
De Voorzitter 

~) 
-... .--./ 

Bid E. Jacqmainlaan 135/1 
8-1000 Bruxel les/Brussel 

TEL. : 02 512 51 36 
FAX : 02 512 7886 

e-mail : info@ibr-ire.be 
Bank/Banque : 

IBAN : BE 11 00000392 3648 
BIC : BPOTBEBI 

Créé par la loi du 22 juillet 1953 
Opgericht bij wet van 22 juli 1953 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - Institut royal 

OMZENDBRIEF! 201118 VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent 
adm@ibr-ire.be 

Onze referte 
lM/CDHlmr/cs 

Uw referte 
Darum 2 9 -06- 2011 

Geachte Confrater, 

Betreft: Het lijsten van de netwerken en de te verstrekken informatie door 
de bedrijfsrevisoren bij lidmaatschap van een netwerk 

1. Vooraf 

De omzendbrief D.022/l0 van 24 september 2010 vroeg aan de voornaamste 
contactpersonen van de netwerken waartoe bedrijfsrevisoren in België behoren 
om door middel van het elektronisch formulier "Formulier aanmelding of 
bevestiging netwerk" - dat kan worden teruggevonden op het "extranet" van het 
Instituut onder de rubriek "Register" door "Actualisering" aan te klikken (of 
rechtstreeks via het adres: https://extranet.ibr ire.be) op de aldus geopende 
pagina bovenaan uiterst rechts - het netwerk aan te melden of te bevestigen. 

De Raad van het Instituut besliste echter op zijn vergadering van 
3 december 2010 om omzendbrief D.022110 voorlopig op te schorten, omwille 
van een aantal door bedrijfsrevisoren opgeworpen toepassingsmoeilijklleden. Er 
werd een werkgroep ad hoc opgericht om een antwoord te geven op deze 
moeilijklleden en om eventueel de interpretatiecriteria van de notie netwerk te 
herzien. Eén en ander werd medegedeeld in de "Berichtgeving over de 
werkzaamheden van de Raad van 3 december 2010" op het extranet van het 
Instituut. 

Een advies 201116 van 29 juni 2011 werd uitgewerkt door voormelde werkgroep 
ad hoc en goedgekeurd door de Raad, en heeft tot doel deze omzendbrief te 
verduidelijken ten aanzien van de beschrijving en de reikwijdte van een netwerk. 

Huidige omzendbrief vervangt dan ook de omzendbrief D.022/ l 0, welke wordt 
ingetrokken. 

./. . 

I De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben in hoofde van de 
bedrijfsrevisoren niet hetzelfde bindend karakter als dit van een norm of aanbeveling. De omzendbrieven 
kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of 
normatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep 
van bedrijfsrevisor. 
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2. Context en principe 

Elke bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of bedrijfsrevisorenkantoor) die deel 
uitmaakt van een netwerk, zoals bedoeld in artikel 2, go van de wet van 
22 juli 1953, moet ten aanzien van dit netwerk in het openbaar register volgende 
gegevens openbaar maken 2(gebruikmakend van het elektronisch formulier 
"actualisering" dat ter beschikking staat op het extranet van het Instituut onder 
de rubriek "Register"): 

het lidmaatschap van een netwerk; en 
de lijst van de namen en adressen van de daartoe behorende kantoren in 
België, alsook een beschrij ving in hoofdlijnen van de onderdelen van het 
netwerk die zich buiten België bevinden 3; of 
de hyperlink naar het deel van de website waar de informatie over het 
netwerk en de lijst van de namen en adressen van de daartoe behorende 
kantoren in België alsook de beschrijving in hoofdlijnen van de onderdelen 
van het netwerk die zich buiten België bevinden kan worden teruggevonden. 

Tot op heden werden deze gegevens met betrekking tot het netwerk door de 
bedrijfsrevisoren hierbij meegedeeld in "vrije tekst". De Raad, welke werd 
geïnterpelleerd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, stelde vast 
dat dit laatste heel wat nadelen inhield. Om de toegankelijkheid van deze 
gegevens te bevorderen is het nodig dat deze worden medegedeeld en 
gepubliceerd op uniforme wijze. 

