
 

  

 

 

 
 

 

HET COLLEGE VAN TOEZICHT OP DE BEDRIJFSREVISOREN PUBLICEERT HET JAARVERSLAG 
OVER ZIJN ACTIVITEITEN IN 2020 
 
Brussel, 15 juni 2021. 
 
 
Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna: “het College”) zet zich als onafhankelijke 
toezichthouder in het algemeen belang in voor het bevorderen van de auditkwaliteit. Het waakt over 
de kwaliteitsvolle, objectieve en onafhankelijke uitvoering van de opdrachten van een bedrijfsrevisor. 
Aldus draagt het College bij tot het versterken van het publiek vertrouwen in de financiële informatie 
van de ondernemingen. Het jaarverslag 2020 geeft een overzicht van alle activiteiten van het College. 
 
Ook tijdens het moeilijke coronajaar 2020 bleef het College de continuïteit van zijn activiteiten 
waarborgen om zijn wettelijke missie volop waar te maken. Gelet op de uitzonderlijke en moeilijke 
werkomstandigheden voor de bedrijfsrevisoren en in het belang van eenieders gezondheid besliste 
het College om de kwaliteitscontroles in 2020 gedurende een zestal maanden op te schorten. Bijgevolg 
startten deze inspecties pas in het vierde kwartaal.  
 
De kwaliteitscontroles brachten aan het licht dat de bedrijfsrevisoren in België doorgaans correct hun 
werk verrichten tot groot maatschappelijk nut voor eenieder die baat heeft bij de financiële informatie 
die bedrijfsrevisoren controleren.  
 
In het kader van de kwaliteitscontroles deed het College in 2020 onder meer uitspraak over de 
professionele activiteit van in totaal 67 bedrijfsrevisoren(kantoren). 23 van die 
kwaliteitscontroledossiers hadden betrekking op bedrijfsrevisoren(kantoren) die de controle 
uitvoeren van één of meerdere Organisaties van Openbaar Belang (hierna: “OOB”)1, zoals 
beursgenoteerde vennootschappen, kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen. In het kader 
van deze dossiers legde het College 104 maatregelen op. In 44 kwaliteitscontroledossiers van 
bedrijfsrevisoren(kantoren) die bij geen enkele OOB een controle uitvoeren, legde het 259 
maatregelen op. 
 
De meest frequente tekortkomingen die het College vaststelde naar aanleiding van de 
kwaliteitscontroles bij OOB-bedrijfsrevisoren betreffen:  
 
(i) geen adequate of onvoldoende controledocumentatie; 
(ii) ontoereikend nazicht van het risico op een afwijking van materieel belang dat het gevolg is 

van fraude; 
(iii) laattijdige, onvolledige of geen schriftelijke communicatie met de personen die belast zijn met 

governance.  
 
 

                                                 
1 Artikel 52, § 2 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op 
de bedrijfsrevisoren en artikel 1:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 



 

  

 

 

 
 
Voor bedrijfsrevisoren die bij geen enkele OOB een controle uitvoeren, gaan de meest frequente 
tekortkomingen over: 
 

(i) ontoereikend inzicht in de activiteiten van de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van 
de beheersing van haar risico’s; 

(ii) ontoereikende controlewerkzaamheden over de in het grootboek vastgelegde 
journaalposten; 

(iii) ontoereikende documentatie over de beheersing van de ingeschatte risico’s. 
 
Het College deed in 2020 ook uitspraak over de werkzaamheden van bedrijfsrevisoren wiens cliënt 
failliet is verklaard. Het onderzocht 32 faillissementendossiers. In deze dossiers blijkt de bedrijfsrevisor 
doorgaans zijn opdracht overeenkomstig de voorschriften uit te voeren en voldoende aandacht te 
schenken aan de continuïteitsproblematiek.  
 
Het College gaat in zijn risicogerichte aanpak steeds op proportionele wijze te werk. Niettemin moest 
het ook in 2020 vaststellen dat een beperkt aantal sole practioners nog steeds niet of te weinig 
vertrouwd zijn met het reglementair kader en zag  zich dan ook genoodzaakt op te treden ondanks de 
beperkte omvang van de activiteiten van de betrokken bedrijfsrevisoren. 
 
De publicatie van zijn jaarverslag maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van het College 
om de transparantie van zijn werkzaamheden en controles te bevorderen. 
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