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Luc Oeyen
Head of Audit 

We verwelkomen alle maatregelen die 
bijdragen tot een versterking van het 
vertrouwen bij onze stakeholders. De 
bepalingen van artikel 15 van de wet van
22 juli 1953 houdende oprichting van
een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en 
organisatie van het publiek toezicht op 
het beroep van bedrijfsrevisor (welke op
31 augustus 2007 in werking trad), 
verplichten KPMG Bedrijfsrevisoren 
burg. CVBA tot het opstellen van een 
transparantieverslag. Dit verslag moet 
bovendien uiterlijk drie maanden na de
afsluiting van het boekjaar op de website 
van onze Firma gepubliceerd worden.

Dit transparantieverslag over het 
boekjaar eindigend op 30 september
2015 verschaft de lezer de informatie die 
op grond van artikel 15 van de genoemde 
wet moet worden verstrekt.

Het geeft onder meer een algemeen 
beeld van de juridische en 
governancestructuur, het systeem van 
kwaliteitsbeheersing, en ook bepaalde 
financiële informatie en een beoordeling 
van de doeltreffendheid van de 
kwaliteitscontroles en de 
onafhankelijkheid.

Luc Oeyen
Enig Bestuurder 
Head of Audit 
17 december 2015
    
Voor meer informatie, surf naar  
http://www.kpmg.be en  
http://www.kpmg.com/Global/en/
about/governance/Pages/transparency-
report.aspx
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Wie we zijn

2.1 Onze activiteiten
KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA 
behoort tot het internationale netwerk 
van KPMG-kantoren die diensten 
aanbieden op het vlak van controle, 
fiscale aangelegenheden en advies. Ons 
netwerk in België telt ongeveer 1.000 
professionals die in Brussel, Aalst, 
Antwerpen, Gent, Hasselt, Luik, 
Louvain-la-Neuve en Kortrijk werkzaam 
zijn.

Meer informatie over ons 
dienstenaanbod vindt u op onze 
webpagina :   
http://www.kpmg.com/be/en/services/
Pages/default.aspx.

2.2 Onze strategie
We hebben besloten om van kwaliteit 
één van de topprioriteiten te maken 
binnen onze strategie. We zijn ons ervan 
bewust dat de realisatie van elk van de 
doelstellingen van ons bedrijfsplan in het 
gedrang komt indien we ons niet volledig 
inzetten voor de kwaliteit van onze 
diensten en rapporteringen. Daarom zien 
we er ook streng op toe dat onze cliënten 
de kwaliteitsvolle dienstverlening krijgen 
die zij mogen verwachten, en blijven we 
bij alle activiteiten van de lidfirma’s 
focussen op permanente 
kwaliteitsverbetering.

Op basis van onze expertise bieden wij 
een full-range van multidisciplinaire 
diensten aan via verschillende 
vennootschappen: Audit, Tax & Legal, 
Management Consulting, Deal Advisory, 
Risk Consulting en Accounting. Om onze 
service te verbeteren, streven we er naar 
als eerste nieuwe methodieken op de 
markt te brengen, om kennis te delen 
met alle lidfirma’s om zo het meeste te 
halen uit onze ideeën en referenties, en 
te werken conform de hoogste normen 
van kwaliteit. Ons doel is om klanten hun 
belangrijkste uitdagingen te helpen 
overwinnen, in nauwe samenwerking 
met zowel de marktleiders in onze regio 
en in prioritaire sectoren (die zijn 
afgestemd op die sectoren 
geïdentificeerd als cruciaal in de 
wereldwijde groeistrategie van KPMG), 
en met KMO klanten via de nationale 
praktijken.
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Onze structuur en 
governance

3.1 Juridische structuur

KPMG Bedrijfsrevisoren is een Belgische 
burgerlijke cvba met maatschappelijke 
zetel in de Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, 
België (RPR-nummer 0419 122 548 en 
IBR-nummer B00001), hierna ‘KPMG 
Bedrijfsrevisoren ’ of ‘de Firma’ 
genoemd.

KPMG Bedrijfsrevisoren maakt deel uit 
van de Zwitserse coöperatieve KPMG 
International, een rechtspersoon naar 
Zwitsers recht. Verdere gegevens in 
verband met KPMG International, haar 
activiteiten en onze relatie ermee zijn 
terug te vinden in sectie 7.

Er zijn een aantal andere rechtspersonen 
die samen met KPMG Bedrijfsrevisoren 
het KPMG-netwerk in België vormen. 
Het gaat om onafhankelijke 
ondernemingen die aangesloten zijn bij 
KPMG International. Deze Belgische 
KPMG- ondernemingen zijn 
onderworpen aan het Belgisch recht. Ze 
worden ondersteund door KPMG 
Support Services ESV, een Belgisch 
economisch samenwerkingsverband.

Een lijst van de voornaamste entiteiten in 
België is, samen met verdere gegevens 
omtrent hun juridische structuur , de 
regelgeving waaraan ze onderworpen 
zijn ende aard van hun activiteiten terug 
te vinden in bijlage A.1. In het boekjaar 
eindigend op 30 september 2015 
genereerden de kantoren van het 
KPMG-netwerk in België 160,9 miljoen 
euro aan gezamenlijke opbrengsten.

3.2 Naam en eigendomsstructuur

KPMG is het geregistreerde 
handelsmerk van KPMG International. 
Het is de naam waaronder de lidfirma’s 
bekend staan. De rechten van de 
lidfirma’s om de naam en de merken van 
KPMG te gebruiken, zijn vastgelegd in 
overeenkomsten met KPMG 
International.

De aandeelhouders van KPMG 
Bedrijfsrevisoren zijn terug te vinden op 
de volgende webpagina van het IBR : 
http://register.ibr-ire.be/nl/register_
lijsten/belgie/Pages/Kantoren.aspx

In het boekjaar eindigend op 30 
september 2015 telde KPMG 
Bedrijfsrevisoren gemiddeld 24 partners 
en 9 executive directors (hierna 
“Opdrachtverantwoordelijken”) (2014: 
22 partners en 6 executive directors).

3.3 Governancestructuur

Luc Oeyen is de enige bestuurder van 
KPMG Bedrijfsrevisoren. Hij is bezig aan 
het laatste jaar van zijn tweede mandaat 
van drie jaar. Hij draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
uitwerking van een strategie voor de 
Firma en voor het toezicht op de 
implementatie ervan. Hij volgt op 
regelmatige basis de aspecten op die 
van fundamenteel belang zijn voor de 
Firma, zoals de kwaliteit van de 
dienstverlening, de operationele en 
financiële prestaties, de jaarlijkse 
bedrijfsplannen en budgetten, nieuwe 
bedrijfsvoorstellen, marketing, 

technologische ontwikkeling, rekrutering 
en personeelsbinding, de beleidslijnen in 
verband met bezoldigingen, enz.

Luc Oeyen wordt wat zijn toezichts- en 
governance verantwoordelijkheden 
betreft bijgestaan door verscheidene 
partners en ondersteunende diensten, 
waaronder:

• Quality & Risk Management (QRM): 
stimuleert de naleving van 
beleidslijnen, procedures en 
professionele normen;

• Ethics & Independence (E&I): 
implementeert en superviseert de 
beleidslijnen van de Firma met 
betrekking tot aspecten als de 
onafhankelijkheid van de Firma en de 
professionals van de Firma;

• Department of Professional Practice 
(DPP): ondersteunt de professionals 
van de Firma bij de nakoming van hun 
professionele verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de normen op het 
vlak van financiële verslaggeving, 
rapportage, controle en attestering;

• Human Resources (HR): ondersteunt 
de Firma door over de juiste 
leidinggevenden en personeelsleden 
te beschikken om de opdrachten uit te 
voeren.

Hoewel we benadrukken dat alle 
professionals verantwoordelijk zijn voor 
kwaliteit en risicobeheer, dragen de 
volgende individuele personen op dit 
vlak een leidinggevende 
verantwoordelijkheid:
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De Head of Audit draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor het 
systeem van kwaliteitsbeheersing van 
KPMG Bedrijfsrevisoren. De 
operationele verantwoordelijkheid voor 
het systeem van kwaliteitsbeheersing en 
risicobeheer is gedelegeerd aan de Head 
of Quality & Risk Management. Hij is 
verantwoordelijk voor het uitwerken van 
algemene beleidslijnen voor het beheer 
van professionele risico’s en 
kwaliteitsbeheersing, en volgt ook de 
naleving hiervan op voor de Firma. Het 
feit dat het een nationale functie betreft 
en dat wordt gerapporteerd aan de 
hoogste functies binnen de Firma, geven 
aan hoeveel belang onze organisatie aan 
risicobeheer en kwaliteitsbeheersing 
hecht. De Head of Quality & Risk 
Management werkt samen met de Head 
of Audit en wordt bijgestaan door een 
team van professionals. 

 Onze structuur en governance vervolg
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Systeem van 
kwaliteitsbeheersing

Een robuust en consistent systeem van 
kwaliteitsbeheersing is een essentiële 
vereiste bij het uitvoeren van diensten 
van hoge kwaliteit.

Daarom beschikt KPMG International 
over beleidslijnen voor 
kwaliteitsbeheersing die op alle 
aangesloten lidfirma’s van toepassing 
zijn. 

Deze beleidslijnen en de bijbehorende 
procedures vormen een leidraad voor 
lidfirma’s bij de nakoming van de 
betreffende professionele standaarden, 
de door wet- en regelgeving gestelde 
eisen, en bij de opstelling van de 
overeenkomstige verslagen.

Deze beleidslijnen zijn gebaseerd op de 
International Standard on Quality Control 
1 (ISQC-1) die door de International 
Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) is uitgevaardigd en de Code of 
Ethics for Professional Accountants 
uitgevaardigd door de International 
Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA). Deze zijn van toepassing op 
kantoren die wettelijk verplichte 
controle- en andere 
assuranceopdrachten uitvoeren en 
daarmee gerelateerde diensten 
verlenen.

De Firma implementeert de beleidslijnen 
en procedures van KPMG International 
en past bijkomende beleidslijnen en 
procedures toe om te voldoen aan de 
regels en normen van het IBR en andere 
toezichthouders. Bovenal volgt de Firma 
de toepasselijke wet- en regelgeving.

De beleidslijnen van KPMG International 
omvatten individuele elementen van 
kwaliteitsbeheersing die de 
medewerkers helpen om op een 
integere en objectieve manier op te 

treden, hun werk zorgvuldig te doen en 
de geldende wetten, regelgeving en 
professionele normen in acht te nemen.

Kwaliteitsbeheersing en risicobeheer 
behoren tot de verantwoordelijkheid van 
het voltallige KPMG-personeel. Deze 
verantwoordelijkheid omvat ook de plicht 
om de beleidslijnen en de daarmee 
samenhangende procedures van de 
Firma te kennen en bij de uitvoering van 
de dagelijkse activiteiten na te leven.

Hoewel vele 
kwaliteitsbeheersingsprocessen van 
KPMG functie-overschrijdend zijn en ook 
gelden voor zowel de fiscale als de 
advisory dienstverlening ligt de primaire 
focus van het transparantieverslag op 
ons systeem van kwaliteitsbeheersing 
voor de controleopdrachten en leggen 
we in het vervolg van dit hoofdstuk uit 
wat we doen om kwaliteitsvolle controle 
te garanderen. In deze sectie focussen 
wij derhalve op ons systeem van 
kwaliteitsbeheersing.

De kwaliteit van de door KPMG 
uitgevoerde controles heeft niet alleen te 
maken met het vellen van een correct 
oordeel, maar ook met de manier waarop 
we tot een oordeel komen. Ook de 
procedures, de redeneringen en de 
integriteit achter het commissarisverslag 
zijn belangrijk. KPMG spreekt van een 
kwaliteitsvolle controle wanneer het 
resultaat een correct en onafhankelijk 
oordeel is dat in overeenstemming met 
de controlenormen tot stand gekomen 
is. Dit betekent in de eerste plaats dat 
we onafhankelijk werken, objectief zijn, 
aan de geldende juridische en 
professionele normen voldoen.

Om alle audit professionals te helpen 
zich te concentreren op fundamentele 

vaardigheden en gedragingen 
noodzakelijk om een correct en 
onafhankelijk oordeel te vellen, hebben 
we ons wereldwijde Audit Quality 
Framework ontwikkeld. Ons Framework 
introduceert gemeenschappelijke 
terminologie die wordt gebruikt door alle 
lidfirma’s om in het bijzonder de 
aspecten die de kwaliteit van een 
controle naar onze mening ten goede 
komen te beschrijven en te beklemtonen 
hoe iedere audit professional binnen 
KPMG bijdraagt tot het leveren van een 
kwaliteitsvolle controle.

Ons Audit Quality Framework geeft 
zeven punten aan die de 
controlekwaliteit bevorderen:

• Tone at the top;

• Werken voor de juiste cliënten;

• Duidelijke normen en degelijke 
controle-instrumenten;

• Rekrutering, opleiding en aanstelling 
van naar behoren gekwalificeerd 
personeel;

• Streven naar technische 
uitmuntendheid en kwalitatief 
hoogstaande dienstverlening;

• Uitvoeren van doeltreffende en 
doelmatige controles;

• Streven naar permanente verbetering.

