmatig bericht over de problemen met 
onze overheidsfinanciën: de oplopende staatsschuld, grote tekorten in 
de begrotingen en mankementen in de boekhoudkundige organisatie.

Het IBR is ervan overtuigd dat de bedrijfsrevisor een cruciale rol 
kan spelen in de controle en de verbetering van de werking van de 
overheidssector. Om de juiste beslissingen te nemen, hebben de 
overheden en de besluitvormers binnen de overheidssector immers 
behoefte aan betrouwbare, kwalitatieve en transparante informatie.

Richtlijn 2011/85/EU vereist dat België dient te beschikken over een 
betrouwbare overheidsboekhouding die voldoet aan de ESR-2010 
normen. De richtlijn vereist ook dat de rekeningen worden onderworpen 
aan onafhankelijke audits, uitgevoerd door een openbare instelling 
(zoals het Rekenhof) of door bedrijfsrevisoren. Het IBR vraagt dat 
de moderne boekhoud- en auditbeginselen uit deze richtlijn op alle 
niveaus (federaal, gewestelijk en lokaal) zo snel mogelijk - en niet 
pas in 2020 - worden omgezet in Belgisch recht. De bedrijfsrevisor 
kan daarbij zijn expertise ter beschikking stellen.

De Europese Commissie heeft intussen ook een project gestart ter 
invoering van de EPSAS met de bedoeling om alle bestuursniveaus 
van de EU uit te rusten met een moderne boekhouding, geïnspi-
reerd op de beste internationale praktijken in de privésector. Dit 
zal bijdragen tot een grotere transparantie van de rekeningen en 
efficiënter beheer van de overheidsgelden. Dit project bevordert 
het democratiseringsproces en het is van fundamenteel belang dat 
het de steun geniet van de beleidsmakers op het hoogste niveau.
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Raad
Het IBR wordt geleid door een Raad, samengesteld uit 14 bedrijfsrevisoren, waarvan één de functie van voorzitter en één de functie van 
ondervoorzitter uitoefent. De leden van de Raad worden verkozen door de algemene vergadering. 

Samenstelling van de Raad in 2014:

Voorzitter Daniel KROES

Ondervoorzitter Thierry DUPONT

Leden	van	de	Franse	taalrol Vincent ETIENNE, Hugues FRONVILLE, Patricia LELEU, Fernand MAILLARD, Eric MATHAY (secretaris-

penningmeester), Raynald VERMOESEN

Leden	van	de	Nederlandse	taalrol Lieven ACKE (secretaris), Tom MEULEMAN, Inge SAEYS, Dirk SMETS, Patrick VAN IMPE, Luc VERRIJSSEN

In 2014 heeft de Raad 16 keer vergaderd. Na elke vergadering ontvangen de bedrijfsrevisoren een samenvatting van de uitgevoerde werkzaam-
heden en behandelde onderwerpen, individuele dossiers uitgezonderd. De Raad heeft drie omzendbrieven, vier adviezen en 13 mededelingen 
goedgekeurd die bijdragen tot de ontwikkeling van de rechtsleer. Een overzicht van deze rechtsleer is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd (p. 51).

UITVOEREND COMITÉ
Het dagelijks bestuur van het IBR wordt door de Raad toevertrouwd aan een Uitvoerend Comité, dat ten minste bestaat uit de Voorzitter 
en de Ondervoorzitter. 

Samenstelling van het Uitvoerend Comité in 2014:

Voorzitter Daniel KROES

Ondervoorzitter Thierry DUPONT

Leden	van	de	Raad Dirk SMETS 

Raynald VERMOESEN

COLLEGE VAN COMMISSARISSEN 
Joëlle BACQ en Carl ROMBAUT

Algemene  
activiteiten van het ibr

Raad
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Uitvoerend	Comité
Van linksboven naar rechtsonder: Raynald 
VERMOESEN, Isabelle MEUNIER (adjunct 
secretaris-generaal), Dirk SMETS, Thierry 
DUPONT, Daniel KROES en Marc BIHAIN 
(secretaris-generaal)

ORGANEN VAN DE RAAD 
Comité	Wetgevende	Werkzaamheden
Dit comité ondersteunt de Raad bij zijn anticipatiefunctie, alsook bij 
zijn wetgevende en normatieve waakfunctie. Daartoe onderzoekt 
het systematisch de wetgevende ontwikkelingen die het beroep 
aanbelangen en de exposure drafts van de IFAC en van de EC. Aan 
de wettelijke organen van het IBR stelt het ook de gepaste wetge-
vende en normatieve teksten (omzendbrieven, adviezen en mede-
delingen) voor en organiseert het de relaties met de besluitvormers 
op wetgevend gebied. Het comité werkt ook hulpmiddelen uit voor 
de beroepsbeoefenaar. 

Voorzitter Thierry DUPONT

Leden Lieven ACKE, Daniel KROES, Patricia LELEU, Patrick VAN IMPE, 

Raynald VERMOESEN

Werkgroep	anti-witwassen
De hoofdtaak van deze werkgroep bestaat erin de organen van het 
IBR bij te staan bij het behandelen van kwesties met betrekking 
tot de toepassing van de wettelijke, regelgevende en normatieve 
bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, zowel op normatief vlak als op het vlak 
van het verstrekken van informatie en opleidingen, het ter beschikking 
stellen van voorbeelden van procedures, vragenlijsten en checklists, 
het verrichten van kwaliteitscontroles, en, meer in het algemeen, 
het waarborgen van de naleving door de leden van het IBR, van de 
anti-witwasregelgeving.

In dit verband baseert hij zich op de werkzaamheden van de Inter- 
institutenwerkgroep Anti-witwassen, die hij ondersteunt. 

In 2014 heeft de werkgroep onder andere aandacht besteed aan de 
vierde cyclus van de wederzijdse evaluaties van de FAG (waaraan 
België deelneemt), de aanpassing van het deel van de leidraden voor 
de kwaliteitscontrole inzake de strijd tegen het witwassen van geld 
en de financiering van het terrorisme en de opstelling van een advies 
over het begrip “ernstige fiscale fraude”. 

Voorzitter Thierry DUPONT

Leden Chantal BOLLEN, Freddy CALUWAERTS, Philippe DE HARLEZ 

DE DEULIN, Marie-Noëlle GODEAU, Piet HEMSCHOOTE,  

Serge SACRE, Luc BURGELMAN, Nathalie HOUYOUX

Werkgroep	Ondernemingsraad
De opdracht van deze werkgroep bestaat in het uitwerken van 
“best practices”, op grond van de bestaande wet- en regelgeving, 
voor alle (profit, non-profit en publieke) sectoren. De werkgroep is 
samengesteld uit bedrijfsrevisoren en verantwoordelijken van vak-
bonds- en werkgeversorganisaties. Zowel de didactische rol van de 
bedrijfsrevisor als zijn bijdrage aan de sociale dialoog zijn essentieel 
binnen de ondernemingsraad. 

Voorzitter Daniel KROES

Leden Lieven ACKE, Paul COMHAIRE, Christine DARVILLE,  

Kristel DEBACKER, Vincent ETIENNE, Michel FLAGOTHIER , 

Marc SCHEPENS, Dirk SMETS, Jean-Luc STRUYF,  

Bergie VAN DEN BOSSCHE, Paul VAN GEYT

Coördinatiecel	PCAOB
Deze cel ziet toe op de uitvoering van de registratieverplichting van 
de leden van het IBR bij de PCAOB, zoals opgelegd door de SEC van 
de Verenigde Staten in augustus 2009. In 2014 heeft de cel PCAOB 
haar werkzaamheden verdergezet waarbij zij zich heeft vergewist 
van de bijwerking van de gegevens die werden vrijgegeven ten 
tijde van de registratie (Annual Report Form) door de betrokken 
bedrijfsrevisorenkantoren.

Een coördinatiecel staat open voor alle bedrijfsrevisoren met dezelfde 
hoedanigheid of die een mandaat uitoefenen in een specifieke sector.
Voorzitter: Tom MEULEMAN
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Secretaris-generaal 
Marc Bihain

Adjunct secretaris-generaal 
Isabelle Meunier

Griffie 
Ludwig Polfliet 

Secretariaat-
generaal

Alexia Cauwe 
Evy De Wit 

Mariel Sciarrotta

Communicatie & evenementen/ 
Organisatie vorming

Jan Laplasse

Communicatie
Anthony Cocozza

Dhoha Smida
Caroline Thienpondt

Vertalingen
Fatiha Berrazi

Vanessa Sutour

Evenementen
Dominique Vanesse

Mauricette Van Houdt

EUROPESE EN 
INTERNATIONALE 

AANGELEGENHEDEN
Sandrine 

Van Bellinghen

Steven De Blauwe
Victor Yangandi

Sarah Van De Steene

Juridische 
dienst & ICCI

Erwin 
Vanderstappen

Stéphanie Quintart
Florence Verheyden

Sara Roosen

Normen
(Audit & Boekhouding)

Inge Vanbeveren

Julie Bogdan
Aurélie Morsa

Celestine Van Reybroeck
Carine Bauwens

Colette Haesebroek

Kwaliteitscontrole 
& Toezicht

Stéphane Folie

Boekhouding
Sandrine Duquenne

Nathalie Jooris

Informatica
Hicham Doumali

Onthaal 
Sarha Hassani 
Ingrid Vinck

Logistiek
Michel Van Belle

Administratie,  
Vorming & HR

Stef Van Attenhoven

Openbaar register
Christophe D’Hondt
Marleen Roggeman

Toegang tot het beroep 
Sandra Hovart

Hilde Meeussen

Toegang tot het beroep 
& Openbaar register

Astrid 
Van Droogenbroeck

INTERNE DIENSTEN 
Samenstelling van de interne 
diensten op 31 december 2014.

raad

uitvoerend comité



13
Jaarverslag 2014

IBR

DEEL 2
Activiteiten	van	de		

vaktechnische	commissies



Jaarverslag 2014
IBR

14

Deel 2 - Activiteiten van de vaktechnische commissies

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitster Patricia	LELEU
Ondervoorzitter Hugues	FRONVILLE
Leden  Fabio	CRISI,	Marie-Noëlle	GODEAU,		

Luis	LAPERAL,	Marleen	MANNEKENS,		
Carl	ROMBAUT,	Wim	RUTSAERT,		
Dries	SCHOCKAERT,	Jan	VAN	BRABANT,	
Jacques	VANDERNOOT	en	Olivier	VERTESSEN

Secretariaat Inge	VANBEVEREN

WERKGROEPEN DIE VERSLAG  
UITBRENGEN AAN DE COMMISSIE 

•	Andere attesteringen
•	Bijzondere opdrachten 
•	Mutualiteiten
•	Commissarisverslag
•	Diamantsector (opgericht in juni 2014)
•	Auteursrechten (opgericht in september 2014)
•	OISZ (opgericht in september 2014)

KERNTHEMA’S 2014

•	Bijwerking van het Pack PE-KE (v2.0) ter verbetering van 
de verstrekte tools ter ondersteuning van de bedrijfsrevisoren 
bij het uitvoeren van audits van “kleine entiteiten” 
overeenkomstig de ISA’s

•	Goedkeuring van de norm inzake de toepassing 
van ISQC 1 in België

•	Goedkeuring van de norm inzake de controle van fusie- 
en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

•	Publicatie van de brochure “De bedrijfsrevisor, een 
vertrouwenspartner in een wereld in beweging”.

COMMISSIE Normen

Patricia	LELEU,
Raadslid, Voorzitster van de Commissie Normen
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1.		Invoering	van	de	internationale	auditstandaarden:	
voortzetting	begeleidingsplan

De ISA’s zijn van toepassing op de controle van de financiële over-
zichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie 
met betrekking tot de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014 
(2012 voor de OOB’s).

De Commissie Normen heeft de uitwerking van haar begeleidingsplan 
voor de bedrijfsrevisoren in het kader van de invoering van de ISA’s 
in België voortgezet.

In 2014 heeft het IBR, in samenwerking met de Franse CNCC, een 
“Pack PE version ISA” ontwikkeld, op grond waarvan het Pack PE-
KE v1.0 werd geactualiseerd (rechtzetting van informaticafouten en 
verbetering van de tools). Het Pack PE-KE v2.0 is sinds augustus 2014 
beschikbaar voor de bedrijfsrevisoren op de website van het ICCI. 
Het Pack PE-KE ondersteunt de toepassing van de ISA’s binnen deze 
entiteiten en vormt een aanvulling bij de door het ICCI uitgewerkte 
controlevragenlijsten (checklists) door opneming van relevante ge-
gevens voor de uitvoering van audits in kleine entiteiten.

Het seminarie “ISA’s voor kleine entiteiten” heeft, hoofdzakelijk aan 
de hand van het Pack PE-KE (v2.0), de concrete toepassing van de 
ISA’s bij de controle van de jaarrekening van een KMO geïllustreerd. 
Bovendien werden in september 2014 vijf workshops georganiseerd 
met betrekking tot het gebruik van het pack in de praktijk. 

2.	Norm	inzake	de	toepassing	van	ISQC	1	in	België
De HREB heeft het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 
in België goedgekeurd op 11 maart 2014. Het bericht van 29 juli 2014 
van de Minister van Economie met betrekking tot de goedkeuring 
van de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België werd op 8 
augustus 2014 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

Door deze norm wordt ISQC 1, zoals aangenomen door de IAASB 
op 15 december 2009, van toepassing in België voor controle- en 
beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten. Deze 
norm trad in werking op 8 augustus 2014.

In deze context heeft het IBR tevens een actieplan opgesteld, waarvan 
het beroep kennis kreeg tijdens een openbare raadpleging. De Raad 
heeft tevens de volgende omzendbrieven en mededeling gepubliceerd: 

•	Omzendbrief betreffende de Belgische bijzonderheden verbonden 
aan de toepassing van ISQC 1 in België (beroepsgeheim, onafhan-
kelijkheid en aansprakelijkheid);

•	Omzendbrief betreffende de verduidelijking van de termen “relevante 
ethische voorschriften” van de internationale standaard ISQC 1; en

•	Mededeling betreffende de dekking van de kwaliteitsbeoordelingsop-
drachten (ISQC 1) door de collectieve verzekering tot dekking van 
de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren.

3.		Norm	inzake	de	controle	van	fusie-	en	
splitsingsverrichtingen	van	vennootschappen

De HREB heeft het ontwerp van norm inzake de controle van fu-
sie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen goedgekeurd. 
Het bericht van 28 april 2014 van de Minister van Economie met 
betrekking tot de goedkeuring van de voormelde norm werd op 15 
mei 2014 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Deze norm beoogt de normen inzake de controle van fusie- en 
splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen te wijzigen 
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige 
wettelijke bepalingen. Zij is het gevolg van een samenwerking tussen 
het IBR en het IAB.

4.		Algemene	controlenormen	en	normen	bijzondere	
opdrachten

Naar aanleiding van de goedkeuring van de ISA’s en ISRE’s en rekening 
houdend met de wettelijke en regelgevende ontwikkelingen, is de 
Commissie Normen, onder leiding van haar werkgroepen Bijzondere 
opdrachten en Andere attesteringen, begonnen met de herziening van 
de paragrafen van de algemene controlenormen, die van toepassing 

MISSIE 
Belast met de ontwikkeling van het normatief beroepskader stelt de Commissie Normen 
voor de beroepsuitoefening voor om de internationale standaarden op te nemen in 
de Belgische context en ontwikkelt zij de auditrechtsleer, zowel op het vlak van de 
wettelijke controleopdracht van de commissaris als in het kader van andere wettelijke of 
contractuele opdrachten, zoals de bijzondere opdrachten of andere attesteringen.  
De Raad van het IBR ontwerpt normen, na openbare raadpleging. Deze ontwerpnormen 
zijn onderworpen aan de goedkeuring van de HREB en van de Minister van Economie.

http://www.icci.be/nl/publicaties/downloads/Pages/PackPE-KE.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/normen/Pages/Norm-inzake-de-toepassing-van-ISQC-1-in-Belgie.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/isqc-1/Documents/Actieplan-ISQC-1-11082014.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/ontwerpen/Pages/Ontwerp-norm-ISQC-1.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/omzendbrieven/Pages/Omzendbrief-2014-02.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/omzendbrieven/Pages/Omzendbrief-2014-03.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-2014-13.aspx
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blijven op de opdrachten uitgevoerd door de bedrijfsrevisoren met 
het oog op het bijwerken van deze normen na de invoering van de 
ISA’s. De Commissie Normen heeft ook de mogelijke gevolgen voor 
de andere normen van het IBR geanalyseerd.

5.	Andere	attesteringen
De werkgroep “Andere attesteringen” heeft in 2014 de mogelijkhe-
den voor het beroep geanalyseerd om de competenties op het vlak 
van de audit/controle en de rapportering uit te breiden tot andere 
domeinen dan de attestering van historische financiële informatie. 
Er bestaan verschillende wetgevende teksten (wetten, koninklijke 
besluiten, decreten, enz.) die de tussenkomst van een bedrijfsrevisor 
opleggen maar vaak blijven deze heel algemeen over zijn tussenkomst 
en zijn verslagen. 

In dit verband heeft de werkgroep in 2014 de brochure “De bedrijfsre-
visor, een vertrouwenspartner in een wereld in beweging” uitgewerkt, 
beschikbaar op de website van het IBR, teneinde het beroep en de  
economische en sociale actoren bewust te maken van de toegevoeg-
de waarde die de bedrijfsrevisoren kunnen bieden met betrekking 
tot het uitwerken of het attesteren van niet-financiële informatie. 

6.	Internationale	en	Europese	evoluties
De Commissie Normen heeft in 2014 ook nauwgezet de internationale 
en Europese normatieve evoluties opgevolgd en heeft een actieve 
rol gespeeld bij de voorbereiding van de antwoorden van de Raad 
van het IBR op de exposure drafts van de IAASB, hoofdzakelijk wat 
de evoluties van het verslag van de auditor betreft. 

De nieuwe ISA’s van de IAASB met betrekking tot de rapportering 
van de auditor werden goedgekeurd door de IAASB op 15 januari 
2015 en zullen van toepassing zijn op de controles van de financiële 
overzichten over de periode eindigend op of na 15 december 2016.

De Raad van het IBR gaat na hoe de nieuwe ISA’s die na 15 december 
2008 werden aangenomen in de Belgische context geïmplementeerd 
kunnen worden.

Door deze nieuwe normen met betrekking tot de verslaggeving van 
de auditor en de Europese verordening over de audithervorming zal 
de auditor bij OOB’s verplicht zijn om in zijn commissarisverslag de 
voornaamste controlerisico’s te beschrijven, alsook de toegepaste 
procedures om deze risico’s te dekken. Zij vereisen het uitwerken 
van een nieuw model van commissarisverslag. Deze ontwikkeling 
verduidelijkt de veranderende verwachtingen van de stakeholders ten 
aanzien van de informatieve waarde van het verslag van de auditor. 

