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MEDEDELING1 2012/17 VAN HET INSTITUUTVAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent 
sg@ibr-ire.be 

Geachte Confrater, 

Onze referte 
DS/SQIIVB/gvw 

Uw referte 

Betreft: Voorbereiding op de invoering van ISQC 1 

Daturn ~ Q "11- 2012 

De Raad van het IBR houdt rekening met de moeilijkheden die de confraters 
ondervinden om zich aan te passen aan de wijzigingen in het normenkader voor het 
beroep in een wereld waar de globalisering om zich heen grijpt. Deze 
ontwikkelingen zijn evenwel een verplichte overgang voor het beroep indien het 
concurrerend wil blijven en aan de eisen wil voldoen die nodig zijn voor het 
verrichten van zijn opdrachten. 

Overeenkomstig het begeleidingsplan van de ISA' s en ISQC 1 en gezien het 
handboek voor het intern kwaliteitsbeheersingssysteem zoals opgesteld door het 
ICCI, dat de toepassing van ISQC l binnen bedrijfsrevisorenkantoren mogelijk 
maakt, heeft de Raad van het IBR, met het oog op het verduidelijken van de 
toepassing van ISQC 1 in België, beslist om een norm voor te stellen die de 
toepassing van de internationale standaard ISQC 1 verplicht maakt in België. Deze 
norm zal in de loop van 2013 aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 
worden voorgelegd. 

De Raad van het IBR is zich bewust van de moeilijkheden die de confraters, en in 
het bijzonder de kleinere bedrijfsrevisorenkantoren, kunnen ondervinden in het 
kader van de toekomstige toepassing van ISQC 1. De Raad is er evenwel van 
overtuigd dat deze aanpassing aan de wijzigingen in het normenkader voor het 
beroep niet enkel noodzakelijk is maar ook een positieve uitdaging vormt die de 
confraters dienen aan te gaan teneinde het voor de uitvoering van de opdrachten 
vereiste kwaliteitsniveau te behouden. 

ISQC 1 omvat de vereisten die een bedrijfsrevisorenkantoor dient toe te passen 
voor het opzetten van een intern kwaliteitsbeheersingssysteem bestaande, enerzijds, 
uit beleidslijnen om de hieronder vermelde doelstellingen te bereiken en, 
anderzijds, uit procedures die noodzakelijk zijn om die beleidslijnen te 
implementeren en het naleven daarvan te monitoren. 

1 De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij 
K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter 
informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechrlieken of van een wettelijke, 
reglementaire of normatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De 
mededelingen mogen noch adviezen, noch standpunten van de Raad van het Instituut bevatten. 
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Een intern kwaliteitsbeheersingssysteem heeft tot doel het ontwikkelen van een 
organisatie van het bedrijfsrevisorenkantoor, teneinde een kwalitatiefhoogwaardige 
dienstverlening aan de cliënten te waarborgen en alle professionele medewerkers in 
staat te stellen om: 

• een inzicht te verkrijgen in de organisatie en haar werkwijze; 
• de doeltreffendheid van de werkzaamheden te verbeteren; 
• de eenduidigheid in de dienstverlening te bevorderen; 
• de organisatie te verduidelijken, onder meer door het vastleggen van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
• een kwalitatieve basis voor verdere ontwikkeling vast te leggen en 

activiteiten en opdrachten uit te breiden; 
• de van toepassing zijnde normen, wet- en regelgeving na te leven; 
• de verslagen die in de gegeven omstandigheden passend zijn uit te brengen. 

Teneinde de geleidelijke invoering van ISQC 1 door de confraters vóór de 
verplichte toepassing ervan in België te ondersteunen, stelt de Raad de confraters 
een aantal mogelijke maatregelen voor: 

1. ISQC I-verantwoordelijke 

De Raad van het IBR stelt voor dat elk bedrijfsrevisorenkantoor binnen zijn midden 
een "ISQC I-verantwoordelijke" zou aanduiden. Deze persoon zou dan kunnen 
fungeren als eerste contactpunt met het IBR. 

De Raad van het IBR verzoekt de bedrijfsrevisorenkantoren om hem tegen eind 
januari 2013 de naam van deze persoon mee te delen per e-mail gericht aan 
tech@ibr-ire.be. 