Tone at the top vormt de kern van de 
zeven punten van het Audit Quality 
Framework die de controlekwaliteit 
bevorderen en het helpt de kwaliteit van 
de controles te garanderen en zorgt 
ervoor dat ons hele netwerk 
doordrongen is van het besef dat er 
correct moet worden gehandeld.
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TONE AT 
THE TOP

COMMITMENT 
TO CONTINUOUS 

IMPROVEMENT

RECRUITMENT,
DEVELOPMENT 

AND ASSIGNMENT 
OF APPROPRIATELY

QUALIFIED 
PERSONNEL

COMMITMENT 
TO TECHNICAL 
EXCELLENCE 
AND QUALITY 

SERVICE DELIVERY

PERFORMANCE 
OF EFFECTIVE 
AND EFFICIENT

AUDITS

ASSOCIATION
WITH THE RIGHT 

CLIENTS

CLEAR STANDARDS
AND ROBUST TOOLS

Systeem van kwaliteitsbeheersing vervolg

Andere elementen zijn weergegeven in 
een waardecirkel omdat elk element de 
overige elementen van het model 
versterkt.

Elk van de zeven stimuli wordt in de 
volgende punten van dit verslag in detail 
toegelicht.

4.1 Tone at the top – het fundament 
van de kwaliteit van de controle

Tone at the top is terminologie die wordt 
gebruikt om het algemene ethische 
klimaat van een organisatie te 
beschrijven, zoals vastgesteld door haar 
leiding. KPMG en haar leiding gebruiken 
“Tone at the top” om hun inzet voor 
kwaliteit, ethiek en integriteit aan te 
geven.

KPMG’s focus op kwaliteit

KPMG’s Tone at the top zorgt voor een 
duidelijke focus op kwaliteit door:

• Cultuur, waarden en gedragscode, 
duidelijk verwoord en zichtbaar in onze 
manier van werken;

• Gerichte en goed geformuleerde 
strategie met aandacht voor kwaliteit 
op alle niveaus;

• Normen die door onze leiding worden 
vooropgesteld;

• Governancestructuur en heldere 
verantwoordelijkheidslijnen met 
betrekking tot kwaliteit, mensen met 
de vereiste competenties en ervaring 
in de juiste functies om invloed uit te 
oefenen op de kwaliteitsagenda.

Integriteit is een belangrijke eigenschap 
die stakeholders verwachten en waar ze 
op vertrouwen. Het is ook de 
belangrijkste kernwaarde van KPMG: 
integer handelen, komt op de allereerste 
plaats. 

Dit engagement ligt ten grondslag aan 
onze op waarden gebaseerde 
nalevingcultuur waar mensen worden 
aangemoedigd om hun bezorgdheden 
kenbaar te maken als ze gedragingen of 
handelingen zien die in strijd zijn met 
onze waarden en professionele 
verantwoordelijkheden.

In onze gedragscode zijn onze 
kernwaarden opgenomen alsook de 
afspraken die we maken en de 
verantwoordelijkheden van onze 
mensen op alle niveaus van de Firma. 

Onze kernwaarden zijn verder 
beschreven in appendix A3.

Er is een meldpunt voor klokkenluiders 
dat ter beschikking staat van alle 
personeelsleden van KPMG. Zij kunnen 
er op een vertrouwelijke manier terecht 
met hun bekommernissen omtrent het 
gedrag van anderen (interne 
medewerkers en externe personen) en 
met betrekking tot bepaalde activiteiten 
van leden van het netwerk of het 
management van onze lidfirma’s. Het 
meldpunt voor klokkenluiders biedt onze 
mensen de kans om hun 
bekommernissen te melden (via 
telefoon, beveiligde internetverbinding of 
gewone post) aan een derde partij. Zij 
kunnen dit anoniem en zonder angst 
voor represailles doen.

De ontvangen meldingen worden 
onderzocht onder toezicht van 
onafhankelijke ombudsmannen (van 
buiten KPMG, voor zover de wet dit 
toestaat). De ombudsmannen stellen 
een jaarlijks verslag op over het 
meldpunt en bezorgen dit aan de Head of 
Quality & Risk Management. Dit verslag 
bevat een overzicht van de ontvangen 
meldingen, de gevoerde onderzoeken, 
de bevindingen van de onderzoeken en 
de implicaties voor onze beleidslijnen en 
procedures. 
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Systeem van kwaliteitsbeheersing vervolg

4.2 Samenwerking met de juiste 
cliënten

4.2.1 Aanvaarding en 
voortzetting van cliëntrelaties en 
controleopdrachten

Strenge beleidslijnen en procedures 
inzake de aanvaarding en voortzetting 
van clientenrelaties en 
controleopdrachten zijn van vitaal belang 
voor ons vermogen om kwaliteitsvolle 
professionele diensten te verlenen. Zij 
zijn ook onontbeerlijk om de reputatie 
van KPMG te beschermen en het merk 
te ondersteunen. Daarom heeft KPMG 
International beleidslijnen en procedures 
opgesteld die alle lidfirma’s hebben 
geïmplementeerd om te beslissen om 
een cliënt te accepteren of de 
cliëntenrelatie voort te zetten en of een 
specifieke opdracht voor die cliënt kan 
worden uitgevoerd.

4.2.2 Procedure voor het evalueren 
van potentiële cliënten en 
opdrachten

Vóór we een mogelijke cliënt 
aanvaarden, onderwerpen we hem aan 
een evaluatie. Dit houdt in dat we de 
directie, de activiteiten en alle andere 
zaken die met de dienstverlening 
verband houden, doorlichten. We 
trekken ook de achtergrond na van de 
mogelijke cliënt, zijn voornaamste 
directieleden en belangrijkste uiteindelijk 
gerechtigden. Daarbij ligt de nadruk 
steeds op de integriteit van het 
management van de potentiële cliënt en 
de evaluatie houdt ook rekening met 
overtredingen van wet- en regelgeving 
zoals anti-witwas, anti-omkoping en 
corruptie en mensenrechten als factoren 

om te overwegen. Naast de 
Engagement Leader die de evaluatie 
uitvoert, moet ook een tweede partner 
de evaluatie van de potentiële cliënt 
goedkeuren. Wanneer een cliënt in de 
categorie ‘met hoog risico’ wordt 
ingedeeld, wordt de Head of Quality & 
Risk Management bij de goedkeuring 
van de evaluatie betrokken.

De Opdrachtverantwoordelijke evalueert 
iedere potentiële opdracht. Deze 
evaluatie identificeert potentiële risico’s 
in verband met de opdracht. Bij deze 
evaluatie moet een reeks factoren 
worden onderzocht, zoals potentiële 
problemen met betrekking tot 
onafhankelijkheid en belangenconflicten 
(met behulp van SentinelTM, ons 
wereldwijd systeem voor het opsporen 
van problemen met belangenconflicten 
en onafhankelijkheid). Daarnaast moet 
ook worden stilgestaan bij elementen die 
specifiek verband houden met het type 
opdracht inclusief voor controlediensten 
de competentie van het team dat bij de 
cliënt voor het financieel management 
instaat en de vaardigheden en ervaring 
van de professionals die zullen worden 
belast met de opdracht. Deze evaluatie 
wordt gedaan in overleg met een 
tweede partner en kan ook een 
beoordeling door de Head of Quality & 
Risk Management omvatten.

Wanneer voor het eerst een statutaire 
controle wordt geaccepteerd, dient het 
mogelijke opdrachtteam een bijkomende 
evaluatie van de onafhankelijkheid uit te 
voeren en onder meer een beoordeling 
op te stellen van alle niet-controle 
opdrachten die voor de cliënt werden 
uitgevoerd en van alle andere relevante 
relaties.

Afhankelijk van de algemene risico- 
inschatting met betrekking tot de 
potentiële cliënt en opdracht kunnen 
bijkomende maatregelen worden 
getroffen om de geïdentificeerde risico’s 
te beperken. Elk potentieel probleem 
met betrekking tot onafhankelijkheid of 
belangenconflicten moet worden 
gedocumenteerd en opgelost.

Onze Firma wijst een potentiële cliënt of 
opdracht af indien een potentieel 
probleem met betrekking tot 
onafhankelijkheid of belangenconflicten 
niet op bevredigende wijze kan worden 
opgelost in overeenstemming met de 
professionele normen en onze eigen 
interne regels, of indien er andere 
kwaliteits- en risicofactoren zijn die niet 
naar behoren kunnen worden beheerst.

De secties over niet-controle diensten en 
belangenconflicten bevatten nadere 
informatie over onze beleidslijnen voor 
het opsporen van problemen in verband 
met onafhankelijkheid en 
belangenconflicten.

4.2.3 Voortzettingsprocedure

Jaarlijks wordt een herbeoordeling van 
alle controle cliënten en –opdrachten 
uitgevoerd. Bovendien worden cliënten 
eerder her-beoordeeld indien er 
aanwijzingen zijn dat er een wijziging is in 
het risicoprofiel. Terugkerende of 
langlopende opdrachten zijn ook 
onderworpen aan herbeoordeling.

De nieuwe beoordeling heeft twee 
doeleinden. In de eerste plaats weigeren 
we om nog langer diensten te verlenen 
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aan een cliënt als we niet in staat zijn om 
ons verwachte kwaliteitsniveau te halen 
of indien we van mening zijn dat het niet 
passend zou zijn om verder met een 
cliënt samen te werken. Daarnaast – en 
dit komt vaker voor – gebruiken we de 
nieuwe evaluatieprocedure om na te 
gaan of er voor een volgende opdracht 
bijkomende procedures op het vlak van 
risicobeheer of kwaliteitsbeheersing 
vereist zijn (met inbegrip van de 
aanstelling van bijkomende professionals 
of de noodzaak om bijkomende 
specialisten bij de controle te betrekken).

4.2.4 Management van 
clientenportefeuille

Onze leiding stelt 
Opdrachtverantwoordelijken aan die de 
beschikken over de juiste competenties, 
capaciteiten, tijd en gezag om die rol 
voor elke opdracht op zich te nemen.

4.3 Duidelijke normen en degelijke 
controle-instrumenten

Professional Practice, risicobeheersing 
en kwaliteitscontrole zijn de 
verantwoordelijkheid van iedere KPMG 
professional.

Onze professionals worden geacht de 
KPMG beleidslijnen en procedures na te 
leven (inclusief de beleidslijnen inzake 
onafhankelijkheid) die wij vooropstellen 
en er wordt hen een reeks instrumenten 
ter beschikking gesteld die hen moeten 
helpen om deze verwachtingen in te 
lossen. De beleidslijnen en procedures 
voor de controles, hebben betrekking op 
de relevante boekhoudkundige 
vereisten, de normen inzake controle, 
ethiek en kwaliteitsbeheersing, en 
andere relevante wet- en regelgeving.

4.3.1 Controlemethode en 
-instrumenten

Heel wat middelen worden ingezet om 
onze normen en instrumenten volledig 
en up-to-date te houden. Onze 
internationale controlemethode, die door 
het Global Services Centre (GSC) van 
KPMG International is ontwikkeld, is 
gebaseerd op de vereisten van de 
International Standards on Auditing 
(ISA’s). De methode wordt beschreven 
in de KAM (KPMG Audit Manual) en 
omvat bijkomende vereisten die strenger 
zijn dan de ISA’s waarvan KPMG 
overtuigd is dat ze de kwaliteit van onze 
controles verbeteren. We hebben lokale 
vereisten en/of richtsnoeren aan de 
KAM toegevoegd om aan alle verdere 
professionele, juridische of regelgevende 
normen te voldoen.

Onze controlemethode wordt 
ondersteund door eAudIT, het 
elektronische controle-instrument van 
KPMG International dat KPMG auditors 
over de hele wereld de vereiste 
methodologie, begeleiding en 
sectorkennis verschaft om doeltreffende 
en kwaliteitsvolle controles uit te voeren. 

Het op de activiteiten gebaseerde 
werkschema van eAudIT biedt de 
opdrachtteams tijdens de audits op het 
juiste moment toegang tot de relevante 
informatie, wat de effectiviteit en 
efficiëntie verhoogt en een toegevoegde 
waarde verleent aan stakeholders. De 
voornaamste activiteiten binnen de 
eAudIT- werkplanning zijn:

Opdrachtvoorbereiding

•  Opdracht aanvaarding uitoefenen en 
afbakenen;

• Team samenstellen en kalender 
vastleggen.

Risico-inschatting

• Inzicht verwerven in de entiteit;

• risico’s identificeren en beoordelen;

• Plannen om een beroep te doen op 
KPMG specialisten en externe 
deskundigen, interne controle- 
instanties, serviceorganisaties en 
andere auditors naar behoefte;

• Opzetten en implementeren van 
relevante beheersingsmaatregelen;

• Risico’s inschatten en planning 
bespreken;

• Controlestrategie en -aanpak bepalen.  

Toetsing

•  De effectieve werking van de 
geselecteerde 
beheersingsmaatregelen toetsen;

• Gegevensgerichte werkzaamheden 
plannen en uitvoeren.

Afronding

•  Risico-inschatting updaten;

• Afrondingswerkzaamheden uitvoeren, 
inclusief een algemene beoordeling 
van de financiële overzichten;

• Overgaan tot een algemene evaluatie, 
inclusief evaluatie van de significante 
bevindingen en problemen;

• Communiceren met de leden van het 
toezichthoudend orgaan (bv. het 
auditcomité); en

• Het commissarisverslag opstellen. 
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De KAM beschrijft onder meer 
procedures om het risico op een 
afwijking van materieel belang te 
identificeren en in te schatten, evenals 
procedures om op de ingeschatte 
risico’s in te spelen. Onze methode 
moedigt opdrachtteams aan om alle 
aspecten van de planning en uitvoering 
van een controle met een professioneel 
kritische ingesteldheid te benaderen en 
een beroep te doen op specialisten 
wanneer dit opportuun is. Wanneer aan 
bepaalde criteria voldaan is, moeten 
specialisten volgens de methodologie 
bovendien verplicht worden 
ingeschakeld in het kernteam dat met de 
controleopdracht belast is.

