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MEDEDELING1  2019/08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   TD/SVA/GVDW    11.04.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Vormingsprogramma 2019-2020 
 
Ik heb het genoegen u het vormingsprogramma van 2019-2020 voor te stellen, dat 
zorgvuldig en weloverwogen werd voorbereid door de commissie vorming. Ik 
wens de commissie en haar voorzitter van harte te bedanken. 
 
Mijn dank en grote appreciatie gaan evenzeer uit naar de sprekers, die bereid zijn 
hun kostbare tijd, kennis en kunde ter beschikking te stellen van ons beroep. Hun 
bijdrage voor de kwaliteit en het imago van het revisoraat kan niet genoeg 
benadrukt worden.  
 
Het programma omvat in totaal 85 seminaries, 71 van een halve dag en 14 van 
een volledige dag, die 43 verschillende thema’s behandelen. 28 onderwerpen 
worden hernomen uit het programma van vorig jaar maar zullen uiteraard 
aangepast worden aan de actualiteit, 15 onderwerpen zijn “nieuw” of sterk 
vernieuwd. 
 
26 seminaries betreffen “audit en controle”, met inbegrip van seminaries die 
betrekking hebben op de financiële, non profit- en publieke sector. Nieuw dit jaar 
is een seminarie van een volledige dag dat handelt over de “Analyse van de 
toelichting van de jaarrekening, waarderingsregels en overige toe te voegen 
documenten”.  
 
De seminaries “publieke sector” kunnen niet altijd rekenen op een grote 
belangstelling. Toch blijven we ze verder organiseren: de audit in de publieke 

                                                      
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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sector biedt aan het beroep immers zeer interessante opportuniteiten die we u 
niet willen onthouden. 
 
Liefst 21 seminaries situeren zich in het domein “recht”. Dat heeft vooral te maken 
met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, waarrond een cyclus van vier 
onderscheiden thema’s wordt georganiseerd. De sprekers zullen in het bijzonder 
focussen op de aspecten die van belang zijn voor de bedrijfsrevisoren. 
 
Zoals reeds in een eerdere mededeling aangestipt, zijn een grondige kennis en 
permanente bijscholing rond Antiwitwassen in de huidige internationale context 
van essentieel belang bij de uitoefening van ons beroep. Daarom organiseren we 
naast het traditionele theoretische seminarie ook praktische workshops rond dit 
thema. Bij grote belangstelling zullen we extra sessies trachten in te lassen. 
 
Ik wens ook uw aandacht te vestigen op de organisatie van seminaries op het 
gebied van soft skills en people management, die, gezien de evolutie van onze 
samenleving in het algemeen en ons beroep in het bijzonder, zeer belangrijk zijn 
geworden. Een workshop in beperkte groep rond de “ontwikkeling van uw 
communicatieve vaardigheden en praktische aspecten met betrekking tot het 
beroep” beantwoordt ongetwijfeld aan een actuele bekommernis: het duidelijk 
overbrengen van een boodschap is minstens even belangrijk als de inhoud ervan. 
Confrater Daniel KROES, erevoorzitter van het Instituut, zal een seminarie 
verzorgen rond de overdracht van ondernemingen vanuit de invalshoek van 
menselijke relaties, overtuigende communicatie en het in goede banen leiden van 
onderhandelingen. 
 
Permanente bijscholing is een conditio sine qua non voor een efficiënte en kundige 
uitoefening van ons beroep. Ik ben ervan overtuigd dat het seminarie-aanbod  
beantwoordt aan uw verwachtingen terzake. Uiteraard kunnen we altijd beter 
doen en in dat opzicht zijn uw mening en uw suggesties van zeer groot belang. 
Daarom moedigen we u aan om via het portaal het evaluatieformulier in te vullen 
aan het eind van elk seminarie. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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