
 
 
 

 
 

 
 
 

 MEDEDELING1 2016/05  VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
De Voorzitter 

Correspondent Onze referentie Uw referentie Datum 

ts-qc@ibr-ire.be AM/SF/CVR  09.06.2016 
    
 
 
Geachte confrater, 
 
 
Betreft : De uitvoering van de kwaliteitscontroles 2016 
 
 
I. Context 
 
De huidige mededeling kadert in de context van de omzetting van de Europese 
auditrichtlijn naar het Belgische recht2, welke een impact heeft op de uitvoering van de 
kwaliteitscontroles, en in het bijzonder voor de bedrijfsrevisorenkantoren en de 
bedrijfsrevisoren die het voorwerp uitmaken van de lijst van controles voor 2016.3 
Deze mededeling werd voorbereid in samenspraak met het Kabinet van de Minister 
bevoegd voor economie. 
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden ingevolge de controle van een kantoor die 
geen enkel commissarismandaat bij een organisatie van openbaar belang uitvoert 
(hierna OOB) (cfr. punt II Bedrijfsrevisorenkantoor/bedrijfsrevisor NIET OOB) en een 
kantoor die minstens één commissarismandaat bij één OOB uitvoert (cfr. Punt III. 
Bedrijfsrevisorenkantoor/ Bedrijfsrevisor OOB).  
 
Deze mededeling behandelt eveneens de nieuwigheden betreffende de controles 2016. 
(cfr. punt IV. Nieuwigheden) . 

  

                                                 
1   De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning 
bij K.B. 21 april 2007, B.S. 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. 
2 Cfr. Verordening EU 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de 
wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot 
intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie uit en Richtlijn 2014/56/EU van het 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de 
wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. 
3 De lijst van de kwaliteitscontrole 2016 opgesteld door de Raad, werd goedgekeurd door de 
Kamer van verwijzingstelling en instaatstelling. 



 
 
 
 

 

 

 
II. Bedrijfsrevisorenkantoren/bedrijfsrevisoren NIET OOB 
 
De kwaliteitscontrole 2016 van een bedrijfsrevisor of bedrijfsrevisorenkantoor die 
geen enkel OOB commissarismandaat in haar portefeuille heeft, zal zoals in het 
verleden worden uitgevoerd door een interne inspecteur (actieve bedrijfsrevisor). 
Niettemin, in tegenstelling tot het verleden,zalhet nieuwe orgaan belast zijn met de 
afsluiting van de dossiers.    
 
Twee gevallen kunnen zich voordoen : 
 
a) De kwaliteitscontrole verloopt in twee fasen4 : 
 

 De aangeduide inspecteurs gaan over tot de evaluatie van het systeem van 
interne kwaliteitscontrole (ISQC1). 

 Hun verslag dient voor 15 juni 2016 afgeleverd te worden aan het IBR. 
 Een onderhoud met een delegatie van de Commissie Kwaliteitscontrole zal 

plaatsvinden om een beslissing inzake de scope van de fase 2 vast te leggen. 
 De Commissie neemt opnieuw contact op met de inspecteurs en het betrokken 

kantoor inzake de scope van de fase 2 en de individueel uit te voeren 
kwaliteitscontroles.  

 De planning van de controles wordt door de inspecteur aan het IBR 
medegedeeld vóór 15 juli 2016. 

 De ontwerpverslagen inzake de geselecteerde individuele dossiers worden 
vóór 15 september 2016 overgemaakt. Dit ontwerpverslag dient 
voorafgaandelijk aan de gecontroleerde te worden medegedeeld zodat zijn 
eventuele opmerkingen erin kunnen worden verwerkt. Dit verslag dient nog 
niet voor akkoord te worden getekend. 

 De verslaggever maakt aan de inspecteur zijn eventuele opmerkingen inzake 
het ontwerpverslag over. 

 De inspecteur verstuurt het finaal verslag naar het IBR, tegengetekend door 
hemzelf en de gecontroleerde bedrijfsrevisor, ten laatste tegen 31 oktober 
2016.  

 Het dossier zal overgemaakt worden aan het nieuwe toezichtsorgaan die 
verantwoordelijk zal zijn voor de besluitvorming.  

 
b) De kwaliteitscontrole verloopt niet in twee fasen : 
 

 De planning van de controles wordt door de inspecteur medegedeeld aan het 
IBR vóór 15 juni 2016. 

 De ontwerpverslagen (boek 1 en boek 2) worden verstuurd vóór 15 september 
2016. Deze ontwerpverslagen dienen voorafgaandelijk aan de gecontroleerden 

                                                 
4 Het bedrijfsrevisorenkantoor bestaat uit ten minste 10 fysieke bedrijfsrevisoren met de 
bevoegdheid om het kantoor te vertegenwoordigen of voldoet aan de criteria van de Raad 
conform het Advies van de Hoge Raad voor Economische Beroepen, meer specifiek > 4 
bedrijfsrevisoren of > 50 mandaten (cfr. Punt IV. Nieuwigheden betreffende de uitvoering van 
de controles). 



