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Dit advies beoogt een toelichting te geven bij de organisatie van een 
kwaliteitscontrole. 

Dit advies van de Raad van het IBR wordt gericht aan zijn leden, 
onverminderd de wettelijke en reglementair bepaalde bevoegdheden enerzijds 
toegewezen aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling welke de 
eindverantwoordelijkheid draagt onder meer inzake kwaliteitscontrole, en 
anderzijds aan de externe inspecteurs bevoegd voor de uitvoering van de 
kwaliteitscontroles van bedrijfsrevisoren die wettelijke controles van 
jaarrekeningen in organisaties van openbaar belang uitvoeren (overeenkomstig 
artikel 2 van de wet van 22 juli 1953)_ 

Gezien een aantal elementen opgenomen in onderhavig advies niet over een 
specifieke wettelijke basis beschikken, zullen deze het voorwerp uitmaken van 
een evaluatie teneinde eventuele aanpassingen aan het huidig wettelijk, 
reglementair en normatief kader te kunnen identificeren. Deze evaluatie zal 
door de Raad van het IBR worden meegedeeld aan de geïnteresseerde organen 
van publiek toezicht, met inbegrip van hun coördinatieorgaan, nadat 
onderhavig advies toepassing heeft gekend gedurende één jaar. 

1 De adviezen, die geen bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad 
van het Instituut en laten in bet bijzonder de bedrij fsrevisoren toe om de standpunten vooraf te 
kennen die de Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de 
Koning bij K.B. 21 april 2007, SS 27 april 2007, p. 22890). De adviezen houden de 
interpretaties in die de Raad van het Instituut ontwikkelt in het kader van een bepaalde 
wetgeving, besluit, norm of aanbeveling, maar tevens bet standpunt inzake om het even welk 
document dat van belang is voor het beroep van bedrijfsrevisor. Deze worden openbaar 
gemaakt op de website van het Instituut) www.ibr-ire.be. 
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1. De Normen inzake de kwaliteitscontrole werden aangenomen door de Raad 
op 11 april 2008 en goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische 
Beroepen op 2 juli 2008 en door de Minister die bevoegd is voor Economie op 
9 september 2008. Deze normen zijn van toepassing sinds 15 september 2008 
(datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad). 

De inhoud van de normen inzake de kwaliteitscontrole is verschenen via de 
link http://www.ibr-ire.be/nedldownload.aspx?type=3&id=3771 &file=9196 en 
is tevens terug te vinden in het Vademecum 2009 Deel I: Rechtsleer (blz. 232). 

Gezien het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole, goedgekeurd 
door de Raad van 2 oktober 2009 en in 2009 onderworpen aan een openbare 
raadpleging, niet werd goedgekeurd en overwegende dat het raadzaam is 
rekening te houden met bepaalde interpretatiemoeilijkheden bij de toepassing 
van de normen van 11 april 2008, meer bepaald wanneer een bedrijfsrevisor 
tot een netwerk behoort, oordeelde de Raad volgend advies uit te brengen. 

De kwaliteitscontrole op het niveau van het netwerk 

2. Paragraaf 1.3 van voormelde normen stelt: "in het geval van een unaniem 
akkoord van de leden in België van een netwerk van bedrijftrevisoren, kan de 
kwaliteitscontrole georganiseerd worden op hel niveau van de 
bedrijftrevisoren van hel netwerk in België in plaals van dal van de 
bedrijfsrevisoren die er deel van uitmaken. Deze keuze moel middels een 
gezamenlijk verzoek van de leden bedrijftrevisoren van het netwerk in België 
aan de Raad worden overgemaakt." 

De Raad wenst volgende verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot de 
interpretatie van deze paragraaf: 

2.1. De gebruikmaking door de bedrijfsrevisoren van de optie om te worden 
gecontroleerd op het niveau van het netwerk waartoe zij behoren veronderstelt 
het voorafgaandelijk bestaan binnen voormeld netwerk van een gezamenlijke 
controlemethodologie en een systeem van interne kwaliteitscontrole. Bij het 
overmaken van het in paragraaf 1.3 van voormelde normen bedoeld gezamenlijk 
verzoek met betrekking tot de organisatie van de kwaliteitscontrole op het niveau 
van het netwerk zullen de betrokken bedrijfsrevisoren door de Commissie 
Kwaliteitscontrole worden verzocht te bevestigen dat zij een gezamenlijke 
controlemethodologie hanteren en dat een systeem van interne kwaliteitscontrole 
op het niveau van het netwerk werd uitgebouwd. 
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2.2. De gebruikmaking door de bedrijfsrevisoren van de optie om te worden 
gecontroleerd op het niveau van een netwerk veronderstelt de organisatie van de 
kwaliteitscontrole op het niveau van het geheel van de bedrijfsrevisoren 
behorende tot dit netwerk. Er wordt dus niet overwogen om over te gaan tot de 
organisatie van kwaliteitscontroles op het niveau van onderdelen van dit netwerk. 

