
Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be        | 1 

MEDEDELING1 2018/27 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT 
 VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be SQ 28/12/2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het Instituut van een lijst 
van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van 
een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (EQCR) en/of het 
monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem 

De Raad van het IBR is zich ervan bewust dat het voor een aantal kantoren moeilijk 
is om externe bedrijfsrevisoren te vinden voor het uitvoeren van een 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en/of het monitoren van het intern 
kwaliteitsbeheersingssysteem in het kader van de implementatie van ISQC 1.  

Teneinde de zelfstandig werkende bedrijfsrevisoren binnen kleine of middelgrote 
kantoren hierbij te helpen, heeft de Raad beslist een lijst bekend te maken van 
bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren bij voormelde 
bedrijfsrevisoren van:  

1) opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en/of
2) opdrachten tot monitoring van hun intern kwaliteitsbeheersingssysteem.

Deze lijst zal kunnen worden geraadpleegd op het extranet van het IBR (via de 
rubriek Regelgeving – ISQC 1 – Tools).  

Indien u belangstelling hebt voor één van deze functies (opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar en/of verantwoordelijke voor het monitoringproces van het 
intern kwaliteitsbeheersingssysteem), gelieve het IBR hiervan op de hoogte te 
willen brengen via e-mail (tech@ibr-ire.be). Uw contactgegevens en de functie 

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.  
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waarvoor u zich kandidaat stelt, zullen worden bekendgemaakt op het extranet 
van het IBR (rubriek Regelgeving - ISQC 1 - Tools). 
 
Het spreekt voor zich dat het Instituut geenszins tussenkomt in de 
selectieprocedure voor deze kandidaten. In dit verband wenst de Raad in 
herinnering te brengen dat het de bedrijfsrevisoren zelf zijn die de criteria voor de 
aanstelling van deze verantwoordelijken moeten vaststellen, met inachtneming 
van ISQC 1. Bij het selecteren van de geschikte personen zal de bedrijfsrevisor 
rekening houden met het profiel van de kandidaten in functie van de aard van de 
door hem verrichte werkzaamheden en van het type cliënten.  
 
Meer informatie over de taak en de verantwoordelijkheden in het kader van deze 
opdrachten wanneer ze worden uitgevoerd door een externe bedrijfsrevisor, zal 
worden verstrekt in een bericht dat op korte termijn zal worden gepubliceerd.  
 
De Raad verbindt zich ertoe de kandidaatstellingen ter beschikking te stellen, maar 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden van uitoefening van 
de opdracht; deze dienen te worden overeengekomen tussen de bedrijfsrevisor 
en de kandidaat.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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