 

«Eén van de prioriteiten van de Commissie Normen bestaat 
uit het verstrekken van richtlijnen en hulpmiddelen aan de 
bedrijfsrevisoren waarmee ze efficiënt en doeltreffend de 
ontwikkelingen op normatief, wettelijk en reglementair vlak 
kunnen volgen.»
Patricia Leleu - Voorzitster van de Commissie Normen 

Normen		
en	Aanbevelingen

http://flipbook.ibr-ire.be/brochures/brochure%20niet-financiele%20attestering/index.html#True
http://flipbook.ibr-ire.be/brochures/brochure%20niet-financiele%20attestering/index.html#True
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/normen/Pages/default.aspx


17
Jaarverslag 2014

IBR

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitster Gisèle	VANDEWEERD 
Leden 	Pascal	CELEN,	Kathleen	DE	BRABANDER,	Annie	DE	WILDE,	Faska	KHROUZ,	Fernand	MAILLARD,	Luc	RAVERT,	

Wendy	SAMAN,	Luc	R.	VAN	DEN	ABBEELE,	Lodewijk	VERCAMMEN	en	Han	WEVERS
Secretariaat Stef	VAN	ATTENHOVEN

COMMISSIE Permanente Vorming

MISSIE 
De Commissie Vorming heeft als opdracht: 
•  het jaarlijks aan de Raad voorstellen van een vormingsprogramma aangepast aan de professionele behoeften van 

de bedrijfsrevisoren en zorgen voor een zorgvuldige selectie van kwaliteitsvolle sprekers. Bij het voorstel van dit 
vormingsprogramma houdt de Commissie rekening met de actualiteit van de onderwerpen, de noden van het beroep, de 
belangstelling voor bepaalde onderwerpen en het unieke karakter van bepaalde thema’s (d.w.z. seminaries die enkel via het IBR 
worden aangeboden);

•  het instaan voor de organisatie en de kwaliteitscontrole van de seminaries, onder meer door middel van evaluaties;
•  het opvolgen van de internationale ontwikkelingen op het gebied van de permanente vorming (FEE Education Working Party 

– IFAC – IAESB) en het nagaan en bewaken van de conformiteit van de norm voor de permanente vorming met voormelde 
ontwikkelingen;

•  in het kader van de voorafgaandelijke goedkeuring van de vormingsprogramma’s van de bedrijfsrevisorenkantoren: de 
voorgelegde dossiers analyseren en, in voorkomend geval, bespreken in de Commissie, teneinde tot een collegiale beslissing te 
komen.

Gisèle	VANDEWEERD,
Voorzitster van de Commissie 
Permanente Vorming 

KERNTHEMA’S 2014

•	Infosessies die inspelen op de actualiteit
•	Interactiviteit bevorderen, onder meer door de organisatie 

van workshops 
•	Steeds rekening houden met suggesties van de confraters

5.424
personen	namen	deel	aan	een	
vormingsactiviteit	in	2014.
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1.	Kenmerken	van	het	vormingsprogramma	2014
Het programma 2014-januari 2015 omvatte 74 seminaries die 38 verschil-
lende thema’s behandelden m.b.t. audit en controle, recht, consolidatie, 
ISA’s, IAS/IFRS en fiscaliteit.

Niet minder dan 31 seminaries betroffen audit en controle. Zoals de twee 
vorige jaren werd bijzondere aandacht besteed aan de module “publieke 
sector”. De negen seminaries hierrond waren meer dan de jaren daarvoor 
op de praktijk gericht en afgestemd op de regionale stand van zaken.

Gezien de ISA’s werden ingevoerd op de financiële staten die afgesloten 
werden vanaf 15 december 2014, werd er plaats gemaakt voor semi-
naries hierrond. Bovenop de 16 algemene seminaries werden er ook vijf 
workshops georganiseerd rond het Pack PE-KE, de leidraad bij uitstek 
voor de toepassing van de ISA’s bij een audit van een kleine entiteit. 
Deze praktische workshops noodzaken een actieve inbreng van alle 
deelnemers en kenden veel succes. Dat gold ook voor de workshop rond 
de anti-witwasproblematiek, een aanvulling op het klassieke seminarie 
rond een niet uit de actualiteit weg te branden thema.

Eveneens op de actualiteit gericht waren de seminaries rond het “Eén-
heidsstatuut” en “Fraude en controle van de jaarrekening, preventieve 
controle en knipperlichten”.

De fiscale seminaries, eveneens gericht op actuele onderwerpen, mochten 
traditioneel rekenen op een zeer groot publiek. Inderdaad, niet zelden is 
er geen stoel meer vrij bij deze gesmaakte seminaries. 

2.	Evalueren	en	voorstellen	indienen	
De 74 seminaries werden bijgewoond door in totaal 4.376 deelnemers. 
Daarvan zijn 81 % bedrijfsrevisoren. Dit betekent een gemiddelde aan-
wezigheid van 59 deelnemers per seminarie.

De seminaries werden in 2014 over het algemeen heel positief geëvalueerd 
via het vereenvoudigde evaluatieformulier: een gemiddeld percentage 
van 84 % voor de algemene beoordeling, van 83 % voor de didactische 
benadering en van 80 % voor de documentatie.

In haar streven om het programma nog meer te laten beantwoorden aan 
de wensen van de deelnemers en inzonderheid het beroep, besteedt de 
Commissie veel aandacht aan de evaluaties. Maar niet alleen de evaluatie 
op zich is belangrijk voor de Commissie Vorming, ook de voorstellen voor 
andere seminariethema’s interesseren haar. Elk voorstel wordt besproken 
tijdens de vergaderingen van de Commissie, en het gebeurt vaak dat een 
suggestie wordt weerhouden voor het volgende programma. 

Vandaar deze herhaalde oproep om na afloop van de seminaries de tijd 
te nemen om het evaluatieformulier in te vullen, met inbegrip van hun 
commentaren en suggesties, in het belang van alle deelnemers, van de 
spreker en, uiteraard, van het beroep. 

3.	Informatiesessies	
Er werden zes informatiesessies georganiseerd voor de bedrijfsreviso-
ren, de stagiairs en de medewerkers van de bedrijfsrevisorenkantoren:
•	Het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden: nieuwe ontslagregels vanaf 

1 januari 2014 (21 januari 2014)
•	Aangepaste revisorale voorbeeldverslagen single audit (20 februari 2014)
•	Kwaliteitscontroles 2014 (7 mei 2014 en 19 mei 2014)
•	Recente actualiteiten: omzendbrieven, adviezen, berichten en me-

dedelingen van het IBR in verband met de recente actualiteiten op 
wetgevingsgebied (20 oktober 2014)

•	ISQC 1 en bijzonderheden verbonden aan de toepassing ervan in België 
(omzendbrieven 2014/02 en 2014/03) (13 november 2014).

4.	Studiedagen
Bij de studiedagen staat de algemene informatieoverdracht centraal rond 
een onderwerp dat naast bedrijfsrevisoren ook niet-bedrijfsrevisoren 
aanbelangt. Zowel externe sprekers als bedrijfsrevisoren voeren het 
woord. De studiedagen hebben tot doel een ruim publiek te bereiken 
en een ontmoetingsforum te creëren.

De volgende studiedagen werden georganiseerd:
•	Onafhankelijke audit van de rekeningen en begrotingen van de 

Staat (19 september 2014).
•	Recente op KMO’s toegepaste waarderingsmethoden naargelang 

hun interactie met het bedrijfsleven en de juridische en fiscale wereld  
(23 oktober 2014).
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Deelname aan seminaries, infosessies en studiedagen

5.	Regionale	ontmoetingen	van	het	beroep
Het IBR organiseert ieder jaar regionale ontmoetingsbijeenkomsten 
voor bedrijfsrevisoren. Deze avondontmoetingen, die per regio worden 
georganiseerd, helpen om de contacten tussen de bedrijfsrevisoren en 
de Raad te bevorderen, alsook om in een ontspannen en confraternele 
sfeer uitgebreid van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen 
die het beroep aanbelangen. 

Regio Antwerpen-Limburg (25 september 2014)
Regio Brabant-Brussel (2 oktober 2014)
Regio Oost- en West-Vlaanderen (16 oktober 2014)
Regio Luik-Henegouwen-Luxemburg-Namen (30 oktober 2014)

«De confraters volgen gemiddeld 19,5 
vormingsuren IBR-ICCI, veel meer dan 
de acht vereiste uren.» 
GISÈLE VANDEWEERD - Voorzitster van de Commissie Permanente Vorming
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitter Lieven	ACKE 
Leden 	Jean-Philippe	BONTE (bedrijfsjurist), Herman	BRAECKMANS (professor UA – advocaat),  

Arnaud	CLYBOUW (bedrijfsrevisor),	Christine	DARVILLE (VBO),	Ann	DIRKX (NBB),  
Paul	Alain	FORIERS (professor ULB – advocaat),	Hugues	FRONVILLE	(bedrijfsrevisor),	
Jean-Paul	KOEVOETS	(bedrijfsrevisor),	Thierry	LHOEST	(FSMA),	Koen	MEESTERS (ACV),		
Henri	OLIVIER (professor emeritus ULg),	Luk	OSTYN (bedrijfsrevisor),	Gilberte	RAUCQ (ere-notaris),		
Daniel	VAN	CUTSEM (bedrijfsrevisor),	Laurence	VAN	EYCKEN (bedrijfsjurist),	Thierry	VAN	LOOCKE 
(bedrijfsrevisor),	Raynald	VERMOESEN (bedrijfsrevisor) en Francis	WALSCHOT (bedrijfsjurist).  
Deze personen zetelen in persoonlijke naam en verbinden geenszins de organisatie waaraan ze verbonden zijn.

Secretariaat Steven	DE	BLAUWE,	Erwin	VANDERSTAPPEN	en	Victor	YANGANDI

JURIDISCHE COMMISSIE

Lieven	ACKE,
Raadslid, Voorzitter van de Juridische 
Commissie

KERNTHEMA’S 2014

•	Juridische analyse van nota’s van IBR-organen en –commissies 
over het aantal bestuurders in een vzw en het statuut van de 
niet-actieve stagiair en deelname aan stage-examens 

•	Beoordeling van juridische ICCI-(ontwerp)adviezen inzake 
partiële splitsing, beroepsgeheim en ontbinding en vereffening 
in één akte

•	Redactie van adviezen omtrent de uitzonderingen op het 
splitsings- en het inbreng in naturaverslag en de toepassing 
van artikel 10 WCO door de commissaris.
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Activiteiten	
In 2014 heeft de Juridische Commissie de volgende onderwerpen 
besproken: 
•	aantal bestuurders in een vzw;
•	deelname van de commissaris aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur vanuit het oogpunt van de onafhankelijkheid en het 
beroepsgeheim;

•	toepassing van artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen (WCO) door de commissaris;

•	door de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betref-
fende Justitie gewijzigde vzw-wet van 27 juni 1921 en artikel 184, 
§ 5 W. Venn. inzake ontbinding en vereffening in één akte;

•	partiële splitsing; 
•	impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie (HvJ) van 3 oktober 2013 (Zaak C-322/12)
•	voornaamste voorstellen tot het opstellen van een nieuw Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen die werden uitgewerkt door 
de vzw Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht;

•	boekhoudkundige verwerking van een potentiële meerwaarde op 
een onroerend goed in het kader van een vereffening;

•	statuut van de niet-actieve stagiair en deelname aan stage-examens;
•	beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de vereffenaar. 

De adviezen van de Juridische Commissie die door de Raad van het 
IBR als bijzonder belangrijk voor het beroep worden beschouwd, 
worden bekend gemaakt onder de vorm van een e-mail aan de 
bedrijfsrevisoren en publicatie op de website. In 2014 en in het begin 
van 2015 werden de volgende adviezen van de Raad op voorstel van 
de Juridische Commissie bekendgemaakt: 

•	Advies 2014/01: Interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van 
het Wetboek van vennootschappen (26 maart 2014)

•	Advies 2015/01: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen 
van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura (7 januari 2015) 

«De Juridische Commissie verleent juridische bijstand aan de organen 
en de commissies van het IBR door adviezen te verstrekken en mee te 
werken aan het uitwerken van de rechtsleer.» 
LIEVEN ACKE - Voorzitter van de Juridische Commissie

MISSIE 
De Juridische Commissie verleent juridische bijstand aan de organen en de commissies van het IBR door adviezen te verstrekken 
en mee te werken aan het uitwerken van de rechtsleer om gedragslijnen ten behoeve van de bedrijfsrevisoren uit te stippelen. De 
Commissie buigt zich ook over juridische (ontwerp)adviezen van de Stichting ICCI die op vraag van de bestuurders van het ICCI 
aan haar worden voorgelegd. 

De Juridische Commissie is samengesteld uit bedrijfsrevisoren en, in de meerderheid, uit personen uit de academische wereld,  
de advocatuur, het notariaat, de publieke overheden, de diverse maatschappelijke geledingen, enz. Deze diversiteit creëert een 
unieke gelegenheid om ideeën en ervaringen met elkaar te confronteren. 

De voorgelegde vragen hebben onder andere betrekking op het vennootschapsrecht of op de voorschriften in verband met de 
organisatie van het beroep van bedrijfsrevisor, met uitzondering van het fiscaal recht. Bovendien heeft de Juridische Commissie 
aandacht voor de wetgevende hervormingen die op het bedrijfsrevisoraat betrekking hebben.
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitster Inge	SAEYS 
Leden 	Diane	BREESCH,	Geneviève	BUELENS,	Filip	COBERT,	Marie-Chantal	DEBROUX-LEDDET,	Vincent	DE	WULF,	

Thierry	DUPONT,	Jean	NICOLET,	Jean-Benoît	RONSE	DE	CRAENE,	Jan	VAN	BRABANT,	Jacques	VANDERNOOT	
en	Guy	VAN	DE	VELDE

Secretariaat Stéphanie	QUINTART

COMMISSIE SME/SMp

Inge	SAEYS,
Raadslid, Voorzitster  
van de Commissie SME/SMP 

KERNTHEMA’S 2014

•	Medewerking aan de publicatie van het ICCI “Overname/
overdracht van KMO’s: de toegevoegde waarde van 
het due diligence onderzoek”

•	Organisatie van de studiedag over de recente op KMO’s 
toegepaste waarderingsmethoden

•	Medewerking aan de update van het handboek intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1)

ORGANEN DIE VERSLAG  
UITBRENGEN AAN DE COMMISSIE 

•	Werkgroep ISA en ISQC 1 
•	Werkgroep waardering 
•	Cel SP 

MISSIE 
Via verschillende acties zorgt de Commissie SME/SMP voor de ondersteuning van een specifieke dienstverlening aan de kleine 
en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren door de samenwerking tussen deze kantoren. Zij geeft input aan de Commissie 
Communicatie & Attractiviteit van het beroep ter promotie van het imago van het beroep, in het bijzonder bij de KMO’s.
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«Eén van de doelstellingen van de Commissie SME/SMP zal 
erin bestaan het platform voor de waardering en overdracht 
van ondernemingen op te starten teneinde de overnames te 
vergemakkelijken en hulpmiddelen te verstrekken waarmee 
bedrijfsrevisoren de ondernemingen kunnen bijstaan voor het 
waarborgen van hun continuïteit bij generatiewijzigingen.»
Inge SAEYS - Voorzitster van de Commissie SME/SMP 

1.		Verwezenlijkingen	2014	en	nog	uit	te	werken	
hulpmiddelen	met	betrekking	tot	de	ISA’s	en	ISQC	1

Naar aanleiding van het onderzoek naar de stand van zaken betreffende 
de invoering van de ISA’s bij kleine en middelgrote bedrijfsrevisoren-
kantoren, heeft de Commissie voorgesteld om de seminaries over de 
ISA’s tegen verminderde prijs open te stellen voor de medewerkers (niet 
stagiair(e)s) van bedrijfsrevisorenkantoren zodat de bedrijfsrevisoren 
zich zo goed mogelijk op de invoering ervan kunnen voorbereiden. 

Teneinde zich meer bepaald af te stemmen op het procedurehandboek 
inzake anti-witwassen en op de op 8 augustus 2014 goedgekeurde 
norm inzake de toepassing van ISQC1 in België, werd het Handboek 
intern kwaliteitsbeheersingssysteem, gebaseerd op ISQC 1, zoals 
gepubliceerd op de website van het ICCI, bijgewerkt door de werk-
groep ISA en ISQC 1. Dit handboek vormt een nuttig werkinstrument 
voor het kwaliteitsbeheer binnen de kantoren, via een groot aantal 
controlevragenlijsten (checklists) en concrete voorbeelden. Het bevat 
nu ook een apart hoofdstuk aan de hand waarvan de SP een aan de 
grootte van hun kantoor aangepast handboek kunnen uitwerken. 
Teneinde meer bepaald de aan het handboek aangebrachte wijzi-
gingen aan de bedrijfsrevisoren toe te lichten, heeft de Commissie 
deelgenomen aan de informatiesessie gehouden op 13 november 2014.

In 2014 boog de Commissie zich ook over de ontwikkelingen inzake 
de kwaliteitscontrole van het IBR om ervoor te zorgen dat bij de 
kwaliteitscontroles rekening wordt gehouden met de grootte van 
de bedrijfsrevisorenkantoren. 

Op voorstel van de Commissie heeft de Raad beslist om een document 
met de meest voorkomende vragen en antwoorden met betrekking 
tot de ISA’s en ISQC 1 te laten opstellen. Dit document zal in 2015 
door de werkgroep ISA en ISQC 1 worden uitgewerkt en in de loop 
van 2015 op de website van het ICCI worden geplaatst.

De Commissie heeft beslist om checklists inzake risicoanalyse per 
sector te laten uitwerken. Deze controlevragenlijsten zullen in 2015 
worden uitgewerkt door de werkgroep ISA en ISQC 1 aan de hand 
van de documenten opgesteld door de Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Lyon, die reeds haar toestemming 
heeft verleend voor gebruik van haar documenten als inspiratiebron 
voor België. Daarnaast heeft de Commissie zich gebogen over de 
publicatie houdende “IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak”, 

uitgewerkt door de NBA, TUACC en NOREA in Nederland, alsook 
nagedacht over het opstellen van checklists hieromtrent in België.

2.		Nieuwe	opdrachten	en	relaties	met	de	kleine	
bedrijfsrevisorenkantoren	

Naar aanleiding van de in 2013 georganiseerde studiedag over de 
overname/overdracht van KMO’s, heeft de Commissie meegewerkt 
aan de publicatie van het ICCI van oktober 2014 over de toegevoegde 
waarde van het due diligence onderzoek en heeft zij op 23 oktober 
2014, via de werkgroep “waardering”, een nieuwe studiedag over de 
recente op KMO’s toegepaste waarderingsmethoden georganiseerd. 
Naar aanleiding van deze studiedag heeft het IBR beslist om op zijn 
website een platform voor de “waardering en overdracht van onder-
nemingen” te lanceren. Dit platform, met als hoofddoelstelling het 
stimuleren van overnames en het begeleiden van ondernemingen 
bij generatiewijzigingen ter waarborging van hun continuïteit, zal in 
2015 door de Commissie worden uitgewerkt. 

