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Persbericht                                                                     Brussel, 15 maart 2013 

 

 
Nieuwe Secretaris-generaal voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: 

Marc BIHAIN volgt David SZAFRAN op 
 

 

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 

(IBR) heeft Marc BIHAIN aangewezen om David 

SZAFRAN op te volgen als Secretaris-generaal. Marc 

BIHAIN zal zijn functie opnemen op 1 mei 2013, na de 

beslissing van David SZAFRAN, reeds aangekondigd in 

november vorig jaar, om andere functies uit te 

oefenen na meer dan twaalf jaar ten dienste van het 

auditberoep te hebben gestaan. 
 

Marc BIHAIN: rijke ervaring op het vlak van recht en fiscaliteit 

 

Marc BIHAIN is 51, gediplomeerd in de Rechten (Universiteit van Luik) en in 

Boekhouding en Fiscaliteit (Vlerick, Gent). Hij heeft gedurende meer dan 25 

jaar verschillende managementposities bekleed binnen de BBL en ING Groep. 

Zo was hij Directeur Fiscaliteit, Directeur Human Resources en Secretaris-

generaal. Na zijn vertrek bij Aon Hewitt zal hij aan het roer staan van het 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren vanaf 1 mei.  

 

"Ik ben overtuigd van de essentiële bijdrage van de bedrijfsrevisoren aan de goede en 

transparante werking van het economisch systeem en verheug me erop om hier binnenkort als 

Secretaris-generaal van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren toe bij te dragen", verduidelijkt 

Marc BIHAIN. 

David SZAFRAN, uitstekend diplomaat ten dienste van het beroep gedurende twaalf jaar 

 

De 42-jarige David SZAFRAN, Secretaris-generaal van het IBR sinds 2000, heeft 

in november vorig jaar besloten om nieuwe uitdagingen aan te gaan op het 

gebied van juridisch advies binnen een grote groep. Licentiaat in de Rechten 

en Economische Rechten (Université libre de Bruxelles) en advocaat in de 

jaren '90, heeft deze geboren Brusselaar onder meer gewerkt op het Kabinet 

van de toenmalige Vice-Eerste Minister en Minister van Economie. David 

SZAFRAN is eveneens lid van het College van censoren van de Nationale Bank 

van België en raadslid bij de Raad voor de Mededinging.    
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Michel DE WOLF, Voorzitter van het IBR, verklaart: "David SZAFRAN heeft gedurende meer dan 

twaalf jaar uitzonderlijke diensten verleend aan het beroep en heeft bijgedragen tot het 

schrijven van essentiële pagina's in de geschiedenis van het IBR. Hij heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de omzetting in Belgisch recht van de Europese Auditrichtlijn (richtlijn 

2006/43/EG) en aan de geleidelijke aanpassing van het Belgisch normatief kader aan de meest 

veeleisende internationale standaarden, en in het bijzonder de ISA's. Zijn voortreffelijke 

juridische kennis, gepaard aan zijn scherp inzicht in de politieke en economische uitdagingen 

werd steeds sterk gewaardeerd door de beoefenaars van het auditberoep, een appreciatie die 

blijvend is."   

David SZAFRAN beklemtoont: "Ik ben verheugd over het feit dat ik heb kunnen bijdragen tot de 

ontwikkeling van het auditberoep en zijn institutionele structuren, teneinde te beantwoorden 

aan de verwachtingen van het publiek, met het oog op het permanent streven naar het 

vrijwaren van de financiële informatie. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het beroep zal 

blijven evolueren om tegemoet te kunnen komen aan de nieuwe verwachtingen, meer bepaald 

op het vlak van duurzame ontwikkeling en risicobeheersing, in het bijzonder voor wat het 

discontinuïteitsrisico betreft naar aanleiding van de financiële crisis. In een voortdurend 

evoluerende internationale context kunnen de bedrijfsrevisoren meer dan ooit een waarborg 

bieden voor het vrijwaren van de economische en financiële transacties zowel in de 

handelssector als in de publieke en non-profitsector."  

 

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. 
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