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MEDEDELING<1
> 2014/06 VAN HET INSTITUUTVAN DE 

BEDRIJFSREVISOREN 

Uw referte Daturn Onze referte 
IM/AVD/CDH 0 2 -04- 2014 

Geachte confrater, 

Betreft: Verduidelijking van de gegevens opgenomen in het 
openbaar register 

De bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die optreedt als voornaamste 
contactpersoon van het bedrijfsrevisorenkantoor, is verantwoordelijk voor het 
actualiseren van de gegevens ervan in het openbaar register. 

De Raad van het IBR stelde echter vast dat sommige confraters nalaten om 
bepaalde gegevens van het bedrijfsrevisorenkantoor te vervolledigen. 

Deze mededeling heeft tot doel de gegevens die door de 
bedrijfsrevisorenkantoren in het openbaar register moeten worden getoond, te 
verduidelijken. 

Gegevens die door de bedrijfsrevisorenkantoren moeten worden 
getoond in het openbaar register 

Overeenkomstig artikel 1 0 van het erkenningsreglement<2
l dient het openbaar 

register minstens onder meer volgende gegevens aangaande de 
bedrijfsrevisorenkantoren te bevatten: 

(IJ De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij 
K.B. 21 april2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter 
informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een 
wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. 
De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het Instituut, noch standpunten van de 
Raad van het Instituut en evenmin deontologische aspecten bevatten. 
<
2
> Koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het 

openbaar register 
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naam en registratienummer van alle bedrijfsrevisoren natuurlijke 
personen die bij het bedrijfsrevisorenkantoor werkzaam zijn of die 
als vennoot of anderszins aan het kantoor verbonden zijn (stap 2 van 
het actualisatieformulier) (1 ); 
naam en kantooradres van alle eigenaars en aandeelhouders (stap 3 
van het actualisatieformulier) (2); 
naam en kantooradres van alle leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan (stap 4 van het actualisatieformulier) (3). 
in voorkomend geval, het lidmaatschap van een netwerk (stap 6 van 
het actualisatieformulier) (4). 

Voormelde gegevens, evenals alle wijzigingen betreffende deze gegevens, 
dienen overeenkomstig artikel 15 van het erkenningsreglement spontaan 
binnen de maand aan het Instituut te worden meegedeeld. 

Dit is de taak van de voornaamste contactpersoon van het kantoor, die de 
gegevens of eventuele wijzigingen moet meedelen door middel van het 
elektronische actualisatieformulier van het bedrijfsrevisorenkantoor, 
beschikbaar via hete-loket. 

Voor een aantal gegevens geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met de 
betrokken bedrijfsrevisoren. Zo zal bijvoorbeeld de voornaamste 
contactpersoon van het netwerk een bedrijfsrevisorenkantoor, dat deel 
uitmaakt van het netwerk, moeten vermelden in het elektronische 
actualisatieformulier van het netwerk, alvorens het bedrijfsrevisorenkantoor 
melding zal kunnen maken van het lidmaatschap van het netwerk. 

Verduidelijking van 
bedrijfsrevisorenkantoren 
openbaar register 

de gegevens 
moeten worden 

die door 
getoond in 

de 
het 

Teneinde deze gegevens correct te kunnen invullen, lijkt het aangewezen een 
aantal termen te verduidelijken: 

(1) Onder vennoot verstaat artikel 2, 14 o van de wet van 22 juli 1953 
"de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die zijn beroepsactiviteit 
inbrengt in een bedrijfsrevisorenkantoor". In deze rubriek dienen 
bijgevolg de bedrijfsrevisoren te worden vermeld die hun 
beroepsactiviteit inbrengen in het bedrijfsrevisorenkantoor. 
Aangezien een bedrijfsrevisorenkantoor niet kan functioneren zonder 
dat een bedrijfsrevisor een minimum aan beroepsactiviteit inbrengt, 
dient in deze rubriek minimaal één bedrijfsrevisor natuurlijke 
persoon te worden vermeld als vennoot. Verder dienen in deze 
rubriek tevens de personen te worden vermeld die als werknemer of 
anderszins aan het kantoor verbonden zijn in hun hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor. 

(2) Artikel 2, 15° van de wet van 22 juli 1953 definieert een 
aandeelhouder als "een persoon die participeert in het kapitaal van 
een bedrijfsrevisorenkantoor". In deze rubriek worden bijgevolg alle 
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personen vermeld die kapitaal in het bedrijfsrevisorenkantoor 
inbrengen. Dit kunnen zowel bedrijfsrevisoren natuurlijke personen, 
bedrijfsrevisorenkantoren, als niet bedrijfsrevisoren (al dan niet met 
gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland) zijn. Het spreekt 
voor zich dat ook in deze rubriek minimaal één persoon dient te 
worden vermeld, die identiek kan zijn aan de persoon vermeld in de 
eerste rubriek. Bovendien zullen de vermeldingen in deze rubriek 
aantonen dat de verplichting<3

) gerespecteerd wordt waarbij de 
meerderheid van de stemrechten in handen is van wettelijke auditors 
en/ of au di tkantoren. 

(3) in de derde rubriek vermeldt de voornaamste contactpersoon van 
het bedrijfsrevisorenkantoor de leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan. In deze rubriek dient eveneens minimaal één 
persoon te worden vermeld. Ook hier kunnen dit zowel 
bedrijfsrevisoren natuurlijke personen, bedrijfsrevisorenkantoren, als 
niet bedrijfsrevisoren (al dan niet met gelijkwaardige hoedanigheid 
in het buitenland) zijn. Bij de vermelding van deze personen zal 
opnieuw rekening moeten worden gehouden met de wettelijke 
bepaling, die stelt dat de meerderheid van de leden van het 
bestuursorgaan is samengesteld uit auditkantoren en/of wettelijke 
auditors<4

). 

(4) een bedrijfsrevisorenkantoor dat lid is van een netwerk, dient 
hiervan melding te maken door het betrokken netwerk te selecteren. 
Indien het netwerk nog niet werd geregistreerd bij het IBR, dan dient 
daartoe een aanvraag te worden ingediend. Een netwerk wordt als 
volgt gedefinieerd: "de grotere structuur die op samenwerking is 
gericht en waartoe een bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of 
bedrijfsrevisorenkantoor) behoort, en die duidelijk is gericht op 
winst- of kostendeling, of het delen van gemeenschappelijke 
eigendom, zeggenschap of bestuur, of een gemeenschappelijk beleid 
en procedures inzake kwaliteitsbeheersing heeft, of een 
gemeenschappelijke bedrijfsstrategie, of het gebruik van een 
gemeenschappelijke merknaam of van een aanzienlijk deel van de 
bedrijfsmiddelen." 

Met confratemele groeten, 

v -
Daniel KROES 

Voorzitter 

(Jl Art. 6, § 1, 2° van de wet van 22 juli 1953. 
(
4
) Art. 6, § 1, 3° van de wet van 22 juli 1953. 
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