Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling
van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Bron :
¾ Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren (Belgisch Staatsblad, 29 juni 2007, 3de editie)

HOOFDSTUK I.
Toepassingsgebied en definities
Artikel 1
Voor de toepassing van onderhavig besluit wordt verstaan onder :
1° de wet : de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
2° de algemene vergadering : de algemene vergadering van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, bepaald in artikel 19 van de wet;
3° het openbaar register : het register bedoeld in artikel 10 van de wet.

HOOFDSTUK II.
De financiering van de werkingskosten van het Instituut
Artikel 2
§ 1. De bedrijfsrevisoren, alsook de auditors en auditorganisaties van derde landen
ingeschreven in het openbaar register overeenkomstig artikel 7, § 4 van de wet betalen
jaarlijks
ter
financiering
van
de
werkingskosten
van
het
Instituut
:
a) een vaste bijdrage waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan 5.000 EUR, aangepast aan
de index van de consumptieprijzen;
b) een aanvullende veranderlijke bijdrage, die wordt berekend steunend op de omzet; deze
bijdrage mag niet hoger zijn dan 2 % en kan op een minimum bedrag worden vastgelegd.
§ 2. Jaarlijks bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de vaste bijdragen en ook in
voorkomend geval het percentage van de veranderlijke bijdragen. Ze stelt alle bijzondere
voorwaarden vast die nuttig zijn voor de berekening van deze bijdragen.
§ 3. De bedrijfsrevisoren delen hun omzet ten laatste op 31 maart van elk jaar mee door
middel van een aangifteformulier, opgesteld door de Raad.
§ 4. De vaste en de veranderlijke bijdragen worden telkens voor de helft halfjaarlijks
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opgevraagd. De eerste helft van de veranderlijke bijdrage is een voorschot berekend op basis
van de aangifte van het vorige jaar.
De bijdragen zijn betaalbaar binnen de maand na de door de penningmeester toegezonden
oproep.
§ 5. De Raad stelt de inningsvoorwaarden van de vaste en veranderlijke bijdrage vast, met
naleving van de beslissingen van de algemene vergadering en de bepalingen van onderhavig
reglement.
§ 6. De bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die ontslag neemt of het bedrijfsrevisorenkantoor
dat vraagt om doorgehaald te worden in het openbaar register, is de bijdragen verschuldigd
voor het halfjaar waarin het ontslag of de doorhaling wordt aanvaard.
§ 7. De vennoten van een bedrijfsrevisorenkantoor zijn per hoofdelijk aandeel aansprakelijk
voor de betaling van de bijdragen toegerekend aan het bedrijfsrevisorenkantoor.

Artikel 3
§ 1. De bedrijfsrevisorenkantoren in vereffening betalen bijdragen overeenkomstig artikel 2.
Onverminderd artikel 2, § 7 worden de bijdragen opgevraagd vanaf de datum van de in
vereffeningstelling beschouwd als lasten van de vereffening.
§ 2. De vereffenaars van een bedrijfsrevisorenkantoor delen aan de hand van het in artikel 2, §
3 bedoeld aangifteformulier de omzet mee van de vennootschap tot aan haar doorhaling op
het openbaar register, dit ter afrekening van de nog verschuldigde veranderlijke bijdrage.

HOOFDSTUK III.
Eretitels en een regime voor kandidaat-bedrijfsrevisoren
Artikel 4
§ 1. De Raad kan het voeren van de titel van erebedrijfsrevisor toekennen aan
bedrijfsrevisoren die ontslag namen na gedurende tenminste vijftien jaar het beroep met
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid te hebben uitgeoefend en die niet actief zijn in een
ander beroep dat verwarring zou kunnen scheppen met de activiteiten van een bedrijfsrevisor.
§ 2. De lijst van de erebedrijfsrevisoren wordt gepubliceerd op de website bedoeld in artikel
10, § 2 van de wet.
§ 3. Bij niet-naleving van de regels van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid of
wanneer niet langer voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden van de titel van
erebedrijfsrevisor, kan de Raad de toestemming tot het voeren van de eretitel intrekken. De
belanghebbende beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de
betekening van de intrekking om beroep in te dienen bij de Commissie van Beroep. De
artikelen 64 en 68, eerste paragraaf van de wet zijn van toepassing.
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§ 4. De Raad kan het voeren van de titel van erevoorzitter toekennen aan een gewezen
voorzitter van het Instituut, na het beëindigen van diens mandaat.
Desgevallend zijn de principes opgesomd in paragraaf 3 van toepassing.

