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Persbericht 
Brussel, 22 april 2016 

 

Thierry Dupont, de nieuwe voorzitter van het IBR 
 
De Algemene Vergadering van 22 april heeft Thierry Dupont (RSM) verkozen tot nieuwe voorzitter van 
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). Hij volgt daarmee Daniel Kroes (Deloitte) op, wiens driejarig 
mandaat ten einde loop. De nieuwe ondervoorzitter wordt Tom Meuleman (PwC).  
 
De Algemene Vergadering verkoos ook een nieuwe Raad, samengesteld uit 7 Nederlandstaligen en 7 
Franstaligen, die het beheer en de toekomststrategie van het Instituut voor de komende drie jaar zal 
uitstippelen. Hun mandaat loopt tot april 2019. 
 

Thierry Dupont, een voorzitter met veel ervaring 
 

Met  Thierry Dupont (1952) heeft de Algemene Vergadering geopteerd 
voor ervaring. Hij is licentiaat in de Rechten (UCL) en gediplomeerde in 
de administratie van ondernemingen. Hij is sinds 1981 bedrijfsrevisor en 
is momenteel Managing Partner bij RSM BELGIUM. Thierry Dupont werd 
in 2008 lid van de Raad van het IBR en werd er belast met het 
ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen die de bedrijfsrevisor helpen 
in hun strijd tegen witwassen. In 2009 werd hij ondervoorzitter van het 
Belgisch Overlegcomité der Bedrijfsrevisoren (BOBR), een vzw die de 
kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren ondersteunt. Hij zette 
zich de afgelopen jaren ook sterk in voor de uitbreiding van de opdracht 
van de bedrijfsrevisor in KMO’s. Sinds 2011 is Thierry Dupont ook 
voorzitter van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI), 
de ‘Helpdesk’ van het beroep. Na plaatsvervangend voorzitter geweest 
te zijn van de Commissie kwaliteitscontrole werd hij in 2013 
ondervoorzitter van het IBR en voorzitter van de Commissie 
Boekhoudkundige Aangelegenheden. 

 
Tom Meuleman, nieuwe ondervoorzitter 
 
De 44-jarige Tom Meuleman is Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent) en heeft 

een bijkomend diploma in Fiscaliteit en 
Boekhoudkundig Onderzoek (Vlerick). Hij is vennoot 
bij PWC BEDRIJFSREVISOREN. Na in 2001 de eed te 
hebben afgelegd als bedrijfsrevisor, specialiseerde hij 
zich in de audit van vennootschappen in de financiële 
sector (banken, verzekeringsondernemingen en 
pensioenfondsen). Om deze opdrachten te kunnen 
uitoefenen behaalde hij de erkenning door de 
Nationale Bank van België en de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten (FSMA). Tom 
Meuleman is sinds 2010 lid van de Raad en van de 
Stagecommissie van het IBR. 
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Thierry Dupont: “Ik dank iedereen, en in het bijzonder de confraters en de Raadsleden, voor het 
vertrouwen dat men mij geeft. De komende drie jaar zal ik mij, samen met ondervoorzitter Tom 
Meuleman en de leden van de Raad, ten volle inzetten om de uitdagingen die momenteel op tafel liggen 
in verband met de Europese audithervorming en de omzetting ervan in Belgisch recht in goede banen te 
leiden en de essentiële rol van de bedrijfsrevisoren in het verbeteren van de kwaliteit van de rekeningen 
van de door hen gecontroleerde entiteiten te blijven beklemtonen. Verder wensen we het imago en de 
geloofwaardigheid van het revisoraat te versterken en de kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze 
ondernemingen en organisaties behouden teneinde onze rol als vertrouwenspartner in de toekomst te 
blijven spelen”. 
 

 

CONTACT PERS 

 

Jan LAPLASSE | Diensthoofd communicatie IBR | 02 512 51 36 | com@ibr-ire.be  

 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) is de bij wet opgerichte beroepsorganisatie van de bedrijfsrevisoren.  

De ongeveer 1.050 bedrijfsrevisoren in België oefenen (wettelijke) controleopdrachten uit en voeren, mits het naleven van 

onafhankelijkheidsregels,  advieswerk uit. Zij zijn zowel in de ondernemingswereld, als in de non-profit- en overheidssector 

actief.  

Tot de belangrijkste taken van het IBR behoren onder meer de dienstverlening aan, de opleiding en de permanente vorming van 

de bedrijfsrevisoren. Ook organiseert het Instituut kwaliteitscontroles en oefent het toezicht uit op de beroepsuitoefening. Het 

Instituut voert zijn taken uit in het kader van het publiek toezicht op het beroep en draagt daardoor rechtsreeks bij tot het 

vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de financiële staten van de ondernemingen.   

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