In 2014 is de Cel SP opnieuw bijeengekomen tijdens vijf subregionale 
ontmoetingen (Gent, Luik, Bergen, Wilrijk en Brussel). In het kader 
van deze bijeenkomsten werd aan de bedrijfsrevisoren meer gede-
tailleerde informatie verstrekt, meer bepaald over de toepassing van 
de ISA’s en ISQC 1, alsook over de recente adviezen van de Raad over 
kwesties die hoofdzakelijk betrekking hebben op de SP’s. 

3.	Hulpmiddelen	voor	de	KMO’s
Teneinde de KMO’s te ondersteunen, heeft de Commissie de opdracht 
gegeven de vertaling van de door de IFAC gepubliceerde Good Prac-
tice Checklist for Small Business voort te zetten ter attentie van de 
KMO-cliënten van cijferberoepers. Dit document wordt geanalyseerd 
door het Interinstitutencomité met het oog op het opstellen van een 
eventuele gezamenlijke publicatie van het IBR, het IAB en het BIBF. 
De KMO-pagina van de website van het IBR, “Bedrijfsrevisor voor 
de KMO”, wordt ook regelmatig bijgewerkt. 

4.	Internationale	contacten	
De leden van de Commissie SME/SMP volgen de internationale 
ontwikkelingen, zowel binnen de IFAC (SMP Committee) als binnen 
de FEE (SME/SMP Forum van de FEE), actief op.

http://www.icci.be/nl/publicaties/Downloads/Pages/handboek-isqc-1.aspx
http://www.icci.be/nl/publicaties/Downloads/Pages/handboek-isqc-1.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/infosessies/Pages/ISQC-1-en-bijzonderheden-verbonden-aan-de-toepassing-ervan-in-Belgie.aspx
https://www.nba.nl/Documents/Nieuws/2014/NBA-NOREA-TUACC_Bro%20Integrated%20Audit%20Approach%20WEB%20(2).pdf
http://www.icci.be/nl/publicaties/Pages/overname-overdracht-kmo-toegevoegde-waarde-due-diligence-onderzoek.aspx
http://www.icci.be/nl/publicaties/Pages/overname-overdracht-kmo-toegevoegde-waarde-due-diligence-onderzoek.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/studiedagen/Pages/Recentste-waarderingsmethoden.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/vorming_events/agenda/studiedagen/Pages/Recentste-waarderingsmethoden.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_beroep/de_bedrijfsrevisor/bedrijfsrevisor_voor_de_kmo/Pages/default.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/het_beroep/de_bedrijfsrevisor/bedrijfsrevisor_voor_de_kmo/Pages/default.aspx
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitster Lieven	ACKE 
Leden 	Céline	ARNAUD,	Alain	CHAERELS,	Johan	CHRISTIAENS,	Julie	DELFORGE,	Jean	FOSSION,	Michel	HOFMAN,	

Daniel	KROES,	Fernand	MAILLARD,	Marleen	MANNEKENS,	Eric	MATHAY,	Johan	RAVIJTS,	Michel	TEFNIN,	
Baudouin	THEUNISSEN	en Patrick	VAN	BOURGOGNIE	(tot 31 augustus 2014)	

Secretariaat Alexia	CAUWE,	Steven	DE	BLAUWE,	Erwin	VANDERSTAPPEN	en	Florence	VERHEYDEN

COMMISSIE PUBLIEKE SECTOR

Lieven	ACKE,
Raadslid, Voorzitter  
van de Commissie Publieke Sector

KERNTHEMA’S 2014

•	Contacten met ministeriële kabinetten om de rol 
van de bedrijfsrevisor als externe auditor uit te leggen

•	Ondersteuning van ICCI-seminaries omtrent de audit 
in de publieke sector

•	Organisatie van de studiedag “Onafhankelijke audit 
van de rekeningen en begrotingen van de Staat”

WERKGROEPEN DIE VERSLAG  
UITBRENGEN AAN DE COMMISSIE

•	Rapportering ESR-2010 en verfijning handleiding 
van de boekhoudregels

•	ISA public sector paragraphs
•	Controle van de BBC-jaarrekening

MISSIE 
De Commissie Publieke Sector, opgericht in 2013, heeft als hoofdtaak de positie van het beroep in de context van de externe 
controle op de overheidsbegroting te promoten en vorm te geven. Ze gaat na of, en in welke mate, een onafhankelijke audit 
reeds bestaat bij de verschillende subsectoren van de Belgische overheid en wat de rol is, en kan zijn, van de bedrijfsrevisor bij zijn 
auditwerkzaamheden in de publieke sector.
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«Het auditberoep is voorbereid om een bijdrage te 
leveren aan de door Richtlijn 2011/85/EU vereiste 
audit in de publieke sector.»
Lieven ACKE - Voorzitter van de Commissie Publieke Sector 

Activiteiten
De Commissie Publieke Sector, die in 2014 negen keer heeft vergaderd, 
werd opgericht naar aanleiding van de Europese Richtlijn 2011/85/
EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van 
de Lidstaten. 

Deze Richtlijn vereist dat België zowel op federaal, deelstatelijk 
(Gemeenschappen en Gewesten), provinciaal als lokaal niveau 
dient te beschikken over een betrouwbare overheidsboekhouding 
die onderworpen is aan een doeltreffende interne controle en een 
onafhankelijke audit, uitgevoerd overeenkomstig internationale 
standaarden. 

In een persbericht van 25 maart 2014 betreurde het IBR de laattij-
dige, onvolledige en weinig ambitieuze omzetting van de richtlijn. 
Een certificering van de rekeningen van de provincies, gemeenten, 
OCMW’s en politiezones is immers nog niet door de regelgeving 
voorgeschreven.

De Commissie Publieke Sector promoot de rol die de bedrijfsreviso-
ren kunnen spelen als “onafhankelijke” controleurs. De bereidheid 
om zich in te passen in een samenwerkingsverband met andere 
controleactoren is in Vlaanderen gebleken bij de uitwerking van het 
single audit concept. Single audit betreft één enkel auditmodel voor 
een overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voor-
gaande, met als doel de last voor de gecontroleerde te verminderen 
en de kwaliteit van de audit op te voeren, evenwel zonder afbreuk 
te doen aan de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen. 
In deze context buigt de stuurgroep single audit, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de controleactoren en van het Rekenhof, 
zich over de verdere invulling van het begrip single audit en vergadert 
hiertoe op maandelijkse basis. 

Binnen het kader van zijn activiteiten legt de Commissie Publieke 
Sector contacten om de rol van de bedrijfsrevisor als externe auditor 
uit te leggen binnen de verschillende bestuursniveaus. Zo werden er 
in 2014 reeds verscheidene vergaderingen gehouden met kabinetten 
van ministers, zowel op federaal als op deelstatenniveau alsook met 
vertegenwoordigers van andere bestuursniveaus.

De Commissie organiseert ook opleidingen om de kennis van de 
revisoren uit te breiden met betrekking tot de meer specifieke 
aspecten van de publieke sector. Via deze opleidingen wordt de 
geldende regelgeving in kaart gebracht, wordt vorming gegeven 
over ESR-2010 en wordt verduidelijking gegeven over de compliance 
audit. Ook in 2014 werden een aantal opleidingen omtrent de audit 
in de publieke sector georganiseerd.

De Commissie besteedt tijdens haar werkzaamheden altijd bijzondere 
aandacht aan de relatie die het IBR heeft met andere controleactoren 
in het algemeen en met het Rekenhof in het bijzonder.

Ten slotte heeft het IBR op voorstel van de Commissie op 19 september 
2014 een studiedag georganiseerd, genaamd “Onafhankelijke audit van 
de rekeningen en begrotingen van de Staat”. Deze studiedag was in 
het bijzonder gericht op een inventarisatie van de omzetting van de 
Richtlijn 2011/85/EU, vooral wat betreft de Europese verplichting tot 
het uitvoeren van een onafhankelijke audit van de overheidsrekeningen.
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitster Eric	MATHAY 
Leden 	Johan	CHRISTIAENS,	André	CLYBOUW,	Peter	LENOIR,	Fernand	MAILLARD,	Jean-François	NOBELS,	Martine	

PIRET,	Romain	SEFFER,	Christine	VANDEN	BOSCH,	Herman	Jan	VAN	IMPE	en	Danielle	VERMAELEN	
Secretariaat Florence	VERHEYDEN

COMMISSIE NON-PROFIT

Eric	MATHAY,	
Raadslid, Voorzitter van de Commissie 
Non-profit

KERNTHEMA’S 2014

•	Uitbreiding van de door artikel 138 van het Wetboek van 
vennootschappen vereiste alarmbelprocedure tot de VZW’s, 
IVZW’s en stichtingen

•	Voorontwerp van wet van 18 maart 2014 tot wijziging van de 
wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s, de IVZW’s en de 
stichtingen

•	Bijzonder bestek voor de aanstelling van een 
bedrijfsrevisor als commissaris

•	Sociale secretariaten
•	Attestering van de jaarrekening van NGO’s
•	Boekhoudkundige verwerking van de aan verenigingen 

toegekende meerjarige subsidies

MISSIE 
De Commissie Non-profit beoogt de volgende dubbele doelstelling:
•  het aanreiken van praktische oplossingen voor problemen waarmee bedrijfsrevisoren worden geconfronteerd in de non-

profitsector, door het uitwerken van praktische hulpmiddelen zoals modeldocumenten, publicaties of informatiesessies;
•  het uitbreiden van de opdrachten van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle op de jaarrekeningen en de andere 

controleopdrachten (specifieke opdrachten, performantie-audits, enz.).
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1.		Uitbreiding	van	de	door	artikel	138	van	het	Wetboek	
van	vennootschappen	vereiste	alarmbelprocedure	tot	
de	VZW’s,	IVZW’s	en	stichtingen

De wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende 
Justitie heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan de wet van 
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, 
in het bijzonder door de uitbreiding van de toepassing van de alarm-
belprocedure van artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen 
tot de VZW’s, IVZW’s en stichtingen.

Derhalve heeft de Raad van het IBR, op basis van een ontwerp 
meegedeeld door de Commissie Non-profit, in dit verband een 
advies gepubliceerd teneinde de bedrijfsrevisoren die commissaris 
zijn bij een VZW, IVZW of stichting, in te lichten over de gevolgen 
van deze nieuwe bepaling.

2.		Voorontwerp	van	wet	van	18	maart	2014	tot	wijziging	
van	de	wet	van	27	juni	1921	betreffende	de	VZW’s,	de	
IVZW’s	en	de	stichtingen,	alsook	de	koninklijke	besluiten	
van	26	juni	en	19	december	2003	betreffende	de	
boekhouding	van	de	verenigingen	en	stichtingen	

De Commissie Non-profit heeft de evolutie van de wijzigingen van 
de wet van 27 juni 1921, zoals voorgesteld door het voorontwerp van 
wet en besproken door de CBN, gevolgd. Deze wijzigingen betreffen 
onder meer de datum van neerlegging van de jaarrekening voor kleine 
verenigingen en stichtingen, de wijze van berekening van de grootte-
criteria voor verenigingen, de procedure voor de stemming over de 
begroting, alsook de inhoud van de begroting, de invoering van een 
verplicht jaarverslag voor zeer grote verenigingen en stichtingen, de 
aanpassingen aan het boekhoudkundig plan en de boekhoudkundige 
waarderingsregels. 

De Commissie Non-profit zal de evolutie van dit ontwerp van wets-
wijzigingen blijven opvolgen en bespreken.

3.		Bijzonder	bestek	voor	de	aanstelling	van	een	
commissaris

De Commissie Non-profit heeft de modellen van bijzonder bestek, 
die beschikbaar zijn op de website van het ICCI, verder aangepast aan 
de verbeteringen die wenselijk leken voor de non-profitsector. De 
Commissie is blijven toezien op de geschiktheid van de momenteel 
gehanteerde gunningscriteria voor overheidsopdrachten, namelijk het 
totaal AUEB, de prijs en de methodologie. Meer in het bijzonder werd 

een denkoefening gehouden over de relevantie van deze criteria. Zo 
zou de berekening voortaan kunnen gebeuren op basis van het AUEB 
bedrijfsrevisor, dus het door een bedrijfsrevisor te presteren aantal 
uren, in plaats van het totaal AUEB.

In de toekomst zal de Commissie Non-profit haar denkoefening 
hieromtrent voortzetten.

4.	Sociale	secretariaten
De Commissie Non-profit heeft de activiteiten gevolgd van de tripar-
tiete werkgroep “RSZ, Unie van Sociale Secretariaten en IBR” belast 
met het specificeren van de inhoud van de specifieke opdracht van 
de bedrijfsrevisor bij erkende sociale secretariaten, zoals voorzien 
in de wet van 27 juni 1969 en zijn koninklijke besluiten, alsook van de 
inhoud van het verplicht op te stellen verslag.

De werkgroep zal zijn werkzaamheden voortzetten in 2015.

5.		Attestering	van	de	jaarrekening	van	NGO’s
De Commissie Non-profit heeft zich gebogen over de problematiek 
van de attestering van de jaarrekening van NGO’s, waarover de wet 
absoluut niet duidelijk is. De vraag die zich stelt is wat de bedrijfs-
revisor precies moet attesteren. De Commissie Non-profit heeft 
beslist om een werkgroep – samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de twee federaties van NGO’s, vertegenwoordigers van de DGO, 
bedrijfsrevisoren met praktijkervaring in de attestering van NGO’s 
en bedrijfsrevisoren die lid zijn van de Commissie Normen – op te 
richten met als taak de situatie te verduidelijken en een specifiek 
verslaggevingsmodel voor te stellen.

De werkgroep zal samenkomen vanaf januari 2015 en verslag uit-
brengen aan de Commissie Non-profit.

6.		Boekhoudkundige	verwerking	van	de	aan	verenigingen	
toegekende	meerjarige	subsidies

Tot slot heeft de Commissie Non-profit zich gebogen over een 
vraag, gesteld aan het ICCI en voorgelegd aan de Commissie, met 
betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van de aan vereni-
gingen toegekende meerjarige subsidies. Door de complexiteit van 
de vraag heeft de Commissie Non-profit hierover het advies van de 
CBN ingewonnen. Zij zal dit CBN-advies na ontvangst analyseren en 
een gepast antwoord formuleren.

«De Commissie Non-profit heeft besloten om een werkgroep op te 
richten die zich zal buigen over de problematiek van de attestering 
van de jaarrekening van NGO’s, waarover de wet absoluut niet 
duidelijk is. Deze werkgroep zal een specifiek verslaggevingsmodel 
voorstellen.»
Eric MATHAY - Voorzitter van de Commissie Non-profit 
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitter Thierry	DUPONT 
Leden  Gilbert	BOMBAERTS,	Geneviève	BUELENS,	Thomas	CARLIER,	Stephane	DELAUNAY,	Michel	DE	WOLF,	Jean-François	

HUBIN,	Luc	MARTENS,	Herwig	OPSOMER,	Daniel	VAN	CUTSEM,	Martine	VERMEERSCH	en	Jean	Pierre	VINCKE	
Secretariaat Christophe	D’HONDT

COMMISSIE BOEKHOUDKUNDIGE 
AANGELEGENHEDEN

Thierry	DUPONT,	
Ondervoorzitter IBR, Voorzitter van de Commissie 
Boekhoudkundige Aangelegenheden

KERNTHEMA’S 2014

•	Opvolgen van discussienota’s en ontwerpadviezen van de CBN, 
in zoverre deze van algemeen belang zijn en betrekking hebben 
op het auditberoep

•	Vragen van confraters inzake boekhoudkundige 
aangelegenheden beantwoorden op verzoek van het ICCI

•	Een coördinerende overlegrol vervullen als adviesorgaan van 

de Raad aangaande specifieke en boekhoudkundige 
aangelegenheden waarbij het auditberoep er belang bij heeft 
om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

WERKGROEP DIE VERSLAG  
UITBRENGT AAN DE COMMISSIE

Werkgroep IPSAS

MISSIE 
De Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden heeft als doel het beroep van bedrijfsrevisor te betrekken bij de 
totstandkoming van nieuwe wetten, regels, normen en adviezen op boekhoudkundig vlak, meer bepaald de wettelijke en 
reglementaire bepalingen van algemeen belang en met betrekking tot het auditberoep.
De Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden ziet toe op een goede samenwerking met het IAB en het BIBF omtrent de 
door de CBN uitgevoerde taken.
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1.		Werkzaamheden	2014
In 2014 heeft de Commissie gereageerd op acht ontwerpadviezen 
van de CBN. Het betreft de ontwerpadviezen aangaande:

•	de boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen 
vermogen van een geassocieerde onderneming;

•	de boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun 
in de vorm van een terugvorderbaar voorschot;

•	afsluitdatum van het boekjaar;
•	correctie van de jaarrekening;
•	boekhoudkundige verwerking van effecten aan toonder van 

rechtswege omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde 
effecten op 1 januari 2014;

•	de boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toe-
kenning niet gegarandeerd is (eventuele rechten);

•	zakelijke rechten op onroerende goederen : vruchtgebruik – erf-
pachtrecht – opstalrecht – erfdienstbaarheid;

•	leasing. 

Verder heeft de Raad van het IBR, door de bijdrage van één van de 
leden van de Commissie, ook gereageerd op de publieke consultatie 
van de EC betreffende het document “Impact of IFRS in the EU”.

De Commissie volgt verder de evolutie in de wetgevende en nor-
matieve initiatieven op internationaal vlak - zonder zich hierover 
uit te spreken - dit meer bepaald dankzij de aanwezigheid van een 
aantal van haar leden in de FEE-Accounting Working Party en haar 
deelname aan de open debatten van de IFAC.

De Commissie vervult ook een rol van technische ondersteuning 
door het ICCI bij te staan in de voorbereiding van de antwoorden op 
boekhoudkundige vragen.

De Commissie neemt een pedagogische rol op en legt boekhoudkun-
dige aangelegenheden uit zowel binnen als buiten het auditberoep. 

2.	Oprichting	van	de	werkgroep	IPSAS
De werkgroep IPSAS, voorgezeten door Patrice SCHUMESCH, werkt 
onder de vleugels van de Commissie Boekhoudkundige Aangele-
genheden. 

Deze werkgroep beoogt bij te dragen tot de ontwikkeling en de toe-
passing van de beste boekhoudkundige praktijken door de overheid 
in België. De IPSAS zijn hiervoor het onbetwistbare internationale 
referentiepunt. Verder wordt er aandacht besteed aan Europese 
ontwikkelingen, meer bepaald aan het project om EPSAS uit te 
werken op basis van de IPSAS.

De werkgroep werkt ook mee aan het uitwerken van de beginselen 
van een boekhoudsysteem voor de Belgische overheid dat beant-
woordt aan de criteria van transparantie en bruikbaarheid voor de 
besluitvorming.