 
 
 
 

 

 

te worden medegedeeld zodat hun eventuele opmerkingen erin kunnen worden 
verwerkt. Deze verslagen dienen nog niet voor akkoord te worden getekend. 

 De verslaggever maakt aan de inspecteur zijn eventuele opmerkingen inzake 
het ontwerpverslag over. 

 De inspecteur verstuurt het finaal verslag naar het IBR, tegengetekend door 
hemzelf en de gecontroleerde bedrijfsrevisor, ten laatste tegen 31 oktober 
2016. 

 Het dossier zal overgemaakt worden aan het nieuwe toezichtsorgaan die 
verantwoordelijk zal zijn voor de besluitvorming.  
 

III. Bedrijfsrevisorenkantoor/bedrijfsrevisor OOB 
 
Het is het College van Toezicht op de bedrijfsrevisoren (het nieuwe toezichtsorgaan – 
hierna CTBR die bij wet zal worden gecreëerd) die, (i) de controle van de organisatie 
van het systeem van de interne kwaliteitscontrole van de bedrijfsrevisorenkantoren 
met één of meerdere OOB mandaten evenals (ii) de individuele controles van de OOB 
mandaten, zal uitvoeren.  
 
Er dienen twee gevallen te worden onderscheiden :  
 
a) De kwaliteitscontrole 2016 heeft betrekking op een OOB-jaar:  
 
Dienvolgens, zijn de desbetreffende controles van de kantoren en de individuele 
dossiers opgeschort tot aan de intrede van het CTBR. 
 
b) De kwaliteitscontrole 2016 heeft betrekking op het geheel van de portefeuille 
 
Dienvolgens worden de desbetreffende controles van de organisatie van het kantoor en 
de individuele OOB dossier opgeschort tot aan de intrede van het CTBR. De 
Commissie Kwaliteitscontrole zal evenwel de kwaliteitscontroles van de individuele 
niet-OOB dossiers verder zetten, volgens de procedure beschreven in punt II.b. 
 
Indien het kantoor beantwoordt aan de criteria die aanleiding geven tot een controle in 
2 fasen, dan zal de Commissie Kwaliteitscontrole de scope van fase 2 inzake de 
individueel te controleren niet-OOB dossiers bepalen op basis van de resultaten van de 
laatste kwaliteitscontrole. Het vervolg van de procedure verloopt volgens punt II.b.  
 
IV. Nieuwigheden  
 
Ten  eerste, overeenkomstig het advies van de Hoge Raad voor Economische 
Beroepen, zal de kwaliteitscontrole verlopen in 2 fasen indien het 
bedrijfsrevisorenkantoor bestaat uit minstens 4 bedrijfsrevisoren of meer dan 50 
mandaten tot haar portefeuille telt.  

  



 
 
 
 

 

 

 
Ten  tweede, de controleleidraad boek 2 (betreffende het commissarismandaat en de 
wettelijke opdracht) werd aangepast op het niveau van:  
 

 de structuur (de vragen werden gehergroepeerd per auditrisico) ;  
 de proportionaliteit ; 
 de automatische toepassing van de auditflow (wanneer de correcte auditflow 

wordt geselecteerd worden de niet-toepasselijke vragen, in het grijs 
aangegeven en dienen deze niet meer te worden beantwoord) ;  

 de systematische vermelding bij elke vraag van de toepasselijke paragraaf van 
de ISA-norm.  

 
Boek 1 blijft ongewijzigd. 
 
De controleleidraden boeken 1 en 2 zijn ter beschikking gesteld op de website van het 
IBR (Onthaal > het beroep > Toezicht en Kwaliteitscontrole > leidraden 
kwaliteitscontrole). 
 
Bovendien, indien er inbreuken worden vastgesteld tijdens de controle dan moeten 
deze worden onderbouwd met documenten, bijvoorbeeld met kopieën toe te voegen 
als bijlagen aan het verslag van de kwaliteitscontrole. 
 
Tot slot, met het oogmerk om een maximum aantal aan dossiers te kunnen behandelen 
vóór de intrede van het CTBR, onder alle voorbehoud voorzien tegen 1 november 
2016, nodigen wij alle inspecteurs en gecontroleerde bedrijfsrevisoren uit om alles in 
het werk te stellen om de ontwerp verslagen aan de Commissie Kwaliteitscontrole 
over te maken vóór 15 september 2016. De Commissie zal de ontwerp verslagen 
onderzoeken en zal haar eventuele opmerkingen aan de inspecteur overmaken zodat 
hij dit verslag kan finaliseren en aan de gecontroleerde bedrijfsrevisor kan voorleggen.  

 
Wij danken u alvast zeer hartelijk voor de medewerking die u verleent aan de verdere 
kwalitatieve uitbouw van ons beroep. 

 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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