2. Seminaries 2013 bestemd voor de ISQC I-verantwoordelijken van 
bedrijfsrevisorenkantoren 

De Raad van het IBR heeft beslist om in juni 2013 een specifiek seminarie te 
organiseren bestemd voor de binnen de bedrijfsrevisorenkantoren aangeduide 
ISQC I-verantwoordelijken. Dit seminarie heeft als doel de verschillende 
controlelijsten (checklists) , modellen en voorbeelden van het ISQC I-handboek te 
overlopen samen met de ISQC I-verantwoordelijken en hen aldus de mogelijkheid 
te bieden om vragen hieromtrent te stellen. 

3. Geleidelijke toepassing van het handboek intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1) van het ICCI 

Het ICCI heeft een handboek voor het intern kwaliteitsbeheersingssysteem 
opgesteld dat sinds april 2012 op zijn website kan worden geraadpleegd (cf het 
bericht hieromtrent aan de bedrijfsrevisoren). 
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Dit handboek bestaat uit de aanpassing door de Commissie SME/SMP aan de 
Belgische context van het "Kwaliteitshandboelè' (Deel A, B en C) van het Nivra, 
thans NBA (Nederland). Het is geïnspireerd op de "Guide to quality control for 
SMEs" van de IF AC alsook op de "Practice note 26'' van de APB (Verenigd 
Koninkrijk). 

De bedrijfsrevisorenkantoren kunnen dit handboek gebruiken hetzij als zodanig in 
zijn geheel hetzij via het aanpassen en geleidelijk invullen van de diverse modellen, 
voorbeelden en controlelijsten die beschikbaar zijn op de ICCI-website. Deze 
documenten moeten worden aangepast aan de specifieke vereisten van het 
bedrijfsrevisorenkantoor en zijn cliënten. 

De Raad van het IBR is zich bewust van de draagwijdte van de toepassing van 
ISQC 1 binnen het bedrijfsrevisorenkantoor en stelt aan de kantoren die dit wensen 
voor om de toepassing van de controlelijsten, modellen en voorbeelden van het 
handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem van het ICCI te spreiden volgens de 
volgende termijnen: 

Benaming Termijn 

Elementen van een intern kwaliteitsbeheersings- Verplicht bij de inwerkingtreding 
systeem van ISQC 1 
Voorbeeld inzake juridische stmctuur van het 
bedrijfsrevisorenkantoor 
Checklist Bevestiging tot naleving van de 
beleidslijnen en procedures inzake interne 
kwaliteitsbeheersing 
Model Transparantieverslag 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan Verplicht bij de inwerkingtreding 

vaniSQC 1 
Voorbeeld inzake stmctuur van het 
bedrijfsrevisorenkantoor en organisatie 
Voorbeeld inzake documentatie van de 
verantwoord eh jkheden 
Voorbeeld inzake definiëring van functies 
Relevante ethische voorschriften 
Voorbeeld van ethische voorschriften voor een Verplicht bij de inwerkingtreding 
bedrijfsrevisorenkantoor van ISQC 1 
V oorbeeld van een geheimhoudingsverklaring 30 september 2013 
Voorbeeld 1: Onafhankelijkheidsverklaring 30 september 2013 
Voorbeeld 2: Jaarlijkse verklaring van 30 september 2013 
onafhankelijkheid en van geheimhouding en 
bevestiging van eerbaarheid en bekwaamheid 
Checklist over de onafhankelijkheid inzake 30 september 2013 
honoraria voor het commissarismandaat en andere 
diensten 
Aanvaarding, voortzetting en beëindiging van 
een cliëntrelatie en een opdracht 
Checklist Identificatie van de cliënt Reeds verplicht 
Checklist Beoordeling van de integriteit van de Reeds verplicht 
cliënt (beslissingsbomen inbegrepen) 
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Checklist Fraude Reeds verplicht 
Voorbeeldbrief collegiaal overleg Reeds verplicht 
Checklist Uitbrengen offerte 30 september 2013 
Checklist Opdrachtaanvaarding - Voorbeeld 1 30 september 2013 
(Bijlage inbegrepen: onafhankelijkheidstaets op 
opdrachtniveau) 
Checklist Opdrachtaanvaarding - Voorbeeld 2 30 september 2013 
Voorbeeld opdrachtbrief (IS A 21 0) 30 september 2013 
Voorbeeld van een algemeen contractueel kader 30 september 2013 
voor prestaties 
Checklist Voortzetting van de opdracht 30 september 2013 
Checklist Hernieuwing van de benoeming 30 september 2013 
Checklist Budgettering van de uren in een mandaat Reeds verplicht 
van commissaris 
Personeel In geval van tewerkstelling van 

