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OMZENDBRIEF 1 2011/9 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent 
sg@ibr-ire.be 

Geachte Confrater, 

Onze referte 
IMICDHlmr/cs 

Uwrcferte Datum 1 4 -07- 2011 

Betreft: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar 
register 

Het openbaar register wordt bijgehouden in de vorm van een database die voor 
elke bedrijfsrevisor de datum aangeeft van de laatste actualisering (artikel 11 
van het erkenningsreglement). 

De Raad heeft vastgesteld dat de gegevens opgenomen in het openbaar register 
soms over een langere periode niet geactualiseerd worden. De Raad achtte het 
aldus nuttig om de aandacht van de confraters daarop te trekken en vraagt 
voortaan de confraters, die gedurende één jaar (of meer) hun registergegevens 
niet actualiseerden, de correctheid van hun gegevens na te kijken. 

Daartoe werd volgende procedure uitgewerkt: 

1. Het Instituut zal één maal per jaar een e-mail versturen naar alle 
bedrijfsrevisoren die gedurende één jaar (of meer) hun register- of 
dossiergegevens niet hebben geactualiseerd. In deze mail zal worden 
gevraagd om de registergegevens na te kijken en desgevallend te 
actualiseren. 

2. Indien de gegevens nog steeds correct en volledig zijn, zal de betrokken 
bedrijfsrevisor de gegevens dienen te bevestigen door middel van het 
formulier "Actualisering", beschikbaar via het extranet van het IBR. 

1 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. .I.. g; 
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3. Bedrijfsrevisoren die niet per mail konden worden gecontacteerd, zullen 
per brief worden aangeschreven. 

In bijlage kan u het bericht terugvinden dat aan de betrokken bedrijfsrevisoren 
jaarlijks automatisch zal worden toegestuurd. 

Wij wensen er u verder aan te herinneren dat elke wijziging aan de gegevens 
die in het openbaar register zijn opgenomen, spontaan en binnen de maand 
dient te worden medegedeeld (artikel 15 van het erkenningsreglement). Dit 
geschiedt door middel van de formulieren "Actualisering" (voor natuurlijke 
personen of bedrijfsrevisorenkantoren) beschikbaar via het extranet van het 
IBR. 

Met confraternele groeten, 

Michel OLF 

Biilage: 1 
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Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 

Betreft: de actualisatie van uw gegevens opgenomen in het openbaar register 

We wensen u er op attent te maken dat uw gegevens opgenomen in het openbaar 
register gedurende meer dan één jaar niet werden geactualiseerd. 

Indien uw gegevens ongewijzigd bleven gedurende de afgelopen periode, dient u deze 
te bevestigen door het formulier "Actualisering", beschikbaar in uw persoonlijk 
gedeelte van het extranet van het IBR. 

In het geval uw gegevens wel wijzigden, wensen wij u er op attent te maken dat u 
overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de 
erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register steeds spontaan en binnen de 
maand alle wijzigingen aan uw dossier- en registergegevens dient mee te delen. Dit 
geschiedt door middel van het formulier "Actualisering" beschikbaar via het extranet 
van het IBR. 

Met vriendelijke groet, 

Het extranet van het IBR 

P.S.: Dit bericht werd automatisch gegenereerd door het computersysteem van het 
IBR. 