In de KAM komt verder aan bod hoe de 
procedures voor kwaliteitsbeheersing op 
opdrachtniveau moeten worden 
geïmplementeerd om met redelijke mate 
van zekerheid te kunnen aannemen dat 
onze opdrachten aan de relevante 
professionele, juridische, regelgevende 
en door KPMG opgelegde vereisten 
beantwoorden.

De beleidslijnen en procedures die in de 
KAM worden beschreven, zijn specifiek 
van toepassing op controles en vormen 
een aanvulling bij de beleidslijnen en 
procedures die in de Global Quality and 
Risk Management Manual (GQRMM) 
aan bod komen. Deze laatste is van 
toepassing op alle KPMG lidfirma’s en 
geldt voor alle functies en 
personeelsleden.

4.3.2 Onafhankelijkheid, integriteit, 
ethiek en objectiviteit

4.3.2.1 Overzicht
Lidfirma’s en KPMG professionals zijn 
verplicht om te voldoen aan de 

onafhankelijkheidsregels die 
overeenstemmen met of strenger zijn 
dan de regels vervat in de IESBA Code of 
Ethics, evenals andere van toepassing 
zijnde regelgevende normen (inclusief 
buitenlandse voorschriften die een 
grensoverschrijdende werking hebben) 
na te leven. Zij worden aangevuld met 
een aantal procedures die de naleving 
van de IBR-normen garanderen. 

Om ervoor te zorgen dat de ethische 
gedragsnormen worden gerespecteerd, 
inclusief deze inzake integriteit en 
onafhankelijkheid, mogen onze lidfirma’s 
en hun personeelsleden geen verboden 
financiële belangen hebben in, noch 
verboden relaties onderhouden met de 
controlecliënten van het netwerk, hun 
management, bestuurders of 
significante eigenaren.

Onze Firma beschikt over een partner 
die specifiek is belast met Ethics and 
Independence (EIP ), geholpen door een 
team van specialisten om ervoor te 
zorgen dat degelijke en consistente 
beleidslijnen en procedures inzake 
onafhankelijkheid worden toegepast.

Beleidslijnen inzake ethiek en 
onafhankelijkheid die alle 
onafhankelijkheidsregels omvatten, zijn 
terug te vinden op het intranet en 
worden jaarlijks door middel van een 
trainingsprogramma onder de aandacht 
gebracht. Wijzigingen in de loop van het 
jaar worden meegedeeld via e-mail en/of 
vermeld in de periodieke mededelingen 
aangaande kwaliteit en risico’s. 

De genoemde beleidslijnen en 
procedures bestrijken domeinen zoals de 
persoonlijke onafhankelijkheid, financiële 
onafhankelijkheid van de Firma, zakelijke 

relaties, relaties na de beëindiging van de 
arbeidsverhouding, de rotatie van de 
Opdrachtverantwoordelijke en de 
goedkeuring van controle- en 
niet-controlediensten.

4.3.2.2 Persoonlijke onafhankelijkheid
De restricties die de IESBA Code of 
Ethics oplegt met betrekking tot het bezit 
van effecten van een controlecliënt, 
worden door het beleid van KPMG 
International uitgebreid tot alle 
Opdrachtverantwoordelijken van de 
lidfirma’s ten aanzien van alle 
controlecliënten van alle lidfirma’s.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid 
van onze professionals om de nodige 
informatie in te winnen teneinde zich 
ervan te vergewissen dat ze geen 
persoonlijke financiële belangen hebben 
waarop om redenen van 
onafhankelijkheid een beperking geldt. 
Samen met andere lidfirma’s van KPMG 
International gebruiken we een web-
gebaseerd traceringssysteem dat onze 
professionals helpt om de beleidslijnen 
inzake beleggingen en persoonlijke 
onafhankelijkheid na te leven. Dit 
systeem bevat een inventaris van publiek 
toegankelijke beleggingsproducten. 
Opdrachtverantwoordelijken en 
managers die met cliënten in contact 
komen, dienen dit systeem te 
raadplegen alvorens over te gaan tot een 
belegging. Zo kunnen zij nagaan of zij het 
recht hebben om een bepaalde 
belegging te doen. Ze moeten ook een 
overzicht van al hun beleggingen 
bijhouden in het systeem. Dit 
waarschuwt hen ook automatisch indien 
hun beleggingen naderhand onder de 
restricties vallen. Onze Firma ziet toe op 
de naleving van deze vereiste door 
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middel van steekproeven bij 
Opdrachtverantwoordelijken en 
managers als onderdeel van een 
nalevingscontrole. In 2015 zijn 29 van 
onze professionals onderwerp geweest 
van een dergelijke controle.

Elke professional die aan een 
controlecliënt diensten verleent, is ook 
verplicht om de EIP op de hoogte te 
brengen indien hij of zij voornemens is 
om met betreffende controlecliënt te 
gaan onderhandelen over 
indiensttreding.

4.3.2.3 Financiële onafhankelijkheid van 
de Firma.
Onze Lidfirma’s houden een overzicht bij 
van hun investeringen. Deze overzichten 
zijn onderworpen aan een 
nalevingscontrole.

4.3.2.4 Bedrijfsrelaties / leveranciers
Onze firma’s beschikken over 
beleidslijnen en procedures die ervoor 
moeten zorgen dat de bedrijfsrelaties in 
overeenstemming zijn met de IESBA 
Code of Ethics en ook met andere van 
toepassing zijnde 
onafhankelijkheidsbepalingen. De 
naleving van deze beleidslijnen en 
procedures wordt regelmatig 
beoordeeld.

4.3.2.5 Opleiding aangaande 
onafhankelijkheid en bevestigingen
Onze Firma verstrekt aan alle relevante 
personeelsleden een jaarlijkse opleiding 
over onafhankelijkheid die afgestemd is 
op hun graad en functie. Alle nieuwe 
personeelsleden krijgen bij hun 
indiensttreding een passende opleiding.

Alle personeelsleden moeten een 
onafhankelijkheidsverklaring 
ondertekenen wanneer zij bij één van 

onze lidfirma’s in dienst treden. 
Naderhand moeten professionals jaarlijks 
bevestigen dat zij het voorgaande jaar de 
geldende beleidslijnen inzake ethiek en 
onafhankelijkheid hebben nageleefd.

Deze bevestiging wordt gebruikt om aan 
te tonen dat de betrokkene de 
beleidslijnen van onze Firma inzake 
onafhankelijkheid kent en naleeft

4.3.2.6 Rotatie van de 
Opdrachtverantwoordelijke
De huidige wet- en regelgeving en de 
geldende onafhankelijkheidsregels 
verplichten Opdrachtverantwoordelijken 
tot een systeem van periodieke rotatie. 
Dit betekent dat zij slechts gedurende 
een beperkt aantal jaren verantwoordelijk 
kunnen zijn voor de controlediensten die 
aan een bepaalde cliënt worden 
verleend. KPMG’s rotatiebeleid is in 
overeenstemming met de voorschriften 
van de IESBA Code of Ethics en verplicht 
de Firma tot de naleving van alle 
strengere rotatievereisten die van 
toepassing zouden kunnen zijn. De Firma 
ziet toe op de rotatie van de 
Opdrachtverantwoordelijken en stelt 
overgangsplannen op om de lidfirma’s 
toe te laten Opdrachtverantwoordelijken 
met de nodige bekwaamheid en 
geschiktheid toe te wijzen, wat bijdraagt 
tot de consistente kwaliteit van de 
dienstverlening aan de cliënt. Het 
toezicht op de rotatie is onderworpen 
aan een nalevingscontrole.

4.3.2.7 Niet-controlediensten
Met betrekking tot de reikwijdte van de 
diensten die aan controlecliënten kunnen 
worden verleend, hebben onze lidfirma’s 
beleidslijnen die in overeenstemming zijn 
met de IESBA-principes en de 
regelgeving van toepassing in België.

De beleidslijnen van KPMG International 
verplichten de 
Opdrachtverantwoordelijken ook om 
bedreigingen die door het verlenen van 
niet-controlediensten ontstaan, en de 
waarborgen die beschikbaar zijn om 
deze aan te pakken, te evalueren.

SentinelTM, het gepatenteerde systeem 
van KPMG International, draagt bij tot de 
naleving van deze beleidslijnen. De lead 
audit Opdrachtverantwoordelijken 
moeten in het systeem de 
groepsstructuur bijhouden van hun 
beursgenoteerde controlecliënten en 
van bepaalde andere controlecliënten, 
evenals van hun dochterondernemingen. 
Elke opdracht die door een lidfirma van 
het KPMG- netwerk wordt aangenomen, 
moet in het systeem worden ingevoerd 
voordat de werkzaamheden van start 
kunnen gaan. Het systeem biedt de 
Opdrachtverantwoordelijken de kans om 
in het geval van entiteiten met 
groepsstructuren, elke voorgestelde 
dienst te beoordelen en goed te keuren 
– of af te wijzen – voor die entiteiten 
wereldwijd.

In overeenstemming met geldende 
onafhankelijkheidsregels worden 
Opdrachtverantwoordelijken uitdrukkelijk 
niet bezoldigd voor de niet-
controlediensten die aan hun 
controlecliënten worden verkocht.

4.3.2.8 Afhankelijkheid van honoraria
De beleidslijnen van KPMG International 
erkennen dat bedreigingen wegens 
eigenbelang of intimidatie kunnen 
ontstaan wanneer de honoraria van een 
controlecliënt een groot aandeel vormen 
van de totale honoraria van de Firma die 
het controleoordeel uitspreekt. Ingeval 
het totale bedrag van de honoraria die 
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een controlecliënt – die een organisatie 
van openbaar belang is – samen met zijn 
verbonden entiteiten betaalt meer dan 
10% vertegenwoordigt van de totale 
honoraria die een bepaald aangesloten 
lidfirma gedurende twee opeenvolgende 
jaren ontvangt, vereisen deze 
beleidslijnen van KPMG International 
meer in het bijzonder dat een senior 
partner van een andere lidfirma wordt 
aangesteld als opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar. Dit moet worden 
gemeld aan de met governance belaste 
personen van de controlecliënt.

Geen enkele controlecliënt was goed 
voor meer dan 10% van het volledige 
bedrag aan honoraria dat de Firma de 
voorbije twee jaar ontving.

4.3.2.9 Belangenconflicten
Belangenconflicten kunnen onze Firma 
beletten om een opdracht te aanvaarden 
of voort te zetten. SentinelTM wordt ook 
gebruikt om potentiële 
belangenconflicten binnen en tussen de 
lidfirma’s te identificeren en te beheren. 
Alle mogelijke problemen in verband met 
vastgestelde conflicten worden opgelost 
in overleg met andere partijen, 
naargelang van het geval.

De wijze waarop alle kwesties worden 
opgelost, moet worden 
gedocumenteerd. Er geldt een 
escalatieprocedure voor het geval er een 
geschil zou ontstaan tussen lidfirma’s. 
Indien een potentieel conflict niet kan 
worden opgelost, wordt de opdracht 
geweigerd of stopgezet.

Het kan noodzakelijk zijn om specifieke 
procedures toe te passen teneinde de 
controle te behouden over een 
potentieel belangenconflict of over een 

situatie die als dusdanig wordt ervaren 
zodat het vertrouwelijke karakter van alle 
aangelegenheden van de cliënten 
verzekerd blijft. Dergelijke procedures 
kunnen bijvoorbeeld formele 
scheidingsmechanismen tussen de 
opdrachtteams in dienst van 
verschillende cliënten voorschrijven, 
evenals regelingen om de werking van 
deze scheidingsmechanismen te 
monitoren.

4.3.2.10 Niet-naleving van 
onafhankelijkheidsregels
Indien de beleidslijnen op het vlak van 
onafhankelijkheid niet worden nageleefd 
– ongeacht of dit bij de opeenvolgende 
nalevingsbeoordelingen wordt 
vastgesteld, door de betrokkene zelf 
wordt aangegeven of op enige andere 
manier aan het licht komt – zijn 
professionals onderworpen aan een 
tuchtbeleid voor schendingen van het 
onafhankelijkheidsprincipe. Zaken die 
aan het licht komen, worden mee in 
overweging genomen bij beslissingen 
aangaande promoties en beloningen. In 
het geval van 
Opdrachtverantwoordelijken en 
managers wordt dit soort zaken 
opgenomen in hun individuele kwaliteits- 
en risicoparameters. De disciplinaire 
procedure wordt meegedeeld aan alle 
professionals en is van toepassing op alle 
inbreuken op de 
onafhankelijkheidsregels, waarbij 
sancties afhankelijk zijn van de ernst van 
de overtreding. Elke inbreuk op de 
onafhankelijkheidsregels wordt 
gerapporteerd aan het toezichthoudend 
orgaan van de auditcliënt op een met hen 
overeengekomen wijze.

4.3.2.11 Naleving van wet en regelgeving 
en anti-omkoping en corruptie
Naleving van wetten, regelgeving en 
normen is een belangrijk aspect voor alle 
KPMG professionals. In het bijzonder, 
KPMG heeft nul tolerantie voor 
omkoping en corruptie.

