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Woonden onder het voorzitterschap van de heer R. TOLLET, Voorzitter van de Raad, de plenaire 
vergadering van 23 juni 2010 bij : 

 
Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het bank- en 
verzekeringswezen : 

de heren VANCRONENBURG en VAN GULCK. 

 

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen : 

de heer VANDORPE. 

 

Lid benoemd op voorstel van de landbouworganisaties: 

de heer HAYEZ. 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders en de 
verbruikscoöperaties vertegenwoordigen : 

 
Algemeen Belgisch Vakverbond : 

de heer LAMAS. 

 
Algemeen Christelijk Vakverbond van België: 

mevrouw DUPUIS  en de heer HANSSENS. 

 

Woonde de vergadering bij als gecoöpteerd lid:  

de heer SLEUWAEGEN. 
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Advies over het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole van 
de beroepsactiviteit van de bedrijfsrevisoren  

 

Inbehandelingneming 

Bij brief van 19 april 2010 heeft de heer Pierre P. BERGER, toenmalig voorzitter van het Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren, de Raad in de onderstaande bewoordingen een adviesvraag voorgelegd:  

“Mijnheer de Voorzitter, 

De Raad van het IBR wenst u ervan in kennis te stellen dat hij, overeenkomstig artikel 30 van de wet 
van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van 
het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, zijn ontwerp van normen inzake de 
kwaliteitscontrole van 2 april 2010 ter openbare raadpleging voorlegt. Dit ontwerp heeft ten doel de 
normen inzake de kwaliteitscontrole van 9 september 2008 te vervangen.  

Op verzoek van de Minister die bevoegd is voor Economie had de Raad van het IBR in 2009 een 
voorontwerp van nieuwe normen aangenomen rekening houdende met de Aanbeveling van de 
Europese Commissie van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en 
auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren. Een openbare 
raadpleging over dit voorontwerp werd eind 2009 georganiseerd.  

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft dit voorontwerp niet goedgekeurd voor zover het 
bepalingen invoerde die vooraf een wijziging van voormelde wet van 1953 vereisten. Het nieuwe 
ontwerp van normen van de Raad van het IBR omvat geen dergelijke bepalingen meer.  

De openbare raadpleging wordt via onze website gehouden (www.ibr-ire.be, rubriek Documentatie, 
subrubriek Ontwerpen van normen en aanbevelingen). 

Met de meeste hoogachting, 

(get.) Pierre P. Berger” 

 
 
Hiertoe werd de subcommissie Boekhoudregeling belast met het opstellen van een ontwerpadvies en is 
daartoe bijeengekomen op 18, 21 en 28 mei en 2 juni.  
 
Het ontwerpadvies werd op 23 juni 2010 voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het unaniem 
heeft goedgekeurd.  
  

http://www.ibr-ire.be/�
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Inleiding 

Het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole, dat overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 
juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek 
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, aan een openbare 
raadpleging wordt onderworpen, heeft tot doel de normen inzake de kwaliteitscontrole, aangenomen 
door de Raad van het Instituut op 11 april 2008 en goedgekeurd door de Minister die bevoegd is voor 
Economie op 9 september 2008, te vervangen.  

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren had in 2009 reeds een voorontwerp van nieuwe 
normen aangenomen, waarbij rekening werd gehouden met de wil van de publieke toezichthoudende 
overheden om het Belgische systeem beter in overeenstemming te brengen met de aanbeveling van de 
Europese Commissie van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en 
auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren, ondanks het niet-
verplichte karakter van deze aanbeveling, en aldus een actievere rol voor de publieke 
toezichthoudende overheden te voorzien.  Over dit voorontwerp van normen inzake de 
kwaliteitscontrole werd in 2009 een openbare raadpleging georganiseerd. De Raad heeft op 7 oktober 
2009 over dit voorontwerp een unaniem advies uitgebracht. 

