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Daniel KROES, de nieuwe voorzitter van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren 
 

 

Op de algemene vergadering van vandaag  werd Daniel KROES verkozen tot voorzitter van het 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR).  Hij volgt Michel DE WOLF op, wiens driejarig mandaat 

ten einde loopt. Het IBR heeft met Thierry DUPONT eveneens een nieuwe ondervoorzitter 

verkozen.  Hun mandaat loopt over een periode van drie jaar. Er werd bovendien een nieuwe 

Raad verkozen. Deze Raad is samengesteld uit 14 leden en zal de volgende drie jaar de 

uitoefening van het beroep in goede banen leiden, alsook instaan voor de vertegenwoordiging 

ervan. 

De jaarlijkse algemene vergadering biedt de vertegenwoordigers van het IBR ook de 

gelegenheid om de markante feiten en de kerncijfers voor 2012 uiteen te zetten.     

Daniel KROES, voorstander van dialoog 

Daniel KROES (49 jaar) is sinds 1991 bedrijfsrevisor en vennoot van het kantoor Deloitte 

bedrijfsrevisoren. Deze licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (ICHEC) is 

gespecialiseerd in de controle van grote Belgische en internationale groepen, werkzaam in de 

industrie-, handels- en dienstensector. Voorstander van dialoog en overleg, heeft hij een 

uitgebreide praktijkervaring opgebouwd op het vlak van de ondernemingsraden.    

 

Daniel KROES is zeer actief binnen het IBR: lid van de Raad sinds 2005, werd hij in 2010 verkozen 

tot ondervoorzitter van het IBR. In die hoedanigheid heeft hij zich in het bijzonder ingezet voor 

de uitbreiding van de opdracht van de bedrijfsrevisor in de overheidssector. Voorzitter van de 

Commissie Normen voor de beroepsuitoefening sinds 2007, is hij een stuwende kracht achter 

de modernisering van de internationale controlestandaarden in België, die heeft geleid tot de 

invoering van de internationale controlestandaarden in 2012. Vanuit zijn bekommernis om 

kandidaat-bedrijfsrevisoren een degelijke opleiding aan te bieden en het beroep aantrekkelijker 

te maken, was de nieuwe voorzitter een actief lid van de Stagecommissie en heeft hij zich 

persoonlijk verbonden tot het begeleiden van jonge stagiair(e)s. 

 

Daniel KROES is ook lid van de Council van de Fédération des Experts Comptables européens 

(FEE). 



 
 

Thierry DUPONT, nieuwe ondervoorzitter 

Thierry DUPONT (61 jaar), verkozen tot ondervoorzitter van het IBR, is sinds 1981 bedrijfsrevisor 

en managing partner van RSM Belgium. Licentiaat in de Rechten (UCL) en gediplomeerde in de 

administratie van ondernemingen, oefent hij talrijke functies uit binnen het IBR. Zo is hij als lid 

van de Raad sinds 2008 ook voorzitter van de werkgroep antiwitwassen en heeft hij, in die 

hoedanigheid, bijgedragen tot het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen in het kader van 

de strijd tegen witwassen. Thierry DUPONT zet zich in het bijzonder in voor de uitbreiding van de 

opdracht van de bedrijfsrevisor in KMO's en is een actieve kracht bij het ondersteunen van de 

kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren die zich trachten aan te passen aan een steeds 

veranderende economische, technische en normatieve context. En sinds 2011 is hij ook de 

voorzitter van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat.   

Hernieuwing van de Raad van het IBR 

Tijdens de algemene vergadering van vandaag  hebben de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in 

het openbaar register van het Instituut, hun vertegenwoordigers binnen de Raad van het 

Instituut verkozen.  

Behalve de voorzitter en de ondervoorzitter, werden tevens drie nieuwe leden van de Raad 

verkozen en werd het mandaat van negen leden hernieuwd.  De Raad, die is samengesteld uit 

14 leden die qua taalrol evenwichtig verdeeld zijn, zal het beheer van het IBR de komende drie 

jaar op zich nemen.     

