
Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België 

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 

Overwegende dat het moderniseren van het normatief kader voor de uitvoering van 
revisorale opdrachten noodzakelijk is; 

Ove1wegende dat de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op zijn zitting van 
1 0 november 2009 de norm inzake de toepassing van de ISA' s in België heeft 
aangenomen; 

Overwegende dat ISQC 1 complementair is aan de ISA's en in het bijzonder ISA 220 
inzake de kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten, die als 
uitgangspunt hanteert dat het auditkantoor onderworpen is aan ISQC 1 dan wel aan 
nationale vereisten die minstens even stringent zijn; 

Overwegende dat het van algemeen belang is dat de bedrijfsrevisorenkantoren in België 
beschikken over een kwaliteitsbeheersingsysteem voor controle- en 
beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten alsmede voor andere 
assurance- en aan assurance verwante opdrachten overeenkomstig internationaal erkende 
standaarden voor kwaliteitsbeheersing; 

Rekening houdend met de bekommernis van de Europese instanties om tot een 
harmonisatie te komen van de uitoefening van het beroep van wettelijke auditor van de 
jaarrekening, en om verder te gaan met de verhoging van de kwaliteit van de controle van 
de financiële overzichten, bekommernis die zich meer bepaald vertaalde in het aannemen 
van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen; 

Overwegende dat de International Standard on Quality Control (ISQC 1 ), zoals 
aangenomen door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 
een antwoord biedt op deze vereisten om een internationaal erkende en geactualiseerde 
standaard te vormen; dat ISQC 1 reeds verplicht gesteld is, met of zonder aanpassing op 
nationaal vlak, in heel wat landen, met inbegrip van een meerderheid van de Lidstaten van 
de Europese Unie; dat ISQC 1 de kwaliteit van de financiële informatie bevordert door te 
voorzien in de toepassing van een kwaliteitsbeheersingssysteem dat voor elk 
bedrijfsrevisorenkantoor een redelijke mate van zekerheid verschaft met betrekking tot de 
naleving van de wetten, de reglementen, de normen voor de beroepsuitoefening en de 
geschiktheid van de verslagen uitgegeven door de bedrijfsrevisorenkantoren; 

Overwegende dat ISQC 1 voorziet dat zijn concrete toepassing aangepast wordt aan de 
eigenschappen van elk bedrijfsrevisorenkantoor, meer bepaald de omvang (KMO's); dat 
de standaard meer in het bijzonder voor de zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren of de 
kleine bedrijfsrevisorenkantoren voorziet in de mogelijkheid om voor het nazicht 
(opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) van zijn dossiers een beroep te doen op een 
confrater van een ander kantoor; dat, teneinde de naleving van de deontologische regels te 
verzekeren, in het bijzonder betreffende het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid, de 
Raad van het Instituut oordeelt dat het noodzakelijk is om de mogelijkheid om voor de 



opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling een beroep te doen te beperken tot een confrater 
van een ander kantoor met voldoende en geschikte ervaring en autoriteit; dat onder 
"geschikte ervaring" dient te worden verstaan een persoon met voldoende ervaring in de 
sector, de boekhoudkundige regels, enz. van het te beoordelen dossier; 

Overwegende dat de beleidslijnen en procedures met betrekking tot de uit te voeren 
documentatie moeten worden aangepast aan de grootte van het bedrijfsrevisorenkantoor; 

Overwegende dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een begeleidingsplan heeft 
voorzien bij de invoering van de ISA's, meer bepaald in het vormingsprogramma waarin 
ISQC 1 al sinds 2004 is opgenomen en in de uitwerking van hulpmiddelen zoals het 
handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem dat sinds april 2012 beschikbaar is op de 
website van het ICCI; 

Overwegende dat voor wat de data van inwerkingtreding betreft, zoals vastgesteld in 
paragraaf 4 van onderhavige norm, de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
rekening heeft gehouden met de norm van 1 0 november 2009 inzake de toepassing van de 
ISA's in België; dat dit de vervroegde vrijwillige toepassing van ISQC 1 niet belet; 

Heeft de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op zijn zitting van ... .. ........ de 
hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op . . . door de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen en op . . . door de Minister die bevoegd is voor Economie 
goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een advies door de 
Minister die bevoegd is voor Economie in het Belgisch Staatsblad van ...... (p .... ). 

1. De bedrijfsrevisoren (natuurlijke personen of rechtspersonen) dienen de International 
Standard on Quality Control (ISQC 1 ), zoals aangenomen door de International Auditing 
and Assurance Standards Board toe te passen, in diens in het Nederlands en het Frans 
vertaalde versie zoals door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren beschikbaar werd gesteld 
op zijn website. Zij dienen derhalve een kwaliteitsbeheersingssysteem vast te stellen voor 
controle- en beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten alsmede voor 
andere assurance- en aan assurance verwante opdrachten. Dit systeem dient op 
proportionele wijze aangepast te zijn aan de eigenschappen die eigen zijn aan elk 
bedrijfsrevisorenkantoor, in het bijzonder zijn grootte, zijn operationele kenmerken en het 
aan dan niet behoren tot een netwerk. 

2.Wanneer de zelfstandig werkende bedrijfsrevisoren of de kleine 
bedrijfsrevisorenkantoren een beroep dienen te doen op een persoon van buiten het 
bedrijfsrevisorenkantoor, die belast zal zijn met het uitvoeren van de kwaliteitsbeoordeling 
van zijn opdrachten, dienen zij een beroep te doen op een confrater van een ander kantoor 
met voldoende en geschikte ervaring en autoriteit. 

3. Ingeval ISQC 1 en diens eventuele bijwerkingen niet zouden zijn vertaald naar het 
Nederlands of het Frans in een versie beschikbaar op de website van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren, zullen de bedrijfsrevisoren hun beste vakkundig oordeel toepassen om 
te bepalen of de toepassing van een niet-vertaalde norm relevant is ten opzichte van de 
context van de opdracht. 
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4. Deze norm treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van 
het advies van de Minister die bevoegd is voor Economie. 
Deze norm is van toepassing op de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van dossiers 
met betrekking controle- en beoordelingsopdrachten van de financiële overzichten van de 
organisaties van openbaar belang. 
Deze norm is van toepassing op de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van dossiers 
met betrekking controle- en beoordelingsopdrachten van de financiële overzichten van de 
andere entiteiten voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014. 
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