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Bijlage bij mededeling 2018/25 betreffende de bijwerking van het Handboek intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) 

Hoewel het toepassen van het volledig nieuw Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (versie 
v3) waarschijnlijk de voorkeur verdient, zou de beroepsbeoefenaar kunnen verkiezen om zijn 
handboek (versie v2) bij te werken. Daartoe herneemt dit document een lijst van de belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van versie v2.   

Voorafgaand aan het uitwerken van de zeven grote hoofdstukken van het handboek dient het 
bedrijfsrevisorenkantoor toe te zien op het vastleggen van zijn algemene beleidslijnen inzake het 
intern kwaliteitsbeheersingssysteem, waarin het implementeren van het intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem en de algemene verplichtingen van het kantoor en van zijn leden zijn 
opgenomen. 

De zeven grote hoofdstukken van het handboek zijn nog dezelfde als die van ISQC 1 (namelijk de zeven 
elementen van een intern kwaliteitsbeheersingssysteem zoals beschreven in ISQC 1 (§ 16)):  

• De verantwoordelijkheden van de leiding voor kwaliteit binnen het kantoor; 
• De relevante ethische voorschriften; 
• De aanvaarding en voortzetting van cliëntrelaties en specifieke opdrachten; 
• Het personeel; 
• De opdrachtuitvoering; 
• De monitoring; 
• De documentatie. 

De twee bijkomende hoofdstukken, namelijk het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem Sole 
practitioner en het hoofdstuk inzake andere juridische aspecten en organisatorische praktijken van het 
bedrijfsrevisorenkantoor, vullen het handboek aan, zoals voorheen.  

De hoofdstukken van het handboek zijn nu als volgt onderverdeeld in: 

1) een deel “Basisprincipes” dat het volgende omvat:  
• de “Vereisten door ISQC 1”: deze onderafdeling neemt de bepalingen van de 

“vereisten” van ISQC 1 ongewijzigd over;  
• de “Vereisten van de wet van 7 december 2016” (of, in voorkomend geval, van een 

andere passende wetgeving): idem ten aanzien van de bedoelde wetgeving;  
• de “Toepassingsmodaliteiten van ISQC 1”: deze onderafdeling neemt ongewijzigd de 

“Paragrafen A” van ISQC 1 over; deze paragrafen zetten meer in detail de vereisten 
uiteen en geven uitleg over hoe ze te implementeren; en  

• in voorkomend geval, een deel met de titel “Andere nuttige informatie”; 
2) een deel “Beleidslijnen en procedures van het kantoor” dat voorstellen van beleidslijnen en 

procedures omvat die door het bedrijfsrevisorenkantoor moeten worden aangepast. Alle 
delen “beleidslijnen en procedures” werden ook vastgelegd in één enkel document dat kan 
worden geraadpleegd op de website van het ICCI;  

3) een deel “Voorbeelden en checklists” dat de lijst van de voorbeelden en checklists met 
betrekking tot het desbetreffend hoofdstuk bevat. Alle voorbeelden en checklists zijn achter 
elkaar opgenomen in een afzonderlijk deel, met hetzelfde opschrift, aan het eind van het 
handboek. Elk voorbeeld en elke checklist is ook afzonderlijk beschikbaar op de website van 
het ICCI. Ter herinnering: de “Voorbeelden en checklists” worden bij wijze van voorbeeld 
gegeven en kunnen worden gebruikt mits aanpassing aan de specifieke vereisten van het 
bedrijfsrevisorenkantoor en zijn cliënten.  
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De inhoud van elk hoofdstuk werd als volgt aangepast: 

1) In het hoofdstuk “Verantwoordelijkheden van de leiding voor kwaliteit binnen het kantoor”:  
• Het voorbeeld van transparantieverslag werd herzien in het licht van de wet van 7 

december 2016; 
• Het deel inzake de delegatie van verantwoordelijkheden en het Voorbeeld inzake 

documentatie van de verantwoordelijkheden werden herzien teneinde meer bepaald 
de taken van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (EQCR) ten aanzien van de 
verantwoordelijke voor het monitoringproces van het intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem te verduidelijken; 

• Het voorbeeld inzake definiëring van functies werd opgenomen in het hoofdstuk 
“Verantwoordelijkheden in de organisatie”; 

2) In het hoofdstuk “Relevante ethische voorschriften”: 
• Het voorbeeld van ethische voorschriften voor een bedrijfsrevisorenkantoor werd 

opgenomen in de beleidslijnen en procedures. 
• Een jaarlijkse aangifte van onafhankelijkheid van een vennoot werd toegevoegd, 

alsook een deel over de beperking van de prestaties van verenigbare diensten (70%-
regel); 

3) In het hoofdstuk “Aanvaarding en voortzetting van cliëntrelaties en specifieke opdrachten”: 
• De checklist Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt natuurlijk 

persoon/lasthebber/vennootschap/andere rechtspersoon werd volledig herzien in het 
licht van de nieuwe wet van 18 september 2017; 

• Een sectie “Onafhankelijkheid ten opzichte van de clënt” werd toegevoegd, alsook 
twee checklists: Checklist Onafhankelijkheid voor elke entiteit en Bijkomende Checklist 
Onafhankelijkheid voor OOB’s; 

• Het voorbeeld van opdrachtbrief (ISA 210) is voortaan enkel beschikbaar op de website 
van het ICCI in de rubriek “Publicaties”, “Modeldocumenten”.  

