
  

 

 

 

 

 

 
  

 

OPROEPING  
GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

 

Geachte Confraters, 
Geachte Stagiairs, 
 
Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen op onze gewone algemene vergadering die zal 
plaatsvinden: 
 
op zaterdag 25 april 2015 om 9u 
SQUARE – Brussels Meeting Centre (Glass Entrance) 
Kunstberg, 1000 Brussel 

 
Onthaal en registratie van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen is voorzien vanaf 8u30. 
 
Zoals vorige jaren wordt u een dynamische en interactieve algemene vergadering aangeboden. De 
administratieve zitting start om 9u in de Silver Hall en zal ruimte bieden voor dialoog. Na de 
voorstelling/goedkeuring van de rekeningen 2014/begroting 2015 en het jaarverslag 2014 wordt er 
dit jaar een stand van zaken gegeven over de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn en de 
Europese audithervorming. 
 
Voor de derde keer wordt samen met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 
(IAB) een gemeenschappelijke academische zitting georganiseerd vanaf 11u30, in de Gold Hall. 
Tijdens deze zitting zullen twee prominente sprekers een toelichting geven bij enkele actuele 
thema’s die de economische beroepen aanbelangen: eerste minister Charles MICHEL en federaal 
minister van Werk, Economie en Consumenten Kris PEETERS. 
 



 

 

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 2014 wordt u afzonderlijk toegezonden. 
 
Een model van volmacht, de jaarrekening 2014 en de ontwerp begroting 2015 (financiële 
documenten) zullen uiterlijk tegen vrijdag 10 april 2015 ter beschikking zijn op de website van het 
IBR. 
 
Overeenkomstig artikel 7 van het huishoudelijk reglement dienen de volmachten te worden 
ingediend uiterlijk op maandag 20 april 2015, 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 17u) 
uiterlijk tot maandag 20 april 2015 om 17u. De volmachten die, op verantwoordelijkheid van de 
deponenten, in de brievenbus van het IBR worden gedeponeerd tot en met maandag 20 april 2015 
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  https://extranet.ibr-
ire.be/Pages/Education/EducationActivityInscription.aspx. De code van deze activiteit is 15-AV/AG 
25.04.2015. 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 25 APRIL 2015 
SQUARE | BRUSSELS MEETING CENTRE 

 

Administratieve zitting  

Silver Hall (9u-11u) 

 
1. Opening door de voorzitter, Daniel KROES 

2. Eerbetuigingen 

3. Voorstelling van de rekeningen per 31 december 2014 door de secretaris-penningmeester, 

Eric MATHAY 

4. Verslag van de commissarissen, Joëlle BACQ en Carl ROMBAUT 

5. Voorstelling van de begroting 2015 door de secretaris-penningmeester, Eric MATHAY 

6. Voorstelling van het jaarverslag 2014 door de secretaris-generaal, Marc BIHAIN 

7. Vragen en antwoorden betreffende de rekeningen 2014, de begroting 2015 en het 

jaarverslag 2014 

8. Benoeming van de stemopnemers 

9. Goedkeuring van de rekeningen per 31 december 2014 

10. Kwijting aan de Raad voor zijn beheer 

11. Kwijting aan de commissarissen voor hun opdracht 

12. Goedkeuring van de begroting 2015 

13. ‘De omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn: stand van zaken’, door de ondervoorzitter, 

Thierry DUPONT 

14. ‘De omzetting van de Europese audithervorming: stand van zaken’, door de voorzitter,  

Daniel KROES 

15. Varia 

16. Afsluiting en fotosessie met de geëerde confraters 

 

Koffiepauze (11u-11u30) 

 

Gemeenschappelijke academische zitting IBR-IAB 

Gold Hall (11u30-12u30) 

 
1. Inleiding door de voorzitter van het IBR, Daniel KROES 

2. Toespraak door federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, Kris PEETERS 

3. Inleiding door de voorzitter van het IAB, Benoît VANDERSTICHELEN 

4. Toespraak door premier Charles MICHEL 

 



 

 

Cocktail en Walking Lunch (12u30) 


