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MEDEDELING1  2020/07 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   SQ/IVB/MB    27.03.2020 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem 

(ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 -2020: aanpassing  
 
De Raad van het IBR heeft besloten het handboek intern kwaliteitsbeheersings-
systeem bij te werken om rekening te houden met de nuances aangebracht door 
advies 2019/162 betreffende de verantwoordelijkheid voor de monitoring van het 
intern kwaliteitsbeheersingssysteem. 
 
De nuances worden in blauwe markering aangeduid en betreffen in het bijzonder 
de volgende secties: 

- Bronnen : Normen, aanbevelingen en adviezen van het IBR 
- Verantwoordelijkheden van de leiding voor kwaliteit binnen het kantoor: 

Delegatie van verantwoordelijkheden 
- Opdrachtuitvoering: Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 
- Monitoring: Monitoringproces van de beleidslijnen en procedures 

betreffende het intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1, § 48) 
- Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem Sole practitioner: 1.2. 

Omkaderende functies en Monitoring (ISQC 1, § 48-56, A68 en A72). 

De checklists en de voorbeelden werden niet aangepast.  

Ter herinnering werd dit handboek uitgewerkt om de bedrijfsrevisorenkantoren 
in staat te stellen beleidslijnen en procedures van interne organisatie vast te 
stellen, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale Standaard 

                                                      
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 Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en 
monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04 
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inzake kwaliteitsbeheersing 1 (ISQC 1)3 en de wet van 7 december 2016 tot 
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.  

Indien het bedrijfsrevisorenkantoor ervoor kiest om dit handboek te gebruiken, 
dient hij erover te waken dat dit wordt aangepast aan de eigen situatie. Het 
bedrijfsrevisorenkantoor dient tevens waakzaam te zijn voor latere wijzigingen 
aan de regelgeving en het door hem gepersonaliseerd handboek in voorkomend 
geval aan te passen. Het behoort ook tot de verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsrevisorenkantoor om de overeenstemming te verzekeren tussen het door 
hem gehanteerd handboek en de omstandigheden en eigenschappen die hem 
eigen zijn. 

Voor de aanpassing van dit handboek dient u als volgt te werk te gaan:  
1. extraheer de “Beleidslijnen en procedures” van dit handboek en pas en vul 

ze aan (een document met enkel de delen “Beleidslijnen en procedures” 
van dit handboek is ook beschikbaar op de website van het ICCI); 

2. selecteer de door het ICCI bij wijze van voorbeeld aangeleverde relevante 
“Voorbeelden en checklists”, pas en vul ze aan en integreer ze in uw 
handboek “Beleidslijnen en procedures” of sla ze op dezelfde locatie. 
Bepaalde voorbeelden en checklists zijn facultatief; 

3. vervang de woorden “uw logo invoegen” (in het “briefhoofd”) door uw 
logo. 

Voor de Sole practitioners dient het deel “Handboek intern kwaliteitsbeheersings-
systeem sole practitioner” om bruikbaar te zijn, eveneens te worden 
gepersonaliseerd en aangevuld met de relevante checklists en voorbeelden zoals 
door de SP geselecteerd.  
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 

                                                      
3 In overeenstemming met de norm van 2014 inzake de toepassing van ISQC 1 in België, trad ISQC 1 

in werking in België: 
- op 8 augustus 2014 voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controle- en 

beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten van organisaties van openbaar 
belang (OOB’s); en  

- op 15 december 2014 voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controle- en 
beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten van de andere entiteiten. 
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