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MEDEDELING1  2020/08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   TM/MB/SVA/AC/jv    02.04.2020 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: meedelen van de statuten van revisorenkantoren aan het Instituut 
 
Krachtens artikel 10, §1 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep 
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk 
voor het updaten van zijn/haar persoonlijke gegevens en die van het (de) kanto(o)ren 
waarvan hij/zij de voornaamste contactpersoon is:  
 

“De bedrijfsrevisoren brengen het Instituut zo spoedig mogelijk op de hoogte van 
elke wijziging van de gegevens opgenomen in het openbaar register. Ze zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van de meegedeelde gegevens aan het Instituut.” 

 
Sinds 1 januari 2020 is elke vennootschap bovendien bij de eerstvolgende 
statutenwijziging verplicht om de volledige statuten in overeenstemming te brengen met 
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
 
Wij nodigen u uit om, vooraleer een oprichting- of wijzigingsakte te verlijden voor de 
notaris, het ontwerp hiervan voor advies voor te leggen aan het Uitvoerend Comité van 
het IBR via reg@ibr-ire.be. Deze werkwijze laat u toe om u ervan te verzekeren dat de 
statuten conform zijn aan de wet van 7 december 2016 en u vermijdt eveneens eventuele 
bijkomende kosten en onnodig administratief gedoe.  
 
Wij rekenen op uw medewerking om de juistheid, transparantie en actualisatie van het 
openbaar register te waarborgen. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 

                                                      
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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