Bijgevolg moeten professionals die met 
cliënten in contact komen de opleiding 
over de naleving van de vaktechnische 
normen en de door de wet- en 
regelgeving gestelde eisen (inclusief 
betreffende anti-omkoping en corruptie) 
en de KPMG Code of Conduct minstens 
eens in de twee jaar volgen.

Nieuw aangeworven personeelsleden 
moeten deze trainingen binnen de drie 
maanden na hun indiensttreding bij onze 
firma’s volgen. Verder moeten ook 
bepaalde personeelsleden die niet met 
cliënten in contact komen maar die op 
financiële afdelingen, aankoop- of 
verkoopdiensten en 
marketingdepartementen werken 
– vanaf managers niveau en daarboven 
– deelnemen aan de opleiding inzake 
anti-omkoping. 

Verdere informatie over KPMG 
International ’s beleid in dit verband kan 
gevonden worden op haar anti-omkoping 
en corruptie website.

4.4 Rekrutering, vorming en 
toewijzing van naar behoren 
gekwalificeerde mensen

Eén van de voornaamste elementen om 
de kwaliteit te bevorderen, is ervoor te 
zorgen dat aan elke entiteit die wordt 
geaudit professionals worden 
toegewezen die over de vereiste 
vaardigheden en ervaring beschikken. 
Hiermee moet rekening worden 
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gehouden bij het rekruteren, opleiden, 
bevorderen en in dienst houden van ons 
personeel en bij het ontwikkelen van 
solide procedures inzake capaciteits- en 
middelenbeheer. Lidfirma’s monitoren 
incidenten met betrekking tot kwaliteit 
en houden er rekening mee in het kader 
van de toewijzing van 
Opdrachtverantwoordelijken aan 
opdrachten alsook in het kader van de 
beoordeling, promotie en beloning van 
Opdrachtverantwoordelijken.

4.4.1 Rekrutering

Alle kandidaten voor een functie als 
professionele medewerker moeten een 
sollicitatie indienen. Zij worden 
aangeworven na een brede waaier van 
selectieprocedures, met onder meer een 
screening van de kandidaten, 
competentie gebaseerde interviews, 
psychometrische tests en 
vaardigheidstests, en controles van de 
kwalificaties/referenties.

Nieuwe personeelsleden moeten bij hun 
indiensttreding deelnemen aan een 
uitgebreid introductieprogramma met 
onder meer een opleiding over ethiek en 
onafhankelijkheid. Dit houdt tevens in dat 
kwesties in verband met 
onafhankelijkheid en belangenconflicten 
aangepakt worden voordat de 
betrokkene effectief in dienst treedt of 
Opdrachtverantwoordelijke wordt.

4.4.2 Persoonlijke vorming

Het is belangrijk dat alle professionals 
naast een aantal technische 
vaardigheden ook de nodige bedrijfs- en 
leidersvaardigheden bezitten om 

kwaliteitsvol werk af te leveren (zie 
sectie 4.5.1).

Binnen de afdeling Audit bieden we 
professionals de kans om de 
vaardigheden, het gedrag en de 
persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen 
die de basis vormen voor een 
succesvolle loopbaan als auditor. Er zijn 
cursussen beschikbaar om de 
persoonlijke prestaties te verbeteren en 
om technische vaardigheden en 
leiderschapscapaciteiten- en zakelijke 
vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien 
helpen we onze personeelsleden om 
zich te ontplooien en hun prestaties te 
verbeteren via coaching en mentoring on 
the job, deelname aan opdrachten 
waarmee zij hun eigen grenzen kunnen 
verleggen (‘stretch assignments’) en 
bieden we hen mogelijkheden om in 
verschillende diensten en landen te 
werken.

4.4.3 Evaluatie van de prestaties en 
beloning

Alle professionals, inclusief 
Opdrachtverantwoordelijken, krijgen elk 
jaar bepaalde doelstellingen toegewezen 
en hun prestaties worden aan een 
jaarlijkse evaluatie onderworpen. Bij de 
evaluatie wordt nagegaan of de 
vooropgestelde doelstellingen zijn 
verwezenlijkt, in welke mate de 
betrokkene blijk heeft gegeven van de 
door KPMG International vereiste 
vaardigheden, technische kennis en 
marktkennis. De evaluaties worden 
uitgevoerd door prestatiemanagers en 
partners die goed geplaatst zijn om de 
prestaties van de betrokken 
professionals te beoordelen en een 
score voor te stellen. Prestatie scores 

worden toegekend na een robuust 
kalibratie proces om inconsistenties in 
waardering aan te pakken om te zorgen 
voor eerlijkheid van de scores. Dit wordt 
bereikt door middel van ons globaal 
proces gericht op prestatieontwikkeling 
dat wordt ondersteund door een 
web-based applicatie.

KPMG is begaan met de 
loopbaanontwikkeling van haar mensen. 
Om dit te ondersteunen heeft de Global 
People Performance and Culture groep 
een gedragskader opgesteld dat wordt 
overgenomen door lidfirma’s over de 
hele wereld. Dit kader, gecombineerd 
met ontwikkelingen op het gebied van 
coaching en mentoring zullen onze 
mensen ondersteunen bij het verbeteren 
van hun vaardigheden, het 
maximaliseren van hun prestaties en hun 
volledige potentieel te bereiken. 

Onze lidfirma’s hanteren beleidslijnen 
aangaande beloning en promotie die 
duidelijk en eenvoudig te begrijpen zijn. 
Ze zijn gekoppeld aan een procedure 
voor de evaluatie van de prestaties, 
welke voor Opdrachtverantwoordelijken 
ook het bereiken van belangrijke audit 
kwaliteit en risicoparameters omvat. Zo 
weten onze mensen wat van hen wordt 
verwacht en wat zij in ruil mogen 
verwachten. Onze beleidslijnen inzake 
beloning staan 
Opdrachtverantwoordelijken niet toe om 
vergoed te worden voor de verkoop van 
niet-controlediensten aan hun 
controlecliënten.

4.4.4 Toelaten van partners

We volgen een strenge en grondige 
procedure voor het toelaten van nieuwe 
partners waarbij de aangewezen leden 
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van het management van de lidfirma’s 
betrokken zijn.

Onze criteria voor het toelaten van een 
partner weerspiegelen ons engagement 
ten aanzien van professionalisme, ons 
streven naar integriteit en kwaliteit en 
onze ambitie om een geprefereerde 
werkgever te zijn. Deze criteria zijn sterk 
gefocust op KPMG’s gedragskader en 
zijn gebaseerd op consistente principes.

4.4.5 Toewijzing

Onze lidfirma’s beschikken over 
procedures om specifieke opdrachten 
aan bepaalde 
Opdrachtverantwoordelijken en andere 
professionals toe te wijzen op basis van 
hun vaardigheden, relevante 
professionele ervaring en sectorervaring, 
en de aard van de opdracht. Het behoort 
tot de verantwoordelijkheid van de 
Heads of Function om een welbepaalde 
Opdrachtverantwoordelijke toe te 
wijzen.

De belangrijkste overwegingen zijn 
onder andere de ervaring, accreditatie en 
de capaciteit van de 
Opdrachtverantwoordelijke, op basis van 
een jaarlijkse beoordeling van de 
portefeuille van de 
Opdrachtverantwoordelijke, om de 
opdracht uit te voeren met het oog op 
omvang, moeilijkheidsgraad en 
risicoprofiel van de opdracht en de aard 
van de te leveren ondersteuning (dat wil 
zeggen, de samenstelling van het team 
en betrokkenheid van specialisten).

De Opdrachtverantwoordelijken dienen 
zich ervan te vergewissen dat hun 
opdrachtteams over de vereiste 
competentie, capaciteiten en tijd 
beschikken om de controleopdrachten 

uit te voeren in overeenstemming met 
KAM, de vaktechnische normen en de 
door de wet- en regelgeving gestelde 
eisen. 

Dit kan betekenen dat er een beroep 
moet worden gedaan op specialisten van 
de eigen en andere KPMG lidfirma’s.

Met betrekking tot de competenties en 
vaardigheden die van het opdrachtteam 
in zijn geheel worden verwacht, kan de 
Opdrachtverantwoordelijke de volgende 
punten in overweging nemen:

• kennis van en praktische ervaring met 
controleopdrachten van vergelijkbare 
aard en complexiteit, verworven door 
middel van passende opleiding en 
participatie;

• inzicht in vaktechnische normen en 
door de wet- en regelgeving gestelde 
eisen;

• passende technische vaardigheden, 
inclusief op het vlak van 
informatietechnologie en 
specialisatiedomeinen als financiële 
verslaggeving of controle;

• kennis van de sectoren waarin de 
cliënt actief is;

• vermogen tot professionele 
oordeelsvorming; en

• inzicht in de beleidslijnen en 
procedures inzake 
kwaliteitsbeheersing.

4.5 Streven naar technische 
uitmuntendheid en kwaliteitsvolle 
dienstverlening

We bieden alle professionals de 
technische opleiding en ondersteuning 
die ze nodig hebben. Dit is met inbegrip 

van de toegang tot netwerken van 
specialisten en vaktechnische afdelingen 
(DPP) die zijn samengesteld uit ervaren 
professionals met uitgebreide ervaring in 
audit, rapportage en risicomanagement, 
hetzij om middelen ter beschikking te 
stellen van het opdrachtteam, hetzij voor 
consultatiedoeleinden.

Tegelijk hanteren we beleidslijnen inzake 
accreditaties en vergunningen voor 
audits die ons in staat stellen om van 
onze professionals te eisen dat zij over 
de geschikte kennis en ervaring 
beschikken om de hen toegewezen 
opdrachten uit te voeren. Dankzij onze 
structuur kunnen onze opdrachtteams 
gebruik maken van zakelijke inzichten en 
sectorkennis om waardevolle inzichten 
bij te dragen en de kwaliteit van de audit 
te handhaven.

4.5.1 Technische opleiding

Naast de persoonlijke vorming die in 
sectie 4.4.2 werd beschreven, vereisen 
onze beleidslijnen dat alle professionals 
hun technische competentie op peil 
houden en voldoen aan de door de 
regelgeving gestelde vereisten inzake 
professionele vorming die op hen van 
toepassing zijn, met inbegrip van de door 
het IBR gestelde vereisten.

Op wereldwijd, regionaal en, waar van 
toepassing, lokaal niveau, identificeren 
stuurgroepen voor auditopleidingen en 
vorming jaarlijks de prioriteiten op het 
vlak van technische opleidingen en 
nieuwe cursussen, verstrekt zowel via 
traditionele cursussen als door middel 
van e-learning en virtual classrooms. De 
teams voor auditopleidingen en vorming 
werken samen met vakspecialisten en 
leidinggevenden van Global Service 
Center (GSC), de International Standards 
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Group (ISG) en DPP om ervoor te zorgen 
dat de opleidingen van de hoogste 
kwaliteit zijn, relevant zijn voor het 
uitvoeren van de opdrachten en tijdig 
worden aangeboden.

4.5.2 Accreditatie en erkenningen

Alle professionals van KPMG zijn in regel 
met de geldende vereisten inzake 
professionele licentieregels in het 
rechtsgebied waar zij werkzaam zijn.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid 
van onze Firma om ervoor te zorgen dat 
professionals die aan controleopdrachten 
werken over de juiste kennis omtrent 
controles en financiële verslaggeving 
beschikken, evenals over de vereiste 
sectorkennis en ervaring met het 
gangbare lokale stelsel voor financiële 
verslaggeving. 

Tevens hebben wij specifieke 
accreditatie vereisten voor 
Opdrachtverantwoordelijken en 
managers die werken aan IFRS 
opdrachten, US Generally Accepted 
Accounting Principles opdrachten, US 
Generally Accepted Auditing Standards 
opdrachten en de normen van de Public 
Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB) voor SEC opdrachten buiten de 
Verenigde Staten. Deze vereisen dat de 
Opdrachtverantwoordelijke, manager en 
de opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar over voldoende 
opleiding en ervaring beschikken in het 
uitvoeren van opdrachten die 
betreffende rapportagenormen 
toepassen.

Onze lidfirma vereist dat alle Audit 
professionals de accreditatie van de 
beroepsorganisaties behouden en 
voldoen aan de eisen van permanente 

vorming van dergelijke 
beroepsorganisaties. Onze beleidslijnen 
en procedures zijn bedoeld om er voor te 
zorgen dat de personen die een licentie 
nodig hebben voor de uitvoering van hun 
werk, over de nodige licenties 
beschikken.

4.5.3 Toegang tot netwerken van 
specialisten

Onze opdrachtteams hebben toegang 
tot een netwerk van lokale KPMG 
specialisten of specialisten in andere 
KPMG- lidfirma’s. Het behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtverantwoordelijken om ervoor 
te zorgen dat hun opdrachtteams over de 
nodige middelen en vaardigheden 
beschikken.

De noodzaak om specialisten (bv. 
informatietechnologie, fiscaliteit, 
financiën, pensioenen, gerechtelijke 
controles, waardering) aan een 
specifieke controleopdracht toe te 
wijzen, wordt onderzocht in het kader 
van de procedure voor de aanvaarding en 
voortzetting van de controleopdracht.

4.5.4 Consultatie

Intern overleg draagt op fundamentele 
wijze bij tot de kwaliteit van onze 
dienstverlening en wordt dus steeds 
aangeraden en is in sommige gevallen 
bovendien verplicht. 

