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Toenemende interesse van de sector voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles 

en andere inspectieopdrachten bij niet-OOB-bedrijfsrevisoren voor rekening van 

het College 

 

 

Alle 53 deelnemers zijn op 6 april 2021 geselecteerd als inspecteur voor het uitvoeren van inspecties bij 

niet-OOB-bedrijfsrevisoren. 

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna “College”) lanceerde eind 2020 de 

overheidsopdracht 2020/042 voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij 

de bedrijfsrevisoren die geen controleopdrachten uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (hierna 

“niet-OOB-bedrijfsrevisoren”)1 2.  

 

De reactie was overduidelijk positief: alle 53 deelnemers zijn op 6 april 2021 geselecteerd als inspecteur, een 

stijging met 40 % ten opzichte van de vorige campagne in 2018. 

 

 

Dit is niet enkel een absolute stijging van 

het aantal kandidaten. Meer Franstalige 

bedrijfsrevisoren hebben zich kandidaat 

gesteld en zijn geselecteerd, wat het 

taalevenwicht ten goede komt en 

ongeveer overeenstemt met de taalrol van 

de uit te voeren inspecties.  

 

 
Figuur: Kandidaatstellingen voor de 

overheidsopdracht in verband met het 

uitvoeren van inspectieopdrachten bij de niet-

OOB-bedrijfsrevisoren 

 
 

 

 

 

                                                                 
1 Artikel 1:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen definieert OOB’s als “genoteerde vennootschappen waarvan 
de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, de vennootschappen waarvan de effecten als bedoeld in artikel 2, 31°, b) en c), van de wet van 2 augustus 
2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, de kredietinstellingen, de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de vereffeningsinstellingen en 
de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen”. 
2 Het College plaatste daarover op 14 december 2020 een mededeling op zijn website, die kan worden geraadpleegd op: 
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/CTRCSR/overheidsopdracht_kwaliteitscontroles_andere_inspectieopdrach
ten_bedrijfsrevisoren_nonpie.pdf. Geïnteresseerde kandidaten konden tot 29 januari 2021 een offerte indienen. 
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De opdracht bestond uit twee percelen en de raamovereenkomst loopt tot en met 31 december 2024. 

Perceel 1 betrof de kwaliteitscontroles3. Perceel 2 betrof de andere opdrachten dan kwaliteitscontroles, zoals 

de controle, al dan niet ter plaatse, van de uitvoering van herstelmaatregelen, de uitvoering van opdrachten 

in het kader van de wet van 18 september 20174 en de uitvoering van andere opdrachten op verzoek van het 

College5.  

Zoals het bestek voorschrijft, zal het College bij de toewijzing van opdrachten aan de geselecteerde 

inspecteurs rekening houden met hun rangschikking, met hun beschikbare middelen, met hun mogelijkheid 

om de specifieke opdracht (al dan niet in een (zeer) korte tijdspanne) uit te voeren, en met hun specifieke 

kenmerken en vaardigheden die nodig zijn voor de kwalitatieve uitvoering van de specifieke opdracht. 

Mogelijks krijgt daarom, gelet op deze criteria, niet elke geselecteerde dienstverlener een opdracht. 

 

Het College waardeert de samenwerking met de inspecteurs. 

De inspecteurs voor de niet-OOB-bedrijfsrevisoren helpen, gelet op hun gediversifieerde ervaring, het 

College om zijn proportionele aanpak continu te verfijnen in het belang van de kwaliteit van het toezicht. 

 

Het College feliciteert en dankt allen die hebben ingetekend op de overheidsopdracht.  

Alle geselecteerde inspecteurs zullen positief bijdragen aan het toezicht door het College in het algemeen 

belang. Zo wordt het maatschappelijk zeer belangrijke beroep van bedrijfsrevisor voortdurend versterkt.  

 

* * * 

                                                                 
3 De raamovereenkomst heeft betrekking op de aanstelling van inspecteurs bedoeld in artikel 52, § 4, van de wet van 7 december 
2016 tot organisatie van het beroep van en het toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna “wet 7 december 2016”) met als doel het 
organiseren van kwaliteitscontroles bij netwerken, bedrijfsrevisorenkantoren en bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren 
bij entiteiten die geen OOB zijn. 
4 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het 
gebruik van contanten. 
5 Raamovereenkomst voor het aanstellen van inspecteurs/externe deskundigen voor het uitvoeren van andere opdrachten dan 
kwaliteitscontroles, bedoeld in perceel 1, op verzoek van het College of de secretaris-generaal in het kader van het toezicht, op grond 
van de wet van 7 december 2016, bij gecontroleerde entiteiten, die controleopdrachten uitvoeren bij entiteiten die geen OOB zijn. 


