
 

 

 

 

BERICHT AAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

 
 

 

De Voorzitter 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 

sg@ibr-ire.be JL/AV20161-1  19 februari 2016 

    

 

 

Geachte Confrater, 

 

Betreft: Gewone Algemene Vergadering van vrijdag 22 april 2016 

 

 

De Algemene Vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zal 

plaatshebben op: 

 

Vrijdag 22 april 2016 (8u30) 

In het Auditorium van de Nationale Bank van België 

Warmoesstraat 61 – 1000 Brussel 

 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement verzoek ik u kennis te nemen van de 

te begeven mandaten (zie bijlage). 

 

Om ontvankelijk te zijn, moeten de kandidaturen voor deze functies mij toekomen 

op uiterlijk 22 maart 2016, gesteund door ten minste tien leden. 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 
Daniel KROES 

Voorzitter 

 

 

1 bijlage 

 



 

 

Bijlage bij het bericht van 19 februari 2016 

 

VERKIEZINGEN 

 

Gewone algemene vergadering van 22 april 2016 

 

 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement verstrijken de volgende mandaten op datum van de 

algemene vergadering: 

 

1. Het mandaat van de voorzitter: 

 

 De heer Daniel KROES is uittredend. 

 

2. Het mandaat van ondervoorzitter: 

 

 De heer Thierry DUPONT is uittredend. 

 

3. Zes mandaten van Nederlandstalig raadslid 

 

 Mevrouw Inge SAEYS en de heren Lieven ACKE, Tom MEULEMAN, Dirk SMETS,   

 Patrick VAN IMPE en Luc VERRIJSSEN zijn uittredend. 

 

4. Zes mandaten van Franstalig raadslid 

 

 Mevrouw Patricia LELEU en de heren Vincent ETIENNE, Hugues FRONVILLE,   

 Fernand MAILLARD, Eric MATHAY en Raynald VERMOESEN zijn uittredend. 

 

5. Eén mandaat van effectief lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van Beroep 

 

 De heer Geert VERSTRAETEN. 

 

 

 

NIET VERKIESBAAR ZIJN: 

(huishoudelijk reglement, art. 15, § 2) 

 

a) de bedrijfsrevisoren, die op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen het beroep sedert 

minder dan vijf jaar uitoefenen; 

b) de bedrijfsrevisorenkantoren; 

c) zij die, op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen, hun bijdragen niet hebben betaald; 

d) zij die na veroordeling, hetzij door de Tuchtcommissie, hetzij door de Commissie van Beroep, tot de 

straf van de schorsing of de schrapping, op het tijdstip der verkiezingen het voorwerp uitmaken van een 

tuchtprocedure die aanhangig is respectievelijk voor de Commissie van beroep of het Hof van Cassatie; 

e) zij die, minder dan drie jaar vóór de datum van de bijeenkomst van de algemene vergadering, het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een tuchtrechtelijke straf anders dan een waarschuwing of zij die sedert 

minder dan vijf jaar een schorsing van minder dan zes maand en zij die, sedert minder dan tien jaar, een 

schorsing van ten minste zes maanden hebben opgelopen; de termijn begint te lopen vanaf het tijdstip dat 

de beslissing definitief is geworden. 
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