• Er zijn nu twee checklists Hernieuwing van de opdracht/het mandaat, de ene voor niet-
OOB en de andere voor OOB; 

• De Checklist Budgettering van de uren in een mandaat van commissaris werd uit het 
handboek verwijderd maar blijft beschikbaar op de website van het ICCI; 

• Een Checklist Einde van het mandaat werd toegevoegd; 

4) In het hoofdstuk “Personeel”: 
• Het deel over de beleidslijnen en procedures werd toegevoegd zoals hierboven 

toegelicht, meer bepaald werd de sectie “Samenstelling opdrachtteams” hierin 
opgenomen; 

• De checklists zijn grotendeels ongewijzigd gebleven; 

5) In het hoofdstuk “Opdrachtuitvoering”: 
• De delen over de kwaliteit, het toezicht en de beoordeling van de werkzaamheden 

vereist in het kader van de opdrachtuitvoering werden verzameld in één deel; 
• De Checklist Planning- en controleschema van de opdrachtgerichte 

kwaliteitsbeoordeling werd gewijzigd en verplaatst van het hoofdstuk “Monitoring” 
naar onderhavig hoofdstuk, deel “Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling”;   

• Het deel “Documentatie van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling” werd 
opgenomen in het hoofdstuk “Documentatie” (zie hieronder); 
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6) In het hoofdstuk “Monitoring”:  
• De Checklist Monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem van het kantoor, 

de Checklist Interne dossierinspectie, de Checklist Samenvatting - controle individuele 
dossiers en het Voorbeeld van opdrachtbrief voor de verantwoordelijke voor het 
monitoringproces van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem werden toegevoegd;  

• Het “Formulier met betrekking tot de bekwaamheid en eerbaarheid voor het 
bedrijfsrevisorenkantoor in het geheel” werd verwijderd; 

• Het voorbeeld inzake werkprogramma van de verantwoordelijke voor het 
monitoringsysteem van de kwaliteitsbeheersing van het kantoor werd verwijderd en 
gedeeltelijk overgenomen in de Checklist Monitoring van het intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem van het kantoor; 

• Het Voorbeeld Monitoringverslag werd volledig herwerkt; 

7) In het hoofdstuk “Documentatie”: 
• Dit hoofdstuk bevat nu alle documentatie gerelateerde onderdelen die in de vorige 

versie van het handboek her en der waren verspreid in functie van het onderwerp 
(zoals “de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling” of “klachten en aantijgingen”; 

• Het Voorbeeld van methoden van archiveren van een opdracht werd opgenomen in 
het deel “Beleidslijnen en procedures van het kantoor” van de sectie 
“Opdrachtdocumentatie: voltooiing van het samenstellen van definitieve dossiers, 
vertrouwelijkheid, archivering en bewaring”;  

• Een Voorbeeld van uniforme indexering van de dossiers werd toegevoegd; 
• Zoals hierboven vermeld, werd het deel “Documentatie van de opdrachtgerichte 

kwaliteitsbeoordeling” opgenomen in dit hoofdstuk en is het niet meer rechtstreeks 
gerelateerd aan het deel “Documentatie inzake de elementen van het intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem”; 

• De Checklist documentatie van klachten en aantijgingen werd verwijderd; 

8) Het hoofdstuk “Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem Sole practitioner” houdt 
rekening met de wijzigingen aangebracht in de zeven voormelde hoofdstukken; 

9) In het hoofdstuk “Andere juridische aspecten en organisatorische praktijken van het 
bedrijfsrevisorenkantoor” dat, zoals de titel suggereert, aspecten behandelt die niet zijn 
opgenomen in ISQC 1: 

• Het deel “Beroepsaansprakelijkheidsverzekering” werd volledig herzien als gevolg van 
de wetswijziging (wet van 7 december 2016); 

• Het deel “Strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme” werd 
volledig herzien als gevolg van de hierboven beschreven wijzigingen aan de 
antiwitwaswetgeving;  

• Een deel “Informatie mee te delen aan het IBR en aan het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren (CTR) ” en een deel “Verwerking van persoonsgegeven” werden 
toegevoegd; en  

• Bepaalde delen werden verwijderd omdat ze niet rechtstreeks gerelateerd waren aan 
ISQC 1 (Procedure relatiebeheer, Procedure tijdsregistratie, Procedure 
klanteninningen, Procedure planning en voortgangsbewaking van opdrachten of 
personeel, Procedure elektronische communicatie, Procedure inzake gebruik van 
telefoon, Procedure inkomende en uitgaande postregistratie, Procedure overige 
afspraken van het bedrijfsrevisorenkantoor, Procedure vakliteratuur, Procedure 
vergadernotities en memo’s). 

*** 


