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Het kwaliteitsmanagementsysteem: de acht componenten

Het risico-
inschattingsproces 

van het kantoor

Governance & 
leiderschap

Relevante ethische 
voorschriften

Aanvaarding en 
continuering van cliënt-
relaties en specifieke 

opdrachten

Opdrachtuitvoering Middelen Informatie en 
communicatie

Het proces van 
monitoren en 
remediëren
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Het kwaliteitsmanagementsysteem: doelstelling

Het kantoor en het 
personeel handelt in 

overeenstemming met het 
normatief kader

De opdrachtrapporten zijn 
passend in de gegeven 

omstandigheden



Een verplichte ‘risk based’ 
benadering van 
kwaliteitsmanagement
Uitgebouwd uitgaande van de 8 componenten van de ISQM1-standaard.



De methode

Kwaliteitsobjectieven
definiëren

Kwaliteitsobjectieven
voorgeschreven door ISQM1

Additionele
kwaliteitsobjectieven om de 

doelstelling van ISQM1 te
realiseren

01

Identificeren en 
inschalen van 

kwaliteitsrisico’s

Risico’s die zich mogelijk
kunnen voordoen en die het 

bereiken van het 
vooropgestelde doel kunnen

beïnvloeden

02

Ontwerpen en 
implementeren van 

oplossingen

Ontwerpen en 
implementeren van 
antwoorden op de 

vastgestelde risico’s

03

Identificatie van 
informatie die aangeeft

dat wijziging
aangewezen is

Identificatie van informatie
die een aanduiding kan

geven dat het nodig is het 
kwaliteitsmanagement

verder uit te diepen en te
verfijnen

04



7 Modèle Présentations PPT ISQM IRE

1. De methode
2. Verantwoordelijkheden
3. Implementatie



De methode
 Determinanten van de op risico gebaseerde aanpak

o Aard en omstandigheden van het kantoor

o Aard en omstandigheden van de door het kantoor 
uitgevoerde opdrachten

 Logisch gevolg van de op risico gebaseerde aanpak

o Schaalbaarheid



Verantwoordelijkheden

 Het kantoor is verantwoordelijk voor zijn 
kwaliteitsmanagementsysteem

 Verplichte aanstelling van een kwaliteitsverantwoordelijke

 Ten minste jaarlijkse evaluatie door de 
kwaliteitsverantwoordelijke & in control statement



Implementatie
 Geen kant en klaar oplossingen

o Kwaliteitsmanagement moet aangepast aan de eigen kenmerken van het kantoor

 Impact van de procedures en monitoring

o Beïnvloeding kantoorwerking

o Continue monitoring

o Monitoring impliceert dat alle gevallen van non compliance worden geregistreerd

 In control statement

 Timing: 15.12.2022 set-up, 2023: implementatie en monitoring



Bedankt voor uw aandacht

Voor meer informatie, 
aarzel niet om de website van het IBR 
te raadplegen: 

https://www.ibr-ire.be/nl/actueel/isqm

https://www.ibr-ire.be/nl/actueel/isqm
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