Er kan evenwel worden toegestaan dat bedrijfsrevisoren die een netwerk 
vervoegen, verzoeken om te kunnen genieten van een termijn van maximum drie 
jaar alvorens te worden opgenomen in de organisatie van de kwaliteitscontrole 
van het nieuwe netwerk waartoe zij behoren. Ondertussen zullen de 
bedrijfsrevisoren individueel worden gecontroleerd of, in voorkomend geval, op 
het niveau van het bedrijfsrevisorenkantoor waartoe zij behoren. Indien deze 
bedrijfsrevisoren binnen de hierboven vermelde periode van drie jaar er nog niet 
voor hebben geopteerd om hun kwaliteitscontrole te laten doorgaan op het niveau 
van het netwerk waartoe zij behoren, zal de kwaliteitscontrole van alle 
bedrijfsrevisoren die tot dit netwerk behoren, opnieuw worden georganiseerd op 
het niveau van elke individueel beschouwde bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon 
of bedrijfsrevisorenkantoor). 

2.3. Het in paragraaf 1.3 van voormelde normen bedoeld gezamenlijk verzoek 
moet door de betrokken bedrijfsrevisoren worden overgemaakt uiterlijk op 
31 januari van het jaar waarin de kwaliteitscontrole moet plaatsvinden. Dit 
verzoek blijft onbeperkt geldig behalve indien het wordt herroepen door één of 
ander lid van het netwerk uiterlijk op 31 januari van het jaar waarin de volgende 
kwaliteitscontrole wordt verondersteld plaats te vinden. 

Voor het eerste jaar van toepassing van onderhavig advies wordt de datum van 
31 januari vervangen door 30 april. 

Kwaliteitscontrole van de bedrijfSrevisoren en. in voorkomend geval, van de 
netwerken wanneer hun activiteit permanente controleopdrachten bij 
organisaties van openbaar belang betreft. 

3. Paragraaf 3 van voormelde normen stelt: "De bedrijfsrevisoren moeten hun 
beroepsactiviteit ten minste om de zes jaar aan een kwaliteitscontrole 
onderwerpen. De bedrijfsrevisoren die in één of meerdere organisaties van 
openbaar belang permanente controleopdrachten uitoefenen moeten echter 
hun beroepsactiviteit ten minste om de drie jaar aan een kwaliteitscontrole 
onderwerpen. " 

De Raad wenst volgende verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot 
de interpretatie van deze paragraaf: 
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3.1. Wanneer het geheel van de activiteit van een bedrijfsrevisor, een 
bedrijfsrevisorenkantoor of een netwerk van bedrijfsrevisoren drie jaar 
daarvoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een kwaliteitscontrole, en een 
nieuwe georganiseerde controle wordt onderbouwd op grond van de 
uitoefening door deze bedrijfsrevisor, dit bedrijfsrevisorenkantoor of dit 
netwerk van bedrijfsrevisoren van permanente controleopdrachten bij één of 
meer organisaties van openbaar belang, zullen de in het kader van deze nieuwe 
controle te controleren dossiers worden geselecteerd onder de dossiers met 
betrekking tot de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening 
van organisaties van openbaar belang. 

3.2. De structuur, de organisatie en het systeem van interne kwaliteitscontrole 
van de bedrijfsrevisoren of, in voorkomend geval, van de netwerken van 
bedrijfsrevisoren die in één of meerdere organisaties van openbaar belang 
permanente controleopdrachten uitoefenen, moeten om de drie jaar worden 
gecontroleerd. In het bijzonder zal de kwaliteitscontrole in een 
bedrijfsrevisorenkantoor of een netwerk van bedrijfsrevisoren dat minstens 
tien bedrijfsrevisoren natuurlijke personen om vat die een kantoor of een 
kantoor van het netwerk kan vertegenwoordigen bij de uitoefening van een 
revisorale opdracht of voldoet aan de door de Raad ingevoerde criteria op 
eensluidend advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, om de 
drie jaar een diepgaand onderzoek omvatten van het systeem van interne 
kwaliteitscontrole van het kantoor of het netwerk en dit overeenkomstig 
paragraaf 8 van voormelde normen. 