Om onze opdrachtteams te helpen bij 
het aanpakken van moeilijke of 
omstreden kwesties hebben wij 
protocollen voor overleg en 
documentatie van belangrijke accounting 
en auditing kwesties, met inbegrip van 
procedures om de oplossing van 

meningsverschillen over opdracht 
kwesties te vergemakkelijken.

De Firma biedt passende ondersteuning 
aan auditmedewerkers in de vorm van 
overleg. Dit gebeurt onder meer via DPP.

Binnen de Firma speelt DPP een cruciale 
ondersteunende rol. Het biedt 
professionals die voor de dienstverlening 
aan cliënten instaan, technische bijstand 
bij specifieke aangelegenheden in 
verband met een opdracht. Daarnaast 
ontwikkelt en verspreidt DPP specifieke 
richtsnoeren in verband met bepaalde 
thema’s wanneer lokale technische en 
professionele problemen opduiken. Tot 
slot verspreidt DPP ook internationale 
richtlijnen ten aanzien van International 
Financial Reporting Standards (IFRS) en 
de ISA’s.

Overleg met een teamlid van een hoger 
verantwoordelijkheidsniveau dan de bij 
het meningsverschil betrokken partijen 
biedt in de meeste gevallen uitkomst. In 
andere gevallen kan de zaak hogerop op 
de hiërarchische ladder worden beslecht 
door technische specialisten. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan een 
zaak worden doorverwezen naar de 
Head of Audit, de Head of DPP, de Head 
of Quality & Risk Management of in 
laatste instantie naar de Country Senior 
Partner.

Voor technische ondersteuning kan onze 
Firma ook een beroep doen op de ISG 
evenals op de US Capital Markets Group 
voor werkzaamheden in verband met 
buitenlandse bedrijven die bij de SEC 
geregistreerd zijn.
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De ISG werkt met wereldwijde IFRS en 
ISA-themagroepen waarin 
vertegenwoordigers van overal ter 
wereld zitten om de consistente 
interpretatie van de IFRS door de 
lidfirma’s te bevorderen, problemen te 
identificeren en tijdig wereldwijde 
richtsnoeren te ontwikkelen.

De ISG werkt met wereldwijde IFRS en 
ISA-themagroepen waarin 
vertegenwoordigers van overal ter 
wereld zitten om de consistente 
interpretatie van de IFRS door de 
lidfirma’s te bevorderen, problemen te 
identificeren en tijdig wereldwijde 
richtsnoeren te ontwikkelen.

4.5.5 Zakelijk inzicht en sectorkennis 
opbouwen

Om de kwaliteit van een 
controleopdracht te kunnen garanderen, 
is het van fundamenteel belang dat de 
auditor over een gedetailleerde kennis 
van de activiteiten en de sector van de 
cliënt beschikt.

Voor de belangrijke sectoren werden 
algemene sectorverantwoordelijken 
aangesteld die de betrokken audit 
professionals vereiste sectorinformatie 
ter beschikking stellen via eAudIT. Het 
gaat daarbij om voorbeelden van 
controleprocedures in de sector en 
andere informatie (zoals kenmerkende 
procedures met betrekking tot risico’s en 
financiële verslaggeving). Verder zijn ook 
sectoroverzichten beschikbaar die 
algemene en commerciële informatie 
over welbepaalde sectoren verschaffen, 
evenals een samenvatting van de 
sectorkennis die via eAudIT ter 
beschikking wordt gesteld.

4.6 Uitvoering van doeltreffende en 
doelmatige controles

De wijze waarop een controle wordt 
uitgevoerd is even belangrijk als het 
uiteindelijke resultaat. Onze stimuli 
gericht op auditkwaliteit verbeteren de 
kwaliteit van de werkzaamheden van het 
opdrachtteam gedurende iedere audit.

We verwachten van onze mensen dat zij 
handelen zoals vereist voor een 
doeltreffende en doelmatige controle. 
Deze handelswijze wordt hieronder 
verder besproken.

4.6.1 KPMG-audit proces

Zoals hierboven is uiteengezet, bepaalt 
eAudIT het werkschema voor onze 
audits. Hierna volgt een overzicht van de 
voornaamste aspecten van de manier 
van werken die onze professionals 
tijdens het volledige auditproces 
toepassen om doeltreffende en 
doelmatige controles af te leveren:

• Opdrachtverantwoordelijke en 
manager tijdig betrekken;

• kritische beoordeling van 
controle-informatie;

• professionele oordeelsvorming en 
professioneel kritische ingesteldheid;

• permanente mentoring en coaching on 
the job, toezicht en beoordeling;

• naar behoren onderbouwde en 
gedocumenteerde conclusies;

• indien relevant, opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar op passende 
wijze betrekken;

• inzichtelijke, open en eerlijke 
tweerichtingscommunicatie met de 
met governance belaste personen;

• confidentialiteit van cliëntgegevens, 
informatiebeveiliging en beveiliging 
van persoonsgegevens.

4.6.1.1 Opdrachtverantwoordelijke en 
manager tijdig betrekken
Om de significante risico’s voor iedere 
controle te kunnen identificeren en om 
hierop te kunnen inspelen, moet het 
opdrachtteam inzicht hebben in de 
activiteiten van de cliënt, zijn financiële 
positie en de omgeving waarin hij actief 
is. De Opdrachtverantwoordelijke is 
verantwoordelijk voor de algehele 
kwaliteit van de controleopdracht en dus 
voor de richting, het toezicht en de 
uitvoering van de opdracht.

De betrokkenheid en leiding van de 
Opdrachtverantwoordelijke tijdens het 
planningsproces en vanaf de vroegste 
fasen van het controleproces draagt bij 
tot het vastleggen van een passende 
reikwijdte en aanpak voor de controle, en 
helpt het opdrachtteam om maximaal 
gebruik te maken van de ervaring en 
vaardigheden van de 
Opdrachtverantwoordelijke. De tijdige 
betrokkenheid van de 
Opdrachtverantwoordelijke bij andere 
fasen van de opdracht stelt de 
Opdrachtverantwoordelijke in staat om 
voor de opdracht significante 
aangelegenheden te identificeren en 
naar behoren aan te pakken, met 
inbegrip van onderwerpen kritiek voor de 
oordeelsvorming en significante risico’s.
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De Opdrachtverantwoordelijke is 
verantwoordelijk voor het uiteindelijke 
controleoordeel, beoordeelt de 
voornaamste controledocumenten 
– vooral documenten met betrekking tot 
significante kwesties die tijdens de 
controle naar voren komen en de 
conclusies die zijn getrokken. De 
opdrachtmanager ondersteunt de 
Opdrachtverantwoordelijke bij deze 
verantwoordelijkheden en de dagelijkse 
liaisonactiviteiten met de cliënt en het 
team.

4.6.1.2 Kritische beoordeling van 
controle-informatie met nadruk op 
professioneel kritische ingesteldheid
We houden rekening met alle controle- 
informatie die tijdens de controle wordt 
verkregen, inclusief tegenstrijdig of 
inconsistent controlebewijs. De aard en 
de omvang van de controle-informatie 
die we verzamelen, spelen in op de 
ingeschatte risico’s. We beoordelen de 
controle-informatie, die van alle bronnen 
wordt verkregen, kritisch. De analyse 
van de controle-informatie vereist dat elk 
van onze teamleden professionele 
oordeelsvorming toepast en vanuit een 
professioneel kritische ingesteldheid 
werkt, teneinde voldoende en geschikte 
controle-informatie te verzamelen.

Een professioneel kritische ingesteldheid 
houdt in dat de auditor dingen in vraag 
stelt en bedacht is op inconsistenties of 
tegenstrijdigheden in de controle-
informatie. Professioneel kritische 
ingesteldheid is prominent aanwezig in 
controlestandaarden en ook 
regelgevende instanties leggen de 
nadruk op deze eigenschap. Ons Audit 
Quality Framework beklemtoont het 
belang van het bewaren van een 

professioneel kritische ingesteldheid  
tijdens de controle.

We hebben een proces voor 
professionele oordeelsvorming 
ontwikkeld dat audit professionals een 
gestructureerde methode biedt om zich 
een oordeel te vormen. Ons proces van 
oordeelsvorming heeft professionele 
kritische ingesteldheid als basis. Het 
erkent de noodzaak om alert te zijn op 
vooroordelen die een bedreiging voor 
een goede oordeelsvorming kunnen zijn, 
alternatieven kritisch te beoordelen, 
auditinformatie kritisch te beoordelen 
door veronderstellingen van het 
management in vraag te stellen en 
tegenstrijdige of inconsistente gegevens 
op te volgen en de grondslag voor 
conclusies tijdig te documenteren om op 
die wijze hun volledigheid en juistheid te 
testen.

Er zit een opleiding aangaande 
professionele oordeelsvorming in ons 
basisprogramma van technische 
auditopleidingen voor professionals van 
lagere niveaus. Deze opleiding is ook 
opgenomen in onze periodieke en 
jaarlijkse bijscholingen voor 
gekwalificeerde en ervaren 
medewerkers en 
Opdrachtverantwoordelijken.

4.6.1.3 Permanente mentoring en 
coaching on the job, toezicht en 
beoordeling
We zijn ons ervan bewust dat mensen 
hun vaardigheden mettertijd verwerven 
en deze ontwikkelen door in contact te 
komen met verschillende situaties. 
Omdat we willen investeren in de 
ontwikkeling van de vaardigheden en 
competenties van onze professionals 
zonder de kwaliteit in het gedrang te 

brengen, maken we gebruik van een 
permanente leeromgeving. We staan 
achter een echte coaching cultuur binnen 
het hele KPMG-netwerk om het 
personeel in staat te stellen haar 
volledige potentieel te realiseren.

Permanente mentoring en coaching on 
the job en toezicht tijdens een audit 
betekent:

• betrokkenheid van de 
Opdrachtverantwoordelijke gedurende 
de discussies inzake planning;

• het bijhouden van de voortgang van de 
controleopdracht;

• stilstaan bij de competentie en de 
capaciteiten van de individuele leden 
van het opdrachtteam, inclusief bij de 
vraag of ze voldoende tijd hebben om 
hun werkzaamheden uit te voeren, of 
ze de instructies begrijpen en of het 
werk in overeenstemming met de 
geplande aanpak van de opdracht 
wordt uitgevoerd;

• het opdracht team helpen alle 
belangrijke zaken aan te pakken die 
tijdens de opdracht naar voren komen, 
en de geplande aanpak 
dienovereenkomstig bij te sturen; en

• zaken identificeren waarover tijdens de 
opdracht overleg moet worden 
gepleegd met meer ervaren 
teamleden

De efficiëntie van het toezicht wordt in 
belangrijke mate bepaald door een tijdige 
beoordeling van de uitgevoerde 
werkzaamheden, zodat significante 
zaken onmiddellijk kunnen worden 
geïdentificeerd, besproken en 
aangepakt.
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4.6.1.4 Naar behoren onderbouwde en 
gedocumenteerde conclusies
Controledocumentatie legt bij elke 
controleopdracht de uitgevoerde 
controlewerkzaamheden, de verkregen 
informatie en de conclusies die met 
betrekking tot de significante zaken 
worden getrokken, vast. Onze 
beleidslijnen vereisen dat de 
controledocumentatie door meer 
ervaren leden van het opdrachtteam 
wordt beoordeeld.

Onze methode houdt er rekening mee 
dat tijdig opgestelde documentatie de 
kwaliteit van de audit gunstig beïnvloedt 
en de effectieve review en evaluatie van 
de verkregen controle- informatie en de 
conclusies vergemakkelijkt voordat ons 
commissarisverslag finaal is. De teams 
moeten een volledige en definitieve set 
controledocumentatie samenstellen 
voor archivering binnen een passende 
termijn. Deze termijn duurt over het 
algemeen niet langer dan 60 
kalenderdagen te rekenen vanaf de 
datum van het commissarisverslag. In 
enkele gevallen kan deze termijn omwille 
van toepasselijke wetgeving en 
regelgeving korter zijn.

Het belangrijkste principe dat door de 
leden van het opdrachtteam moet 
worden in overweging genomen is of 
een ervaren auditor, die voorheen niet bij 
de opdracht betrokken was, inzicht zal 
krijgen in

• de aard, timing en reikwijdte van de 
auditprocedures uitgevoerd om te 
voldoen aan de ISA’s;

• de toepasselijke wet en regelgeving;

• de resultaten van de uitgevoerde 
procedures, de verkregen 
controle- informatie;

• de significante bevindingen en 
kwesties die tijdens de controle naar 
voren zijn gekomen;

• de maatregelen die zijn genomen om 
deze aan te pakken (met inbegrip van 
extra verkregen controle-informatie); 

• de basis voor de getrokken conclusies 
en significante professionele 
oordeelsvorming om die conclusies te 
bereiken.

De Firma beschikt over een formele 
beleidslijn inzake het bewaren van 
documenten die in overeenstemming is 
met de lokale regelgeving en bepaalt 
hoelang we controledocumentatie en 
andere specifieke cliënten- 
documentatie bewaren.

4.6.1.5 Opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar op passende wijze 
betrekken
Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaars 
(Engagement Quality Control reviewers/
EQC reviewers)beschikken over de 
vereiste ervaring en kennis om de 
beslissingen en oordelen van het 
opdrachtteam objectief te kunnen 
beoordelen. Het zijn ervaren audit 
professionals die onafhankelijk zijn van 
het opdrachtteam. Zij zorgen voor een 
objectieve beoordeling van de 
belangrijkste onderdelen van de controle.