De werkgroep IPSAS heeft als missie :
•	opvolgen van de werkzaamheden van de COC en desgevallend 

samenwerkingsinitiatieven uitwerken (in voorkomend geval kan 
het IBR de overheid interpelleren over de te nemen initiatieven 
inzake overheidsboekhouding); 

•	opvolgen van de publicaties van de IPSASB en reageren op publi-
caties met betrekking tot de IPSAS die het auditberoep in België 
aanbelangen;

•	bijdragen tot de implementatie van de IPSAS en/of toekomstige 
EPSAS in België; 

•	het aanspreekpunt vormen voor het bedrijfsrevisoraat op het vlak 
van IPSAS/EPSAS.

De werkgroep vertegenwoordigde in 2014, via zijn Voorzitter, het IBR 
op verscheidene evenementen die door de FEE werden georganiseerd 
met betrekking tot de IPSAS/EPSAS. 

«De werkgroep IPSAS werkt mee aan de uitwerking 
van nieuwe regelgeving voor jaarrekeningen van 
toepassing op de Belgische overheidssector onder 
andere door mee te werken aan het project van de 
Europese Commissie om een Europees referentiekader 
(EPSAS) voor de overheidsboekhouding in te voeren.»
Thierry DUPONT - Voorzitter van de Commissie Boekhoudkundige Aangelegenheden
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1.		Actieplan	communicatie
In 2014 werd de reeds ingeslagen weg van een meer eigentijdse en 
klantgerichte communicatie doorgezet. Daarbij speelde de website 
(www.ibr-ire.be) een centrale rol, zowel voor het beroep zelf als voor 
eenieder die belang heeft bij het revisoraat. Op de homepage werd 

meer plaats voorzien voor de promotie van de toegevoegde waarde 
van de bedrijfsrevisor en diensten aan het beroep zoals bijvoorbeeld 
de publicatie van vacatures voor auditors, professionele medewer-
kers van auditkantoren en werkaanbiedingen voor en door stagiairs. 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitter Patrick	VAN	IMPE 
Leden Félix	FANK,	Daniel	KROES,	Eric	MATHAY,	Dirk	SMETS	en	Erik	VAN	DEN	BRANDEN	
Secretariaat Marc	BIHAIN,	Jan	LAPLASSE	en	Astrid	VAN	DROOGENBROECK

COMMISSIE COMMUNICATIE & 
ATTRACTIVITEIT VAN HET BEROEP

Patrick	VAN	IMPE,	
Raadslid, Voorzitter van de Commissie 
Communicatie & Attractiviteit van het beroep

KERNTHEMA’S 2014

•	Optimalisering en modernisering van communicatie
•	Versterken van het imago van het beroep
•	Hervorming van de stageprocedure

MISSIE 
De Commissie Communicatie & Attractiviteit van het beroep werd opgericht in oktober 2013 en buigt zich over de derde 
strategische prioriteit van de Raad: het optimaliseren van de communicatie en het versterken van het imago van het beroep van 
bedrijfsrevisor.

De Commissie doet voorstellen inzake concrete acties die zich enerzijds richten op een verhoging van de visibiliteit en de 
bekendheid van het beroep naar ondernemers, externe partners en eigen leden toe (actieplan communicatie) en anderzijds op 
een optimalisering van de attractiviteit van het beroep bij jongeren via een gerichte communicatie en een herziening van de 
stageprocedure (actieplan hervorming stage).

http://www.ibr-ire.be
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«Het IBR moet er over waken dat het beroep 
aantrekkelijk blijft en succesvolle jong gediplomeerden 
blijft aantrekken. Alleen op die manier kan het beroep 
zijn toegevoegde waarde en kwaliteit in de toekomst 
veilig stellen.»
Patrick VAN IMPE - Voorzitter van de Commissie Communicatie & Attractiviteit van het beroep

Het belang van de website als voornaamste communicatietool wordt 
weerspiegeld in het groeiend aantal bezoeken in 2014. In totaal werd de 
website 262.138 keer bezocht, goed voor een gemiddelde van 718 bezoe-
ken per dag en een stijging van bijna 10 % ten opzichte van 2013. Daarbij 
noteerde het mobiele verkeer (tablets en smartphones) een verdubbeling.

Twee	nieuwe	communicatiemiddelen:	Nieuwsbrief	en	
social	media
De bedrijfsrevisoren en stagiairs werden in april 2014 ook rechtstreeks 
betrokken via een online enquête waarin gepolst werd naar de sterktes 
en zwaktes van het gevoerde communicatiebeleid en naar eventuele 
nieuwe behoeften die de perceptie van het imago konden versterken. 
Uit deze enquête kwam onder andere naar voor dat de frequentie van 
e-mails als te hoog werd ervaren. Dit knelpunt werd aangepakt door 
de creatie van een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief waarin alle 
recente informatie uit de IBR- en ICCI-websites wordt samengebracht. 

Deze nieuwsbrief vervangt de papieren “IBR-Berichten” en bundelt 
alle actualiteiten uit binnen- en buitenland, het IBR-nieuws en de 
IBR-regelgeving, de komende vormingsactiviteiten en de recentste 
publicaties, de ICCI-adviezen en de vacatures voor het revisoraat. 
De eerste nieuwsbrief werd begin januari 2015 uitgestuurd.

Een tweede concreet actiepunt richtte zich op de lancering van een 
Linkedin-site van en voor het beroep. Uit de enquête bleek duidelijk 
dat het IBR nog een inhaalbeweging diende te maken op het vlak van 
aanwezigheid in social media. In december 2014 werden twee Linke-
din-sites geopend: een publieke Company-site waarop de toegevoegde 
waarde van het beroep naar ondernemingen en kandidaat-stagiairs 
wordt gepromoot en een gesloten Group-site die functioneert als 
een discussieplatform voor bedrijfsrevisoren en stagiairs. De nieuwe 
social media sites hebben enerzijds de ambitie om de visibiliteit van 
het auditberoep en het imago bij jongeren op te krikken. Anderzijds 
bieden ze de beroepsbeoefenaars voor het eerst de mogelijkheid om 
op een open en persoonlijke manier in debat te gaan, eigen meningen 
te ventileren en technische, beroepsgerelateerde zaken te bespreken. 
De Linkedin-Group telde eind 2014 een 250-tal leden.

Media
Het IBR heeft in 2014 via vijf persberichten, drie persconferenties en 
enkele interviews zijn standpunten toegelicht. De reacties bleven 
beperkt tot de gespecialiseerde financiële en economische pers maar 
de toon was globaal positief. De persberichten trachten telkens in 
te spelen op topics waar het beroep zijn maatschappelijke rol kan 
vervullen, zoals onder meer het verbeteren van de werking en de 
financiële transparantie van de overheidsfinanciën, de audithervor-
ming, de omzetting van de nieuwe Europese boekhoudrichtlijn, meer 
samenhang en efficiëntie in de non-profitsector, een memorandum 
aan de regeringen (naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2014), 
de rol van de bedrijfsrevisor in de evaluatie en de waardering van 
ondernemingen alsook de Award for Best Belgian Sustainability 
Report 2014.

2.	Actieplan	hervorming	stage
Een van de strategische prioriteiten van de Raad is de aantrekkelijk-
heid van het beroep verhogen. Een essentiële opdracht van het IBR 
bestaat er immers in om succesvolle jong gediplomeerden warm te 
maken voor het beroep. In dit verband werd een werkgroep opge-
richt die nadenkt over de hervorming van de stageprocedure en in 
het bijzonder de organisatie van de examens en het toekennen van 
vrijstellingen voor het toelatingsexamen. 

215.000 209.973

239.806

262.138

150000

200000

250000

300000

2014201320122011

website: Cijfers 2014

262.138
Totaal aantal 
bezoeken

123.049
Totaal aantal 
gebruikers

718
Bezoeken  
per dag

116.156
Aantal  
downloads

241.110 

11.956	
9.072	

DESKTOP 
TABLET 
MOBILE

bezoeken

+13%	 +9,3% +9,3% +11,6%

Ten	opzichte	van	2013

website: Evolutie bezoeken

http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/
http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/


31
Jaarverslag 2014

IBR

1.		ISAR	–	UNCTAD	
In oktober 2014 vond in Genève de 31ste jaarlijkse zitting van de Ver-
enigde Naties plaats over audit en accountancy. Meer dan 50 landen 
waren vertegenwoordigd.

De Belgische delegatie was samengesteld uit een vertegenwoordiger 
van de FOD Economie en de Adviseur van het Secretariaat-generaal van 
het IBR, Alexia CAUWE. De Ere-Secretaris-generaal van het IBR, David 
SZAFRAN, die de conferentie 2013 heeft voorgezeten, was ook aanwezig.

De ISAR, interministeriële groep van deskundigen samengesteld uit de 
officiële delegaties van alle Lidstaten van de Verenigde Naties, promoot 
de normen en goede internationale praktijken op het gebied van boek-
houding, audit, duurzame ontwikkeling en deugdelijk bestuur. 

De zitting van 2014 was hoofdzakelijk gericht op het toezicht op de 
naleving (monitoring) en de toepassing (enforcement) van de IFRS en 
de ISA’s, het toezicht uitgeoefend door de regelgevende instanties van 
beursgenoteerde vennootschappen, het toezicht op de verplichtingen 
inzake de permanente vorming en de deontologie, enz.

Deze controles beogen een betere kwaliteit, vergelijkbaarheid en trans-
parantie van financiële en niet-financiële informatie.

2.		IFAC
Het IBR – lid van de IFAC sinds haar oprichting – volgt nauwlettend de 
activiteiten van deze internationale instelling, zowel de jaarlijkse algemene 
vergadering als de activiteiten van het SMP Committee en van de IAASB. 

2.1.		Algemene	vergadering	van	de	IFAC	en	World	Congress	
of	Accountants	(WCOA)

Voorzitter Daniel KROES en Erevoorzitter Michel DE WOLF hebben 
deelgenomen aan de algemene vergadering van de IFAC in Rome 
op 7 november 2014. 

Het IBR werd op het WCOA vertegenwoordigd door Ondervoorzitter 
Thierry DUPONT, de Voorzitster van de Commissie SME/SMP van 
het IBR en lid van het SMP Committee van de IFAC, Inge SAEYS, Ere-
voorzitter Michel DE WOLF, Secretaris-generaal Marc BIHAIN en de 
Algemeen afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden, 
Sandrine VAN BELLINGHEN. De workshops hadden meer bepaald 
betrekking op integrated reporting, de nieuwe controleverklaring, 
de publieke sector, de boekhoudrichtlijn, de deontologische code 
en de kleine en middelgrote kantoren.

2.2.		Deelname	van	het	IBR	aan	de	andere	activiteiten	van	de	IFAC
Bovendien heeft Inge SAEYS deelgenomen aan de werkzaamheden van 
het SMP Committee van de IFAC, in de hoedanigheid van lid, samen 
met bedrijfsrevisor Guy VAN DE VELDE, technisch adviseur. Zij heeft 
deelgenomen aan de vergaderingen van het SMP Committee in New 
York in maart en in Rome in november. Bovendien heeft zij het woord 
gevoerd in Rome op het Wereldcongres van de IFAC over het internati-
onaal aspect van de kleine en middelgrote kantoren en in Abu Dhabi op 
het Congres over de invoering van de ISA’s voor kleine en middelgrote 
kantoren, dat samen met de Wereldbank werd georganiseerd. 

Jacques VANDERNOOT, lid van de Commissie Normen, heeft zijn werk-
zaamheden voortgezet als technisch adviseur van Marc PICKEUR in zijn 
hoedanigheid van Board Member van de IAASB. Hij heeft op die manier aan 
de voorbereiding van de nieuwe ISA’s over het auditverslag bijgedragen.

www.ifac.org 

3.		FEE

André KILESSE,  
Erevoorzitter van het IBR,  

Voorzitter van de FEE 

Het IBR heeft in 2014 zijn actieve rol binnen de FEE, voorgezeten door 
André KILESSE, Erevoorzitter van het IBR, voortgezet in meerdere 
werkgroepen en subgroepen van de FEE. Deze groepen staan in voor 
informatie-uitwisseling tussen nationale organisaties en de FEE over 
aangelegenheden die het beroep aanbelangen: de audit, de boekhou-
ding, de strijd tegen het witwassen, de banksector, de kapitaalmarkt, 
het handelsrecht en het deugdelijk bestuur, het belastingstelsel, de 
ondernemingsverslaggeving, de deontologie en de toegang tot het 
beroep, de verzekeringssector, de overheidssector, de duurzame 
ontwikkeling en de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren. 

De in Brussel gevestigde FEE is een grote steun voor het beroep bij het 
zoeken naar oplossingen die in het algemeen belang zijn. Zij vervult een 
informatieve rol ten aanzien van haar leden (47 beroepsinstituten afkomstig 
uit 36 Europese landen, waaronder de 28 Lidstaten van de Europese Unie).

De FEE en haar Voorzitter André KILESSE hebben in 2014 een 
cruciale rol gespeeld in de afronding van de besprekingen rond 
de audithervorming. Bovendien moedigt de FEE haar leden aan 
om de boekhoudrichtlijn en de auditrichtlijn en -verordening op 

Daniel KROES, Voorzitter van het IBR 

Michel DE WOLF, Erevoorzitter van het IBR

Inge SAEYS, Raadslid en Voorzitster van de 
Commissie SME/SMP van het IBR en lid van het 

SMP Committee van de IFAC

INTERNATIONALE  
RELATIES



Jaarverslag 2014
IBR

32

Deel 2 - Activiteiten van de vaktechnische commissies

uniforme wijze om te zetten. De Europese federatie doet er alles 
aan om de stem van het Europese beroep te laten horen over de 
strategische ontwikkelingen met betrekking tot de publieke sector 
en het belastingstelsel. Daarnaast steunt de federatie ook de SME/
SMP en de vernieuwing van de diensten van de cijferberoepers. 
 
De Raad van het IBR bedankt en feliciteert André KILESSE voor zijn 
niet aflatende toewijding als Voorzitter van de Europese Federatie, 
wiens tweejarig mandaat werd beëindigd op 17 december 2014. André 
KILESSE is ongetwijfeld de belangen van het beroep blijven verdedigen, 
inzonderheid in het kader van de audithervorming.

www.fee.be

4.	FIDEF

Thierry DUPONT,  
Ondervoorzitter van het IBR 

De FIDEF, een structuur binnen de Franse taalgemeenschap gericht 
op informatie-uitwisseling en samenwerking, heeft in 2014 37 landen, 
verspreid over vier continenten, bijeengebracht. 

De Ondervoorzitter van het IBR, Thierry DUPONT, heeft deelgenomen 
aan het Congres gehouden te Saly, in Senegal, op 24 en 25 november 2014.

www.fidef.org

5.	OEC-Congres
De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben op 
8, 9 en 10 oktober 2014 deelgenomen aan het jaarlijks congres van 
de Franse accountants gehouden te Lyon. Op dit congres werden de 
volgende thema’s behandeld: “Oser, Agir, Conquérir” (Durven, Han-
delen, Overwinnen). Het Franse accountantsberoep wil resoluut zijn 
lot in eigen handen nemen en heeft de ambitie om zijn activiteiten als 
hoofdadviseur van de ondernemingen uit te breiden. In dit verband 
heeft de minister van Economie, de heer Emmanuel MACRON, een 
opmerkelijke toespraak gehouden waarin hij de innovatieve bena-
deringen van de beroepsgroep ondersteunt. 

6.	Belgisch-Nederlandse	gespreksgroep
In de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep hebben de delegaties van 
de NBA, het IAB en het IBR hun standpunten uitgewisseld over het 
beroep in de twee landen. In 2014 was het IBR vertegenwoordigd door 
zijn Voorzitter Daniel KROES, Raadslid Dirk SMETS, bedrijfsrevisor Frans 
VAN RIE, alsook door de Algemeen afgevaardigde Europese en inter-
nationale aangelegenheden van het IBR, Sandrine VAN BELLINGHEN.

Tijdens deze vergaderingen werden volgende thema’s besproken: de 
audithervorming, de samenstellingsopdrachten, de stagewerking in 
Nederland, de anti-witwaswet, de continuïteit van ondernemingen 
en de druk op de erelonen.

7.	Frans-Belgisch	Comité
In het kader van het Frans-Belgisch Comité dat bijeengekomen is op 
6 maart 2014 in Parijs, hebben de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de 
Secretaris-generaal, confrater Baudouin THEUNISSEN en de Algemeen 
afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden een ont-
moeting gehad met de vertegenwoordigers van de CNCC (de heren 
Yves NICOLAS, Voorzitter, Cédric GELARD, Algemeen afgevaardigde 
van DIPAC, Jean-Luc DOYLE, Directeur Europese aangelegenheden 
van DIPAC, bevoorrechte gesprekspartner van de FEE, en de da-
mes Françoise LETOURNEUX, Technisch adviseur bij DIPAC, Mireille 
BERTHELOT, Lid van het bureau belast met internationale aangelegenhe-
den en Francine BOBET, Voorzitter van de Commissie Juridische studies).

Op deze vergadering werden volgende onderwerpen besproken: 
de audithervorming, de audit in de publieke sector, de boekhoud-
richtlijn, het pack PE-KE/ISA’s, de vertaling van de ISA’s, de ernstige 
fiscale fraude, de geïntegreerde verslaggeving, de Frans-Belgische 
coördinatie IFAC-FIDEF-FEE, alsook de audit van kleine entiteiten.

8.	Multilaterale	bijeenkomst

Tijdens een multilaterale bijeenkomst gehouden op 13 oktober 2014 hebben 
de delegaties van de NBA, de OEC, de CNCC, het IAB en het IBR hun 
standpunten uitgewisseld over het beroep in Nederland, Frankrijk en België.

Op deze bijeenkomst werden volgende thema’s besproken: de uit-
dagingen van de FEE, de audithervorming, de audit in de publieke 
sector, de boekhoudrichtlijn, de beoordeling van het antiwitwasstelsel 
door de FAG en de toepassing van ISRS 4410. 

9.	Congres	van	de	CNCC
Op 11 en 12 december 2014 vond het 27ste congres van de CNCC plaats 
met als thema “des cabinets performants, une réponse au besoin 
de l’économie” (scherp concurrerende kantoren om in te spelen op 
de behoeften van de economie). De Voorzitter, de Algemeen afge-
vaardigde Europese en internationale aangelegenheden en confrater 
Baudouin THEUNISSEN hebben hieraan deelgenomen.
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitter Patrick	VAN	IMPE
Leden van de Raad Fernand	MAILLARD,	Tom	MEULEMAN	en	Luc	VERRIJSSEN
Externe leden  Martine	BLOCKX,	Boudewijn	CALLENS,	Fabio	De	CLERCQ,	Marleen	DEFOER	en	Vinciane	MARICQ	
Technische adviseurs Dirk	STRAGIER	en	René	VAN	ASBROECK
Secretariaat  Astrid	VAN	DROOGENBROECK 

Toegang tot het beroep

Patrick	VAN	IMPE,
Raadslid, Voorzitter van de Stagecommissie

MISSIE 
De organisatie van de toegang tot het beroep is één van de essentiële opdrachten die de wetgever aan het IBR heeft 
toevertrouwd. 