 

Markante feiten 2012 

In 2012 heeft het IBR diverse hervormingsvoorstellen gedaan, gericht op het moderniseren van 

het regelgevingskader van het bedrijfsrevisoraat, en heeft het de rol van de bedrijfsrevisor in de 

overheidssector versterkt.   

1. “Vanuit de bekommernis om in België, een land met een zeer open economie, de beste 

internationale praktijken toe te passen, heeft het IBR in 2012 diverse hervormingsvoorstellen 

voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten, zijnde de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 

en de Minister die bevoegd is voor Economie”, verklaart de nieuwe voorzitter van het IBR, 

Daniel KROES.  De belangrijkste hervormingsvoorstellen zijn:  

1. een nieuwe deontologische Code, ter vervanging van meer bepaald het koninklijk 

besluit van 1994 en overeenkomstig de internationale ethische Code voor auditors; 

2. een bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale 

controlestandaarden (ISA's), die een nieuw model van commissarisverslag bevat.  

 

 



 
 

2. “De controle in de overheidssector is een belangrijke uitdaging en de door België opgelopen 

vertraging bij de omzetting van de Europese richtlijn 2011/85 is een reële bekommernis voor het 

algemeen belang”, verklaart Daniel KROES. Deze richtlijn is gericht op de veralgemening van de 

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

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Er werden evenwel een aantal initiatieven 

genomen, meer bepaald samen met het Rekenhof en het Vlaams Gewest, met het oog op het 

uitbouwen van de samenwerking op het vlak van de audit van openbare besturen (“single 

audit”).  

 

3. De Raad van het IBR heeft zijn steun betuigd aan de voorstellen van de Europese Commissie 

tot hervorming van de audit (PB., 30 november 2011), evenwel overwegende dat bepaalde 

voorstellen die werden geformuleerd in het kader van deze hervorming, niet beantwoorden 

aan de in België vastgestelde behoeften. “In ons land garanderen de sinds een tiental jaren 

doorgevoerde hervormingen immers de doelstellingen van vrijwaring van de onafhankelijkheid, 

van waarborging van de kwaliteit van de werkzaamheden en van een effectief publiek toezicht 

op de bedrijfsrevisoren”, licht de nieuwe ondervoorzitter van het IBR, Thierry DUPONT, toe.   

  

4. Naar aanleiding van het regeerakkoord dat voorziet in de taalkundige opsplitsing van de 

beroepsorden, heeft het IBR – op basis van meer bepaald de toename van de 

internationalisering van de economie en van het beroep – het behoud van één enkele 

organisatie gesteund, maar stelde het zich evenwel open op ten aanzien van een eventuele 

ontwikkeling van zijn interne structuren.    

 

Kerncijfers 

Eind 2012 bedroeg het aantal bedrijfsrevisoren 1 050, het aantal bedrijfsrevisorenkantoren 507 

en het aantal stagiairs 424 (ongewijzigde cijfers), waarvan er 34 werden toegelaten tot de 

eedaflegging. De vrouwelijke vertegenwoordiging van het beroep bedraagt 25 % en de 

gemiddelde leeftijd 46 jaar (ongewijzigde cijfers). Het beroep realiseerde in 2011 een omzet 

van 522 miljoen EUR  (stijging van 4,5 %). Er werden 24 500 permanente controleopdrachten 

uitgevoerd in 2012. De tewerkstelling binnen de bedrijfsrevisorenkantoren bedraagt 3 487 

personen in voltijdse equivalenten (ongewijzigde cijfers 2011). 

 

Het Jaarverslag 2012 van het IBR is op verzoek beschikbaar bij de Dienst Communicatie en kan 

worden gedownload op de website www.ibr-ire.be, onder de rubriek “Publicaties” / 

“Jaarverslag”. 

 

 

 



 
 

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.  

Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Koninklijk Instituut 

Emile Jacqmainlaan 135/1 

1000 Brussel 
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