
 

1/3 

 

 

      
 

Persbericht 
Brussel, 24 april 2014 

 

Memorandum 2014: 7 aanbevelingen aan de komende regeringen 
Jaarverslag 2013: Facts & Figures van het beroep 

 

 
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) publiceerde vanmiddag haar Memorandum 2014 voor naar aanleiding 
van de verkiezingen op 25 mei. Daarin staan 7 aanbevelingen voor de komende regering(en): 
 
1. Verbetering van de audit/boekhouding in de publieke sector  
 
Richtlijn 2011/85/EU vereist dat België, zowel op federaal als op gewestelijk en lokaal niveau, dient te beschikken 
over een betrouwbare overheidsboekhouding. Deze richtlijn vereist ook dat de rekeningen worden onderworpen 
aan onafhankelijke audits, uitgevoerd door een openbare instelling (zoals het Rekenhof) of door revisoren. Het IBR 
stelt vast dat er nog een lange weg moet worden afgelegd vooraleer de Belgische wetgeving volledig afgestemd zal 
zijn op deze nieuwe Europese regels. Het IBR is ervan overtuigd dat de bedrijfsrevisor in de publieke sector een 
belangrijke toegevoegde waarde kan bieden en kan bijdragen tot meer transparantie en betrouwbare cijfers. 
Belastingbetalers en schuldeisers hebben immers het recht om geïnformeerd te zijn over de schuldgraad van de 
overheden waarvan ze afhangen of waarmee ze overeenkomsten sluiten. Anderzijds hebben ook overheden nood 
aan betrouwbare financiële informatie om efficiënt te kunnen besturen. Het IBR vraagt dat de moderne audit- en 
boekhoudbeginselen zoals bepaald in deze richtlijn zo snel mogelijk worden omgezet in Belgisch recht, op alle 
bestuursniveaus. 
 
2. Een nauwere betrokkenheid van de bedrijfsrevisor in de niet-financiële verslaggeving 

 
Het Europees Parlement heeft in plenaire zitting op 15 april 2014 een nieuwe richtlijn aangenomen waardoor 
beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers transparanter dienen te zijn in hun niet-
financiële verslaggeving. Vanaf 2017 worden deze grote ondernemingen verplicht om in hun jaarverslag 
toelichtingen te geven over duurzaamheid, milieu, mensenrechten, diversiteitsbeleid en anti-corruptiemaatregelen. 
Het IBR wenst positief in te spelen op deze belangrijke maatschappelijke evolutie  en is van mening dat een externe 
controle van de niet-financiële informatie door een bedrijfsrevisor nodig is. Het IBR is voorstander van de 
ontwikkeling op termijn van geïntegreerde verslaggeving. 
 
3. Omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn  
 
België moet uiterlijk op 20 juli 2015 zijn wetgeving aanpassen aan de Europese boekhoudrichtlijn 2013/34/EU. In 
het kader van deze omzetting pleit de Het IBR voor het behoud van de huidige auditperimeter zodat de 
economische actoren van betrouwbare en transparante financiële informatie zouden kunnen blijven genieten. 
Audit van ondernemingen leidt tot meer vertrouwen in de economie en speelt een belangrijke rol in de strijd tegen 
fraude. De omzetting van de boekhoudrichtlijn biedt ook de gelegenheid om het sinds 1975 nauwelijks geëvolueerd 
Belgisch boekhoudrecht te moderniseren en in overeenstemming te brengen met de beste internationale 
praktijken. Verder dient ook het boekhoudrecht (gericht op de weergave van de boekhoudkundige resultaten) 
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indien mogelijk ontkoppeld te worden van het fiscaal recht (gericht op het bepalen van de belastbare grondslag van 
de vennootschapsbelasting). 
 
4. Uniformisering en vereenvoudiging van de regels in de non-profitsector 

 
De non-profitsector is van kapitaal belang in de Belgische economie. Niettemin moeten we vaststellen dat in deze 
sector momenteel een onbeheersbare waaier aan regels bestaat en dat de wetsbepalingen voor verenigingen en 
stichtingen nog altijd belangrijke tekortkomingen ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen vertonen. 
Het IBR vindt het daarom opportuun om  1) een gemeen boekhoudrecht van de verenigingen en stichtingen te 
bevorderen; 2) hun wetgeving af te stemmen op (of toch gevoelig dichter te brengen bij) de 
vennootschapswetgeving; 3) tegelijk het begrip begroting en het moment van stemming van de begroting in 
verenigingen en stichtingen te omschrijven en 4) mechanismen voor deugdelijk bestuur in te voeren. 
 
5. Uitbreiding van de preventieve rol van de revisor ten aanzien van de ondernemingsraad  
 
Het IBR stelt voor om de ondernemingsraad te betrekken in de in artikel 138 van het Wetboek van 
vennootschappen en artikel 10 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen voorziene 
alarmbelprocedures. De commissaris dient de ondernemingsraad te informeren bij de inschakeling van de 
alarmbelprocedure. 
 
6. Europese audithervorming 

  
In april 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad van de EU een verordening en een richtlijn over de 
audithervorming goedgekeurd. Het betreft een belangrijk akkoord dat een einde stelt aan drie jaar intense 
discussies. Het IBR zal zijn loyale medewerking verlenen aan de omzetting van deze nieuwe bepalingen in Belgisch 
recht en vraagt daarbij dat 1) België zich onthoudt van het inkorten van de duur van de externe rotatie van 10 jaar 
maar ook de opties licht die het in staat stellen om deze termijn te verlengen tot 20 jaar (bij 
aanbestedingsprocedure) en 24 jaar (bij joint audit); 2) de lijst van verboden niet-auditdiensten niet wordt 
uitgebreid tot andere dan Organisaties van Openbaar Belang (OOB); 3) inzake het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren van OOB’s, in het kader van de kwaliteitscontrole, de operationele betrokkenheid van de 
revisoren behouden blijft en 4) het beroep wordt geraadpleegd bij discussies over de uitbreiding van het 
commissarisverslag. 
 
7. Actievere deelname van het IBR in het wetgevingsproces 
 
Het IBR wenst systematischer geraadpleegd te worden tijdens alle fases van het wetgevingsproces. Op basis van 
buitenlandse ervaringen blijkt dat het aangewezen is om de keuze van wetgevende opties op het vlak van 
vennootschaps- en verenigingsrecht te laten voorafgaan door een impactstudie.  
 
 

                                                   

Lees hier de volledige versie van het Memorandum 2014 (de Executive 
Summary is beschikbaar op de pag. 2-5). 

http://flipbook.ibr-ire.be/Memorandum2014/NED/index.html
http://flipbook.ibr-ire.be/Memorandum2014/NED/index.html
http://flipbook.ibr-ire.be/Memorandum2014/NED/index.html
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Naar aanleiding van de Algemene Vergadering op 26 april publiceert het IBR ook haar jaarverslag 2013, in een 
nieuw formaat en met een handig overzicht van de markante feiten, strategische prioriteiten en kerncijfers van het 
beroep.

 
 

 

 
Lees hier de volledige versie van het jaarverslag 2013 

   

 
 
 

Over het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, beroepsorganisatie en Koninklijk Instituut, waakt over de 

opleiding en voorziet 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 perfecte 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 1.055 bedrijfsrevisoren zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut, dat ook 

530 stagiairs telt. Ongeveer 3.500 personen zijn tewerkgesteld binnen de bedrijfsrevisorenkantoren. 

 

Emile Jacqmainlaan 135/1 

1000 Brussel 

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