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Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de 

toepassing van de ISQM-standaarden in België 

Inleiding 

1. Met de (ontwerp)norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor 

kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) in België beoogt de Raad 

van het IBR voor de revisorale opdrachten te voorzien in de toepassing van een 

kwaliteitsmanagementsysteem dat elke bedrijfsrevisor moet toelaten de kwaliteitsbeheersing 

binnen kantoren nauwer te laten aansluiten bij de risico’s eigen aan het kantoor. De 2 

standaarden ISQM1 (kwaliteitsbeheersing op kantoorniveau) en ISQM2 (engagement quality 

review) zullen ISQC 1 vervangen en ISA 220, gericht op kwaliteitsbeheersing op opdrachtniveau, 

wordt aangepast. 

2. ISQM1 is conceptueel fundamenteel verschillend van ISQC1: een systeem van kwaliteitscontrole 

(quality control) wordt vervangen door een systeem van kwaliteitsbeheersing (quality 

management). ISQC1 legde een procedure van kwaliteitscontrole op aan alle kantoren, terwijl 

ISQM1 een “risk based”-benadering van kwaliteitsbeheersing introduceert.  

3. De Raad van het IBR is zich bewust van de belangrijke inspanning die de toepassing van de ISQM-

standaarden zal inhouden.  

Daarom heeft de Raad beslist om gelijktijdig een actieplan te publiceren om de bedrijfsrevisoren 

te informeren over de begeleiding die het IBR zal geven ter ondersteuning van de implementatie 

van de standaarden in de kantoren. Tevens wordt gekeken naar wat het ICCI ter beschikking zal 

stellen. Deze tools zullen worden toegevoegd aan dit actieplan opdat de bedrijfsrevisoren een 

totaalbeeld krijgen van de middelen die hen worden aangeboden. 

Timing 

4. Zoals ISQM voorziet de Belgische (ontwerp)norm in een dubbele datum van inwerkingtreding: elk 

kantoor dient voor de revisorale opdrachten een kwaliteitsbeheersingssysteem opgezet te 

hebben tegen 1 januari 2023; dit systeem dient volledig geïmplementeerd en gemonitord te zijn 

tegen uiterlijk 15 december 2023. 

5. De evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, die wordt vereist door de paragrafen 53 en 

54 van ISQM 1 (zie stap 5 van onderstaande tijdslijn), dient te worden uitgevoerd binnen een jaar 

na de datum van volledige implementatie, hetzij uiterlijk op 15 december 2024. 

6. De toepassing van ISQM 2 en ISA 220 (Herzien) wordt vastgelegd voor periodes die op of na 15 

december 2023 aanvangen. 

 

 

 

 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving-en-publicaties/normen-en-aanbevelingen/normen/norm-detail-page-nl/isqc-1
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving-en-publicaties/normen-en-aanbevelingen/normen/norm-detail-page-nl/isqc-1
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Samengevat: 

 

Rechtsleer 

7. De wet van 7 december 2016 kent, in artikel 31, §7, aan het IBR de bevoegdheid toe om rechtsleer 

onder de vorm van adviezen en mededelingen uit te werken, met het oog op de goede toepassing 

door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening 

van hun beroep regelt. De Raad van het IBR zal deze taak ook in het kader van de toepassing van 

ISQM in België ten volle uitvoeren. 

Zo zal de Raad onder meer de diverse adviezen en mededelingen die in het kader van ISQC 1 

werden gepubliceerd, analyseren en, zo nodig, aanpassen aan de vereisten van ISQM, zodat de 

bedrijfsrevisoren beschikken over geactualiseerde rechtsleer zodra de (ontwerp)norm door de 

Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie is goedgekeurd en het 

goedkeuringsbericht in het Belgisch Staatsblad is verschenen.  

Communicatie en sensibilisering 

8. Reeds sinds eind 2020 heeft de Raad van het IBR beslist een werkgroep op te richten die tot doel 

heeft een implementatieplan uit te werken. Dit plan bestaat uit drie luiken: i) communicatie en 

sensibilisering, ii) opleidingen en iii) uitwerken van nuttige tools en templates. 

9. Een specifieke pagina op de website van het IBR, gewijd aan ISQM, werd gecreëerd waarop de 

meest recente informatie van het IBR over ISQM wordt gebundeld.  

