
  

 

 

 

 
 
 
 
 

     
 
     

 

    OPROEPING  
    GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

 

De Voorzitter 
Geachte Confraters, 
Geachte Stagiairs, 
 
Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen op onze gewone algemene vergadering 
die zal plaatsvinden: 
 
op zaterdag 26 april 2014 om 09u00 
in het auditorium 500 (Heizelpaleis nr. 7) 
Belgiëplein 1, 1020 Brussel (Parking E) 

 
Onthaal en registratie van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen is voorzien 
vanaf 08u30 in de lobby van het Auditorium 2000. 
 
Zoals vorige jaren wordt u een dynamische en interactieve algemene vergadering 
aangeboden. De administratieve zitting, vanaf 09u00, zal ruimte bieden voor 
dialoog. De stemming (voorbehouden aan bedrijfsrevisoren) zal plaatsvinden om 
09u45, gevolgd door een presentatie van het Memorandum van het IBR aan de 
regeringen. In dit Memorandum wil het IBR aan de hand van een concreet 
eisenpakket op proactieve wijze in dialoog treden met de politieke 
verantwoordelijken. Mevr. Inge Saeys, Raadslid, sluit de administratieve zitting af 
met enkele belangrijke aandachtspunten voor het beroep bij de toepassing van de 
ISA’s in vergelijking met het huidig normatief kader inzake audit.  
 
Voor de tweede keer wordt samen met het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten (IAB) een gemeenschappelijke academische zitting 
georganiseerd vanaf 11u00, in het Auditorium 2000. Tijdens deze zitting zullen drie 
vooraanstaande sprekers een toelichting geven bij enkele actuele thema’s die de 
economische beroepen aanbelangen. 
 
Na de algemene vergadering wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
de Walking Lunch waar u de gelegenheid wordt geboden om, samen met alle 
uitgenodigden en in aanwezigheid van de leden van de Raad, te netwerken. 



 

 

 
De agenda van de algemene vergadering vindt u in bijlage bij deze uitnodiging. 
 
Het IBR-jaarverslag 2013 wordt u afzonderlijk toegezonden. 
 
De lijst van kandidaten voor de verkiezingen, een model van volmacht, de 
jaarrekening 2013 en de ontwerp begroting 2014 (financiële documenten) zullen 
uiterlijk tegen vrijdag 11 april 2014 ter beschikking worden gesteld op de website 
van het IBR. 
 
Overeenkomstig artikel 7 van het huishoudelijk reglement dienen de volmachten te 
worden ingediend uiterlijk op maandag 21 april 2014, hetzij vijf kalenderdagen vóór 
de datum van de algemene vergadering. Enkel originele gedateerde en door de 
volmachtgever ondertekende volmachten (handgeschreven of – overeenkomstig 
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek – per e-mail met digitale handtekening 
gericht aan sg@ibr-ire.be) zullen worden aanvaard en dus niet telefaxen en andere 
e-mails. De volmachten kunnen per aangetekende brief naar het IBR worden 
verstuurd of op de zetel van het IBR worden afgegeven tijdens de openingsuren 
(8u30 tot 17u00) uiterlijk tot maandag 21 april 2014 om 17u00. De volmachten die, 
op verantwoordelijkheid van de deponenten, in de brievenbus van het IBR worden 
gedeponeerd tot en met maandag 21 april 2014 om middernacht zullen, 
overeenkomstig artikel 7 van het huishoudelijk reglement, worden aanvaard.  
 
Ten slotte herinneren wij u eraan dat de deelname aan de administratieve en 
academische zitting van de algemene vergadering van het Instituut meetelt voor 
vier uren permanente vorming voor de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen. Om 
te kunnen genieten van bovenvermelde uren nodigen wij u uit om u online in te 
schrijven volgens de gebruikelijke procedure van inschrijving voor 
vormingsactiviteiten, via het e-loket op het adres https://extranet.ibr-
ire.be/Pages/Education/EducationActivityInscription.aspx. De code van deze 
activiteit is 14-AV/AG 26.04.2014. In geval van afwezigheid zal geen enkele 
schadevergoeding worden geëist. 
 
Wij hopen op een talrijke opkomst, 
 

 
Daniel KROES 
Voorzitter IBR 
 
 
 
 
 
Bijlage: agenda 
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AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING IBR 
ZATERDAG 26 APRIL 2014 

  
 
Administratieve zitting (Auditorium 500, Heizelpaleis 7,  09u00) 
 
1. Opening van de vergadering door de Voorzitter, Dhr. Daniel KROES 
2. Eerbetuigingen 
3. Voorstelling van de rekeningen per 31 december 2013 door de 

Secretaris-penningmeester, Dhr. Eric MATHAY 
4. Verslag van de Commissarissen, Mevr. Joëlle BACQ en Dhr. Carl ROMBAUT  
5. Voorstelling van de begroting 2014 (incl. de betalingsmodaliteiten van 

de bijdragen) door de Secretaris-penningmeester, Dhr. Eric MATHAY en 
voorstelling van het IBR-Jaarverslag 2013 door de Secretaris-generaal, 
Dhr. Marc BIHAIN 

6. Bespreking van de rekeningen 2013, de begroting 2014 en het 
jaarverslag 2013 

 
Stemming (09u45) 

 
7. Benoeming van de stemopnemers  
8. Verkiezing van de twee commissarissen 
9. Verkiezing van een effectief lid van de Nederlandstalige Kamer van de 

Commissie van Beroep 
10. Verkiezing van twee plaatsvervangende leden van de Franstalige Kamer 

van de Commissie van Beroep  
11. Goedkeuring van de rekeningen per 31 december 2013 
12. Kwijting aan de Raad voor zijn beheer 
13. Kwijting aan de Commissarissen voor hun opdracht 
14. Goedkeuring van de begroting 2014 
15. Voorstelling van het Memorandum aan de Regeringen, Dhr. Daniel KROES 
16.  ISA’s versus Algemene Controlenormen: wat moet je weten?, Mevr. Inge 

SAEYS 
17. Sluiting van de administratieve zitting en fotosessie van de geëerde 

confraters 
 
Gemeenschappelijke academische zitting IBR-IAB (Auditorium 2000,11u00) 
 
18. Introductie door de Voorzitter van het IAB, Dhr. Benoît VANDERSTICHELEN  
19. Toespraken van prof. Dr. Bruno PEETERS (Universiteit Antwerpen), Dhr. 

André KILESSE (Voorzitter FEE) en Dhr. Jean-Marc DELPORTE (voorzitter 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen) 

20. Afsluiting van de academische zitting door de Voorzitter van het IBR, 
Dhr. Daniel KROES  

 
 
Cocktail en Walking Lunch (lobby van het Auditorium 2000, 12u45) 