In zijn advies heeft de Raad onder meer vastgesteld dat het nieuwe ontwerp van normen een aantal 
belangrijke wijzigingen in het Belgische systeem zou doorvoeren, zonder dat de aanpassing van deze 
normen gepaard ging met een wijziging van de wet van 22 juli 1953. De Raad vroeg zich dan ook af of 
de doorgevoerde wijzigingen in het ontwerp van normen over een voldoende juridische grondslag 
beschikten. 

Dit gebrek aan juridische grondslag werd eveneens vastgesteld door de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft dit voorontwerp 
uiteindelijk niet goedgekeurd, voor zover het bepalingen invoerde die vooraf een wijziging van 
voormelde wet van 1953 vereisten. Het nieuwe ontwerp van normen van de Raad van het IBR, dat nu 
ter openbare raadpleging voorligt, omvat geen dergelijke bepalingen meer.  
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Advies 
 

De Raad merkt op dat, krachtens artikel 46 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van de 
bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, de Kamer van verwijzing en instaatstelling over ruime 
bevoegdheden beschikt:  

- de instaatstelling van tuchtzaken die in vooronderzoek werden genomen door de Raad van het IBR; 

- het gelasten van de Raad van het IBR om een toezichtsdossier te openen lasten een bedrijfsrevisor; 

- het gelasten van de Raad van het IBR om bijkomende onderzoeken uit te voeren; 

- de regeling van de procedure betreffende de klachten lastens een bedrijfsrevisor; 

- het gelasten van de Raad van het IBR om iedere klacht, ontvangen lastens een bedrijfsrevisor, in 
vooronderzoek te nemen; 

- de beoordeling van de conclusies van de kwaliteitscontroles; 

- het verzoek aan de Raad van het IBR om aan een bedrijfsrevisor de verplichting op te leggen een 
einde te maken aan een omstreden toestand; 

- de goedkeuring van de jaarlijkse lijst van de te verrichten kwaliteitscontroles; 

- het kennisnemen van de evolutie van het onderzoek van één of meerdere dossiers. 

De Raad herhaalt dat de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2008 voorziet dat de 
eindverantwoordelijkheid inzake kwaliteitscontrole bij een publieke toezichthoudende autoriteit zou 
liggen en verleent de publieke toezichthoudende autoriteit een nog ruimere bevoegdheid. Het betreft 
met name de bevoegdheden die in het vorige ontwerp van normen uit 2009 reeds aan de KVI werden 
verleend, zoals bijvoorbeeld : 

- het recht voor de publieke toezichthoudende autoriteit om deel te nemen aan inspecties en toegang 
te krijgen tot inspectiedossiers, auditwerkdocumenten en andere relevante stukken; 

- het recht voor de publieke toezichthoudende autoriteit om de bijstand van een deskundige te eisen 
indien een bepaalde expertise van essentieel belang wordt acht voor een deugdelijke uitvoering van 
een inspectie; 

- de goedkeuring door de publieke toezichthoudende autoriteit van de inspectiemethodieken 
(controleleidraden) of desgevallend de wijzigingen van deze inspectiemethodieken; 

- de goedkeuring van de vergoeding van de inspecteurs 

- … 

De Raad herhaalt dat hij nog steeds ten volle de doelstelling ondersteunt om het Belgische systeem 
inzake kwaliteitscontrole in overeenstemming te brengen met de Europese aanbeveling. 
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Gelet op de vastgestelde termijnen (aanvankelijk 18 mei en vervolgens 3 juni 2010) stelt de Raad vast 
dat de openbare raadpleging volgens het IBR urgent is. Het IBR rechtvaardigt deze urgentie door het 
feit dat het ter openbare raadpleging voorliggende ontwerp van normen betreffende de 
kwaliteitscontrole dd. 2 april 2010 als doel heeft bepaalde toepassingsproblemen te verhelpen die 
werden opgemerkt in het kader van een recente evaluatie van de toepassing van de norm van 9 
september 2008. Het gaat hier o.m. over het geval van revisoren die toetreden tot een netwerk of die 
tot verschillende bedrijfsrevisorenkantoren behoren. Volgens het IBR werden sommige 
bedrijfsrevisorenkantoren immers in een beperkte periode meermaals onderworpen aan een 
kwaliteitscontrole, vaak zelfs voordat het resultaat van een vorige controle al gekend was. 