personeel, verplicht bij de 
inwerkingtreding van ISQC 1 

Checklist Aanwerving van nieuw professioneel 
personeel - Vragen interview 
Checklist Beoordeling na het interview 
Voorbeeldbrief voor het opvragen van referenties 
Voorbeeld van een inschrijvingsformulier vorming 
Checklist Vorming 
Voorbeeld van een evaluatieformulier van het 
professioneel personeel 
Checklist Evaluatie per opdracht 
Modelbepalingen in een arbeidsovereenkomst lll 

verband met de geheimhouding en vorming 
Voorbeeld van functie-indeling 
Opdrachtuitvoering Verplicht bij de inwerkingtreding 

van ISQC 1 
Voorbeeld van procedure inzake consultatie 
Model Schriftelijk akkoord voor consultaties 
Checklist Planning- en controleschema' s van 
reviews van het intern kw a li teitsbeheersings-
onderzoek van een opdracht 
Checklist Intern kwaliteitsbeheersingsonderzoek 
van de opdracht 
Het monitoren Verplicht bij de inwerkingtreding 

van ISQC 1 
Checklist Planning en controleschema van reviews 
van dossiers 
Checklist Vragenlijst jaarlijkse review van de 
naleving van het intern kwaliteitsbeheersings-
systeem 
Checklist Monitorenverslag 
Checklist Opvolging van de resultaten van de 
jaarlijkse review van het intern kwaliteitsbeheer-
singssysteem 

4 



Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
lnstitut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - lnst it ut royal 

Documentatie 
Voorbeelden van methoden van archiveren van een Verplicht bij de 
opdracht treding van ISQC 1 
Voorbeeld van methoden van archiveren van Verplicht bij de 
documenten van het intern kwalitei ts beheersings- treding van ISQC 1 
systeem 
Checklist Documentatie van klachten en 30 september 2013 
aantijgingen 
Voorbeeld van klachtenformulier 30 september 2013 

inwerking-

inwerking-

4. Terbeschikkingstelling van een ISQC 1 "coach" via de helpdesk van het 
ICCI 

Het ICCI stelt een "helpdesk" ter beschikking van de bedrijfsrevisoren en van 
externe personen, die onder meer en met de hulp van een "coach", de vragen over 
de toepassing van zowel de ISA' s als ISQC 1 (voorzien voor 2014) zal 
beantwoorden (www.icci.be). In dit verband staat een "coach" 
(Jacques VANDERNOOT: jacgues.vandernoot@skynet.be) gratis ter beschikking van 
de bedrijfsrevisorenkantoren en dit gedurende vier uren voor de ISA's en 
gedurende twee uren voor ISQC 1, om een pragmatisch antwoord te geven op de 
praktische vragen van confraters met betrekking tot de toepassing van deISA' s en 
van ISQC 1. 

Indien bedrijfsrevisorenkantoren geen of nauwelijks aanvragen voorleggen, zal aan 
de ISNISQC 1 "coach" worden gevraagd om zelf contact op te nemen met een 
aantal kantoren en om deze, in voorkomend geval, te ontmoeten teneinde hen te 
interpelleren over de moeilijkheden die zij hebben ondervonden met betrekking tot 
de toepassing van ISQC 1. 

5. Regionale ontmoetingen in 2013 en 2014 

De Raad van het IBR zal in 2013 en 2014 regionale ontmoetingen organiseren via 
de Cel SP (sole practitioners/sole proprietors), gewijd aan vragen met betrekking 
totdeISA's en ISQC 1. Deze ontmoetingen beogen een rechtstreekser contact met 
de kleine bedrijfsrevisorenkantoren toe te laten zodat zij hun praktische problemen 
kunnen voorleggen, specifieke vragen kunnen stellen en concrete antwoorden 
kunnen krijgen. De exacte data zullen te gelegener tijd worden meegedeeld. 

Wij hopen dat voormelde maatregelen zullen kunnen bijdragen tot een betere 
voorbereiding op de wijzigingen in het normenkader voor het beroep. 

Met confraternele groeten, 

Michel DE WOLF 

s 