De stagiairs-bedrijfsrevisoren zijn de bedrijfsrevisoren van de toekomst en het is dan ook één van de voornaamste 
bekommernissen van de Stagecommissie om een deskundig korps van beroepsbeoefenaars klaar te stomen voor de 
uitoefening van het beroep. De driejarige stage van bedrijfsrevisor verloopt daarom onder het toezicht en de begeleiding van 
de Stagecommissie, die erover waakt dat een hoogstaande kwaliteit van de opleiding is gewaarborgd. Het takenpakket van de 
bedrijfsrevisor is veelzijdig en de Stagecommissie acht het bijgevolg van belang dat ook de stage zoveel mogelijk facetten van het 
beroep behelst. 
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1.	Organisatie	van	de	stage	
Drie belangrijke fasen in het verloop van de stage zijn het bijwonen 
van de stageseminaries, het afleggen van de stage-examens en het 
indienen van een stagedagboek. 

Het programma van stageseminaries omvatte ook in 2014 de tien 
thema’s die deel uitmaken van de stage-examens. De stageseminaries 
worden geleid door specialisten uit het betreffende vakgebied en 
vormen de voorbereiding op het afleggen van de stage-examens. In 
totaal werden 22 stageseminaries georganiseerd, met een gemiddelde 
van 45 deelnemers. Uit de evaluatieformulieren m.b.t. deze seminaries 
blijkt een gemiddelde score van 78 % voor de algemene beoordeling, 
80 % voor de didactische benadering en 73 % voor de documentatie.

Naast de stageseminaries vonden er in 2014 eveneens twee infor-
matiesessies plaats. Eén informatiesessie was specifiek bestemd 
voor de nieuwe stagiairs en vormde een eerste kennismaking met de 
praktische aspecten van de stage en de werking van het IBR. Tijdens 
de tweede informatiesessie, bestemd voor de stagiairs die zich reeds 
in de cyclus van het bekwaamheidsexamen bevinden, gaven twee 
jonge confraters informatie en tips omtrent de voorbereiding op het 
bekwaamheidsexamen. 

In de periode september-november 2014, werden er 1.194 stage 
examens afgelegd. Het slaagpercentage bedroeg 61 %.

De Stagecommissie heeft het stagedagboek geanalyseerd dat elke 
stagiair jaarlijks moet indienen en waarin verslag wordt uitgebracht 
over de stageactiviteiten. Op basis van dit stagedagboek werd na-
gegaan of er tijdens de stage voldoende en gevarieerde revisorale 
opdrachten aan bod kwamen en werden er indien nodig aanbevelingen 
voor de toekomst geformuleerd. Teneinde de administratieve werklast 
te vereenvoudigen, heeft de Stagecommissie dit jaar het traditionele 
stagedagboek vervangen door drie vereenvoudigde modellen, te ge-
bruiken naargelang de fase van de stage waarin de stagiair zich bevindt. 

2.	Rol	van	de	Examencommissie
Samenstelling van de Examencommissie
Voorzitter: Henri OLIVIER (HEC-ULg)
Leden:  Martine BLOCKX (ULB), Joël BRANSON (VUB), 

Boudewijn CALLENS, Ignace DE BEELDE (UGent), Yves 
DE CORDT (UCL), Catherine DENDAUW (UNamur), Ingrid  
DE POORTER (UGent), Ann GAEREMYNCK (K.U. Leuven), 
Ann JORISSEN (UA), Pascal MINNE (ULB), Denis PHILIPPE 
(ICHEC/UCL), Danielle SOUGNÉ (HEC-ULg) en Patrick 
VAN IMPE (K.U. Leuven, campus Antwerpen)

De Examencommissie, die haar werkzaamheden onafhankelijk van 
de Stagecommissie uitoefent, is bevoegd voor de goedkeuring van 
de examenvragen voor de toelatingsproeven en de lijst met refe-
rentiewerken. Zij delibereert eveneens over de examenresultaten en 
rapporteert deze aan de Stagecommissie. 

3.		Toelatingsexamen	en	wisselwerking	met	de	
universiteiten	en	hogescholen	

Kandidaat-stagiairs die zich willen inschrijven voor de toelatings-
examens, moeten allereerst een toelatingsdossier indienen. De 
elektronische verwerking van de toelatingsdossiers zorgt voor een 
efficiënte behandeling van de aanvragen en zou een verklaring kunnen 
zijn voor het stijgende aantal kandidaten (zie grafiek). 

De kandidaten voor de stage kunnen op basis van hun universitair 
parcours vrijstellingen verkrijgen voor de IBR-toelatingsexamens. 

In het kader van de analyse van deze vrijstellingen en om de behan-
deling van de toelatingsdossiers optimaal te laten verlopen, onder-
houdt de Stagecommissie nauwe contacten met de universiteiten 
en hogescholen van het lange type met economische oriëntatie. 
De onderwijsinstellingen worden ertoe aangespoord om eventuele 
wijzigingen aan studieprogramma’s op regelmatige basis mee te delen, 
teneinde de elektronische databank met cursussen geactualiseerd te 
houden. Deze wisselwerking tussen het IBR en de onderwijsinstellingen 
laat toe om een maximum aantal vrijstellingen te verlenen en dient 
in het belang van de kandidaten te worden voortgezet. 

4.	Bekwaamheidsexamen	2014
De twee zittijden van het bekwaamheidsexamen werden zoals ieder 
jaar in de periodes mei/juni en november/december georganiseerd. 

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte 
en beoogt niet enkel het testen van de technische kennis maar 
beoordeelt eveneens de maturiteit van de stagiair. 

De mondelinge proeven worden afgenomen door een jury van vijf 
personen, waaronder een universiteitsprofessor of professor van 
het hoger onderwijs van het lange type, die het voorzitterschap 
waarneemt, drie bedrijfsrevisoren en een vertegenwoordiger van 
de economische en sociale wereld. 

Voorzitters van de kamers van de jury voor het bekwaam-
heidsexamen: 
Voorzitters van de vier Franstalige kamers: 
Paul Alain FORIERS (ULB), Georges HÜBNER (HEC-ULg), Yves DE 
CORDT (UCL), Danielle SOUGNÉ (HEC-ULg)
Voorzitters van de vijf Nederlandstalige kamers : 
Ann GAEREMYNCK (K.U. Leuven), Christoph VAN DER ELST (UGent), 
Marleen WILLEKENS (K.U. Leuven), Herman BRAECKMANS (UA), 
Ann JORISSEN (UA)

Zowel de juryleden als de Stagecommissie besteden bijzondere aan-
dacht aan de monitoring van stagiairs die niet geslaagd zijn voor het 
bekwaamheidsexamen. Zo krijgen de niet geslaagde stagiairs na afloop 
van het mondeling examen toelichting omtrent hun kennislacunes en 
aanbevelingen van de bekwaamheidsjury. Daarenboven worden stagiairs 
die voor de derde keer niet geslaagd zijn, samen met hun stagemeester 
uitgenodigd voor een onderhoud met de Stagecommissie teneinde 
mogelijke actieplannen te bespreken. 
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5.	Statistieken

EVOLUTIE VAN HET AANTAL AFGELEGDE TOELATINGSEXAMENS / 
AANTAL GESLAAGDE TOELATINGSEXAMENS

Slaagpercentage toelatingsexamens
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Bekwaamheidsexamens
Jaar Aantal kandidaten Aantal eerste deelname Geslaagd

2010
F 30 14 17 (57%)
N 59 38 28 (47%)
Totaal 89 52 45 (51%)

2011
F 19 11 11 (58%)
N 59 23 25 (42%)
Totaal 78 34 36 (46%)

2012
F 33 24 15 (45%)
N 54 34 26 (48%)
Totaal 87 58 41 (47%)

2013
F 21 7 12 (57%)
N 58 37 30 (52%)
Totaal 79 44 42 (53%)

2014
F 20 15 9 (45%)
N 58 35 25 (43%)
Totaal 78 50 34 (44%)

Evolutie aantal stagiairs en toelatingen tot de eed
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OPENBAAR REGISTER
INSCHRIJVING IN HET OPENBAAR REGISTER
De wetgever heeft de Raad van het IBR de opdracht gegeven om een openbaar 
register bij te houden waarin de bedrijfsrevisoren – zowel de bedrijfsrevisoren 
natuurlijke personen als de bedrijfsrevisorenkantoren – worden geregistreerd. 

De bedrijfsrevisoren natuurlijke personen worden in het openbaar register 
ingeschreven op voorlegging van het uittreksel van het proces-verbaal van 
de eedaflegging en wordt van kracht op de dag van de eedaflegging. Een 
bedrijfsrevisorenkantoor wordt in het openbaar register ingeschreven met 
ingang van de dag waarop de Raad van het IBR de gunstige beslissing tot 
registratie nam.

De auditors en de auditorganisaties van derde landen die de controle uitvoeren van de enkelvoudige jaarrekening of de 
geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met statutaire zetel in een derde land en waarvan de effecten in België mogen 
verhandeld worden, worden als zodanig afzonderlijk geregistreerd in het openbaar register.

De openbare registergegevens worden elektronisch opgeslagen. Het register kan geraadpleegd worden op de website van het IBR 
(www.ibr-ire.be). Verder kan op de website van het IBR ook de lijst van netwerken worden geraadpleegd. 

PUBLIEK TOEZICHT OP DE TOEKENNING EN INTREKKING VAN DE HOEDANIGHEID VAN BEDRIJFSREVISOR
De Procureur-Generaal ziet, als orgaan van het systeem van publiek toezicht, toe op de registerinschrijving door de Raad van het 
IBR. Elke beslissing van de Raad tot inschrijving of herinschrijving van een kandidaat-bedrijfsrevisor of waarbij de hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor wordt ingetrokken, is vatbaar voor beroep vanwege de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep. Deze beslissingen 
worden dan ook door de Voorzitter van het IBR gemeld aan de Procureur-Generaal, zodat deze desgevallend beroep kan aantekenen 
bij de Commissie van Beroep.

522 bedrijfsrevisorenkantoren waren 
ingeschreven in het openbaar  
register op 31.12.2014

1.	Wijzigingen	in	het	register	in	2014
1.1.	Bedrijfsrevisoren	natuurlijke	personen
Nieuwe	inschrijvingen	
(artikel 5 van de wet van 22 juli 1953 en artikel 2 van het erken-
ningsreglement)

ABELS Rodrigo (A02439), BERCKMOES Mario (A02455), BILLIAUW 
Sofie (A02469), BOSMAN Sven (A02456), BROUWERS Joris (A02463), 
BURM Tina (A02457), CHARRIER Emmanuel (A02467), CLAEYS Werner 
(A02442), COLLETAS Sophie (A02473), COPPENS Benoît (A02451), 
COX Guy (A02465), DAELEMANS Pascal (A02443), DE BAETS Ilse 
(A02444), DE CONINCK Stefaan (A02461), DE NIJS Koen (A02445), 
DE REYCKE Nele (A02462), DESEGHER Melanie (A02470), DEWITTE 
Carlo (A02466), ESSIARAB Adel (A02440), LASCHET Carl (A02441), 
LAURIJSSEN Stefan (A02446), LHOSTE Dimitri (A02438), MONSIEUR 
Catherine (A02452), NUYTTENS Laurence (A02447), OCTAVE Serge 
(A02453), RUELLE Sophie (A02460), SIMPELAERE Filip (A02471), 
VAN ACKER Tine (A02448), VAN BAELEN Jo (A02449), VAN DE PEER 
Dominique (A02459), VAN DURME Pieter-Jan (A02436), VAN ELSEN 
Raf (A02458), VAN HEGHE Sara (A02464), VANHOOYMISSEN Vincent 
(A02468), VERRIJSSEN Anke (A02472), WARNANT Audrey (A02454), 
WEYTS Evelien (A02437), ZEELMAEKERS Nele (A02450)

Ontslag	
(artikel 17 van het erkenningsreglement)

ARCELIN Georges (A00714), ATTOUT Emmanuèle (A01230), 
BODART-HOSTE Christine (A01501), BORRÉ Werner (A01043), DE 
BACKER Adolf (A01484), DEBAENE John (A01066), DE BREMME Marc 
(A00617), DELPORTE Griet (A01696), DEVRIEZE Dimitri (A02243), 
DEWACHTER Luc (A00582), ELPERS Frans (A00723), FINAMORE 
Georges (A01022), FIVEZ Pol (A00734), HAAG Michel (A00641), 
HOSTE Anne (A01203), LEMMENS Winny (A01789), MALISSE Daniel 
(A01003), RAS Davy (A02187), RIJMENANS Ive (A01807), SCHEFFER 
Aimé (A00601), VANBILSEN Georges (A00966), VANDELANOTTE 
Koenraad-Hein (A00809), VAN IMPE Herman Jan (A0057 7),  
VERCRUYSSE Marc (A01796), WOUTERS Benny (A01410), WOUTERS 
Elke (A02292)

1.061
bedrijfsrevisoren (natuurlijke personen) waren 
ingeschreven in het openbaar register van het IBR 
op 31.12.2014 waarvan 144 tijdelijk verhinderd zijn om 
revisorale opdrachten uit te voeren om reden van 
onverenigbaarheden zoals bedoeld in artikel 13, § 2 van 
de wet van 22 juli 1953

http://www.ibr-ire.be
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Intrekking	van	de	hoedanigheid	van	bedrijfsrevisor	
(leeftijd	70	jaar	bereikt)	
(artikel 8, § 2 van de wet van 22 juli 1953)

De leeftijdsgrens van 70 jaar voor de bedrijfsrevisoren werd, bij wet 
van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, afgeschaft met ingang 
vanaf 1 april 2014 (zie Mededeling 2014/07 van de Raad van het IBR).

Voormelde wet laat evenwel niet toe om tot herinschrijving in het 
openbaar register van het Instituut over te gaan van personen die 
vóór 1 april 2014 reeds de leeftijd van 70 jaar hadden bereikt. 

Verlies	van	de	hoedanigheid	van	bedrijfsrevisor	
(artikel 73, § 4 van de wet van 22 juli 1953 en artikel 33, § 1 van 
het tuchtreglement)

Nihil

Intrekking	van	de	hoedanigheid	van	bedrijfsrevisor	
(artikel 8, § 3 van de wet van 22 juli 1953)

BLUARD Roland (A00715), DELHOVE Michel (A01172)

Herinschrijvingen	
(artikel 5, § 3 van de wet van 22 juli 1953 en artikel 18 van het 
erkenningsreglement)

Nihil

Aantal bedrijfsrevisoren natuurlijke 
personen opgesplitst per taalgroep

Op 
31.12.2013

Op 
31.12.2014

Totaal 1.055 1.061

taalgroep Nederlands 690 697

taalgroep Frans 365 364

Aantal bedrijfsrevisoren die zich tijdelijk verhinderd 
verklaarden om revisorale opdrachten uit te voeren

138 144

(artikel 13, § 2 van de wet van 22 juli 1953)

Toekenning	van	de	titel	van	erebedrijfsrevisor	
(artikel 11, § 2 van de wet van 22 juli 1953 en artikel 4, § 1 van 
het huishoudelijk reglement)

ABBATE Bruno (A01555), ARCELIN Georges (A00714), ATTOUT Emma-
nuèle (A01230), DEBAENE John (A01066), DE BREMME Marc (A00617), 
ELPERS Frans (A00723), FIVEZ Pol (A00734), HAAG Michel (A00641), 
MALISSE Daniel (A01003), MATIS Christiane (A01583), SCHEFFER Aimé 
(A00601), TORFS Marc (A00716), VANBILSEN Georges (A00966), 
VANDELANOTTE Koenraad-Hein (A00809), VANDENHOUTEN Eric 

(A00907), VAN IMPE Herman Jan (A00577), VERBRUGGEN-DE WAELE 
Chantal (A00608), VERMUSSCHE Dirk (A00828)

Overlijden
In de loop van het jaar heeft de Raad het overlijden vernomen van 
de bedrijfsrevisoren BRABANTS Sophie (A01911), BRANCART Martine 
(A01515), MATIS Christiane (A01583), VANDERLINDEN Jean-Marie 
(A01015) en de erebedrijfsrevisoren BOEYE Antoon (A00423), SYS 
Herman (A00874), VANDER LINDEN Michel (A00925), VAN MOOK 
Pierre (A00218).

De Raad heeft zijn deelneming betuigd aan de families van de 
overledenen.

1.2.	Bedrijfsrevisorenkantoren
Inschrijving	bedrijfsrevisorenkantoren	
(artikel 6 van de wet van 22 juli 1953 en artikel 3 van het erken-
ningsreglement)

B00847 - BVBA PHILIPPE BOESMANS BEDRIJFSREVISOR
B00848 - BVBA KOEN NEIJENS
B00849 - BVBA Beernaert
B00850 - BVBA S. Vansteelant & Co, Bedrijfsrevisor
B00851 - BVBA Elie Janssens Bedrijfsrevisor
B00852 - BVBA Sébastien VERJANS, Réviseur d’Entreprises
B00853 - Comm. V MB BEDRIJFSREVISOR
B00854 - Comm. V Van Hullebusch
B00855 - Comm. V Remmery bedrijfsrevisor
B00856 - BVBA VAN DEN KEYBUS - VAN DER JEUGHT
B00857 - BVBA CHARLOTTE VANROBAEYS
B00858 - BVBA Dirk Van den Broeck Bedrijfsrevisor
B00859 - BVBA K. Van de Vel
B00860 - BVBA Frank Bloemen Bedrijfsrevisor
B00861 - Comm. V Bedrijfsrevisor JP Loots
B00862 - BVBA Tom Quittelier Bedrijfsrevisor
B00863 - BVBA RLS Audit & Conseils
B00864 - CVBA DELVAUX ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises
B00865 - BVBA Peter D’hondt
B00866 - BVBA Pascal Daelemans Bedrijfsrevisor
B00867 - BVBA Gisèle VANDEWEERD
B00868 - BVBA Didier Delanoye
B00869 - BVBA Romuald Bilem
B00870 - BVBA BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE
B00871 - BVBA CLAEYS W. BEDRIJFSREVISOR
B00872 - BVBA BERNARD VANDENBORRE REVISEUR D’ENTREPRISES
B00873 - CVBA Isabelle RASMONT
B00874 - BVBA Griet Helsen
B00875 - BVBA LIEMER
B00876 - BVBA A-Services
B00877 - BVBA TOELEN, KINDT & C° Bedrijfsrevisoren
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B00878 - BVBA F. Simonetti
B00879 - BVBA Anne Koster Bedrijfsrevisor
B00880 - BVBA Kilian & Partners
B00881 - BVBA G. COX
B00882 - CVBA Jean Fossion
B00883 - BVBA CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR
B00884 - BVBA Bureau Piet H. Vermeeren Bedrijfsrevisor
B00885 - BVBA SPEGELAERE HELENE & C° - REVISEUR D’ENTREPRISES
B00886 - SCRL M.C. Debroux-Leddet & Co Réviseurs d’entreprises

Ontslag	van	bedrijfsrevisorenkantoren	
(artikel 17 van het erkenningsreglement)

B00054 - BVBA GEORGES VANBILSEN, BEDRIJFSREVISOR
B00069 - BVBA Frans ELPERS & PARTNERS BEDRIJFSREVISOREN
B00073 - BVBA M. DE BREMME & C°
B00074 - SPRL John DEVUYST & C°
B00078 - SPRL POULAIN, BALCAEN & C°
B00080 - CVBA DE DEKEN, SCHEFFER, VAN REUSEL & C°
B00095 - SPRL FAINGNAERT, MALISSE & C°
B00206 - NV MOENS, VAN PETEGHEM & C°
B00307 - BVBA BEERNAERT Bedrijfsrevisor
B00349 - BVBA DIRK NAESSENS
B00352 - BVBA Van Asbroeck Vandelanotte
B00397 - SPRL MOREAU-CAMBIER
B00433 - BVBA BLOEMEN F. & C° Bedrijfsrevisoren
B00471 - BVBA HUBERT & C° - Bedrijfsrevisor
B00477 - BVBA CATRY & C° BEDRIJFSREVISOREN
B00493 - SCRL André HOSTE & ASSOCIES
B00497 - BVBA VAN BOURGOGNIE & C° BEDRIJFSREVISOREN
B00518 - BVBA D.A. VAES & C° BEDRIJFSREVISOR
B00544 - BVBA KOSLOWSKI BEDRIJFSREVISOR
B00551 - BVBA WILLIAM BLOMME
B00575 - SPRL A. KOHNEN & Co
B00583 - SPRL Everaert, Frezin & Cie
B00605 - BVBA JAN DE BOM VAN DRIESSCHE
B00624 - BVBA VIRGILE NIJS
B00632 - SPRL Michel Delhove & Co
B00676 - BVBA Bedrijfsrevisor Frank Huybrechts
B00719 - SPRL Ph PUISSANT & Cie
B00737 - SCS Michel Lange Réviseur d’Entreprises
B00739 - BVBA DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren
B00766 - Comm. V KOEN VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOR

Verlies	van	de	hoedanigheid	van	bedrijfsrevisor	(bedrijfsrevi-
sorenkantoren)
(artikel 73, § 4 van de wet van 22 juli 1953 en artikel 33, § 1 van 
het tuchtreglement)

Nihil

Intrekking	van	de	hoedanigheid	van	bedrijfsrevisor	(bedrijfs-
revisorenkantoren)
(artikel 8, § 3 van de wet van 22 juli 1953)

Nihil

Aantal bedrijfsrevisorenkantoren 
opgesplitst volgens juridische vorm(1)

Op 
31.12.2013

Op 
31.12.2014

Totaal 512 522

Maatschap 6 6

Besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (BVBA)

428 433

Coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (CVBA)

39 43

Commanditaire vennootschap (Comm. V.) 35 37

Commanditaire vennootschap op aande-
len (Comm. V.A.)