3.3. Schematisch gezien kan de omvang van de kwaliteitscontrole van de 
bedrijfsrevisoren en, in voorkomend geval, van de netwerken die in 
organisaties van openbaar belang (OOB) permanente controleopdrachten 
uitoefenen, als volgt worden voorgesteld : 

- Jaar N 
JaarN+3 
JaarN+6 
JaarN + 9 
enz. 

Interne kwaliteitscontrole Selectie van individuele 
dossiers 

OOB + andere 
OOB 
OOB + andere 
OOB 

4. Mogelijkheid om een beroep te doen op deskundigen in hel kader van de 
controle van bepaalde dossiers 

4.1. De externe inspecteurs hebben niet altijd de specifieke deskundigheid die 
vereist is voor de controle van dossiers met betrekking tot bepaalde 
categorieën van organisaties van openbaar belang. Derhalve, indien een 
specifieke deskundigheid vereist is voor de goede uitvoering van een 
kwaliteitscontrole van een bedrijfsrevisor die de wettelijke controle van de 
(geconsolideerde) jaarrekening van één of meer organisaties van openbaar 
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belang uitoefent, zal de Raad erin kunnen voorzien dat de externe inspecteurs 
zich laten bijstaan door deskundigen. De activiteit van deze deskundigen zal 
worden onderworpen zijn aan de rechtstreekse controle van een externe 
inspecteur. 

4.2. Op dezelfde wijze zullen de externe inspecteurs, indien zij dit nodig 
achten, zelf de Raad kunnen verzoeken om zich te laten bij staan door 
deskundigen die onder hun eindverantwoordelijkheid handelen. 

4.3. Ten slotte zullen de externe inspecteurs, indien zij dit nodig achten, onder 
hun eindverantwoordelijkheid, ook een beroep kunnen doen op andere 
inspecteurs van het college voor de uitvoering van bepaalde 
controlewerkzaambeden. 

Kwaliteitscontrole in twee fasen 

5. Paragraaf 8 van voormelde normen stelt: "In de bedrijfsrevisorenkantoren, 
die minstens tien bedrijfsrevisoren natuurlijke personen omvatten die het 
kantoor rechtmatig kunnen vertegenwoordigen of geselecteerd volgens de 
door de Raad ingevoerde criteria op eensluidend advies van de Hoge Raad 
voor de Economische Beroepen, zullen de resultaten van de analyse van het 
systeem van interne kwaliteitscontrole dat binnen de organisatie is uitgebouwd 
in aanmerking worden genomen om eventueel het aantal individueel uit te 
voeren controles bij de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die ertoe 
behoren te beperken." 

Paragraaf 8.2 van voormelde normen stelt: "De Commissie Kwaliteitscontrole 
zal het nazicht van het systeem van interne kwaliteitscontrole aan twee 
inspecteurs toevertrouwen, die worden gekozen binnen de schoot van het 
college zoals aangeduid volgens de procedures onder punt 5. van onderhavige 
normen, met inbegrip van de voorzitter van het college. " 

De Raad wenst volgende verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot 
de interpretatie van deze paragrafen: 

5.1. Gezien overeenkomstig het hierboven opgenomen punt 2.1. alle als 
dusdanig gecontroleerde netwerken dienen te beschikken over een geschikt 
systeem van interne kwaliteitscontrole, is de Raad van mening dat paragraaf 8. 
van voormelde normen mutatis mutandis van toepassing moet zijn op de 
netwerken van bedrijfsrevisoren die minstens tien bedrijfsrevisoren natuurlijke 
personen omvat die een kantoor of een kantoor van het netwerk kan vertegen· 
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woordigen bij de uitoefening van een revisorale opdracht of die, in 
voorkomend geval, beantwoorden aan de volgens de door de Raad ingevoerde 
criteria op eensluidend advies van de Hoge Raad voor de Economische 
Beroepen. Bijgevolg zal de kwaliteitscontrole van de betrokken netwerken 
worden uitgevoerd in twee fasen op basis van dezelfde criteria als deze die 
worden toegepast voor de betrokken bedrij fsrevisorenkantoren. 

5.2. De Raad verduidelijkt dat wanneer het bedrijfsrevisorenkantoor of het 
netwerk van bedrijfsrevisoren de wettelijke controle van de (geconsolideerde) 
jaarrekening van één of meer organisaties van openbaar belang voor zijn 
rekening neemt, het nazicht van het systeem van interne kwaliteitscontrole 
uitsluitend aan externe inspecteurs binnen het college zal worden 
toevertrouwd. 

Met confratemeJe groeten, 

\ 

Michel DE WOLF 
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