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Woord vooraf
De omzetting van de Europese auditrichtlijn en auditverordening naar Belgisch recht
mag gerust een historische gebeurtenis genoemd worden voor het beroep van de bedrijfsrevisoren. Het is immers geleden van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van
het bedrijfsrevisoraat dat nog een dergelijke ingrijpende hervorming van het beroep
heeft plaatsgevonden.

Uit dit debat en een brede Europese openbare raadpleging in 2010 kwamen een aantal
krachtlijnen naar voor die vertaald zijn in de auditrichtlijn en auditverordening. Deze
krachtlijnen hebben onder meer betrekking op het invoeren van strengere vereisten
inzake onafhankelijkheid en op de professioneel-kritische instelling van de bedrijfsrevisoren. Daarnaast werd het ook noodzakelijk gevonden om de controleverklaring
meer informatief te maken voor de investeerders, door hen relevante informatie te
verschaffen over de gecontroleerde onderneming die verder gaat dan de eenvoudige
standaardbesluiten over de jaarrekening. Tot slot moest ook werk gemaakt worden van
een meer efficiënt sanctieregime en het versterken van de autoriteiten die belast zijn
met het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.
Over de omzetting van de Europese teksten naar Belgisch recht heeft de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen twee belangrijke adviezen uitgebracht. Een eerste
advies van 16 juni 2015 had betrekking op de hervorming van het publiek toezicht op
de bedrijfsrevisoren. Het tweede advies van 22 december 2015 handelde over de overige
aspecten van de Europese audithervorming. Beide adviezen vormden een welkome en
goed onderbouwde leidraad voor het uitwerken van de nieuwe wet tot organisatie van
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.
Op basis van de Europese teksten en de adviezen van de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen, heb ik een consultatie gehouden met alle belanghebbenden. Hieruit zijn een
aantal krachtlijnen naar voren gekomen waarop de audithervorming gestoeld is.
Een eerste belangrijke krachtlijn heeft betrekking op de rol van de Hoge Raad voor
de Economische Beroepen (HREB). De HREB blijft de bevoegde instelling voor het
vastleggen of goedkeuren van de normen.
Een tweede belangrijke krachtlijn heeft betrekking op het nieuwe publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren. Een nieuwe toezichtsorgaan, het College van Toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt opgericht als een afzonderlijke instelling die volledig onafhankelijk
is ten opzichte van het beroep van de bedrijfsrevisoren. Door het oprichten van één
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De belangen die op het spel stonden bij de audithervorming waren dan ook niet min.
Na de financiële crisis van 2008 moest het vertrouwen in de financiële informatie van
ondernemingen hersteld worden. Bedrijfsrevisoren spelen daarbij een belangrijke rol,
aangezien zij de getrouwheid van deze informatie controleren. Het hoeft dan ook niet
te verwonderen dat het debat over de rol en het bereik van de auditfunctie vrij snel
geopend werd.
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instelling bevoegd voor het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt het stelsel
van het publiek toezicht ook aanzienlijk vereenvoudigd.
Daarnaast is ervoor gekozen om een homogeen kwaliteitstoezicht op te zetten voor
zowel bedrijfsrevisoren met mandaten bij ondernemingen van openbaar belang als
bedrijfsrevisoren die geen dergelijke mandaten hebben. Het College van Toezicht op
de bedrijfsrevisoren zal één methodologie uitwerken voor het geheel van de kwaliteitscontrole en het toezicht op de bedrijfsrevisoren. Hierbij zal erover gewaakt worden dat
het toezicht op de bedrijfsrevisoren proportioneel zal gebeuren.
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Een laatste belangrijke krachtlijn met betrekking tot het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren heeft betrekking op de kostprijs. De kostprijs moet binnen een bepaald,
maximaal bedrag vallen.
Tot slot wil ik benadrukken dat de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren niet zal leiden tot een lastenverhoging voor de KMO’s.
Voortaan zal elke controle door een commissaris, die al dan niet wettelijk verplicht
werd aangesteld, op maat van de onderneming moeten gebeuren. Het nieuwe artikel
31, § 5 van de wet stelt immers: “De toepassing van de normen en aanbevelingen
is evenredig met de omvang en de complexiteit van de activiteiten van de entiteiten
waarvoor een revisorale opdracht wordt uitgevoerd”. Commissarissen zullen hiermee
rekening moeten houden wanneer zij de geldende normen en aanbevelingen toepassen
bij de controle van KMO’s.
Ik ben ervan overtuigd dat de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren een belangrijke stap vooruit is voor de bedrijfsrevisoren.
Deze nieuwe wet is een belangrijk instrument die de bedrijfsrevisoren de kans geven
om succesvol de toekomstige uitdagingen van hun beroep aan te gaan.
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