
 

Bericht 

 

 

Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 20 en 21 juni 2013 

 

 

Jaarlijkse strategische vergadering – Op 20 en 21 juni heeft de Raad een strategische vergadering 

gehouden te La Hulpe, met de deelname van Erevoorzitter en FEE Voorzitter A. Kilesse en 

meerdere kaderleden van het Instituut. De stand van de uitvoering van de strategische prioriteiten 

van de Raad 2010-2013 werd geëvalueerd met het oog op het vastleggen van de nieuwe strategische 

prioriteiten van de Raad voor het mandaat 2013-2016. Meerdere thema’s werden aangekaart met 

het oog op het accentueren van de rol van de bedrijfsrevisor in de publieke sector, de aandacht voor 

de KMO’s, de communicatie en de aantrekkelijkheid van het beroep en de potentiële evoluties van 

het model van publiek toezicht. De Directeur-generaal van Unizo, Jan Sap, de Voorzitter van 

Unplib, Eric Thiry en de Voorzitter van de UCM, Philippe Godefroid, hebben een uiteenzetting 

gegeven omtrent de samenwerking tussen de bedrijfsrevisoren en hun organisaties ter verdediging 

van de belangen van de vrije beroepen en KMO’s. 

 

  



Bericht 

 

 

Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 30 augustus 2013 

 

 

Gezamenlijke vergadering met de Raad van het IAB – De Raden van het IBR en het IAB hebben 

op 30 augustus 2013 hun traditionele gezamenlijke halfjaarlijkse vergadering gehouden. 

Behoudens de kennismaking van de nieuw samengestelde Raden van beide instituten waarbij 

voornamelijk het accent werd gelegd op een nog betere en transparante toekomstige samenwerking, 

kwamen meer bepaald aan bod de nieuwigheden van beide instituten, de ontwerpnorm fusies en 

splitsingen, het tax-cificatie project van de Minister van financiën, het voorontwerp van wet inzake 

de vrije beroepen, reflecties inzake een gemeenschappelijke Code “Goed bestuur”, het wetsontwerp 

inzake de continuïteit van de ondernemingen en de gevolgen ervan op het beroep, de 

Boekhoudrichtlijn en de KMO portefeuille. 

 

Publieke sector - In het kader van de nieuwe controlestrategie van de financiële pijler waar de focus 

op sectorniveau ligt en niet langer op entiteitsniveau wil het Rekenhof via zijn controles een 

overzicht krijgen van hoe de begroting van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd. Dit vergt een 

geconsolideerde benadering van de begrotingsontvangsten en -uitgaven van de Vlaamse overheid, 

waarbij het Rekenhof de rol van groepsauditor opneemt en in zijn samenwerking met de 

bedrijfsrevisoren bij de groepsonderdelen de principes van ISA 600 zou toepassen. De Raad 

verleende een principieel akkoord tot deze geconsolideerde benadering. Het Rekenhof brengt 

verslag uit aan het Vlaams Parlement. De modaliteiten zullen verder worden uitgewerkt in overleg 

met de Commissie beroepsnormen. 

 

Normen – Via zijn advies van 22 augustus 2013, gepubliceerd op 28 augustus 2013, keurde Minister 

J. VANDE LANOTTE de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed. 

 

Het ontwerp van norm inzake fusies en splitsingen welke door de raad aan de HREB werd 

voorgelegd, werd op 16 juli 2013 ingetrokken. Een aangepast ontwerp van norm zal weldra en voor 

een beperkte tijdspanne aan een nieuwe openbare raadpleging worden onderworpen. 

 

Europese ontwikkelingen – De Raad werd in kennis gesteld van de publicatie op 29 juni 2013 van de 

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de 

jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen 

van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (4
de

 

en 7
de

 Richtlijn). Deze Richtlijn, die in werking treedt op 19 juli 2013, beoogt de grensoverschrijdende 

investeringen te vergemakkelijken, de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen en verslagen binnen de 

gehele Unie te verbeteren en het vertrouwen van het publiek hierin te versterken door invoeging van 

specifieke toelichtingen, die kwalitatief en inhoudelijk beter en coherent zijn. De Richtlijn is van 

toepassing op bepaalde vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid zoals de naamloze 

vennootschappen, de commanditaire vennootschappen op aandelen en de vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid. Voortaan zullen er 4 categorieën vennootschappen bestaan:  

 

 Micro-entiteiten 

(niet meer dan 2 

criteria 

overschrijden) 

Kleine ondernemingen of 

groepen (op 

geconsolideerde basis) 

(niet meer dan 2 criteria 

overschrijden) 

Middelgrote 

ondernemingen of (op 

geconsolideerde basis) 

(niet meer dan 2 criteria 

overschrijden) 

Grote ondernemingen 

of groepen (op 

geconsolideerde basis) 

(meer dan 2 criteria 

overschrijden) 



Balanstotaal 350.000 € 4.000.000 €  20.000.000 € 20.000.000 € 

Omzet 700.000 € 8.000.000 € 40.000.000 € 40.000.000 € 

Gemiddeld 

FTE 

10 50 250 250 

 

 

Deze Richtlijn dient te worden omgezet naar Belgisch recht tegen uiterlijk 20 juli 2015. 

 

Commissies en werkgroepen – In het verlengde van haar jaarlijkse strategische vergadering heeft de 

Raad beslist om, behoudens de reeds bestaande niet-wettelijke commissies, een nieuwe Commissie 

publieke sector en een nieuwe Commissie Communicatie en Attractiviteit op te richten onder 

voorzitterschap van respectievelijk L. Acke en P. Van Impe. 

 

Commissie vorming – De Raad nam kennis van het arrest van het Hof van Justitie inzake de regeling 

van permanente vorming van beëdigde boekhouders in Portugal (verplichte permanente vorming 

ingesteld voor zover dit reglement de mededinging op een aanzienlijk deel van de relevante markt 

uitschakelt in het voordeel van deze beroepsorde en discriminatoire voorwaarden oplegt ten nadele 

van de concurrenten van genoemde beroepsorde) en onderzocht onder meer op vraag van de HREB 

welke de mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn op de permanente vorming bij het IBR. De Raad is 

van mening dat de huidige norm permanente vorming geen inbreuken pleegt op het 

mededingingsrecht. 

 

 

 

 

 

 

Daniel KROES 

Voorzitter 

 

 

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd 

door de Raad, gelden als dusdanig. 

 
 


