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MEDEDELING1  2018/13 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent Onze referte Datum
19.07.2018 sg@ibr-ire.be AC/jv 

Geachte Confrater, 

Betreft: GDPR /AVG - De kwalificatie van de bedrijfsrevisor als verwerkings-
verantwoordelijke of verwerker 

Sinds 25 mei 2018 is de verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de 
Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, ook wel de “Algemene 
Verordening Gegevensbescherming” (hierna AVG) genoemd2, alsook aan de 
kaderwet daarbij, waarvoor de wetgevingsprocedure ter goedkeuring door de 
Belgische wetgever nog gaande is3.  

Wij verwijzen in dit verband naar de mededeling 2018/07, gepubliceerd door het 
IBR op 25/05/2018, en naar de verschillende hulpmiddelen die door het IBR ter 
beschikking worden gesteld4. 

Het is van belang om te bepalen of u als bedrijfsrevisor in een bepaalde opdracht 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bent op het gebied van de 
persoonsgegevens die u moet verwerken om uw opdracht te kunnen uitvoeren.  

1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 
toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 

2 Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR 

3 Wetsontwerp van 11/06/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Doc. 54 - 3126/001: 
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3126/54K3126001.pdf  

4 https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/nationaal/Documents/2018-07-mededeling-
GDPR.pdf 
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Dit heeft uiteraard gevolgen op vlak van uw verantwoordelijkheden en 
verplichtingen ten aanzien van de betrokkene en van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt wat met de persoonsgegevens moet of 
mag gebeuren en op welke manier. Hij bepaalt dus het doel (“Waarom?”) en de 
middelen (“Hoe?”)5.  

De verwerker dient de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke met 
betrekking tot de verwerking op te volgen. Als u een verwerker bent, kunt u dus 
niet vrij bepalen hoe u bepaalde persoonsgegevens gebruikt. U dient hiervoor de 
voorafgaande schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke te 
ontvangen6. 

In principe is de bedrijfsrevisor de “verwerkingsverantwoordelijke” 

De Raad van het IBR is van mening dat een bedrijfsrevisor - gezien zijn 
onafhankelijkheidsplicht vervat in artikel 12 van de wet van 7 december 2016 - 
enkel aanzien kan worden als verwerkingsverantwoordelijke als hij 
persoonsgegevens verwerkt in het kader van een revisorale opdracht7 en 
opdrachten die worden toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor in het kader van een 
natuurlijke uitbreiding van de revisorale opdracht, hetzij op basis van 
professionele gebruiken, hetzij op grond van de verwijzing gemaakt naar de 
functie “auditor” in een buitenlands rechtssysteem. 

De bedrijfsrevisor neemt dus zelf de beslissingen over het gebruik van de 
gegevens, de verstrekking daarvan aan derden, de duur van de opslag enz. 

Daarom kan de bedrijfsrevisor geen verwerkingsovereenkomsten ondertekenen 
met zijn klanten in het kader van de door hen toegekende revisorale opdrachten 
of opdrachten die worden toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor in het kader van 
een natuurlijke uitbreiding van de revisorale opdracht, hetzij op basis van 
professionele gebruiken, hetzij op grond van de verwijzing gemaakt naar de 
functie “auditor” in een buitenlands rechtssysteem. 

5 Art. 4, 7° AVG 
6 Art. 4, 8° en art. 28, 3° a) AVG 
7 Art. 12. § 1. Bij het vervullen van de hem toevertrouwde revisorale opdrachten handelt de 

bedrijfsrevisor in volledige onafhankelijkheid, met respect van de beginselen van de 
beroepsethiek. 
Deze hebben minstens betrekking op de verantwoordelijkheid voor het openbaar belang van de 
bedrijfsrevisor, zijn integriteit en objectiviteit, alsmede zijn vakbekwaamheid en professionele 
zorgvuldigheid. (…) 
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Als bedrijfsrevisor dient u wel een Privacybeleid op te stellen en deze kenbaar te 
maken aan uw klanten (bijvoorbeeld door hiernaar te verwijzen in de 
opdrachtbrief en de tekst van het Privacybeleid op de website van uw kantoor ter 
beschikking te stellen). Dit Privacybeleid moet de garanties en verplichtingen als 
verwerkingsverantwoordelijke verduidelijken. Een dergelijk beleid is voldoende 
naar uw klanten toe8. 

Wanneer is de bedrijfsrevisor wel verwerker? 

U dient zich als bedrijfsrevisor wel als verwerker te kwalificeren als u, in het kader 
van niet-revisorale opdrachten, louter in opdracht van uw klant persoonsgegevens 
verwerkt. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien u de 
salarisadministratie voor een klant verzorgt.  
U heeft er dan geen belang bij om het doel en de middelen van de 
gegevensverwerking te bepalen.  

Indien u echter zelfstandige beslissingen moet kunnen nemen over het doel van 
de verwerking en de manier waarop de verwerking wordt uitgevoerd, - als u 
bijvoorbeeld zelf bepaalt welke gegevens relevant zijn, hoelang de gegevens 
bijgehouden moeten worden enz. - is het aangaan van een 
verwerkersovereenkomst met de klant niet aan de orde. Op het gebied van 
persoonsgegevens bent u dan de verwerkingsverantwoordelijke. 

Met confraternele groeten, 

Thierry DUPONT 
Voorzitter 

8 Raadpleeg hier ons model van “Privacybeleid” op maat van de economische beroepen: 
https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/ibr_nieuws/Pages/Bent-u-klaar-voor-
GDPR.aspx 
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