1 1

Naamloze vennootschap (NV) 2 1

Vennootschap onder firma (VOF) 1 1
(1) Burgerlijke vennootschap met handelsvorm

1.3.	Auditors	en	auditorganisaties	van	derde	landen
Nieuwe	inschrijvingen	
(artikel 7 van de wet van 22 juli 1953 en artikel 6 en/of 7 van het 
erkenningsreglement)

In 2014 werden geen aanvragen ontvangen tot inschrijving als auditor 
of auditorganisatie van derde landen in het openbaar register.

Aantal auditorganisaties derde landen Op 
31.12.2013

OP 
31.12.2014

Totaal 7 7

Waarvan geregistreerde derde landen 5 5

2.	Wijzigingen	in	de	lijst	van	de	netwerken	in	2014
Nieuwe	inschrijvingen
N00042 DANNY PRAET 
N00043 AJM Audit 
N00044 CDP Partners
N00045 Van Impe & Tally
N00046 Finvision
N00047 Sohet
N00048 PKF 
Ontslag
N00040 MGI

Aantal gelijste netwerken Op 
31.12.2013

OP 
31.12.2014

Totaal 39 45
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitter Luc	DE	PUYSSELEYR
Plaatsvervangend Voorzitter Luc	VERRIJSSEN	
Effectieve leden   Pierre	Hugues	BONNEFOY-CUDRAZ,	Gert	CLAES,	Dirk	CLEYMANS,		

Olivier	DE	BONHOME	(vanaf 19 december 2014);	Kurt	KONINX,	Pascal	GERARD	(tot 19 december 2014),		
Fernand	MAILLARD,	Dirk	STRAGIER,	Alexis	VAN	BAVEL,	Jan	VAN	BRABANT	en	Marnix	VAN	DOOREN 
(Secretaris)	

Plaatsver  vangende leden  Charles-Henri	DE	STREEL,	Harry	EVERAERTS,	Pascale	TYTGAT en	Daniel	VAN	CUTSEM
Secretariaat   Julie	BOGDAN,	Stéphane	FOLIE,	Isabelle	MEUNIER,	Aurélie	MORSA en		

Celestine	VAN	REYBROECK (sinds oktober 2014)
	 	Tot augustus 2014: Dirk	COUDIJZER	en	Bart	VAN	HAVER

KWALITEITSCONTROLE

Luc	DE	PUYSSELEYR,	
Voorzitter van de Commissie Kwaliteitscontrole

MISSIE 
De Commissie Kwaliteitscontrole is belast met de 
praktische organisatie van de kwaliteitscontrole, onder 
het publiek toezicht van de KVI, een onafhankelijke 
Kamer, die beslist. Zij voert haar werkzaamheden uit met 
eerbied voor een koninklijk besluit en de normen inzake 
de kwaliteitscontrole. De werking van de Commissie 
Kwaliteitscontrole is vastgelegd in een intern reglement.

MEER	INFORMATIE:

https://www.ibr-ire.be/nl/het_beroep/toezicht_en_kwaliteitscontrole/Pages/default.aspx
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De Commissie stelt zich de volgende vraag in het 
licht van de vaststellingen: “Is de opinie van het verslag 

onderbouwd met betrekking tot de onafhankelijkheid, het voldoende aantal 

controlewerkzaamheden en de naleving van de normen?”
Luc DE PUYSSELEYR - Voorzitter van de Commissie Kwaliteitscontrole

1.	Organisatie	van	de	kwaliteitscontrole
De bedrijfsrevisoren worden om de zes jaar aan een kwaliteitscontrole 
onderworpen en minstens om de drie jaar wanneer zij één of meer 
commissarismandaten bij organisaties van openbaar belang uitoefenen. 

De verschillende fases van de kwaliteitscontrole kunnen als volgt 
worden samengevat:

Inspecteurs
Revisoren

Externen
commissie 

kwaliteitscontrole

raad

kvi
gecontroleerde 

Revisoren

samenwerking

(Pre-screening) eventuele hoorzitting

PRE-SCREENING & VERSLAG

voorstel van beslissing

toereikend

toereikend met 
aandachtspunten

aanbeveling

vervroegde 
kwaliteitscontrole

tuchtverwijzing

voorstel van beslissing

Pro contra

Elk kwaliteitscontroledossier doorloopt twee organen van het IBR 
(Commissie Kwaliteitscontrole en Raad van het IBR) alvorens te 
worden voorgesteld aan de KVI die de beslissing neemt. Tijdens 
het gehele verloop ziet de Commissie Kwaliteitscontrole erop toe 
dat de bedrijfsrevisoren kunnen reageren op de door de inspecteur 
of de Commissie geformuleerde vaststellingen. De gecontroleerde 
bedrijfsrevisor heeft bovendien gedurende het verloop van zijn 
kwaliteitscontrole de mogelijkheid om gehoord te worden. Rekening 
houdende met deze procedure bedraagt de gemiddelde behande-
lingstermijn van een dossier ongeveer één jaar.
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2.	Werkzaamheden	van	de	Commissie	in	2014
In 2014 heeft de Commissie Kwaliteitscontrole 17 keer vergaderd met 
als belangrijkste opdrachten: 

1.  het organiseren van de door interne en externe inspecteurs in 2014 
uit te voeren kwaliteitscontroles;

2.  het analyseren van de dossiers met betrekking tot de in 2013 
uitgevoerde kwaliteitscontroles alsook enkele niet afgesloten 
dossiers en het formuleren van beslissingsvoorstellen aan de Raad;

3.  het nazien van de ontwerpverslagen opgemaakt door de inspecteurs 
houdende de in 2014 uitgevoerde kwaliteitscontroles en het meedelen 
aan de inspecteurs van eventuele opmerkingen (pre-screening);

4.  het opvolgen van de uit de kwaliteitscontroles voortvloeiende 
aanbevelingen;

5.  het voeren van strategische debatten met het oog op de perma-
nente verbetering van de procedures voor het uitvoeren van de 
kwaliteitscontroles en het behandelen van de verslagen.

2.1.	Organisatie	van	de	kwaliteitscontroles	2014
De lijst van de kwaliteitscontroles 2014 vermeldde aanvankelijk 
410 controles. Evenwel werden 53 controles als zonder voorwerp 
beschouwd (bedrijfsrevisorenvennootschappen die een exclusieve 
samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met een andere 
bedrijfsrevisor en die in de loop van de zes voorbije jaren geen 
permanente controleopdracht of andere wettelijke opdracht heb-
ben uitgeoefend, ontslagname). Er werd derhalve voorzien in 357 
individuele controles met betrekking tot 2014.

Op voorstel van de Raad van het IBR heeft de KVI zes inspecteurs 
niet-bedrijfsrevisoren met voldoende kennis van het beroep van 
bedrijfsrevisor, en 62 inspecteurs bedrijfsrevisoren geselecteerd om 
de kwaliteitscontroles 2014 uit te voeren.

De externe inspecteurs werden aangeduid om de kwaliteitscontroles 
uit te voeren in negen bedrijfsrevisorenkantoren die één of meerdere 
organisaties van openbaar belang controleren. In 2014 werd voorzien 
om over te gaan tot de controle van in totaal 17 dossiers van orga-
nisaties van openbaar belang.

In 2014 en begin 2015 heeft de Raad beslist om aan de KVI voor te 
stellen om vier nieuwe externe inspecteurs aan te stellen voor het 
uitvoeren van kwaliteitscontroles vanaf 2015.

UITGEVOERDE KWALITEITSCONTROLES OVER VIJF JAAR 

2.2.	Opvolging	in	2014	van	uitgevoerde	kwaliteitscontroles
De Commissie heeft de dossiers met betrekking tot de in 2013 
uitgevoerde kwaliteitscontroles geanalyseerd alsook enkele niet 
afgesloten en nog hangende dossiers en heeft beslissingsvoorstellen 
aan de Raad geformuleerd. 

Na de verslagen en de toelichtingen bij de verslagen van de inspec-
teurs te hebben onderzocht, heeft de Commissie het nodig geacht 
om voor 17 dossiers (tegenover 60 dossiers in 2013) haar analyse 
op de volgende manier aan te vullen: zeven uitnodigingen om voor 
de Commissie te verschijnen en tien schriftelijke verzoeken om in-
lichtingen aan de gecontroleerde bedrijfsrevisoren. De sterke daling 
van het aantal aanvullende verzoeken om inlichtingen is grotendeels 
het gevolg van de pre-screeningsprocedure zoals beschreven in 
punt 3.3. hierna.

Er werd aan de KVI voorgesteld om de door de Commissie in 2014 
behandelde dossiers als volgt af te sluiten (alle jaartallen samen):

2014 Actieve 
bedrijfs-
revisoren

Verhin-
derde 

bedrijfs-
revisoren

To-
taal

Toereikende controles 18 12 30
Aandachtspunten 47 0 47
Aanbevelingen 49 25 74
Vervroegde controles 8 0 8
Voorstellen tot tuchtverwijzing 9 0 9
Totaal 131 37 168

Zo toont onderstaande tabel alle bij de KVI ingediende voorstellen op 
basis van het jaar waarin de controles werden uitgevoerd. 

410

299 280

396

304

20142013201220112010
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Kwaliteitscontrole CQ2009 CQ2010 CQ2011 CQ 2012(1) CQ 2013(1)

Toereikend 73 27 38 27 17
Aandachtspunt(en) 82 65 64 49 32
Aanbeveling(en) 62 37 44 53 20
VervroegdeQC 38 20 25 12 3
Tucht 18 11 11 8 4
Subtotaal 273 160 182 149 76
Zonder voorwerp (3) 141 139 98 151 281
In behandeling 0 0 0 4 39
Totaal 414 299 280 304(2) 396(2)

 

(1)  Onvolledig, rekening houdend met de nog in behandeling zijnde en/of niet ontvangen 
dossiers.

(2)  De conclusies hebben betrekking op alle dossiers, onverminderd de individuele beslissingen 
genomen door de KVI.

(3)  De conclusies zonder voorwerp hebben betrekking op de volgende dossiers:
 I.   De ontslagname
 II.   Afwezigheid van revisorale werkzaamheden (dit is in het algemeen het geval wanneer 

het bedrijfsrevisorenkantoor deel uitmaakt van een groter geheel onderworpen aan 
een kwaliteitscontrole of wanneer dit kantoor geen enkele opdracht heeft uitgeoefend 
tijdens de referteperiode)

 III.   De bedrijfsrevisor verbonden aan een kantoor onderworpen aan de driejaarlijkse 
kwaliteitscontrole (controles van organisaties van openbaar belang), die geen OOB’s 
controleert tijdens de referteperiode 

 IV.   De bedrijfsrevisor verbonden aan een kantoor onderworpen aan de kwaliteitscontrole 
in twee fasen overeenkomstig de norm inzake de kwaliteitscontrole en die geen deel 
uitmaakt van de steekproef van individuele controles.

De beoordeling door de Commissie van de gedane vaststellingen 
verloopt sinds 2014 volgens het principe “Hoofdzaak versus Bijzaak” 
door dit te koppelen aan de volgende cruciale vraag: “Is de opinie 
van het verslag gerechtvaardigd door het dossier: onafhankelijkheid, 
voldoende controles die aangetoond worden, verslag conform met 
de normen” of nog “heeft het vastgestelde gebrek een invloed op de 
opinie?”. Zodoende zal elk gebrek aanleiding geven tot het formuleren 
van een aandachtspunt of een aanbeveling.

Het formuleren van een aandachtspunt doet geen afbreuk aan het 
algemeen toereikend karakter van de kwaliteitscontrole. Er wordt 
van de gecontroleerde verwacht dat hij tegen de eerstvolgende 
kwaliteitscontrole zal tegemoet komen aan de geformuleerde 
aandachtspunten.

Het formuleren van één of meer aanbevelingen vereist het nazicht 
achteraf (hetzij ad hoc, hetzij aan de hand van een vervroegde kwa-
liteitscontrole) of aan de aanbevelingen binnen een redelijke termijn 
een gunstig gevolg werd gegeven. De kwaliteitscontrole streeft 
een verbetering van de kwaliteit van de werkzaamheden van de 
bedrijfsrevisoren na. Ingeval het resultaat van de kwaliteitscontrole 
niet toereikend is, zal de gecontroleerde bedrijfsrevisor derhalve de 
mogelijkheid krijgen om aan te tonen dat hij – hetzij in het kader van 
de opvolging van een aanbeveling, hetzij ter gelegenheid van zijn 
vervroegde kwaliteitscontrole – een passend gevolg heeft gegeven 
aan de vastgestelde inbreuken. 

De beslissing om een vervroegde kwaliteitscontrole te organiseren 
betekent dat de gecontroleerde bedrijfsrevisor aan een volledig nieu-
we kwaliteitscontrole wordt onderworpen. Niettemin wordt daarbij 
bijzondere aandacht besteed aan de controle van de verbetering van 
de zwakke punten belicht tijdens de vorige controle. 

Indien daarentegen een bedrijfsrevisor de uit de kwaliteitscontrole 
voortvloeiende aanbevelingen niet binnen een redelijke termijn opvolgt, 
kan de Raad, afhankelijk van de ernst van de opnieuw vastgestelde 
tekortkomingen, de KVI vatten met het oog op een verwijzing naar 
de tuchtinstanties.

De Commissie kan bovenop de voorstellen tot conclusie voor kwali-
teitscontroles, aan de Raad voorstellen om in specifieke gevallen een 
terechtwijzing en/of injunctie op te leggen, en aan het Uitvoerend 
Comité, om een voorlopige ordemaatregel op te leggen.

De Raad besliste in 2014, op voorstel van de Commissie, om in 11 
dossiers andere aanvullende maatregelen te treffen:

2014
Injuncties 4
Terechtwijzingen 7
Totaal 11

De beslissingen om injuncties of terechtwijzingen op te leggen, 
hebben voornamelijk betrekking op inbreuken op de onafhankelijk-
heid van de commissaris, op de afwezigheid van het afsluiten van 
een verzekering voor burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid, 
op de afwezigheid van de bevestigingsbrief met betrekking tot de 
(geconsolideerde) jaarrekening of laattijdige ontvangst ervan, alsook 
op de niet-naleving van de norm inzake permanente vorming. Deze 
maatregelen kunnen worden toegevoegd aan een toereikende kwa-
liteitscontrole, een aanbeveling, een vervroegde kwaliteitscontrole 
of een tuchtverwijzing.

In 2014 ontving het Uitvoerend Comité twee verzoeken tot voorlopige 
ordemaatregelen met betrekking tot een kwaliteitscontrole maar hij 
heeft geen maatregelen opgelegd.

2.3.		Nazicht	van	de	ontwerpverslagen	van	de	inspecteurs	en	
mededeling	aan	de	inspecteurs	(pre-screening)

Om de behandelingstermijn van de dossiers te beperken, verzoekt 
de Commissie de inspecteurs om vóór 30 juni hun controleschema 
mee te delen en vóór 30 september een ontwerpverslag te bezorgen 
vóór mededeling hiervan aan de gecontroleerde bedrijfsrevisor. Na 
nazicht van het ontwerpverslag en van de relevante documenten, 
deelt de Commissie haar eventuele opmerkingen over kwesties die 
in het ontwerpverslag zouden kunnen ontbreken of die verduidelijkt 
dienen te worden, mee aan de inspecteur. In het laatste kwartaal van 
2014 is de Commissie vaker bijeengekomen om haar opmerkingen zo 
snel mogelijk aan de inspecteurs te kunnen meedelen.
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Op basis van de mededeling van de Commissie bezorgt de inspecteur 
zijn afgerond verslag aan de gecontroleerde bedrijfsrevisor, die dit 
verslag zal moeten goedkeuren of binnen 15 dagen zijn eventuele 
opmerkingen zal moeten doen gelden. Deze pre-screeningsprocedure 
is bedoeld om het aantal door de Commissie aangehaalde punten die 
niet in het verslag van de inspecteur werden opgenomen, tot een 
minimum te beperken om de organisatie van een onderhoud op het 
IBR of een achteraf naar de gecontroleerde bedrijfsrevisor te richten 
verzoek om inlichtingen te vermijden.

De behandelingstermijn van de dossiers wordt ook ingekort door 
middel van een nieuw modelverslag waarin de bevindingen van de 
inspecteur, de bemerkingen van de bedrijfsrevisor, de beoordeling 
van de Commissie en het voorstel van de Commissie en de Raad van 
het IBR gericht aan de KVI, geconsolideerd worden. 

