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Het College treedt in dialoog met het Instituut van de bedrijfsrevisoren over het 

actieplan van het College 2022 

 

Naar aanleiding van de publicatie van het actieplan van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren 

(hierna: “het College”) treed Bénédicte Vessié, voorzitter van het College, in dialoog met Tom Meuleman,  

voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (hierna: “het IBR”).  

 

Bénédicte Vessié, voorzitter van het College, vat de ambitie van het College samen in twee woorden: 

kwaliteit en vertrouwen.  

In één zin: “Het College zet in 2022 op actieve wijze zijn controleprogramma voort dat gericht is op het 

bevorderen van de auditkwaliteit als katalysator voor het publiek vertrouwen in het bedrijfsrevisoraat.”. 

Tijdens het onderhoud lichtte ze de ambitie van het College toe.  

 

De dialoog tussen beide voorzitters onthult de thema’s van de kwaliteitscontroles die het College in 2022 

zal uitvoeren. De thema's staan centraal in de maatschappelijke ontwikkelingen en de risico's en 

moeilijkheden waarmee het beroep te maken krijgt, met immer blijvende aandacht voor integriteit. 

 

Een primeur zijn de trends en risico’s die de thema’s onderbouwen. Het College hecht belang om een 

duidelijk inzicht te verwerven in de omgeving waarin de sector opereert en bijgevolg in de risico's. Risico’s 

die door de bedrijfsrevisoren te beheersen zijn en waarop het College in 2022 zal toezien. Nieuwe trends 

brengen ook opportuniteiten voor de sector met zich mee, die worden aangestipt.  

 

De bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme blijft een belangrijke 

bouwsteen in het toezicht van het College. De voorzitter van het College duidde dan ook op het belang 

van de vormingen georganiseerd door het ICCI, met inzonderheid deze over de antiwitwasverplichtingen. 

 

Beide voorzitters hebben het tot slot ook over het openbaar register van het IBR. Net als in 2021 zal het 

College in 2022 in samenwerking met het IBR specifieke maatregelen nemen om de kwaliteit van de in het 

register gepubliceerde gegevens verder te verbeteren.  

 

Het volledig verslag van dit interview is gepubliceerd op de website van het IBR, raadpleegbaar op de 

volgende hyperlink. 

 

* * * 

 

 

 

https://www.ibr-ire.be/nl/actueel/news-detail/interview-tussen-de-voorzitters-van-het-ctr-en-het-ibr-ter-gelegenheid-van-de-publicatie-van-het-actieplan-ctr-csr-2022

