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Impact van de nieuwe wet van 7 december 2016 op de stage 

De voorwaarden om toe te treden tot de stage van bedrijfsrevisor werden gewijzigd ingevolge 

de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en 

het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Deze mededeling heeft tot doel de impact van 

deze nieuwe regelgeving op de toegang tot en het verloop van de stage te verduidelijken.  

In artikel 75, § 1 van voormelde wet van 7 december 2016 worden de toelatingsvoorwaarden 

tot de stage opgesomd. De voorwaarde betreffende het slagen in een toelatingsexamen werd 

hierin geschrapt. De stage kan bijgevolg worden aangevat zonder dat de kandidaat geslaagd is 

voor de toelatingsexamens. Dit betekent echter niet dat de toelatingsexamens worden 

geannuleerd: de kandidaat zal nog steeds moeten slagen voor deze toelatingsexamens maar 

hij heeft voortaan ook de mogelijkheid om deze tijdens de stage af te leggen.  

Artikel 77 van de wet voorziet dat de modaliteiten betreffende de toegang tot het beroep van 

bedrijfsrevisor worden bepaald door de Koning. Het gewijzigd koninklijk besluit betreffende 

de toegang tot het beroep zal in de loop van 2017 worden uitgevaardigd. In afwachting van 

dit nieuw koninklijk besluit blijven de bepalingen uit het koninklijk besluit van 30 april 2007 

onverkort van toepassing, voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen opgenomen in de 

nieuwe wet van 7 december 2016.  

Hierna volgt verduidelijking bij een aantal praktische aspecten m.b.t. het verloop van de 

stage, opgesteld op basis van de meest gestelde vragen van (kandidaat-)stagiairs. De 

hiernavolgende toelichting heeft uitsluitend betrekking op de huidige situatie en handelt dus 

niet over de toekomstige regelgeving inzake de stage.             

Vragen betreffende de reeds afgelegde toelatings- en stage-examens, de reeds behaalde 

vrijstellingen en de inhoud van de toekomstige examens kunnen momenteel dus nog niet 

worden beantwoord. De Stagecommissie zal na de uitvaardiging van het nieuw K.B. toegang 

tot het beroep een mededeling over eventuele overgangsmaatregelen publiceren.  

 Elektronisch inschrijvingsformulier 

 

Kandidaat-bedrijfsrevisoren moeten nog steeds het elektronisch 

inschrijvingsformulier op de website van het IBR invullen en 200 EUR dossierkosten 

betalen (deadline: 30 juni 2017). In dit elektronisch formulier moeten de universitaire 

cursussen worden aangeduid die de kandidaat tijdens zijn opleiding heeft gevolgd. De 

vrijstellingen voor de toelatingsexamens worden op basis van deze selectie toegekend.  

 

 Toelatingsexamens 

 

De toelatingsexamens worden niet geannuleerd maar zijn niet langer blokkerend om 

te kunnen toetreden tot de stage. De kandidaat moet nog steeds slagen voor de 

toelatingsexamens maar kan deze nu ook tijdens de stage afleggen en dit uiterlijk vóór 

de toelating tot het bekwaamheidsexamen. De data van de toelatingsexamens voor 

2017 die op de website van het IBR werden gecommuniceerd, blijven behouden. 

 

 Stagedossier 

 

Tijdens dit overgangsjaar wordt de deadline voor de indiening van de stagedossiers 

vastgelegd op 30 april 2017. Kandidaat-stagiairs moeten hun stagedossier indienen 

via e-mail (stage@ibr-ire.be).  

http://forms.ibr-ire.be/IBRForms/Stage/Inscription/template.aspx
http://forms.ibr-ire.be/IBRForms/Stage/Inscription/template.aspx
mailto:stage@ibr-ire.be
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 Stage-examens 

 

Stagiairs die nog niet geslaagd zijn voor de toelatingsexamens kunnen tijdens de stage 

zowel aan de toelatings- als aan de stage-examens deelnemen. Het afleggen van beide 

types examens mag dus worden gecombineerd van zodra het statuut van stagiair werd 

verworven. De data van de stage-examens voor 2017 die op de website van het IBR 

werden gecommuniceerd, blijven behouden.  

 

 Stageseminaries 

 

De stageseminaries van mei-juni 2017 zijn toegankelijk voor alle stagiairs 

(inschrijven is mogelijk via het e-loket tot tien kalenderdagen voor de datum van het 

(de) seminarie(s)). Kandidaat-stagiairs die uiterlijk op 30 april 2017 een stagedossier 

hebben ingediend om de stage op 1 juli 2017 te kunnen aanvatten, kunnen eveneens 

deelnemen aan de stageseminaries van mei-juni 2017. Zij kunnen zich tot tien 

kalenderdagen voor de datum van het (de) seminarie(s) inschrijven via e-mail.  

 