Na afronding van haar werkzaamheden bezorgt de Commissie aan 
de gecontroleerde bedrijfsrevisor een verslag waarin een beslissings-
voorstel is opgenomen dat nadien, met inachtneming van de relevante 
opmerkingen van de gecontroleerde bedrijfsrevisor, aan de Raad zal 
worden meegedeeld. De gecontroleerde bedrijfsrevisor beschikt over 
een termijn van 15 dagen om zijn eventuele bemerkingen te maken. 
Zodoende wordt de gecontroleerde bedrijfsrevisor formeel in kennis 
gesteld van de vastgestelde tekortkomingen en kan hij de nodige 
maatregelen treffen om hieraan in de toekomst te verhelpen. Het 
verslag wordt vervolgens formeel door de Commissie goedgekeurd 
en aan de Raad van het IBR bezorgd. Het dossier, met inbegrip van 
het voorstel van de Raad, wordt uiteindelijk gericht aan de KVI die, 
desgevallend na een verzoek om aanvullende werkzaamheden, de 
eindbeslissing neemt ter afsluiting van de kwaliteitscontrole.

2.4.		Opvolging	van	de	uit	de	kwaliteitscontroles	voortvloeiende	
aanbevelingen

Vanuit het streven sinds vorig jaar naar een snellere opvolging van 
de aanbevelingen, en overeenkomstig artikel 33, § 5 van de wet van 
22 juli 1953, heeft de Commissie intern een lijst opgesteld van alle 
kwaliteitscontroledossiers – gaande van de kwaliteitscontroles 2007 
tot de verzending van de laatste brieven in april 2012 – die aanleiding 
hebben gegeven tot het formuleren van één of meer aanbevelingen 
(187 dossiers).

De opvolging werd als volgt georganiseerd:

1.  De Commissie is van oordeel dat de in het verleden geformuleerde 
aanbevelingen ten aanzien van bedrijfsrevisoren die aan een nieuwe 
kwaliteitscontrole werden onderworpen die inmiddels werd afge-
sloten, in dit kader door de inspecteur werden opgevolgd.

2.  De in het verleden geformuleerde aanbevelingen ten aanzien van 
bedrijfsrevisoren die een kwaliteitscontrole ondergingen in 2013 of 
2014 zullen in dit kader verder worden opgevolgd. De Commissie 

heeft deze aanbevelingen opgevolgd hoofdzakelijk aan de hand 
van verzoeken om inlichtingen gericht aan de bedrijfsrevisor of 
van een op het IBR intern uitgevoerde analyse. Een onderhoud of 
een plaatsbezoek op het kantoor van de bedrijfsrevisor kan tevens 
worden georganiseerd, alhoewel dit in het kader van het opvolgen 
van aanbevelingen nog niet heeft plaatsgehad. 

3.  De in het verleden geformuleerde aanbevelingen ten aanzien van 
bedrijfsrevisoren die normaal gezien (vanaf 2015) aan een latere 
kwaliteitscontrole zullen worden onderworpen, zullen worden 
opgevolgd door de verslaggevers die daartoe door de Commissie 
zijn aangewezen.

4.  Er dient te worden verduidelijkt dat de opvolging geldt voor de 
aanbevelingen die werden geformuleerd ten aanzien van zowel 
de actieve bedrijfsrevisoren als de bedrijfsrevisoren die tijdelijk/
wettelijk verhinderd zijn om controleopdrachten uit te voeren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de 
opvolging van de aanbevelingen, onverminderd de eindbeslissing die 
door de KVI zal worden genomen:

Resultaten opvolging  
aanbevelingen

Totaal

Opvolging 187
Resultaat

Toereikend 50
Aandachtspunt 4
Nieuwe aanbevelingen 1
Vervroegde controle 1
Terechtwijzing 4
Zonder voorwerp 11

In behandeling 24

Opvolging later gepland 92

 
Algemeen kan worden vastgesteld dat de geformuleerde aanbeve-
lingen en de opvolging ervan bijdragen tot een verbetering van de 
kwaliteit van de werkzaamheden gezien de opvolging ervan geen 
aanleiding heeft gegeven tot terechtwijzingen (behoudens de enkele 
gevallen die de naleving van de norm permanente vorming viseren) 
noch tuchtverwijzingen.

2.5.		Het	voeren	van	strategische	debatten	met	het	oog	op	de	
voortdurende	verbetering	van	de	procedures	voor	het	
uitvoeren	van	de	kwaliteitscontroles	en	het	behandelen	
van	de	verslagen

Doorheen haar vergaderingen en met het oog op een permanente 
verbetering van de kwaliteit van de werkzaamheden van de bedrijfs-
revisoren heeft de Commissie via strategische debatten volgende 
principes weerhouden:
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−  Verhoogde implicatie van de leden van de Commissie van bij de 
aanvang van de kwaliteitscontrole waardoor een snelle behandeling 
van de dossiers kan worden beoogd.

−  De beoordeling van de gedane vaststellingen verloopt volgens 
het principe “Hoofdzaak versus Bijzaak” waarbij de nadruk wordt 
gelegd op de onderbouw van de opinie (cf. punt 2.2.).

−  Optimaliseren van de volledigheid en duidelijkheid van de vast-
stellingen (via de pre-screening) (cf. punt 2.3.).

−  Uitwerking van een nieuw standaardverslag van de Commissie 
gericht aan de Raad en de KVI waarbij de gedane vaststellingen 
worden onderverdeeld in vaktechnische inbreuken, ethische 
inbreuken, inbreuken met betrekking tot de organisatie van het 
kantoor, inbreuken met betrekking tot de antiwitwaswetgeving, 
inbreuken op nationale wetgeving en andere.

−  Versterking van het tegensprekelijk karakter van de door de 
Commissie genomen beslissing middels het overmaken van deze 
beslissing, voorafgaandelijk aan de bespreking binnen de Raad, aan 
de gecontroleerde en de inspecteur. Beiden hebben een termijn 
van 15 dagen om hun eventuele opmerkingen aan de Commissie 
kenbaar te maken die vervolgens oordeelt of de eerder genomen 
beslissing dient te worden aangepast.

−  Het principe van de tweede kans blijft weerhouden, met name:
•	 een aanbeveling dient te worden opgevolgd binnen een redelijke 

termijn;
•	 het niet naleven van een aanbeveling kan aanleiding geven tot 

een injunctie, terechtwijzing, vervroegde kwaliteitscontrole of 
tuchtverwijzing;

•	 een tuchtverwijzing blijft enkel van toepassing ingeval er geen 
of onvoldoende verbetering wordt vastgesteld;

•	 elke beslissing tot tuchtverwijzing wordt in principe gevolgd 
door een vervroegde kwaliteitscontrole.

3.		Typologie	van	de	door	de	kwaliteitscontroles	aan	het	
licht	gebrachte	tekortkomingen

Voornaamste door de kwaliteitscontroles aan het licht gebrachte 
tekortkomingen die een specifieke opvolging vereisen:

1)  ontoereikende of zelfs onbestaande auditrisicoanalyse, resulterend, 
onder andere, in een controleprogramma dat onvoldoende is aan-
gepast aan de risico’s en bijzonderheden van de gecontroleerde 
onderneming;

2)  het systeem van interne controle van de onderneming wordt 
onvoldoende geanalyseerd en/of onvoldoende verband tussen 
de bevindingen inzake interne controle en de latere organisatie 
van de controle;

3)  de externe confirmatieprocedure wordt als controlemiddel 
onvoldoende, onjuist en/of onvolledig toegepast. Bijvoorbeeld 
miskenning van de basisvoorwaarden van de procedure of het 
gebrek aan alternatieve controlemethoden indien geen antwoord 
wordt ontvangen op confirmatieverzoeken;

4)  het niet in acht nemen van de norm inzake de bevestigingen van 
de leiding (bevestigingsbrief);

5)  het niet in acht nemen van de norm inzake permanente vorming;

6)  het niet naleven van de onafhankelijkheidsregels (cf. Wetboek 
van vennootschappen, wet van 22 juli 1953 en hun besluiten, norm 
inzake bepaalde aspecten verbonden aan de onafhankelijkheid 
van de commissaris); 

7)  onvoldoende vervullen van de identificatieplicht van de cliënt 
voorgeschreven door de antiwitwaswetgeving;

8)  het onvoldoende formaliseren en documenteren van de contro-
lewerkzaamheden;

9)  het niet vermelden in het commissarisverslag van het niet naleven 
van bepaalde wettelijke verplichtingen;

10)  het niet in acht nemen van de controlenormen met betrekking 
tot het controleverslag;

11)  het niet in acht nemen van de normen voor bijzondere opdrachten.

4.		Controleleidraden	overeenkomstig	de	ISA’s
De ISA controleleidraden (boek 1: controle van de interne organisatie 
van het kantoor en boek 2: controle van dossiers inzake wettelijke 
opdrachten) werden gebruikt in het kader van de kwaliteitscontroles 
uitgevoerd in 2014 bij bedrijfsrevisoren die organisaties van openbaar 
belang (kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beurs-
genoteerde vennootschappen) controleren. De controleleidraad 
(boek 1) werd ook gebruikt in het kader van de kwaliteitscontroles 
uitgevoerd in 2014 bij bedrijfsrevisorenkantoren die aan een controle 
zijn onderworpen in twee fasen (bedrijfsrevisorenkantoren met 
minstens tien bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die bevoegd 
zijn om het kantoor te vertegenwoordigen, waarvan slechts enkele 
daadwerkelijk zullen worden gecontroleerd indien de analyse van het 
systeem van interne kwaliteitscontrole zoals ingevoerd binnen het 
kantoor, een positief resultaat oplevert).

Vanaf 2015 zal de toepassing van deze ISA controleleidraden worden 
uitgebreid tot alle kwaliteitscontroles mits evaluaties en, in voor-
komend geval, aanpassingen. De leidraden zijn beschikbaar op de 
website van het IBR.

https://www.ibr-ire.be/nl/het_beroep/toezicht_en_kwaliteitscontrole/leidraden/Pages/default.aspx
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SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitter Vincent	ETIENNE	
Plaatsvervangend
Voorzitter Dirk	SMETS	
Effectieve leden   Peter	COOX,	Bernard	de	GRAND	RY,	Xavier	DOYEN,	Hugues	FRONVILLE,	Bernard	GABRIELS,	Roland	JEANQUART,	

Philip	MAEYAERT,	Bernard	ROUSSEAUX,	Régis	VAN	CAILLIE	en	Peter	WEYERS	
Secretariaat   Julie	BOGDAN,	Stéphane	FOLIE,	Isabelle	MEUNIER,	Aurélie	MORSA	en	Celestine	VAN	REYBROECK	(sinds oktober 2014)
	 Tot augustus 2014:	Dirk	COUDIJZER	en	Bart	VAN	HAVER

TOEZICHT

Vincent	ETIENNE,	
Raadslid, Voorzitter van de Commissie van Toezicht 

MISSIE 
De Commissie van Toezicht is wettelijk belast met het 
toezicht op de goede uitvoering door de bedrijfsrevisoren 
van de hen toevertrouwde opdrachten. Zij voert haar 
werkzaamheden uit met inachtneming van een koninklijk 
besluit en haar werking werd vastgelegd in een intern 
reglement.

MEER	INFORMATIE:

https://www.ibr-ire.be/nl/het_beroep/toezicht_en_kwaliteitscontrole/Pages/default.aspx
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«De Commissie heeft beslist om in 2014 het 
onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit 
van de werkzaamheden en het aantal door de 
bedrijfsrevisoren gepresteerde uren in het kader 
van de commissarismandaten te hervatten.»
Vincent ETIENNE -Voorzitter van de Commissie van Toezicht

1. Activiteiten van de Commissie 
De Commissie houdt toezicht op de onafhankelijkheid van de com-
missarissen, analyseert de ontvangen klachten, onderzoekt de com-
missarismandaten in vennootschappen die failliet werden verklaard, 
alsook alle andere aspecten die verband houden met de kwaliteit van 
de controlewerkzaamheden. 

Haar activiteiten hebben betrekking op enerzijds de informatiedossiers 
en anderzijds de toezichtdossiers.

De informatiedossiers zijn gericht op het inwinnen van inlichtingen, 
hetzij over een specifiek dossier, hetzij in het algemeen over bepaalde 
activiteiten. 

De toezichtdossiers worden hoofdzakelijk geopend op basis van 
klachten of naar aanleiding van informatiedossiers die aanvullende 
werkzaamheden vereisen. De effectieve onderzoekshandelingen 
worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk 
besluit toezicht en kwaliteitscontrole.

In 2014 heeft de Commissie 68 toezichtdossiers geopend met als 
oorsprong:

 Klacht  22

 Faillissement 16

  Jaarlijkse  
mededeling 

1

 QC 2

 Huiszoeking 1

 IBR 7

 Mededeling 3

 Honoraria 15

 FSMA 1

1.1.	Onderzoek	van	de	klachten
Het IBR is bevoegd om de klachten te behandelen die betrekking 
hebben op handelingen van bedrijfsrevisoren die gesteld zouden 
zijn in strijd met wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de 
onafhankelijkheid, op technische gebreken met betrekking tot wet-
telijke en beroepsnormen alsook op eventueel onwaardig gedrag van 
een bedrijfsrevisor.

In 2014 heeft de Commissie 22 ontvankelijke klachten ontvan-
gen [  1] waarvoor een toezichtdossier werd geopend met het oog 
op onderzoek.

1.2.	Analyse	van	de	kwaliteit	van	de	werkzaamheden
De Commissie van Toezicht heeft vanaf 2009 een onderzoek verricht 
naar de relatie tussen de kwaliteit van de werkzaamheden en het 
aantal door de bedrijfsrevisoren gepresteerde uren in het kader van 
de commissarismandaten. Deze analyse beoogde na te gaan, over-
eenkomstig artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen, of 
de bedrijfsrevisoren voldoende uren presteren om een kwalitatieve 
revisorale controle uit te voeren, rekening houdende met de aard 
en de complexiteit van de te controleren entiteit. Onvoldoende 
gepresteerde uren, die aanleiding geven tot “lage erelonen”, kun-
nen immers een aanwijzing zijn dat de werkzaamheden niet aan de 
kwaliteitseisen voldoen. 

In februari 2013 heeft het Auditoraat bij de Belgische Mede- 
dingingsautoriteit een onderzoek ingesteld naar de naleving van de 
mededingingsregels in het kader van de werkzaamheden van het 
IBR, waarna de Raad van het IBR beslist heeft om het onderzoek 
van deze dossiers op te schorten. 

Aangezien het Auditoraat bij de Belgische Mededingingsautoriteit 
eind 2013 het gevoerd onderzoek tegen het IBR seponeerde, heeft 
de Raad beslist om in 2014 het onderzoek naar de relatie tussen de 
kwaliteit van de werkzaamheden en het aantal door de bedrijfsre-
visoren gepresteerde uren in het kader van de commissarismandaten 
te hervatten.

Er werd een brief gericht aan de bedrijfsrevisoren die melding hadden 
gedaan van mandaten waarvoor de Commissie zich op basis van 
de doorgevoerde verklaringen kon afvragen of de kwaliteit van de 
vereiste werkzaamheden toereikend was.

Na analyse van de antwoorden heeft de Commissie van Toezicht 
beslist om 15 toezichtdossiers te openen. De betrokken bedrijfsre-
visoren zullen na afloop van de controle van de jaarrekening 2014 van 
de betrokken vennootschap opnieuw worden gecontacteerd via een 
onderhoud op het IBR of een plaatsbezoek.

Er werden bijkomende inlichtingen ingewonnen bij 12 bedrijfsrevisoren 
wiens antwoorden niet toereikend waren voor de Commissie om 
een eindbeslissing te nemen omtrent de eventuele opening van een 
toezichtdossier.

1 De Commissie ontving ook twee klachten die niet-ontvankelijk werden verklaard omdat zij 
betrekking hadden op personen die niet meer de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hadden en 
dus niet langer onder de bevoegdheid van de Commissie van Toezicht vielen.
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Het systematisch onderzoek zal in 2015 worden voortgezet.

In 2014 werd aan 13 bedrijfsrevisoren een terechtwijzing opgelegd 
omdat zij geen mandaatmeldingen hadden verricht.

1.3.		Systematische	analyse	van	de	commissarismandaten	in	
vennootschappen	die	failliet	werden	verklaard

De vennootschappen die failliet werden verklaard vormen een perma-
nent aandachtspunt van de Commissie van Toezicht. De Commissie 
van Toezicht voert sinds een aantal jaren een systematische analyse 
van de jaarrekening en de commissarisverslagen van failliet verklaarde 
vennootschappen uit, gericht op het onderzoeken van de naleving 
door de commissaris van wettelijke en normatieve bepalingen op 
het vlak van de controle op de continuïteit van de onderneming. 

In 2014 heeft de Commissie van Toezicht deze systematische analyse 
voortgezet. Zij heeft 85 dossiers onderzocht en op basis van deze 
systematische analyse werden 56 informatiedossiers geopend om 
bijkomende informatie bij de betrokken bedrijfsrevisoren in te winnen. 
In 16 gevallen werd vervolgens een toezichtdossier geopend om 
een grondiger onderzoek uit te voeren in het licht van de tijdens de 
informatiefase vastgestelde elementen. 

Een dossier geopend in het kader van deze analyse heeft het voorwerp 
uitgemaakt van een voorstel tot verwijzing naar de tuchtinstanties.

Over het algemeen stelt de Commissie, naar aanleiding van deze 
werkzaamheden, een toename van de door bedrijfsrevisoren af-
geleverde verklaringen zonder voorbehoud met betrekking tot de 
continuïteitsproblematiek, vast.

1.4.		Systematische	analyse	van	de	jaarlijkse	mededelingen	van	
de	bedrijfsrevisoren

De Commissie van Toezicht verricht doelgerichte controles op de 
jaarlijkse mededeling die de bedrijfsrevisoren aan het IBR dienen 
over te maken. 

Aan de hand van de jaarlijkse mededeling gaat de Commissie van 
Toezicht na:
•	of er aanwijzingen zijn van eventuele onafhankelijkheidsproblemen;
•	of de bedrijfsrevisoren de deontologische verplichting om een 

verzekeringspolis inzake hun burgerlijke aansprakelijkheid af te 
sluiten, hebben nageleefd;

•	of de kantoorgegevens overeenstemmen met de gegevens opge-
nomen in het openbaar register en of er geen inconsistenties zijn 
met bepaalde gegevens waarover het IBR reeds beschikt;

•	of de bedrijfsrevisor betrokken is bij een gerechtelijke, tuchtrech-
telijke of administratieve procedure.

In 2014 werd één toezichtdossier geopend naar aanleiding van de 
jaarlijkse mededelingen, dat nog niet werd afgesloten.

Er werden 12 terechtwijzingen opgelegd als gevolg van het ontbreken 
van de jaarlijkse mededeling.