Een opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar moet worden 
aangesteld bij controles inclusief 
gerelateerde reviews van tussentijdse 
financiële informatie van 
beursgenoteerde entiteiten, andere 

organisaties van openbaar belang en 
andere opdrachten aangeduid door de 
QRM partner of de Head of Audit. Vóór 
de datum van het commissarisverslag, 
beoordeelt deze persoon:

• geselecteerde controledocumentatie 
en communicatie met cliënt;

• de correctheid van de financiële 
overzichten en de toelichting daarbij; 
en

• de significante oordeelsvormingen van 
het opdrachtteam en de conclusies die 
met betrekking tot de controle 
getrokken zijn.

De controle is pas afgerond wanneer de 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar 
van oordeel is dat alle significante vragen 
die waren gerezen naar behoren zijn 
beantwoord.

We proberen onafgebroken om de rol 
van de opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar te versterken en te 
verbeteren, aangezien dit een 
fundamenteel onderdeel is van het 
kwaliteitsbeheersingssysteem voor 
controleopdrachten. We hebben hiertoe 
de voorbije jaren een aantal maatregelen 
genomen. Het gaat daarbij onder meer 
om het volgende:

• ervoor zorgen dat het werk van de 
opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaars ook in 
overweging wordt genomen bij de 
procedure voor het beoordelen van de 
portefeuille van de 
Opdrachtverantwoordelijken (zie 
sectie 4.4.5) waarmee wordt 
nagegaan of de betrokkenen over 
voldoende tijd en vaardigheden 
beschikken om hun taak uit te voeren 
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en of er eventueel nieuwe 
toewijzingen vereist zijn;

• het uitvaardigen van richtlijnen die 
focussen op de competenties en 
vaardigheden van de reviewer en 
ondersteuning van de 
opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaar;

• het opnemen van specifieke 
procedures in eAudIT om effectieve 
reviews te bewerkstelligen; en

• implementatie van beleidsmaatregelen 
met betrekking tot de erkenning, 
benoeming en ontwikkeling van 
opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelaars alsmede het 
monitoren en beoordelen van de aard, 
timing en omvang van hun 
betrokkenheid.

4.6.1.6 Rapportage
De controlestandaarden en de lokale 
wetgeving bepalen in grote mate de 
vorm en de inhoud van het 
commissarisverslag. Dit  verslag bevat 
een oordeel omtrent de vraag of de 
financiële overzichten van de cliënt in alle 
van materieel belang zijnde opzichten 
een getrouw beeld geven. Ervaren 
Opdrachtverantwoordelijken vellen hun 
oordeel steeds gebaseerd op de 
verrichte controle.

Voor het opstellen van de 
commissarisverslagen hebben de 
Opdrachtverantwoordelijken toegang tot 
uitgebreide rapporteringsrichtlijnen en 
technische ondersteuning via consultatie 
met DPP, met name wanneer 
significante zaken aan de gebruikers van 
het commissarisverslag moeten worden 
gerapporteerd zoals bijvoorbeeld het 
formuleren van een voorbehoud bij het 

commissarisverslag of de toevoeging 
van een toelichtende paragraaf.

4.6.1.7 Inzichtelijke, open en eerlijke 
tweerichtingscommunicatie met de 
leden van het toezichthoudend orgaan
Tweerichtingscommunicatie met de met 
governance belaste personen is van 
essentieel belang voor de kwaliteit van 
de controle.

Vaak wordt het auditcomité aangewezen 
als het met governance belaste orgaan. 
We benadrukken dat het belangrijk is om 
dit orgaan op de hoogte te houden van 
kwesties die tijdens de controle naar 
voren komen en om inzicht te krijgen in 
hun visie hierop. Daar slagen we in door 
allerhande rapporten en presentaties, 
het bijwonen van vergaderingen van het 
auditcomité of de raad van bestuur, en 
lopende gesprekken met leden van het 
auditcomité. 

We wisselen met hen van gedachten 
over onze inschatting van beleidslijnen 
inzake financiële verslaggeving, 
waaronder grondslagen voor financiële 
verslaggeving, schattingen, 
toelichtingen, belangrijke 
tekortkomingen in de ontwikkeling en 
het gebruik van systemen voor financiële 
verslaggeving, beheersingsmaatregelen 
wanneer deze tekortkomingen aan het 
licht komen tijdens de uitvoering van de 
controle, evenals niet- gecorrigeerde 
afwijkingen. 

We gebruiken onze sectorervaring om 
de discussie en het debat met de leden 
van het toezichthoudend orgaan aan te 
moedigen.

Omdat KPMG zich bewust is van de 
zware en belangrijke rol die auditcomités 

voor de kapitaalmarkten spelen en ook 
van de vele problemen waarmee deze 
comités kampen bij het nakomen van 
hun verantwoordelijkheden, werd in 
2002 het KPMG Audit Committee 
Institute (‘ACI ’) opgericht. Het ACI helpt 
leden van auditcomités om hun kennis, 
inzet en mogelijkheden om effectieve 
auditcomitéprocessen te 
bewerkstelligen te verbeteren.

Het ACI verstrekt leden van auditcomités 
gezaghebbende leidraden in verband 
met kwesties die hen aanbelangen en 
biedt hen, via een uitgebreid programma 
van technische updates en 
bewustmakingsseminars, de 
mogelijkheid om netwerken te vormen.

Het werk van het ACI is belangrijker dan 
ooit gezien de uitdagingen waarmee 
auditcomités af te rekenen krijgen als 
gevolg van de voorgestelde EU- 
regelgeving en de toegenomen 
verwachtingen ten aanzien van deze 
comités in de nasleep van de financiële 
crisis.

4.6.1.8 Focus op doeltreffendheid van 
groepsaudits
Onze auditmethodologie bestrijkt ook 
het uitvoeren van groepsaudits in detail. 
We benadrukken het belang van 
effectieve tweerichtingscommunicatie 
tussen het groepsaudit team en de 
auditors van de groepsonderdelen, 
hetgeen essentieel is voor audit 
kwaliteit. De Opdrachtverantwoordelijke 
voor de controleopdracht van de groep 
dient, als onderdeel van de procedure 
voor de aanvaarding van de opdracht, de 
competentie te beoordelen van de 
auditors van de groepsonderdelen, 
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ongeacht of het al dan niet bij KPMG 
aangesloten firma’s betreft.

Onze auditmethodologie incorporeert de 
verhoogde aandacht die momenteel 
wordt gegeven aan de voornaamste 
risicodomeinen voor groep audits zoals 
bijvoorbeeld opkomende markten en 
bedrijfsomgevingen die onderhevig 
kunnen zijn aan een verhoogd risico op 
fraude.

4.6.2 Confidentialiteit 
van de cliëntgegevens, 
informatiebeveiliging en beveiliging 
van persoonsgegevens

Hoe belangrijk het bewaken van de 
vertrouwelijkheid van klantgegevens is, 
blijkt uit verschillende mechanismen die 
in dit kader werkzaam zijn zoals de 
gedragscode, de opleidingen en de 
jaarlijkse bevestigingsprocedure die al 
onze professionals moeten volgen.

De Firma beschikt over formele 
beleidslijnen inzake het bewaren van 
auditdocumentatie en andere 
documentatie. Deze schrijven voor 
gedurende welke termijn 
auditdocumentatie en andere 
documentatie in verband met een 
opdracht moet worden bewaard, in 
overeenstemming met de relevante 
IESBA-regels en de van toepassing 
zijnde wetten, standaarden en 
reglementen.

De Firma heeft duidelijke beleidslijnen 
inzake informatiebeveiliging die een 
breed scala van onderwerpen bestrijken. 

Ook werden beleidslijnen i.v.m. de 
omgang met persoonsgegevens 
geïmplementeerd. Deelname aan 
training in dit verband is verplicht voor 
alle KPMG personeel.

4.7 Streven naar permanente 
verbetering

Centraal staat onze bekommernis om 
met onze werkzaamheden tegemoet te 
blijven komen aan de behoeften van de 
kapitaalmarktdeelnemers. Om deze 
doelstelling te realiseren, maken we 
gebruik van een brede waaier van 
mechanismen waarmee we onze 
prestaties monitoren, inspelen op 
feedback en ons bewust worden van 
mogelijkheden voor continue 
verbetering.

Daarnaast beschikken we over 
processen om opkomende risico’s 
proactief op te sporen en mogelijkheden 
te identificeren om de kwaliteit te 
verbeteren en inzicht te verschaffen.

4.7.1 Monitoring

4.7.1.1 Interne monitoring
KPMG International beschikt over een 
geïntegreerd monitoringprogramma voor 
alle lidfirma’s om de relevantie, de 
geschiktheid en de effectieve werking 
van de belangrijkste beleidslijnen en 
procedures op het vlak van 
kwaliteitsbeheersing te beoordelen. 
Deze monitoring richt zich op zowel de 
dienstverlening in het kader van de 
opdrachten als op de belangrijke 

beleidslijnen en procedures van KPMG 
International.

Over de resultaten van de programma’s 
en de lessen die hieruit worden 
getrokken, wordt binnen elk van onze 
lidfirma’s gecommuniceerd. De 
algemene resultaten en lessen die uit de 
programma’s naar voren komen, worden 
in overweging genomen en passende 
maatregelen worden genomen. Ons 
interne monitoringprogramma draagt 
ook bij tot de beoordeling van de vraag of 
ons systeem van kwaliteitsbeoordeling 
naar behoren is ontworpen, effectief is 
geïmplementeerd en effectief werkt op 
zowel regionaal niveau als wereldwijd.

Via onze monitoringprocedures zien we 
permanent toe op:

• de naleving van de beleidslijnen en 
procedures van KPMG International;

• de doeltreffendheid van de 
opleidingen en andere professionele 
vormingsactiviteiten;

• de naleving van de toepasselijke 
wet- en regelgeving en van de 
standaarden, beleidslijnen en 
procedures van de lidfirma’s.

Twee door KPMG International 
ontwikkelde en toegepaste 
inspectieprogramma’s worden jaarlijks 
binnen de functies Audit, Tax & Legal, 
Advisory en Accounting uitgevoerd: het 
Quality Performance Review Program 
(QPR) en het Risk Compliance Program 
(RCP).

KPMG  Bedrijfsrevisoren / Transparantieverslag 2015

20/ KPMG Bedrijfsrevisoren  
Transparantieverslag 2015

Sectie 4



Systeem van kwaliteitsbeheersing vervolg

Daarnaast worden alle KPMG-lidfirma’s 
onderworpen aan een functie 
overschrijdende Global Compliance 
Review (GCR). KPMG International 
ontwikkelde deze programma’s, en de 
firma’s die bij het KPMG-netwerk 
aangesloten willen blijven, zijn verplicht 
om hieraan mee te werken.

Quality Performance Reviews (QPR) 

Het internationale QPR-programma 
vormt de hoeksteen van onze 
inspanningen om de kwaliteit van de 
opdrachten te monitoren. Het is ons 
belangrijkste middel om ervoor te zorgen 
dat de lidfirma’s collectief en consequent 
voldoen aan zowel de vereisten van 
KPMG International als de geldende 
professionele standaarden. Het QPR-
programma beoordeelt de prestaties van 
de Audit, Tax & Legal, Advisory en 
Accountancy afdelingen op 
opdrachtniveau en identificeert 
mogelijkheden om de kwaliteit van de 
opdrachten te verbeteren. Alle 
Opdrachtverantwoordelijken komen in 
het algemeen minstens eens om de drie 
jaar in aanmerking voor een beoordeling. 
De beoordelingen worden op de 
betreffende functie afgestemd en 
worden uitgevoerd op het niveau van 
een specifieke lidfirma. Dit gebeurt 
onder de algemene leiding van een 
senior lead reviewer onafhankelijk van de 
firma, waarbij monitoring op regionaal en 
wereldwijd niveau voorzien is. Wij 
voeren een analyse uit van 
onderliggende oorzaken van niet-
naleving. Remediëringsplannen worden 
opgesteld voor alle belangrijke 
tekortkomingen op het niveau van de 
opdracht en de betrokken firma. We 
delen onze bevindingen op basis van het 

QPR Programma mee aan onze 
professionals via schriftelijke 
mededelingen, interne opleiding en 
regelmatige vergaderingen met 
partners, managers en personeelsleden. 
Zij krijgen ook bijzondere aandacht 
tijdens latere inspectieprogramma’s om 
na te gaan in hoeverre er sprake is van 
permanente verbetering.

De Lead audit 
Opdrachtverantwoordelijken worden op 
de hoogte gebracht indien een 
grensoverschrijdende opdracht een 
minder dan bevredigende score kreeg.

Daarnaast zijn alle lidfirma’s 
onderworpen aan een functie 
overschrijdende Global Compliance 
Review (GCR).  Deze programma’s zijn 
ontworpen door KPMG International en 
deelname is een voorwaarde voor 
lidmaatschap van het KPMG netwerk 
(zie Sectie 7 voor meer informatie over 
het KPMG netwerk).

Risk Compliance Program (RCP)

De RCP is een jaarlijkse zelfbeoordeling 
van de lidfirma’s met als doelstellingen 
het monitoren, beoordelen en 
documenteren van de naleving van het 
kwaliteitsbeheersingssysteem in alle 
lidfirma’s, zoals dit is vastgelegd in de 
beleidslijnen van KPMG International en 
de door de wet- en regelgeving gestelde 
vereisten inzake kwaliteit en risicobeheer 
met betrekking tot het verlenen van 
professionele diensten. Het t programma 
wordt regionaal en wereldwijd 
opgevolgd.

