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Uitwerking

Objectieven - 2 invalshoeken
1. Ethische voorschriften en verantwoordelijkheden binnen
het kantoor
2. Relevante ethische voorschriften binnen het netwerk en
voor andere dienstverleners

1. Ethische voorschriften binnen het kantoor
COMPONENT 2 : RELEVANTE ETHISCHE VOORSCHRIFTEN
1e KWALITEITSOBJECTIEF – ISQM1
[ISQM29a]

Het kantoor en zijn personeel :
i. Hebben inzicht in relevante ethische voorschriften waaraan het
kantoor en zijn personeel zijn onderworpen; en (Ref: Par. A22, A24)
ii. Komen hun verantwoordelijkheden na met betrekking tot de
relevante ethische voorschriften waaraan het kantoor en zijn
opdrachten onderworpen zijn

KWALITEITSOBJECTIEF - ADDITIONEEL

Te bepalen door het kantoor

RISICO

BEHEERSMAATREGEL

1. Gebrek aan kennis van de toepasselijke ethische voorschriften

 ISQM verantwoordelijken aanwijzen

2. Niet-naleving van beleid en procedures met toepasselijke
ethische vereisten

 Ethisch beleid en ethische procedure

3. Gebrek aan actualisering van ethische regels

 Identificatie van wijzigingen in wet- en regelgeving, en bijwerken
van de ethische regels

1. Ethische voorschriften binnen het kantoor
COMPONENT 2 : RELEVANTE ETHISCHE VOORSCHRIFTEN
RISICO

BEHEERSMAATREGEL

4. Gebrek aan communicatie over ethische voorschriften
aan medewerkers

 Communicatie van ethische regels aan medewerkers
 Communicatie van ethische regels aan nieuwe werknemers
 Toewijding aan naleving van ethische regels door nieuwe medewerkers

5. Gebrek aan communicatie over wijzigingen in de
ethische regels

 Communicatie van wijzigingen in ethische regels aan medewerkers

6. Onvoldoende opleiding

 Opleiding van nieuwe medewerkers over de ethische regels
 Opleiding van personeel over wijzigingen in ethische regels

7. Gebrek aan bevestiging van de naleving van de ethische
regels door het personeel

 Jaarlijkse bevestiging van de onafhankelijkheid van het personeel

8. Gebrek aan toezicht op de juiste toepassing van
ethische regels

 Vaststelling van procedures en benoeming van een manager

1. Ethische voorschriften binnen het kantoor
COMPONENT 2 : RELEVANTE ETHISCHE VOORSCHRIFTEN
RISICO

BEHEERSMAATREGEL

9. Het falen van het kantoor om bedreigingen te
identificeren

 Procedures om inbreuken vast te stellen
 Het kantoor heeft een controle systeem opgezet

10. Ontbreken van passende maatregelen om bedreigingen
uit te schakelen






11. Het niet mededelen van bedreigingen aan het
personeel

 Communicatiekanaal (mailbox, formulier,...)
 Resultaten van controles op ethische naleving worden verwerkt,
gecorrigeerd

12. Ontbreken van een raadplegingsprocedure over
ethische regels

 Overleg over ethische voorschriften

13. Onbekwaamheid van de mensen die belast zijn met het
overleg over ethische regels

 Ethisch advies door ervaren personeel

Jaarlijkse verklaring van onafhankelijkheid
Procedure voor de goedkeuring van de dienstverlening
Zorgen voor een passende vergoeding
Ontslagprocedures indien vereist door ethische regels

2. Binnen het netwerk en voor andere dienstverleners
COMPONENT 2 : RELEVANTE ETHISCHE VOORSCHRIFTEN
2de KWALITEITSOBJECTIEF – ISQM1
[ISQM29b]

Andere(n), met inbegrip van het netwerk, netwerkkantoren, personen in het
netwerk of in netwerkkantoren, of service providers, die onderworpen zijn
aan de relevante ethische voorschriften waaraan het kantoor en de
opdrachten van het kantoor onderworpen zijn:
i.
Begrijpen de relevante ethische voorschriften die op hen van
toepassing zijn; en (Ref: Par. A22, A24 en A65)
ii.
Komen hun verantwoordelijkheden na met betrekking tot de relevante
ethische voorschriften die op hen van toepassing zijn.

KWALITEITSOBJECTIEF - ADDITIONEEL

Te bepalen door het kantoor

RISICO

BEHEERSMAATREGEL

1. Gebrek aan communicatie over ethische voorschriften
aan het netwerk en andere dienstverleners

 Communicatie van ethische regels aan het netwerk en andere
dienstverleners

2. Gebrek aan communicatie over wijzigingen in de
ethische regels

 Communicatie van wijziging van ethische regels aan het netwerk en
andere dienstverleners

2. Binnen het netwerk en voor andere dienstverleners
COMPONENT 2 : RELEVANTE ETHISCHE VOORSCHRIFTEN
RISICO

BEHEERSMAATREGEL

3. Afhankelijkheid van het kantoor van zijn netwerk

 Onafhankelijkheidscontroles op netwerkniveau

4. Afhankelijkheid van een ander netwerklid van de door
het kantoor aangeboden diensten

 Onafhankelijkheidscontroles bij andere kantoren advies door ervaren
personeel

5. Het netwerk voldoet niet aan de toepasselijke ethische
regels

 Bevestiging van het netwerk dat het voldoet aan de ISQM-normen

6. Andere leden van het netwerk zijn niet ethisch

 Bevestiging van de naleving van ethische voorschriften tussen elk
kantoor

Bedankt voor uw aandacht

Voor meer informatie,
aarzel niet om de website van het IBR
te raadplegen:
https://www.ibr-ire.be/nl/actueel/isqm

