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Persbericht               Brussel, 18 april 2013 

 

Michel DE WOLF, 2010-2013 : overzicht van drie jaar actief 

voorzitterschap aan het hoofd van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren 
 

Ter gelegenheid van de algemene vergadering 2013 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 

(IBR) maakt de uittredende Voorzitter van het IBR, Michel DE WOLF, de balans op van zijn 

driejarig voorzitterschap in een bijzonder woelige periode op economisch en financieel vlak en 

dit zowel op nationaal als op mondiaal niveau. Zijn mandaat als voorzitter eindigt op 26 april 

aanstaande. 

Michel DE WOLF, geboren in 1961, is bedrijfsrevisor in België sinds 1991. Hij is doctor in de 

rechten, professor aan de universiteiten UCL (Louvain-la-Neuve) en ULg (Luik) en voorzitter 

van het academisch korps van de UCL sinds 2010. Michel DE WOLF publiceerde meer dan 

20 boeken en meer dan 100 artikels, hoofdzakelijk met betrekking tot zakenrecht en 

bestuurswetenschappen. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Tax Audit & Accountancy, 

dat wordt uitgegeven door het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI). Hij is 

eveneens rechter in handelszaken op de handelsrechtbank van Brussel. 

 

De persoonlijke evaluatie van professor Michel DE WOLF, Voorzitter van het IBR  
 

Voornaamste tevredenheidspunten: 

 

- Een nieuwe deontologische Code, overeenkomstig de internationale ethische Code voor 

auditoren, werd aan de Minister van Economie voorgelegd. Deze Code kan een grotere 

geloofwaardigheid van de Belgische (onafhankelijke en zeer gespecialiseerde) 

bedrijfsrevisoren, en dus van de Belgische ondernemingen, op wereldvlak vrijwaren.  
 

- De Vlaamse decreetgever heeft nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toegekend. 

In dit kader werd een concept van single audit uitgewerkt. Voormeld concept heeft het 

voorwerp uitgemaakt van een samenwerkingsprotocol met het Rekenhof en de Interne 

Audit van de Vlaamse Administratie, alsook van diverse regelgevende bepalingen en van 

een decretale aanpassing aan het beroepsgeheim.  
 

 

- Het IBR heeft substantiële en unanieme voorstellen gedaan over vrijwel alle aspecten van 

de door Europees commissaris Barnier gesteunde Europese audithervorming. De 

zienswijze van het IBR wordt door velen gedeeld, zowel in België als in Europa: een 
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eventuele audithervorming zou zich moeten richten op het uitbreiden van de 

tussenkomst van externe auditors in het kader van het vrijwaren van de economische 

transacties, veeleer dan op een overregulering van de manier waarop het beroep wordt 

uitgeoefend. In België althans beschikken de bedrijfsrevisoren reeds over een 

deskundigheid, een organisatie, een deontologie en een toezichtssysteem die de risico’s 

op controle-incidenten tot een minimum beperken. 
 

- Er werd een nieuw model van commissarisverslag voorgesteld aan de openbare 

overheden. Dit nieuwe model, dat werd gemoderniseerd en beter aansluit bij de 

internationale praktijk, zal normaliter van toepassing zijn in 2015. 
 

- Het IBR heeft zich – blijkbaar met succes – samen met het IAB en het BIBF verzet tegen 

de in het regeerakkoord van december 2011 opgenomen taalkundige opsplitsing. 
 

Voornaamste wensen: 
 

- Dat het beroep van bedrijfsrevisor nog beter zal kunnen inspelen op de nieuwe 

informatiebehoeften en dat derhalve snel een regelgevingskader wordt vastgesteld voor het 

uitbreiden van de commissarisopdracht met betrekking tot het controleren van 

aangelegenheden zoals de geschiktheid van de interne controle- en 

risicobeheersingsprocessen, de relevantie van toekomstgerichte informatie, de samenhang 

van hypothesen met de omgeving van de entiteit, de prestatie-indicatoren, enz. 
 

- Dat het beroep weer zeer aantrekkelijk wordt bij de jongeren met het oog op het aanwerven 

van talrijke intelligente personen gemotiveerd door de algemene dienstverlening en de 

onafhankelijke adviesverlening aan de economische en sociale actoren. 
 

- Dat België richtlijn 2011/85, gericht op de veralgemening in Europa van de onafhankelijke 

audit van alle openbare besturen, waaronder de gemeenten, de politiezones en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, strikt kan omzetten binnen de gestelde termijn (31 

december 2013).  Het betreft hier een hoogdringendheid indien men een hogere Belgische 

Staatsschuld ten nadele van de belastingplichtige burger wil vermijden. 
 

- Dat de parketten de vennootschappen die geen commissaris hebben benoemd, vervolgen. 

Aanvaarden dat bepaalde entiteiten zich aan hun transparantieverplichtingen onttrekken, is 

niet enkel een verschijnsel van oneerlijke concurrentie maar ook een afwijking gelet op de 

bereidheid van de openbare overheden om krachtiger op te treden tegen het witwassen van 

geld en diverse misbruiken. 
 

- Dat een stichting “Regelgeving, Economie en Welvaart” de Instituten van de economische 

beroepen, de sociale partners en de universiteiten samenbrengt. In dit verband kunnen de 

bedrijfsrevisoren bijdragen aan de hand van hun praktijkervaring, hun partijpolitieke 

neutraliteit en innovatiezin die soms ontbreekt in België. De financiële crisis in IJsland, 

Ierland, Portugal, Griekenland, Cyprus (en mogelijks in Spanje) toont aan dat België niet kan 

ontsnappen aan een grondige denkoefening over de evolutie van zijn economie. 
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Omtrent het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren werd in de hoedanigheid van beroepsorganisatie met 

rechtspersoonlijkheid opgericht door de wet van 22 juli 1953 en heeft tot doel te waken over de 

opleiding en te voorzien in een bestendig korps van deskundigen die bekwaam zijn om de functie van 

bedrijfsrevisor te vervullen met alle waarborgen van bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseer. 

Het Instituut waakt over de correcte uitvoering van de krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren 

toevertrouwde opdrachten. Naast de controleopdrachten die hij in hoofdzaak uitoefent, wordt de 

bedrijfsrevisor ertoe gebracht om adviesopdrachten uit te oefenen, mits het naleven van de 

onafhankelijkheidsregels.  

De ongeveer 1.040 bedrijfsrevisoren zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut, dat 

ook 420 stagiairs telt. Bovendien zijn ongeveer 3.500 personen tewerkgesteld binnen de 

bedrijfsrevisorenkantoren. 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren – Koninklijk Instituut 

Emile Jacqmainlaan 135/1 

1000 Brussel 

www.ibr-ire.be - info@ibr-ire.be 
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