Global Compliance Review (GCR)

GCR’s worden uitgevoerd door 
beoordelaars, onafhankelijk van de 

lidfirma’s, die rapporteren aan Global 
Q&RM onder leiding van de Global 
Compliance Group. GCR’s vinden in elke 
lidfirma plaats volgens een driejaarlijkse 
cyclus. Deze beoordelingen focussen op 
de significante procedures met 
betrekking tot governance, risicobeheer 
en onafhankelijkheid, en financiën 
(inclusief een beoordeling van de 
degelijkheid van het RCP-programma 
van de Firma). Indien een GCR 
significante problemen aan het licht 
brengt die onmiddellijk of op korte 
termijn moeten worden aangepakt, 
wordt er indien nodig een 
opvolgingsbeoordeling uitgevoerd.

Alle drie de programma’s vereisen dat 
actieplannen door lidfirma’s worden 
ontwikkeld om vastgestelde problemen 
aan te pakken, inclusief tijdlijn, en deze 
acties om de prestaties te verbeteren 
worden op regionaal en wereldwijd 
niveau gemonitord om er voor te zorgen 
dat de acties de geconstateerde 
problemen aanpakken en bijdragen aan 
continue verbetering

4.7.1.2 Externe monitoring
De Firma is eveneens onderworpen aan 
periodieke onderzoeken zoals 
gedefinieerd in artikel 33 van de wet van 
22 juli 1953, zoals gewijzigd. Het laatste 
onderzoek van onze kwaliteitssystemen 
en procedures, met inbegrip van een 
steekproef van (beursgenoteerde) 
cliënten, werd uitgevoerd in 2014. De 
Firma zal de bevindingen en 
aanbevelingen van het vertrouwelijk 
rapport, dat zal worden uitgebracht als 
resultaat van dit nazicht door de 
toezichthouder, in overweging nemen
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4.7.2 Feedback van cliënten

Naast de interne en externe monitoring 
van de kwaliteit hebben we een formeel 
programma waarmee we bij het 
management en het toezichthoudend 
orgaan van onze cliënten actief peilen 
naar feedback over de kwaliteit van de 
specifieke diensten die we hen hebben 
verleend. De feedback die via dit 
programma wordt geleverd, wordt door 
onze lidfirma’s op centraal niveau en de 
individuele opdrachtteams formeel in 
overweging genomen om ervoor te 
zorgen dat we blijven bijleren en het 
niveau van de dienstverlening aan onze 
cliënten blijven verbeteren. Dringende 
maatregelen die op grond van de 
feedback van cliënten nodig blijken, 
worden opgevolgd door de 
Opdrachtverantwoordelijke die ervoor 
zorgt dat bekommernissen aangaande 
kwaliteit tijdig worden aangepakt.

4.7.3 Monitoring van klachten

We beschikken over procedures om 
klachten met betrekking tot de kwaliteit 
van onze werkzaamheden te monitoren 
en te behandelen.

4.7.4 Interactie met toezichthouders

Op internationaal niveau onderhoudt 
KPMG International op regelmatige 
tijdstippen een dialoog met de 
International Forum of Independent 
Audit Regulators (IFIAR) om bevindingen 
inzake kwaliteit van de audit te 
bespreken, evenals de maatregelen die 
worden genomen om deze op 
netwerkniveau aan te pakken.
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Financiële informatie

De lidfirma’s van het KPMG-netwerk in 
België verlenen diensten die als volgt 
worden onderverdeeld: Audit, Tax & 
Legal, Advisory en Accountancy. 

Audit: Verlenen van door de wet- of 
regelgeving vereiste 
attesteringsdiensten, verlenen van 
advies in verband met de naleving van 
rapportageverplichtingen en andere door 
de regelgeving gestelde vereisten.

Tax & Legal: fiscale verplichtingen, 
btw- en douaneverplichtingen, 
verrekenprijzen, 
werknemersbelastingen, bezoldigingen, 
pensioenen en voordelen van 
werknemers, en internationale 
belastingplanning.

Advisory: bedrijfsmanagement advies, 
IT-advies, financieel risicobeheer, 
forensische

diensten, interne audit- en compliance 
diensten, corporate finance, 
herstructureringen en transaction 
services.

Accountancy: kmo-advies, btw, 
successie- en schenkingsrechten, advies 
op maat aangaande de wetgeving over 
de financiële verslaggeving, btw en 
directe belastingen, advies inzake 
boekhouding en administratie, en fiscaal 
recht voor kmo’s.

Opbrengsten per type diensten (in milljoen euro) 2015 2014

KPMG Bedrijfsrevisoren 62,7 61,8
Wettelijk verplichte controleopdrachten 39,5 35,4

Geconsolideerde wettelijk verplichte controleopdrachten 13,7 13

Andere assuranceopdrachten (o.a. andere overdrachten van vorderingen, fusies & overnames) 8,4 10,4

Andere opdrachten 1,1 3

Andere lidfirma’s van KPMG in België 98,2 100,8
KPMG Advisory 43,3 40,9

KPMG Tax & Legal Advisors 39,5 36,2

KPMG Accountants 11,6 11

KPMG CFO Advisory 2,6 3,7

KPMG Eurometropool ** 0,4 -

KPMG Vias * - 4,6

KPMG & PARTNERS * - 3,2

KPMG Tax Services 0,8 0,8

KPMG Entreprises * - 0,4

TOTAAL 160,9 162,6

Belangrijkste cijfers van KPMG Bedrijfsrevisoren
(in miljoen euro met uitzondering van VTE en Partners) 2015 2014

Opbrengsten 62,7 61,8
Totale activa 58,7 59,3
Eigen vermogen 2,3 1,7
Totale verplichtingen 56,4 57,6
Voltijds equivalenten (VTE) 385 337
Partners 24 22

Voor de periode van 12 maanden eindigend op 30 september
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Bezoldiging van de partners 

De partners zijn stemgerechtigde leden 
van maatschappen met beperkte 
aansprakelijkheid en hebben geen 
arbeidscontract.

De bezoldiging omvat een basisbedrag 
en bijbehorende voordelen. De partners 
ontvangen een bijkomend variabel 
gedeelte, waarvan het bedrag wordt 
bepaald zodra het resultaat voor het jaar 
is vastgesteld.

De partners leggen momenteel zelf een 
eigen pensioenreserve aan.

De definitieve toekenning van alle 
variabele elementen van de bezoldiging 

van de partners en dus hun totale 
bezoldiging, wordt goedgekeurd door 
het Partners’ Committee na een 
evaluatie door de Head of Function van 
de bijdrage die elke partner tijdens het 
jaar heeft geleverd. Dit gebeurt volgens 
de procedure die voor alle KPMG- 
personeelsleden wordt gevolgd. De 
beleidslijnen met betrekking tot het 
variabele element van de bezoldiging van 
de partners houden rekening met een 
aantal factoren, waaronder de kwaliteit 
van het geleverde werk, de 
uitmuntendheid van de dienstverlening 
aan de cliënten, de groei van de 
inkomsten en de rentabiliteit, het 

betoonde leiderschap en de naleving van 
de KPMG-waarden. De auditpartners 
worden uitdrukkelijk niet bezoldigd voor 
de niet-controlediensten die aan hun 
controlecliënten worden verkocht.

Het Partners’ Committee formuleert 
aanbevelingen in verband met 
beleidslijnen aangaande de bezoldiging 
van partners, keurt de procedure goed. 
De Heads of Function evalueren samen 
met een lid van het Partners’ Committee 
de bezoldiging van alle individuele 
partners van lidfirma’s, waarbij 
specifieke aandacht wordt besteed aan 
hun kwaliteitsindicatoren.
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Beschrijving van het netwerk

7.1 Juridische structuur

De onafhankelijke leden van het KPMG-
netwerk zijn aangesloten bij de 
Zwitserse coöperatieve KPMG 
International, een rechtspersoon naar 
Zwitsers recht. 

De bedrijfsactiviteiten van KPMG 
International staan ten dienste van het 
hele KPMG-netwerk. KPMG 
International verleent echter geen 
professionele diensten aan cliënten. Dit 
gebeurt uitsluitend door de firma’s die lid 
zijn van het KPMG-netwerk.

De structuur van het netwerk moet een 
consistente kwaliteit van de 
dienstverlening en een optimale naleving 
van de overeengekomen waarden 
waarborgen in alle lidfirma’s overal ter 
wereld. Het is één van de voornaamste 
doelstellingen van KPMG International 
om de kwaliteit van de dienstverlening 
van de lidfirma’s op het vlak van 
controles, fiscaliteit en 
adviesdienstverlening maximaal te 
ondersteunen. Zo stelt KPMG 
International bijvoorbeeld uniforme 
beleidslijnen en werk- en 
gedragsnormen op, en ziet het toe op de 
implementatie en handhaving ervan door 
de lidfirma’s. Het waakt ook over het 
gebruik van de naam en het merk 
‘KPMG’ en zorgt voor de versterking van 
hun bekendheid.

KPMG International is juridisch gezien 
een aparte entiteit die losstaat van de 
andere onafhankelijke leden van het 
KPMG-netwerk nl. de lidfirma’s. KPMG 
International en de lidfirma’s vormen 
geen wereldwijd 

samenwerkingsverband, geen joint 
venture noch een opdrachtgever- of 
tussenpersoon relatie of een 
partnerschap. Geen enkele firma lid van 
het netwerk is gemachtigd om KPMG 
International of enig andere lidfirma van 
het netwerk te verplichten of te binden 
ten aanzien van derde partijen. KPMG 
International is evenmin gemachtigd om 
een lidfirma van het netwerk te 
verplichten of te binden.

7.2 Verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van de lidfirma’s

Op grond van overeenkomsten met 
KPMG International zijn de lidfirma’s 
verplicht om de beleidslijnen en 
regelgeving van KPMG International na 
te leven, inclusief de kwaliteits- 
standaarden die voorschrijven hoe zij 
dienen te werken en hoe zij diensten 
moeten verlenen aan cliënten om op een 
efficiënte manier te kunnen concurreren.

Dit houdt in dat elke firma over een 
structuur moet beschikken die 
continuïteit en stabiliteit waarborgt, die 
haar in staat stelt om wereldwijde 
strategieën toe te passen, middelen te 
delen (inkomend en uitgaand), diensten 
te verlenen aan multinationale cliënten, 
risico’s te beheren en wereldwijde 
methodes en instrumenten te gebruiken. 
Elke lidfirma is afzonderlijk 
verantwoordelijk voor haar management 
en de kwaliteit van haar werk.

De activiteiten van KPMG International 
worden gefinancierd door bijdragen van 
de lidfirma’s. De grondslag voor de 
berekening van deze bedragen is 

goedgekeurd door de Global Board en 
word consequent toegepast op de 
lidfirma’s. De status van een firma als lid 
van het KPMG-netwerk en haar 
deelname aan het KPMG netwerk kan 
worden beëindigd indien, onder andere, 
de lidfirma niet heeft voldaan aan de 
beleidslijnen en regelgeving bepaald 
door KPMG International of één van haar 
andere verplichtingen jegens KPMG 
International.

7.3 Beroepsaansprakelijkheids- 
verzekering

Er wordt een aanzienlijk niveau van 
verzekering voor aansprakelijkheid 
wegens beroepsfouten aangehouden. 
De verzekering biedt wereldwijd een 
territoriale dekking en wordt in hoofdzaak 
afgesloten via een captive 
verzekeringsmaatschappij waarbij alle 
KPMG-lidfirma’s terechtkunnen.

7.4 Governancestructuur

De voornaamste governance- en 
managementorganen van KPMG 
International zijn de Global Council, de 
Global Board en het Global Management 
Team.

Global Council

De Global Council focust op de 
governancetaken op hoog niveau en 
biedt een forum voor open debat en 
communicatie tussen de aangesloten 
kantoren. De functies van de Council zijn 
te vergelijken met die van een 
aandeelhoudersvergadering (zij het dat 
KPMG International geen 
aandelenkapitaal heeft en dus alleen 
leden telt en geen aandeelhouders). De 
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Beschrijving van het netwerk vervolg

Global Council verkiest onder meer de 
Voorzitter voor een termijn van maximaal 
vier jaar (eenmaal hernieuwbaar) en 
keurt ook de benoeming van de leden 
van de Global Board goed. 

In de Council zetelen 
vertegenwoordigers van 56 lidfirma’s die 
conform het Zwitserse recht de ‘leden’ 
van KPMG International zijn. 
Sublicentiehouders worden over het 
algemeen onrechtstreeks 
vertegenwoordigd door een lid.

Global Board

De Global Board is het voornaamste 
governance- en toezichtorgaan van 
KPMG International. Tot de belangrijkste 
verantwoordelijkheden van de Board 
behoren de volgende zaken: de strategie 
goedkeuren, het KPMG-merk 
beschermen en versterken, toezicht 
uitoefenen op het management van 
KPMG International, en beleidslijnen en 
reglementen goedkeuren. De Global 
Board laat ook firma’s toe tot de 
ledenstructuur en bekrachtigt de 
benoeming door de voorzitter van de 
adjunct-voorzitter en de leden van het 
Global Management Team.