Gebruikmakend van artikel 13 (voor bijkomende registergegevens) en 14, § 4 
(voor bijkomende dossiergegevens) van het koninklijk besluit van 30 april 2007 
betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register, wenst 
de Raad aan de bedrijfsrevisoren bijkomende gegevens op te vragen ten aanzien 
van het netwerk waartoe zij behoren. Dit om de netwerken gelijkvormig te 
lij sten en met het oog op het koppelen van deze informatie aan de gegevens die 
ten aanzien van het netwerk in het openbaar register moeten worden openbaar 
gemaakt. 

Dit laatste zal geschieden in twee fasen: 

Eerste fase: aanmelden of bevestigen van de bestaande netwerken door de 
voornaamste contactpersoon van het netwerk. In deze fase dienen de leden van 
het netwerk (natuurlijke personen en bedrijfsrevisorenkantoren) niets te 
ondernemen. 

2 Dit overeenkomstig artikel 10, § 1, 8° van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de 
erkenning van bedrijfsrevisoren en het openhaar register voor de bedrijfsrevisorenkantoren of de beslissing 
genomen door de Raad op 9 januari 2009, zoals vermeld in de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 30 
januari 2009 "bijdragen in de werkingskosten 2009 van het Instituut - verplichting van de bedrijfsrevisoren 
natuurlijke personen om het netwerk te vermelden waarvan zij deel uitmaken". 
3 Zie: commentaar opgenomen in het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot 
vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrij fsrevisoren. 
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Tweede fase: de leden bedrijfsrevisoren van het netwerk hechten de 
gestructureerde informatie van het netwerk aan hun registergegevens, zoals die 
opgenomen zijn in het openbaar register. Elke nieuwe wijziging aangebracht 
aan de netwerkinformatie door de voornaamste contactpersoon van het netwerk, 
zal nadien ook automatisch worden weergegeven bij de verschillende 
bedrijfsrevisoren die deel uitmaken van het netwerk. 

3. Het aanmelden of bevestigen van de netwerken door de voornaamste 
contactpersoon van het netwerk 

De bestaande netwerken moeten in een eerste fase worden aangemeld enlof 
bevestigd met het oog op de inschrijving in de lijst van de netwerken, met 
vermelding van volgende gestructureerde gegevens: 

a) de naam van het netwerk (zoals die zal worden opgenomen in het openbaar 
register van de bedrijfsrevisoren); 
b) de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die optreedt als voornaamste 
contactpersoon van het netwerk (dit is, in beginsel, deze die aanmelding of 
bevestiging inleidt) ; 
c) het gegeven of het netwerk al dan niet enkel bedrijfsrevisoren in België 
verenigt; 
d) de namen en de zeteladressen van alle daartoe behorende bedrijfsrevisoren en 
andere beroepsbeoefenaars in België (opgesplitst in bedrijfsrevisoren natuurlijke 
personen, bedrijfsrevisorenkantoren, andere beroepsbeoefenaars natuurlijke 
personen en kantoren van andere beroepsbeoefenaars); de bedrijfsrevisoren 
natuurlijke personen verbonden aan een bedrijfsrevisor (kantoor of natuurlijke 
persoon) in de hoedanigheid van aandeelhouder, vennoot, lid van het 
bestuursorgaan of werknemer moeten hier vermeld worden. Het zelfde geldt 
voor de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die, zonder verbonden te zijn aan 
een Belgisch lid van het netwerk, toch verbonden zijn aan het netwerk 
(bijvoorbeeld deel uitmaken van een auditkantoor in een land van de EU welke 
tot het netwerk behoort of deel uitmaken van een auditorganisatie van een derde 
land behorend tot het netwerk). Voor wat daarentegen de andere 
beroepsbeoefenaars betreft, dienen de natuurlijke personen verbonden aan een 
andere beroepsbeoefenaar, welke reeds werd vermeld als deel uitmakend van 
het netwerk, niet te worden vermeld op individuele basis; 
e) desgevallend de hyperlink naar het deel van de website waar de informatie 
over het netwerk bedoeld onder d) ter beschikking wordt gesteld; 
f) de beschrijving in hoofdlijnen van de onderdelen van het netwerk die zich 
buiten België bevinden; 
g) desgevallend de hyperlink naar het deel van de website waar de informatie 
over het netwerk bedoeld onder f) ter beschikking wordt gesteld. 

