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De Raad van het IBR heeft met aandacht kennis genomen van het jaarverslag 
2012 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling. Dit jaarverslag, 
opgesteld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, bevat 
informatie betreffende de werking en de activiteiten van de KVI waarin 
statistieken en informatie betreffende het aantal behandelde dossiers zijn 
opgenomen, aangevuld met gegevens die het mogelijk maken de inhoud van 
de dossiers en van de eventueel vastgestelde tekortkomingen, beter af te 
bakenen. 

Voor wat betreft de kwalititeitscontrole wenst het IBR nogmaals uw 
aandacht te vestigen op het feit dat de Kamer van verwijzing en 
instaatstelling bijzonder aandachtig blijft voor tekortkomingen die zich 
herhalen. 

Naast het opnemen van de tien meest vastgestelde algemene tekortkomingen, 
richt de KVI zich opnieuw meer specifiek op de volgende tekortkomingen: 

- het ontbreken van een analyse van het interne controlesysteem 
overeenkomstig paragraaf 2.4 van de algemene controlenormen en de 
aanbeveling van 5 januari 1993 inzake de impact van de interne controle 
op de controlewerzaamheden; 

- afwezigheid van, ontoereikende of niet adequate verzoeken om 
bevestiging overeenkomstig paragraaf 2.5.4. van de algemene 
controlenormen en de aanbeveling van 7 juli 1995 inzake extern 
bewijskrachtig materiaal; 

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 
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende 
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het 
Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 
aspecten bevatten. 
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De Raad wenst via deze weg tevens uw aandacht erop te vestigen dat de 
Commissie Kwaliteitscontrole bijzondere aandacht schenkt aan voormelde 
tekortkomingen, en dat de KVI de afkondiging van maatregelen ter 
bevordering van de naleving van deze beroepsverplichtingen wenst te 
overwegen. 

De KVI heeft haar onderzoek inzake de niet-naleving van de in artikel 135 
van het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden met betrekking 
tot de benoeming of het ontslag van commissarissen, die één van de 
essentiële waarborgen van onafhankelijkheid van de commissaris vonnen, 
verdergezet In deze context verwijst de Raad naar haar advies 2012/04 van 
7 januari 2013. 

Tot slot heeft de KVI een onderzoek ingesteld naar de naleving van 
artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 betreffende het transparantieverslag. 
Hoewel de resultaten van dit onderzoek moeten worden genuanceerd door 
het feit dat de meerderheid van de commissarismandaten bij organisaties van 
openbaar belang wordt uitgevoerd door bedrijfsrevisorenkantoren en niet 
door bedrijfsrevisoren handelend in de hoedanigheid van natuurlijke 
persoon, wenst de Raad, overeenkomstig omzendbrief 2013/3 van 
19 februari 2013 over hetzelfde onderwerp, de betrokken bedrijfsrevisoren 
nogmaals te wijzen op het belang om toe te zien op de naleving van hun 
wettelijke verplichtingen in dit verband. 

Met confratemele groeten, 

d( Daniel KROES 