De Global Board bestaat uit de voorzitter, 
de adjunct-voorzitter, de voorzitter van 
elk van de 3 regio’s – Amerika, ASPAC 
(Azië-PACIfic) en EMA (Europa, Midden- 
Oosten en Afrika) – en een aantal senior 
partners van de lidfirma’s. De Global 
Board wordt geleid door de global 
chairman die ondersteund wordt door 
het Excutive Committee bestaande uit 
de global chairman, de global deputy 
chairman, de chairman van elk van de 
regio’s en op dit ogenblik 3 andere senior 
partners van lidfirma’s.

Eén van de andere leden van de Global 
Board wordt verkozen tot lead director 
door de leden van de Global Board die 
niet tevens lid zijn van het Executive 
Committee van de Global Board (leden 
die ‘niet aan de uitvoerende leiding 
deelnemen’). Een belangrijke taak van de 
lead director bestaat erin om op te treden 
als verbindingspersoon tussen de 
Voorzitter en de ‘niet aan de uitvoerende 
leiding deelnemende’ leden van de 
Global Board. 

De Global Board wordt bij de uitvoering 
van zijn toezicht- en governancetaken 
bijgestaan door verscheidene andere 
comités: een governancecomité, een 
Operations Comité, een comité voor 
kwaliteit en risicobeheer, een comité 
voor de beroepsaansprakelijkheids-
verzekeringen. De Global Board 
benoemt de voorzitters en de leden van 
de verschillende comités van de Global 
Board op voordracht van de lead director.

Global Management Team

De Global Board heeft bepaalde 
verantwoordelijkheden gedelegeerd aan 
het Global Management Team. Deze 
verantwoordelijkheden omvatten het 
ontwikkelen van een wereldwijde 
strategie door samen te werken met het 
Directie Comité. Het Global 
Management Team ondersteunt ook de 
lidfirma’s in hun uitvoering van de 
globale strategie en ziet toe op het 
afleggen van verantwoording. Het wordt 
geleid door de adjunct voorzitter, de 
Chief Operations Officer, 
verantwoordelijken voor infrastructuur 
en de General Counsel. 

De Global Steering Groups zijn 
verantwoordelijk voor de ondersteuning 
en het faciliteren van de uitvoering van 
de strategie en business plan in hun 

respectieve gebieden en handelt onder 
toezicht van het Global Management 
Team.  De rol van de Global Quality & 
Risk Management stuurgroep wordt 
meer in detail beschreven in het 
Transparency Report van KPMG 
International.

Elke lidfirma behoort tot één van de 3 
regio’s (Amerika, ASPAC en EMA). Elke 
regio beschikt over een Regional Board 
met een regionale voorzitter, een 
regionale Chief Operating Officer of 
Chief Executive Officer, 
vertegenwoordigers van eventuele sub 
regio’s, en desgevallend nog enkele 
andere leden. Elke Regional Board focust 
specifiek op de behoeften van de 
lidfirma’s binnen de eigen regio en 
ondersteunt de implementatie van de 
beleidslijnen en procedures van KPMG 
International in deze regio.

Verdere details in verband met KPMG 
International zoals met betrekking tot de 
governance afspraken, zijn terug te 
vinden in het Transparantieverslag van 
KPMG International dat beschikbaar is op 
de webpagina  http://www.kpmg.com/
Global/en/about/governance/Pages/
transparency-report.aspx.

7.5 Area Quality & Risk Management 
Leaders

KPMG International beschikt over een 
netwerk van Area Quality & Risk 
Management Leaders (ARL’s). Zij 
brengen verslag uit aan de Global Vice 
Chair-Quality Risk and Regulatory. De 
ARL’s zetelen in de Global Quality & Risk 
Management Steering Group en elke 
ARL krijgt een gebied toegewezen 
waarin zich één of meer lidfirma’s 
bevinden. Zij moeten het KPMG- 
netwerk helpen om het kwaliteits- en 
risicobeheer in de lidfirma’s proactief en 
optimaal te monitoren.
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Vermelding aangaande het 
intern beheersingssysteem

De maatregelen en procedures die als 
basis dienen voor het systeem van 
kwaliteitsbeheersing van KPMG 
Bedrijfsrevisoren zoals deze in dit verslag 
worden beschreven, hebben tot doel om 
met een redelijke mate van zekerheid te 
kunnen stellen dat de wettelijk verplichte 
controles die door de Firma worden 
uitgevoerd, in overeenstemming zijn met 
de geldende wet- en regelgeving.

Vanwege haar inherente beperkingen is 
het systeem van kwaliteitsbeheersing 
niet bedoeld om absolute zekerheid te 
bieden dat de niet-naleving van relevante 
wet- en regelgeving zou worden 
voorkomen of gedetecteerd. 

De Head of Audit van KPMG 
Bedrijfsrevisoren heeft de 
doeltreffendheid van de interne 
beheersingssystemen van de Firma 
onderzocht.

De monitoring had betrekking op alle 
belangrijke beheersingsmaatregelen 
inclusief inzake financiële en 
operationele aangelegenheden, naleving 
en risicobeheer. Hierbij werd onderzocht 
of significante risico’s werden 
geïdentificeerd, geëvalueerd, beheerd 
en onder controle gehouden.

Een dergelijk systeem moet het risico 
dat de bedrijfsdoelstellingen niet worden 
gerealiseerd veeleer beheren dan 

helemaal elimineren. Het kan slechts 
redelijke en geen absolute waarborgen 
bieden tegen afwijkingen van materieel 
belang, schade of de niet-naleving van 
de relevante door de wet- of regelgeving 
gestelde vereisten.

Dit zijn de voornaamste elementen van 
de beoordeling van de interne 
beheersingssystemen die de Head of 
Audit uitvoerde voor de periode waarop 
de beoordeling betrekking heeft:

• de opstelling, implementatie en 
efficiëntie van de systemen voor 
kwaliteitsbeheer, met inbegrip van de 
praktijken inzake onafhankelijkheid en 
de procedures en beleidslijnen met 
betrekking tot permanente vorming;

• de bevindingen van de 
monitoringactiviteiten van de Firma 
(waaronder de International Review 
Programmes van KPMG zoals 
beschreven in sectie 4.7.1 en onze 
lokale programma’s inzake 
nalevingscontrole);

• de bevindingen van inspecties door 
toezichthouders;

• de status van de maatregelen die zijn 
genomen of nog worden genomen om 
problemen aan te pakken die uit 
bovenstaande monitoringactiviteiten 
naar voren zijn gekomen;

• de conclusie van de externe auditor 
van de Firma, met inbegrip van 
eventuele zwakke punten of 
problemen met betrekking tot de 
beheersingsmaatregelen.

Er werden tijdens deze beoordeling geen 
significante zwakke punten 
geïdentificeerd in de interne 
beheersingsmaatregelen. De punten die 
werden geïdentificeerd als gevolg van 
het dit jaar uitgevoerde kwaliteitscontrole 
proces zijn geanalyseerd, en een gepast 
actieplan, voorzien van deadlines, is 
overeengekomen en uitgevoerd om deze 
punten aan te pakken. De Head of Audit 
bevestigt bovendien met een redelijke 
mate van zekerheid dat de systemen 
voor kwaliteitsbeheersing binnen de 
Firma efficiënt hebben gewerkt tijdens 
het boekjaar eindigend op 30 september 
2015.

Verder bevestigt de Head of Audit dat 
ook de naleving van de beleidslijnen 
inzake onafhankelijkheid gedurende het 
boekjaar eindigend op 30 september 
2015 aan een interne beoordeling werd 
onderworpen.

Tot slot bevestigt de Head of Audit in 
overeenstemming met artikel 15 § 24 
van de wet van 22 juli 1953 dat hij van 
mening is dat de interne opleiding de 
auditors in staat stelt te voldoen aan de 
bepalingen van artikels 14 § 4 en 31 van 
de wet van 22 juli 1953.
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A1. Belangrijkste rechtspersonen 
en aard van de activiteiten

Naam van de rechtspersoon Juridische structuur Aan toezicht onderworpen
Aard van de 
activiteiten 

KPMG Bedrijfsrevisoren Belgische burgerlijke coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid

Belgisch toezicht inzake controles Controlediensten

KPMG Belastingconsulenten en 
Juridische Adviseurs

Belgische burgerlijke coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid

Belgisch toezicht inzake 
financiële verslaggeving en 
fiscaliteit

Fiscale en juridische 
diensten

KPMG Accountants Belgische burgerlijke cooperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid

Belgisch toezicht inzake 
financiële verslaggeving en 
fiscaliteit

Accountingdiensten

KPMG Advisory Belgische burgerlijke coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid

Nee Adviesdiensten

KPMG Tax Services Belgische burgerlijke coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid

Belgisch toezicht inzake 
financiële verslaggeving en 
fiscaliteit

Fiscale diensten

KPMG Support Services Economisch samenwerkingsverband Nee Interne diensten voor 
bedrijven van KPMG in 
Belgie

KPMG CFO Advisory Belgische coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid

Nee Adviesdiensten

KPMG Eurométropole Belgische besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid

Nee Grensoverschrijdend 
advies

KPMG Belgium Belgische coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid

Nee Holding
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A2. Entiteiten van openbaar belang

Hieronder volgt de lijst van organisaties 
van openbaar belang waaraan KPMG 
Bedrijfsrevisoren controlediensten heeft 
verleend en een commissarisverslag 
heeft opgesteld voor het boekjaar 
eindigend op 30 september 2015. De 
term ‘openbaar belang’ wordt hierbij 
gebruikt in de zin van artikel 2,7° van de 
wet van 1953 die organisaties van 
openbaar belang definieert als “de 
genoteerde vennootschappen in de zin 
van artikel 4 van het Wetboek van 
vennootschappen, de kredietinstellingen 
in de zin van artikel 1 van de wet van 25 
april 2014 betreffende het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen, en 
de verzekeringsondernemingen in de zin 
van artikel 2 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle van de 
verzekeringsondernemingen”.

Beursgenoteerde ondernemingen 

4ENERGY INVEST

AGEAS

AGFA-GEVAERT

BELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ  - COMPAGNIE MARITIME BELGE

BHF KLEINWORT BENSON GROUP

D'IETEREN

ELIA SYSTEM OPERATOR

ETABLISSEMENTEN FR. COLRUYT

EURONAV

EXMAR

KBC ANCORA

KINEPOLIS GROUP

KKO INTERNATIONAL

QUEST FOR GROWTH (PRIVAK)

ROSIER

SCHEERDERS VAN KERCHOVE'S VERENIGDE FABRIEKEN

SETTLEMENTS

TELENET GROUP HOLDING

VIOHALCO

KPMG  Bedrijfsrevisoren / Transparantieverslag 2015

29/ KPMG Bedrijfsrevisoren  
Transparantieverslag 2015

Appendix



Banken en verzekeringsmaatschappijen 

ABK BANK

ABN AMRO BANK

ABN AMRO LIFE CAPITAL BELGIUM

AG INSURANCE

ALLIANZ BELGIUM

BANK J. VAN BREDA & CO

BANQUE DEGROOF - BANK DEGROOF

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG

BPOST BANK - BPOST BANQUE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE

CITIBANK INTERNATIONAL

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE QUILVEST

CREDIT EUROPE BANK

CREDIT FONCIER DE FRANCE

CURALIA

DAS RECHTSBIJSTAND

DEUTSCHE BANK

DKV BELGIUM

ERGO INSURANCE

EULER HERMES EUROPE

FINAXIS

HOIST KREDIT

ICICI BANK UK LIMITED ANTWERP (BRANCH)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE)

MEDIRECT BANK SA

ROTHSCHILD BELGIQUE (BRANCH)

SOCIALE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN (SOHO)

SOCIÉTÉ MUTUALISTE D’ASSURANCES DU BRABANT/ VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN 
ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SUCCURSALE DE BXL

THE BANK OF NEW YORK MELLON

THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRANCH)

TOTAL PENSIONS BELGIUM

TRIODOS BANK (BRANCH)

UNITED TAIWAN BANK

VMOB HOSPIPLUS
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A3. Waarden van KPMG

KPMG mensen werken samen om toegevoegde waarde te leveren aan cliënten. Wij geloven sterk in gezamenlijke kernwoorden 
die ons gedrag leiden bij interactie met zowel cliënten als onderling:

We leiden door het voorbeeld te geven Op alle niveaus tonen we door ons gedrag wat we van elkaar en van onze cliënten verwachten.

We werken samen We brengen het beste in elkaar naar boven en creëren sterke en succesrijke werkrelaties.

We respecteren het individu We respecteren mensen om hun kennis, vaardigheden en ervaring maar ook om wie ze zijn als 
individu en teamlid.

We zoeken naar feiten en verschaffen 
inzicht 

Door vermoedens in vraag te stellen en feiten na te jagen, versterken we onze reputatie van 
betrouwbare en objectieve adviseurs die inzicht verschaffen.

We zijn open en eerlijk in onze 
communicatie 

We delen frequent en op een constructieve manier informatie, inzichten en advies, en pakken 
moeilijke situaties moedig en openhartig aan.

We hebben een engagement ten aanzien 
van onze gemeenschappen

We handelen als een maatschappelijk verantwoorde onderneming door onze vaardigheden, 
ervaring en perspectieven te verruimen via het werk in onze gemeenschappen.

Bovenal handelen we op een integere 
manier 

We streven er voortdurend naar om de hoogste professionele normen te halen, degelijk advies 
te verlenen en onze onafhankelijkheid streng te bewaken.
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