I. 
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Deze aanmelding of bevestiging moet gebeuren door de voornaamste 
contactpersoon van het netwerk door middel van het elektronisch formulier 
"Formulier aanmelding of bevestiging netwerk" dat door de Raad ter 
beschikking wordt gesteld op het extranet van het Instituut in de rubriek 
"Register" door "Actualisering" aan te klikken (of rechtstreeks via het adres: 
https://extranet.ibr ire.be) op de aldus geopende pagina bovenaan uiterst rechts 
het netwerk aan te melden of te bevestigen. Zolang dit formulier niet wordt 
verzonden kan het worden opgeslagen om het later verder in te vullen. 

Het Uitvoerend Comité, handelend bij volmacht van de Raad, zal zich 
vervolgens uitspreken over de inschrijving van de aldus aangemelde of 
bevestigde netwerken in de lij st. 

4. Het hechten van de gestructureerde netwerkinformatie aan de 
registergegevens door de bedrijfsrevisoren 

In een tweede fase moeten de bedrijfsrevisoren de gegevens van het netwerk 
waartoe zij behoren opnemen in hun persoonlijke gegevens zoals die worden 
gepubliceerd in het openbaar register gebruikmakend van het bestaande 
elektronisch formulier "actualisering" van de register- en dossiergegevens. Zij 
zullen de keuze kunnen maken om de netwerkgegevens vermeld onder d) of e) 
en f) of g) van punt 3 hiervoor in hun persoonlijke gegevens, zoals die worden 
opgenomen in het openbaar register, te tonen. 

Bij het einde van de tweede fase zullen alle vroegere in "vrije tekst" meegedeeld 
gegevens ten aanzien van een netwerk, die niet werden vervangen door de 
nieuwe eenvormige gegevens, worden vernietigd. 

5. Kalender van de werkzaamheden 

De hiervoor vermeldde fasen zullen verlopen volgens volgend tijdsschema: 

- einde eerste fase waarbij de bestaande netwerken worden aangemeld enlof 
bevestigd door de voornaamste contactpersoon van het netwerk: 
15 september 2011 (Lp. v. 30 november 2010); 
afronding door het Uitvoerend Comité van de inschrijvingsprocedure van 
de verschillende netwerken: 15 oktober 2011 (ip. v. 31 december 2010); 

- begin tweede fase met overschrijving van de oude informatie opgenomen in 
de "vrije tekstvelden" door de bedrijfsrevisoren (natuurlijke personen en 
bedrijfsrevisorenkantoren) die deel uitmaken van een geregistreerd netwerk 
door de nieuwe gestructureerde eenvormige informatie van dit netwerk: 
16 oktober 2011 (ip. v. I januari 2011); 

I. 
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einde tweede fase: 31 december 2011. (i.p.v. 28 februari 2011) met de 
automatische vernietiging van alle vroegere in "vrije tekst" meegedeelde 
gegevens ten aanzien van een netwerk, die niet werden vervangen door 

. . 
meuwe eenvormige gegevens. 

De voornaamste contactpersoon die reeds een netwerk aanmeldde vóór de 
datum van onderhavige omzendbrief, kan wanneer hij dit nodig acht, een nieuw 
"Formulier aanmelding of bevestiging netwerk" invullen en doorsturen. 

6. Aanvullende informatie 

Bepaalde consequenties verbonden aan het deel uitmaken van een netwerk 
zullen gevolgen hebben voor zover dit netwerk werd aangemeld of bevestigd 
met het oog op de inschrijving in de lijst van de netwerken. Dit zal bij 
voorbeeld het geval zijn om te kunnen gebruik maken van de organisatie van de 
kwaliteitscontrole op het niveau van het netwerk en de berekening van het 
minimum forfaitair kostenbedrag van 5.000 EUR op het niveau van het 
netwerk. Een niet aangemeld netwerk, dat door de Raad zou worden 
vastgesteld, zal toch gevolgen hebben op het vlak van onafhankelijkheid voor 
de bedrijfsrevisoren die er lid van zijn. 

Het is de bedrij fsrevisor natuurlijke persoon die optreedt als voornaamste 
contactpersoon van het netwerk, die dan middels een daartoe bestemd 
elektronisch formulier, zal instaan voor de actualisering van alle gegevens met 
betrekking tot het netwerk (dit met uitsluiting van de wijziging van de naam van 
het netwerk, welke per brief moet meegedeeld worden aan het Instituut) en ten 
gepaste tijd ook zijn opvolger als voornaamste contactpersoon zal kunnen 
inleiden. 

Met confraternele groeten, 

Michel DE WOLF 

5 