1.5.	Systematische	analyse	van	de	persartikels
De Commissie van Toezicht heeft in 2014 de systematische analyse van 
persartikels die betrekking hebben of kunnen hebben op bedrijfsre-
visoren, voortgezet. De Commissie besteedt bijzondere aandacht aan 
aanwijzingen van inbreuken op beroeps- en deontologische normen.

Geen enkel toezichtdossier werd geopend naar aanleiding van deze 
analyse.

1.6.		Opvolging	van	gerechtelijke,	tuchtrechtelijke	en	adminis-
tratieve	procedures

De Commissie van Toezicht houdt een permanente lijst bij van de 
hangende gerechtelijke, tuchtrechtelijke en administratieve proce-
dures en vorderingen ingesteld tegen bedrijfsrevisoren waarvan zij 
kennis heeft gekregen.

De bedrijfsrevisoren zijn wettelijk gehouden om informatie over tegen 
hen ingestelde hangende procedures en vorderingen die betrekking 
hebben op de uitoefening van hun beroep mede te delen. Daarnaast 
moeten zij de Commissie van Toezicht jaarlijks op de hoogte houden 
van de verdere evolutie van deze procedures. De Commissie kan een 
onderzoek starten naar de naleving van de beroepsverplichtingen, 
ongeacht het verloop van de gerechtelijke procedure. Momenteel 
zijn er acht hangende procedures waarvoor een toezichtdossier vóór 
2014 werd geopend. 

De Commissie van Toezicht onderzoekt, in de mate van het mogelijke, 
het dossier om de eventuele inbreuken op de beroepsregels op te 
sporen. Krachtens de autonomie van de tuchtprocedure ten aanzien 
van de strafprocedure, is het IBR, in geval van vaststelling van be-
roepstekortkomingen, gerechtigd om de tuchtprocedure in te stellen 
zonder het resultaat van de strafprocedure te moeten afwachten. In 
de loop van 2014 werd het IBR in kennis gesteld van de verwikkeling 
van twee bedrijfsrevisoren in een nieuwe gerechtelijke procedure. 
In 2014 werd een toezichtdossier geopend met betrekking tot een 
melding verricht vóór 2014 en dit als gevolg van de evolutie van de 
gerechtelijke procedure.

De Commissie wordt eveneens op de hoogte gebracht van de binnen 
bedrijfsrevisorenkantoren verrichte huiszoekingen, aan de hand van 
het verslag opgesteld door de vertegenwoordiger van de Raad die 
deze huiszoekingen bijwoont. In het merendeel van de gevallen wordt 
vastgesteld dat de huiszoeking enkel ten doel heeft documenten van 
de entiteit/cliënt van een bedrijfsrevisor in beslag te nemen en dat 
de bedrijfsrevisor geenszins betrokken is bij de feiten die aanleiding 
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geven tot het strafrechtelijk onderzoek. 

In 2014 werd er geen enkel toezichtdossier geopend naar aanleiding 
van een huiszoeking.

1.7.	Toezichtsactiviteiten	uitgevoerd	op	verzoek	van	de	KVI
Op verzoek van de KVI heeft de Commissie de transparantieversla-
gen opgesteld door bedrijfsrevisoren of bedrijfsrevisorenkantoren 
overeenkomstig artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende 
oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, beoordeeld.

Dit onderzoek had hoofdzakelijk ten doel zich te vergewissen van 
de naleving van de verplichting om een transparantieverslag op te 
stellen. Er werd ook overgegaan tot een prima facie beoordeling 
van de in de diverse transparantieverslagen opgenomen gegevens.

Naar aanleiding van dit onderzoek werden drie toezichtdossiers 
geopend[  1].

1.8.	Andere	werkzaamheden	van	de	Commissie
De overige onderzoeken kunnen als volgt worden samengevat:

Oorsprong In 2014 geopende dossiers
Commissie Kwaliteitscontrole 2
Mededeling FSMA 1
Meldingen door een derde of een 
bedrijfsrevisor

3

Interne bronnen 7

De dossiers vanwege de Commissie Kwaliteitscontrole betreffen 
de opvolging van haar bevindingen inzonderheid op het vlak van de 
onafhankelijkheidsvereisten teneinde zich ervan te vergewissen dat 
de tekortkoming snel wordt opgelost zonder de periodiciteit van de 
volgende kwaliteitscontrole te moeten afwachten.

De meldingen door een derde betreffen de tekortkomingen vanwege 
een bedrijfsrevisor, vastgesteld door een derde partij. Deze worden 
systematisch door de Commissie van Toezicht onderzocht.

De dossiers waarvan de oorsprong een interne bron van het IBR is, 
zijn voornamelijk opgesplitst in administratieve dossiers (bijdragen, 
gegevens in het openbaar register en/of het elektronisch dossier of 
nog dossiers die werden geopend in het kader van de beoordeling 
van de transparantieverslagen) en in dossiers die werden geopend 
naar aanleiding van feiten vastgesteld in andere verwante dossiers.

1 Statistisch gezien vinden deze dossiers hun oorsprong in een interne bron cf. punt 1.8. 

2.	Resultaten	van	de	toezichtwerkzaamheden
Hieronder wordt een tabel opgenomen die de wijzigingen in het 
aantal toezichtdossiers weergeeft.

2010 2011 2012 2013 2014
# dossiers op 01.01 111 110 122 97 54
# nieuwe dossiers 98 85 47 43 68
# heropende dossiers 0 0 8 5 4
# gesloten dossiers 99 73 80 91 41
# dossiers op 31.12 110 122 97 54 85

De door de Commissie in 2014 behandelde dossiers hebben het IBR 
ertoe gebracht in een aantal gevallen een specifiek onderzoek te 
organiseren:

2014
Uitnodigingen om voor de Commissie te 
verschijnen

23

Plaatsbezoeken 7
Totaal 30

Na afloop van haar werkzaamheden met betrekking tot de specifieke 
dossiers heeft de Commissie 41 dossiers als volgt afgesloten:

Afgesloten dossiers 2010 2011 2012 2013 2014
Klassement 69 53 50 69 30

Klachtendossiers[2] 16 20 6
Niet-klachten dossiers 41 49 24

Terechtwijzing 7 10 19 11 2
Klachtendossiers[2] - - - 2 0
Niet-klachten dossiers - - - 9 2

Tucht 23 10 11 11 9
Klachtendossiers[2] 2 2 2
Niet-klachten dossiers 9 9 7

99 73 80 91 41

2 Dossiers ter goedkeuring voor te leggen aan de KVI.
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1.	Het	sluitstuk	van	de	toezichtsactiviteiten
In artikel 3 van de wet van 22 juli 1953 stelt de wetgever dat het doel van 
het IBR o.m. bestaat in het uitoefenen van toezicht op de “behoorlijke uit-
voering” van de beroepswerkzaamheden die de bedrijfsrevisoren vervullen.

De tuchtinstanties vormen het sluitstuk van het (publiek) toezicht 
en vervullen hun rol met inachtneming van de rechten van de 
verdediging waarop de bedrijfsrevisor aanspraak kan maken. De 
samenstelling van de tuchtinstanties is gemengd (bij meerderheid 
door personen extern aan het beroep), d.w.z. beroepsmagistraten die 
worden bijgestaan door bedrijfsrevisoren en/of leden extern aan het 
beroep. Die samenstelling vormt een waarborg voor objectiviteit én 
techniciteit. De tuchtinstanties zijn daarom in staat om de kwaliteit 
van de rechtspraak te waarborgen en leveren een wezenlijke bijdrage 
tot de verbetering van de dienstverlening van de bedrijfsrevisoren.

2.	De	verplichting	om	beter	te	doen	in	de	toekomst
Algemeen wordt aan tuchtrechtelijke vervolgingen verweten dat 
deze uitsluitend gericht zijn op beteugeling van foutief gedrag. Naar 
analogie met het strafrecht wordt in het tuchtrecht traditioneel 
minder aandacht besteed aan de verbetering van de dienstverlening 
of het gedrag van de beroepsbeoefenaar.

Hoewel de verplichting om zich als beroepsbeoefenaar te verbeteren 
geen schriftelijke verwoording vindt in de bestaande reglementering, 
wordt de “herhaling” van (gelijkaardige) fouten en tekortkomingen soms 
kwalijk genomen aan de bedrijfsrevisor. Daarbij is niet altijd duidelijk welke 
het aandeel is van de herhaling bij de tuchtrechtelijke sanctionering. Toch 
kan het gebeuren dat een tuchtinstantie bij het bepalen van de strafmaat 
nadrukkelijk verwijst naar de herhaling van inbreuken die eerder al aan 
bod kwamen voor de tuchtinstanties. In het bestaand tuchtrecht wordt 
echter geen aandacht besteed aan de recidive.

De tuchtrechtspraak leent zich maar moeilijk tot een didactische bena-
dering van tekortkomingen waarbij verbetering van de dienstverlening 
een meer centrale plaats zou innemen. De vaak strikt juridische en 
procedurele aanpak staat een meer educatieve invalshoek in de weg.

In het bestaand kader van de kwaliteitscontrole, ver vóór er van 
tuchtverwijzing sprake is, kan de herhaling van inbreuken leiden tot 
bijvoorbeeld een “vervroegde kwaliteitscontrole” (Normen inzake de 
kwaliteitscontrole zoals in werking getreden op 15 september 2008) 
die de minimale periodiciteit van de kwaliteitscontrole wijzigt (drie 
jaar of zes jaar naargelang het al dan niet entiteiten van openbaar 
belang zijn die gecontroleerd worden, zoals voorgeschreven door 
artikel 33 § 1 en § 3 van de wet van 22 juli 1953).

3.	Het	doeltreffend	afdwingen	van	tuchtsancties
Een schrapping of een schorsing van méér dan één maand (ongeacht 
of deze de natuurlijke persoon of het kantoor treft) geeft aanleiding 

tot een ingrijpende nevensanctie. De bedrijfsrevisor wordt er dan 
immers reglementair toe verplicht (artikel 31 van het KB van 26 
april 2007) vanaf de eerste dag van de schorsing, aan de klanten 
waarvoor hij op dat ogenblik een revisorale opdracht uitvoert, per 
aangetekende brief mee te delen dat hij verder onbeschikbaar is voor 
het vervullen van revisorale opdrachten gedurende de periode zoals 
vastgesteld door de definitief geworden tuchtbeslissing. Van deze 
aangetekende brieven dient de bedrijfsrevisor nog dezelfde dag een 
kopie over te maken aan de Raad.

Voor zover bekend staat op het niet-naleven van deze informatie-
verplichting naar klanten geen specifieke sanctie en kan hier enkel 
opnieuw tuchtrechtelijk worden opgetreden wegens onwaardig gedrag.

Volledigheidshalve dient toegevoegd te worden dat de schorsing 
uiteraard op de totaliteit van de beroepsactiviteiten betrekking 
heeft. Het is de bedrijfsrevisor bijgevolg verboden om beroepsma-
tige handelingen te stellen. Bijgevolg is het hem eveneens verboden 
opdrachten, waarin zijn boekhoudkundige en financiële deskundigheid 
zou worden aangewend, te aanvaarden of verder te zetten.

Het niet respecteren van het verbod tot uitoefening van de beroeps-
activiteit is een strafrechtelijke inbreuk, een wanbedrijf dat strafbaar 
gesteld is in artikel 78 § 1 van de wet van 22 juli 1953.

ACTIVITEITEN	VAN	HET	IBR	IN	VERBAND	MET	TUCHT
2010 2011 2012 2013 2014

Beslissing tot tuchtverwijzing 
door de KVI

24 14 26 18 19

Oorsprong kwaliteitscontrole 9 8 15 6 13
Oorsprong toezicht 11 5 5 8 6
Oorsprong administratief 4 1 6 4 0

Tussenkomst van de Raad in 
tuchtdossiers

Tuchtcommissie 14 11 22 16 19
Commissie van Beroep 13 9 10 13 13

Tussenkomst in Cassatiedossiers 1 1 1 1 /

Tussenkomst in burgerlijke en 
administratieve procedures 

5 0 2 1 1

TUCHT

MEER	INFORMATIE:

https://www.ibr-ire.be/nl/het_beroep/publiek_toezicht/organen/Pages/default.aspx
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De door de Raad goedgekeurde omzendbrieven, adviezen en medede-
lingen, die hierna worden opgesomd, dragen bij tot de ontwikkeling van 
de rechtsleer, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953. De 
berichten met betrekking tot activiteiten, openbare raadplegingen, enz. 
worden hier niet opgenomen.

Deze documenten zijn te vinden op de website www.ibr-ire.be, onder 
de rubriek Regelgeving/Rechtsleer.

Omzendbrieven	aan	de	bedrijfsrevisoren
1.  Omzendbrief 2014/01 - Vlaams Rekendecreet – Handleiding van de 

boekhoudregels als referentiekader voor de in Vlaamse entiteiten toe 
te passen boekhoudregels (5 maart 2014)

2.  Omzendbrief 2014/02 - Bijzonderheden verbonden aan de toepas-
sing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220 
(2 september 2014)

3.  Omzendbrief 2014/03 - Verduidelijking van de termen “relevante 
ethische voorschriften” van de internationale standaard ISQC 1 (2 
september 2014)

4.  Omzendbrief 2014/04 - Rekendecreet en single audit - richtlijnen voor 
de opmaak van de management letter (4 september 2014)

Adviezen	van	de	Raad	van	het	IBR
1.  Advies 2014/01 - Interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van 

het Wetboek van vennootschappen (26 maart 2014)

2.  Advies 2014/02 - Begrip ernstige fiscale fraude in de antiwitwaswet 
(15 april 2014)

3.  Advies 2014/03 - Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie: - uitbreiding van de alarmbelprocedure tot de 
vzw’s, ivzw’s en stichtingen (artikel 138 van het Wetboek van ven-
nootschappen) - bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw), 
het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad van bestuur 
(stichting) - aanwezigheid van de commissaris op de algemene 
vergaderingen (25 juni 2014)

Mededelingen	aan	de	bedrijfsrevisoren
1.  Mededeling 2014/01 - Richtsnoeren van de CFI voor ondernemingen 

en personen bedoeld in artikelen 2, § 1, 3 en 4 van de anti-witwaswet 
van 11 januari 1993 - Melding van informatie aan de CFI (30 januari 2014)

2.  Mededeling 2014/02 - Wet van 22 november 2013 tot wijziging van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de beta-
lingsachterstand bij handelstransacties - Aandachtspunten voor de 
bedrijfsrevisoren (31 januari 2014)

3.  Mededeling 2014/03 - Vlaams decreet van 22 november 2013 betreffende 
deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector - Aandachtspunten 
voor de bedrijfsrevisoren (3 februari 2014)

4.  Mededeling 2014/04 - Wet van 22 november 2013 tot wijziging van 
het Wetboek van Vennootschappen – waarborgen van de schuldeisers 
bij een kapitaalherschikking (4 maart 2014)

5.  Mededeling 2014/05 - Melding van commissarismandaten in or-
ganisaties van openbaar belang en het jaarlijks meedelen van het 
transparantieverslag (6 maart 2014)

6.  Mededeling 2014/06 - Verduidelijking van de gegevens opgenomen 
in het openbaar register (2 april 2014)

7.  Mededeling 2014/07 - Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen 
- opheffing van de leeftijdsgrens voor de bedrijfsrevisoren (26 juni 2014)

8.  Mededeling 2014/08 - Wetboek van economisch recht (14 juli 2014)

9.  Mededeling 2014/09 - Minimumvereisten van de commissarisopdracht 
in Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebe-
drijven (APB’s) (3 oktober 2014)

10.  Mededeling 2014/10 - 1. Nazicht door de bedrijfsrevisor van de 
sociale balans 2. Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van 
de werknemers (K.B. en M.B. van 25 april 2014) (29 oktober 2014)

11.  Mededeling 2014/11 - Invoeren van een statuut van “financieel planner” 
(7 november 2014)

12.  Mededeling 2014/12 - Dematerialisatie van effecten- Nieuwe opdracht 
voor de bedrijfsrevisoren (2 december 2014)

13.  Mededeling 2014/13 - Dekking van de kwaliteitsbeoordelingsop-
drachten (ISQC 1) door de collectieve verzekering tot dekking van de 
beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren (19 december 2014)
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Deel 3 - Activiteiten onder publiek toezicht

ACV	 Algemeen Christelijk Vakverbond
AGB Autonoom Gemeentebedrijf
APB Autonoom Provinciebedrijf
AUEB Aantal Uren Equivalent Bedrijfsrevisor
BBC Beleids- en beheerscyclus 
BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten
CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen
CFI Cel voor Financiële Informatieverwerking
CNCC Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 

(Frankrijk)
COC Commissie van de openbare comptabiliteit
CVBA Coöperat ieve vennootschap met  beperk te 

aansprakelijkheid
DGO Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en 

Humanitaire Hulp
EC Europese Commissie
EPSAS European Public Sector Accounting Standards
ESR-2010 Europees rekeningenstelsel 2010
EU Europese Unie
FAG Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen 

van geld
FEE Fédération des Experts Comptables Européens
FIDEF Fédération Internationale des Experts-comptables 

Francophones
FOD Federale Overheidsdienst
FSMA Financial Services and Markets Authority
HEC-ULg Ecole de Gestion de l’Université de Liège
HREB Hoge Raad voor de Economische Beroepen
IAASB International Auditing and Assurance Standards Board
IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
IAESB International Accounting Education Standards Board
IAS International Accounting Standards
IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren
ICCI Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat
ICHEC ICHEC Brussels Management School
IFAC International Federation of Accountants 
IFRS International Financial Reporting Standards 
IPSAS International Public Sector Accounting Standards
IPSASB International Public Sector Accounting Standards Board

ISA International Standard on Auditing
ISAR International Standards of Accounting and Reporting 

- (internationale standaarden voor jaarrekeningen en 
jaarverslaggeving)

ISQC International Standard on Quality Control 
ISRE International Standard on Review Engagements
IVZW Internationale vereniging zonder winstoogmerk
KB Koninklijk besluit
KMO Kleine en middelgrote ondernemingen
KU	Leuven Katholieke Universiteit Leuven
KVI Kamer van verwijzing en instaatstelling
MB Ministerieel besluit
NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

(Nederland)
NBB Nationale Bank van België
NGO Niet-gouvernementele organisatie
NOREA Beroepsorganisatie van IT-auditors (Nederland)
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OEC Ordre des Experts-Comptables (Frankrijk)
OISZ Openbare instellingen van sociale zekerheid
OOB Organisatie van openbaar belang
PCAOB Public Company Accounting Oversight Board
PE-KE	 Petites Entités – Kleine Entiteiten
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
SEC Securities and Exchange Commission (US)
SME Small and Medium Entities
SMP Small and Medium Practices
SP Sole and Small Practitioners
TUACC TweetupAccountants (Nederland)
UA Universiteit Antwerpen
UCL Université catholique de Louvain
UGent Universiteit Gent
ULB Université libre de Bruxelles
ULg	 Université de Liège
UNamur Université de Namur
UNCTAD Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en 

ontwikkeling 
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
VZW Vereniging zonder winstoogmerk
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