De Raad stelt vast dat hij in de huidige stand van zaken niet in staat is een exhaustief en definitief 
standpunt in te nemen over het voorliggende ontwerp van normen, m.n. omdat hiertoe een aantal 
onontbeerlijke gegevens ontbreken.  

De Raad stelt zich immers m.n. de volgende vragen: 

- Zijn de problemen met de toepassing van de huidige normen dermate belangrijk dat ze de aan de 
openbare raadpleging toebedeelde urgentie rechtvaardigen? Bestaat bovendien niet het gevaar dat 
men aldus een nieuw ontwerp van normen gaat voorleggen aan een regering van lopende zaken? 

- Waardoor wordt de urgentie van een nieuw ontwerp van normen gerechtvaardigd, te meer daar de 
nu van toepassing zijnde norm van 9 september 2008 voorts nu al rekening houdt met het bestaan 
van netwerken en in punt 3.3 al tegemoet komt aan de problemen die zich zouden kunnen voordoen 
mochten bv. twee of meer bedrijfsrevisoren zich reorganiseren of toetreden tot een reeds bestaand 
revisorennetwerk? 

- Wat wordt in artikel 9.4. van het nieuwe ontwerp van normen precies bedoeld met de eerder vage 
omschrijving "algemene en specifieke controleleidraden"? De Raad merkt immers op dat in het 
vorige ontwerp van normen uitdrukkelijk vermeld stond dat de controleleidraden zouden aangepast 
worden aan de aard van de gecontroleerde instanties, hetgeen in het nieuwe ontwerp van normen 
niet meer voorzien is. 

- Hoe wordt de kwaliteitscontrole uitgevoerd in de andere lidstaten t.a.v. de verschillende types van 
netwerken? Kampen zij met gelijkaardige toepassingsproblemen als die welke het IBR inroept? 

De Raad meent dat hij in de huidige stand van zaken nu al van oordeel is dat: 

- de kwaliteitscontrole zo optimaal mogelijk moet zijn; 

- België zich op één lijn moet plaatsen met hetgeen in de andere lidstaten gebeurt op het vlak van de 
toepassing van de normen inzake kwaliteitscontrole; 

- het essentieel is dat het wetgevende kader, met name de wet van 22 juli 1953, zo snel mogelijk zou 
worden aangepast. De sociale partners verbinden zich er in dit verband toe alle maatregelen te 
nemen die tot hun bevoegdheid behoren om de regering ertoe aan te zetten zo spoedig mogelijk in 
die zin te handelen. De Raad blijft er immers van overtuigd dat dit kan bijdragen tot een hoog niveau 
van kwaliteitscontrole van de professionele activiteit van de bedrijfsrevisoren, waardoor de kwaliteit 
van de audits en de gepubliceerde financiële informatie, waaronder de informatie die aan de 
ondernemingsraden wordt verstrekt, op een efficiënte wijze gegarandeerd kan worden; 
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- het nieuwe ontwerp van kwaliteitsnormen, mocht het van toepassing worden, vanuit dit oogpunt in 
geen geval en op generlei wijze de noodzakelijke aanpassing van de wet aan de Europese 
aanbeveling van 6 mei 2008 op de helling mag zetten. Zoals hierboven werd aangestipt, wenst de 
Raad deze aanpassing zo spoedig mogelijk doorgevoerd te zien;  

- de overwogen maatregelen de bevoegdheden van de KVI integraal in stand moeten houden: de rol 
van deze Kamer mag geenszins beperkt blijven tot een optreden a posteriori. De Raad dringt erop 
aan dat in het ontwerp van normen duidelijk de belangrijke rol en de eindverantwoordelijkheid van 
de KVI als publieke toezichthoudende overheid inzake de kwaliteitscontrole wordt onderlijnd en dat 
de KVI deze bevoegdheden in de praktijk ook effectief en doeltreffend uitoefent; 

- de aangenomen oplossing eenzelfde kwaliteitscontrole voor alle netwerken, ongeacht hun omvang, 
moet garanderen.  

 

-------------------------- 
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