
 
 
 

MEDEDELING1 2017/09 VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 

De Voorzitter 
Corrrespondent Onze referte Uw referte Datum 
adm@ibr-ire.be MB/AVD/LP  05.07.2017 

 
 

Geachte Confrater, 
 
Betreft: Afschaffing van de statuten van “vrijwillig beperkte bedrijfsrevisor” en 

“wettelijk beperkte bedrijfsrevisor” 
 
Sinds 2010 laat het openbaar register de bedrijfsrevisor toe om de volgende statuten 
aan te nemen: 

 
(1) Vrijwillig beperkte bedrijfsrevisor, d.i. de bedrijfsrevisor die op eigen 

initiatief besluit om geen revisorale opdrachten uit te voeren;  
(2) Wettelijk beperkte bedrijfsrevisor, d.i. de bedrijfsrevisor die geen revisorale 

opdrachten kan uitvoeren omwille van andere wettelijke redenen dan de 
onverenigbaarheden opgesomd in artikel 13, § 2 van de wet van 22 juli 1953.  

 
In tegenstelling tot de “Tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor” voorziet de wet van 
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren niet in een wettelijke basis voor de twee voormelde statuten; de 
Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft bijgevolg beslist om beide 
statuten met onmiddellijke ingang op te heffen.  

 
De betrokken bedrijfsrevisoren zullen persoonlijk verwittigd worden van deze 
wijziging en moeten  hun gegevens betreffende de beroepsmatige beperkingen 
aanpassen via het formulier “actualisering” beschikbaar op het e-loket. 

 
Het statuut van « tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor » is voortaan opgenomen in 
artikel 29, § 2 van de wet van 7 december 2016 en is van toepassing op de 
bedrijfsrevisoren die:  
 
- de functie van bediende uitoefenen, behalve bij een andere bedrijfsrevisor 

(deze laatste behoren bijgevolg tot de categorie van “actieve 
bedrijfsrevisoren”); 

- rechtstreeks of onrechtstreeks een handelsactiviteit uitoefenen, onder andere in 
de hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap;  

- de functie van minister of staatssecretaris bekleden. 
 

                                                             
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de 
goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief 
kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 
tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de 
normen en aanbevelingen zijn bindend. 

mailto:adm@ibr-ire.be


 
 
In bijlage vindt u een overzicht van de verschillende statuten van de 
bedrijfsrevisoren in het openbaar register.  
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 
Bijlage: Overzicht van de statuten in het openbaar register 
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