Op deze pagina vinden de bedrijfsrevisoren reeds een aantal video’s terug, voorbereid door de 

werkgroep ISQM, die een overzicht geven van de belangrijkste onderdelen van ISQM1 en van 

ISQM2 om bedrijfsrevisoren te helpen bij de toepassing van deze normen. 

Tevens worden de verschillende artikels van het IBR en het ICCI opgesomd (artikels in Tax, Audit 

and Accountancy, in de Nieuwsbrief van het IBR). 

10. Elke communicatie vanuit het IBR over deze nieuwe standaarden zal gebeuren met een specifiek 

daartoe ontworpen logo. 

 

https://www.ibr-ire.be/nl/actueel/isqm
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Vorming 

11. Vorming is essentieel, en wettelijk verplicht, zodat de bedrijfsrevisoren hun theoretische kennis, 

beroepsbekwaamheden en beroepsethiek op een voldoende peil kunnen te houden. De 

organisatie van de permanente vorming, die gebeurt onder het toezicht van het College van 

toezicht op de bedrijfsrevisoren, werd in artikel 41, §1, 3° van de wet van 7 december 2016 

gedelegeerd aan het IBR.  

12. Om de bedrijfsrevisoren op tijd klaar te stomen voor de overgang naar ISQM en hen vertrouwd te 

maken met de nieuwe concepten van kwaliteitsmanagementsystemen, heeft het IBR in 2022 en 

2023 diverse seminaries en workshops opgenomen in het vormingsprogramma. Zo werd onder 

meer reeds een aantal specifieke workshops, zowel in het Nederlands als in het Frans, 

georganiseerd: 

 

   

ICCI 

Voor de volledigheid worden ook de hulpmiddelen die het ICCI ter beschikking stelt, opgenomen in dit 

actieplan. Zo hebben de bedrijfsrevisoren een volledig overzicht van de bestaande en toekomstige 

tools en modeldocumenten. 

Helpdesk 

13. De helpdesk van het ICCI staat klaar om antwoorden te geven op vragen van bedrijfsrevisoren met 

betrekking tot de toepassing van ISQM op de revisorale opdrachten. Een specifiek review-team 

van de adviezen werd daartoe opgericht. 

 

Tools en modeldocumenten 

14. Ook op de website van het ICCI werd een pagina gecreëerd die volledig gewijd is aan ISQM.  

15. ISQC1 vertaalde zich in een uitgebreide set van checklists. ISQM1 zal finaal ook resulteren in 

checklists, maar deze zullen voortvloeien uit en verantwoord worden door de risicoanalyse. De 

modellen en checklists uitgewerkt in het kader van ISQC 1 zullen met andere woorden moeten 

worden herwerkt en gediversifieerd. Deze herwerkte basisdocumenten (content) zullen ter 

https://www.icci.be/nl/vorming/evenementen
https://www.icci.be/nl/adviezen/vraagformulier
https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/isqm
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beschikking van de bedrijfsrevisoren worden gesteld. Bovendien zullen de verschillende 

softwareleveranciers, die een ISQM IT-oplossing aanbieden, op de pagina van de website van het 

ICCI vermeld worden (voor zover wij daar kennis van hebben en zij dat ook willen). 

De kantoren of de bedrijfsrevisoren die een offerte voor het gebruik van deze producten willen, 

dienen rechtstreeks contact op te nemen met de externe leveranciers. Noch het IBR, noch het 

ICCI komt hierin tussen. 

Het staat iedereen vrij om al dan niet van deze software gebruik te maken. Er zijn verschillende 

leveranciers op de markt en u kunt ook besluiten om uw eigen hulpmiddelen te ontwikkelen. 

Voor de goede orde willen wij erop wijzen dat noch het IBR, noch het ICCI enige garantie biedt 

met betrekking tot deze ISQM-producten. Noch het IBR, noch het ICCI draagt enige contractuele 

of buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien 

uit het gebruikmaken van deze producten. 

ISQM-Coach 

16. Bij de invoering van de internationale controlestandaarden (ISA’s) in België, stond een ISA-coach 

ter beschikking om de bedrijfsrevisoren te ondersteunen. Het ICCI heeft beslist om opnieuw een 

coach aan te stellen om de bedrijfsrevisoren te helpen bij het implementeren van ISQM in hun 

kantoor. 

 

 

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/isqm
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