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Persbericht                                                   Brussel, maandag 25 maart 2013 

 

 

 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren viert zijn 60 jaar: 

“pensioenleeftijd of hernieuwde jeugd?” 
 

1953-2013:
 
het Instituut viert dit jaar zijn zestigjarig bestaan. “Pensioenleeftijd of hernieuwde 

jeugd voor het bedrijfsrevisoraat?” De in een jubileumboek gebundelde antwoorden van de 

belanghebbenden (sociale partners, politieke overheden, wetenschappers) op deze vraag zijn 

unaniem, namelijk dat de bedrijfsrevisor beantwoordt aan een behoefte die meer actueel is dan 

ooit. Het staat vast dat het Instituut, aan de vooravond van een nieuwe hervorming waarover 

thans op Europees vlak wordt gedebatteerd, nog niet op pensioen gaat!  En zijn jubileum zal 

worden gevierd tijdens de gala-avond van 28 maart eerstkomende.  

 

1953-2013: kort historisch overzicht 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren werd opgericht bij wet van 22 juli 1953. “Deze oprichting 

vond plaats in een naoorlogs tijdperk, gekenmerkt door een streven naar economische 

hervorming (wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven). Het 

Instituut heeft dus vanaf zijn ontstaan bijgedragen aan het creëren van een klimaat van 

veiligheid en vertrouwen, een onmisbare factor voor de goede werking van de economie”, 

verklaart Michel DE WOLF, Voorzitter van het IBR. “Deze oorspronkelijke strekking is thans nog 

steeds actueel en werd zelfs versterkt door de opeenvolgende hervormingen van het 

bedrijfsrevisoraat in 1985 en nadien in 2007.”  

De stijging van het aantal bedrijfsrevisoren van ongeveer 200, in het begin van de jaren zestig 

van de vorige eeuw, naar ongeveer 1.050, in 2013, kan worden verklaard door de evoluerende 

verwachtingen van de samenleving.       

Welke rol vervult de bedrijfsrevisor? Standpunt van de belanghebbenden  

“Zestig jaar: pensioenleeftijd of hernieuwde jeugd voor het bedrijfsrevisoraat?” Deze 

impertinente vraag werd gesteld aan ongeveer 70 Belgische of buitenlandse persoonlijkheden 

die de openbare overheden, de sociaal-economische kringen, enz. vertegenwoordigen. "De niet-

gecensureerde antwoorden werden gebundeld in een jubileumboek. Uit deze uiteenlopende 

antwoorden blijkt evenwel een eensgezindheid over het feit dat de belanghebbenden absoluut 

behoefte hebben aan actoren die de transparantie en betrouwbaarheid van de rekeningen 

kunnen waarborgen, alsook aan diverse niet-financiële informatie. De bedrijfsrevisor wordt 

onder meer beschouwd als een hoofdrolspeler bij de geloofwaardigheid van het economisch 

systeem of als een medewerker die bijdraagt tot een beter overheidsbeheer”, verklaart Daniel 

KROES, Ondervoorzitter van het IBR, verheugd. 
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Welke uitdagingen heeft de toekomst in petto?  

“Alle verwachtingen werden echter nog niet ingelost”, nuanceert David SZAFRAN, Secretaris-

generaal van het IBR. “Ondernemingen verwachten meer en meer van de bedrijfsrevisor dat hij 

advies verstrekt over de risico's of over de toekomstige ontwikkelingen. Er wordt van hem 

verwacht dat hij vaker waarschuwt voor moeilijkheden of dat hij meer aandacht besteedt aan 

fraude-indicatoren. En de bedrijfsrevisor zou in de komende jaren ook een grotere rol spelen in 

de overheidssector.” 

“Al deze mogelijke of verwachte ontwikkelingen van het bedrijfsrevisoraat houden meer dan ooit 

in dat de bedrijfsrevisor volkomen onafhankelijk en onvoorwaardelijk bekwaam, alsook 

didactisch is en het vertrouwen van de gecontroleerde onderneming of entiteit geniet”, brengt 

Michel DE WOLF in herinnering. 

En door de grensvervaging, de internationalisering van het beroep, alsook de noden van de 

kleine en middelgrote entiteiten en van de openbare en de non-profitsector, zal het werkterrein 

van de bedrijfsrevisoren nog worden uitgebreid. “De belanghebbenden hebben nogmaals 

gewezen op hun enorme verwachtingen ten aanzien van het beroep. Het lijdt derhalve geen 

twijfel dat het beroep in het komend decennium nog een uitgesproken ontwikkeling zal 

doormaken”, besluit Daniel KROES.  

 

Viering van het zestigjarig bestaan 

Op 28 maart eerstkomende zal een grote gala-avond worden georganiseerd in aanwezigheid 

van 400 politici, academici, persoonlijkheden uit de socio-economische wereld en 

bedrijfsrevisoren. 

Te dezer gelegenheid wordt een gemeenschappelijke publicatie uitgebracht: “Zestigste 

verjaardag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: de pensioenleeftijd of een hernieuwde 

jeugd? ”, waaraan meer dan 70 auteurs hebben bijgedragen.  

 

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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CONTACTPERSONEN PERS 

 

David SZAFRAN, Secretaris-generaal   02 512 51 36  sg@ibr-ire.be 

 

Caroline THIENPONDT, Verantwoordelijke communicatie  02 509 00 38   press@ibr-ire.be 

        0476 500 386 

        

Dhoha SMIDA, Adjunct-adviseur communicatie  02 509 00 39   press@ibr-ire.be 

0473 645 988  

 

Het IBR dankt zijn partners:    

 

  
  


