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MEDEDELING1  2018/21 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN 
DE BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be SVA/DS/jv 31.10.2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Het volgen van vormingsactiviteiten rond de bestrijding van het 
witwassen van geld en terrorismefinanciering 

In het kader van de evaluatie van de Belgische naleving en opvolging van de 40 
aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG)2, werd meermaals gewezen op 
het belang van de sensibilisering van de beroepsbeoefenaars rond de bestrijding 
van witwassen en terrorismefinanciering, onder meer via de organisatie van 
vormingssessies. 

De Raad van het Instituut onderschrijft dit standpunt ten volle en wenst hieraan 
haar volledige medewerking te verlenen.  

Het Instituut zal in de loop van volgend jaar naast de klassieke seminaries rond de 
antiwitwaswetgeving en “knipperlichten bij fraude” ook workshops met een 
beperkt aantal deelnemers organiseren. Er zullen indien nodig bijkomende 
workshops worden georganiseerd zodat iedereen die het wenst deze opleiding 
kan volgen. Tevens wenst het Instituut de kantoren aan te sporen om verder 
interne opleidingsinspanningen te leveren en te versterken rond deze thematiek. 

In afwachting van een actualisering van de “Norm van het IBR voor permanente 
vorming”, die dateert van 30 augustus 2007 en in werking trad op 1 januari 2008, 

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. 

² De Financiële Actiegroep (FAG), een intergouvernementele organisatie, stelde 40 actiepunten op die gelden 
als de internationale normen voor het bestrijden van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De 
FAG houdt via tussentijdse evaluaties toezicht op de vorderingen die de leden al dan niet maken op het vlak 
van de bestrijding van het witwassen van geld en de terrorismefinanciering. 

mailto:info@ibr-ire.be
mailto:sg@ibr-ire.be


 

 
Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be          | 2 

raadt de Raad de confraters ten zeerste aan om zich jaarlijks minstens één keer bij 
te scholen rond de thematiek en wetgeving rond de bestrijding van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme.  

 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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