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MEDEDELING1  2018/24 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be MB/AVD 13.11.2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register 

Het openbaar register wordt bijgehouden door het IBR, onder de 
verantwoordelijkheid van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, in de 
vorm van een elektronische databank die voor elke bedrijfsrevisor en elk 
bedrijfsrevisorenkantoor de datum aangeeft van de laatste actualisering (artikel 
17, § 1 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van 
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het 
openbaar register van de bedrijfsrevisoren). 

Het is belangrijk dat de gegevens opgenomen in het openbaar register volledig en 
actueel zijn. We herinneren u eraan dat, in het kader van het bijhouden van dit 
openbaar register, “de bedrijfsrevisoren verantwoordelijk zijn voor de juistheid van 
de meegedeelde gegevens aan het Instituut” (artikel 10, § 1, 2de lid van de wet 
van 7 december 2016). 

Bovendien willen we uw aandacht vestigen op het feit dat elke wijziging aan de 
gegevens die opgenomen zijn in het openbaar register, spontaan en binnen de 
maand dient meegedeeld te worden (artikel 17, § 2 van het voormeld Koninklijk 
Besluit van 21 juli 2017). Deze mededeling gebeurt door middel van het formulier 
“Actualisering” (voor natuurlijke personen en voor bedrijfsrevisorenkantoren), 
beschikbaar op het extranet van het IBR.  

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. 
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Verplichte jaarlijkse bevestiging 

Artikel 17, § 3 van het voormeld Koninklijk Besluit van 21 juli 2017 bepaalt het 
volgende: “De bedrijfsrevisoren bevestigen jaarlijks aan het Instituut dat de op hen 
betrekking hebbende gegevens opgenomen in het openbaar register volledig en 
actueel zijn”. Voorgaand artikel heeft zowel op de gegevens van de natuurlijke 
personen als op die van de bedrijfsrevisorenkantoren betrekking. 

Bovendien bepaalt het Protocol van 12 september 2018 (ondertekend door het 
College en het IBR) dat “Het Instituut ieder jaar aan het College uiterlijk tegen 15 
december de lijst van bedrijfsrevisoren die deze bevestiging niet hebben 
uitgevoerd, zal overmaken”. 

Dus: 

 Er wordt aan alle bedrijfsrevisoren gevraagd om ten laatste tegen 15 
december 2018 te bevestigen dat hun persoonlijke gegevens en die van 
hun kantoor actueel zijn. Deze bevestiging kan gebeuren aan de hand 
van het formulier “Actualisering”, beschikbaar op het extranet van het 
IBR (zie te volgen procedure in bijlage);

 Deze bevestigingsverplichting is van toepassing op alle bedrijfsrevisoren (of 
ze nu actief of verhinderd zijn) en op alle bedrijfsrevisorenkantoren, ook al 
heeft er zich voor hen de voorbije 12 maanden geen enkele wijziging in het 
openbaar register voorgedaan;

 Het Instituut zal de lijst van bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren 
die op 15 december 2018 deze bevestiging niet hebben uitgevoerd, aan 
het College overmaken.

Met confraternele groeten, 

Thierry Dupont 
Voorzitter 

Bijlage: Procedure update gegevens 
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