Artikel 5
De Raad kan, na gunstig advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, een
aangepast regime inrichten voor de kandidaat-bedrijfsrevisoren, dit wil zeggen de stagiairs
bedrijfsrevisoren die, na geslaagd te zijn voor het bekwaamheidsexamen, de eed van
bedrijfsrevisor nog niet hebben afgelegd, alsook de ontslagnemende natuurlijke personen die,
overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de
erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register, aanspraak kunnen maken op
herinschrijving in het openbaar register.

HOOFDSTUK IV.
Algemene vergadering
Artikel 6
De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen in de loop van de tweede helft van de
maand april.
De Raad bepaalt de modaliteiten van oproeping en terbeschikkingstelling van de documenten.
De oproeping vermeldt de agenda, de plaats, de dag en het uur van de vergadering.

Artikel 7
Onverminderd het bepaalde in artikel 19, vierde lid, van de wet, moeten de volmachten voor
de algemene vergadering, om geldig te zijn, aankomen op het Instituut, ten minste vijf
kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij moeten gedateerd en
ondertekend zijn door de volmachtgever en dienen de identiteit van de volmachtgever, de
identiteit van de gevolmachtigde en de datum van de algemene vergadering waarvoor de
volmacht geldig is, te bevatten.

Artikel 8
De jaarrekening en de begroting geven aanleiding tot aparte stemmingen.
De stemming over de begroting slaat noodzakelijk op de gehele begroting en brengt mede dat
deze bijdragen zijn bepaald op de bedragen die in aanmerking werden genomen voor de
opstelling van de begroting.
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Binnen de perken van de goedgekeurde begroting van een boekjaar, is de Raad ertoe
gemachtigd om gedurende de eerste zes maanden van het volgend boekjaar de bijdragen in de
werkingskosten van het Instituut te innen en de uitgaven te doen.
Indien de rekening of de begroting niet wordt goedgekeurd, kan de Raad de algemene
vergadering ten hoogste twee maanden uitstellen.

Artikel 9
In toepassing van de artikelen 21, 26, § 2 en 63, § 2, van de wet kiest de vergadering :
a) de voorzitter;
b) de ondervoorzitter;
c) de leden van de Raad;
d) de commissarissen belast met de controle van de jaarrekening;
e) de bedrijfsrevisoren die zetelen in de Commissie van Beroep.
De voorzitter van de Raad voert de titel van voorzitter van het Instituut.
De nieuwe titularissen treden onmiddellijk in functie na de algemene vergadering die hen
heeft aangeduid.

Artikel 10
De algemene vergadering die overeenkomstig artikel 20, tweede lid van de wet wordt
samengeroepen op vraag van ten minste één vijfde van de bedrijfsrevisoren natuurlijke
personen, moet ten laatste twee maanden na de datum van de ontvangst van de aanvraag
worden gehouden.

Artikel 11
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden het uur, de plaats en de agenda van
de vergadering.

Artikel 12
De algemene vergadering kan enkel over de op haar agenda vermelde onderwerpen geldig
beraadslagen.
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het Instituut.
Op elke vergadering worden op voorstel van de voorzitter ten minste twee en ten hoogste tien
stemopnemers aangewezen die niet mogen worden gekozen uit de Raadsleden of uit de
kandidaten voor mandaten waarin de vergadering moet voorzien.
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Artikel 13
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen die worden
ondertekend door de voorzitter, de secretarissen en twee stemopnemers.
De notulen van de algemene vergaderingen worden bewaard op de zetel van het Instituut. Op
vraag van de bedrijfsrevisoren worden ze hen meegedeeld.
De voorzitter van het Instituut beslist over de uitreiking van uittreksels die voor nietbedrijfsrevisoren zijn bestemd en ondertekent ze.

Artikel 14
§ 1. De besluiten van de algemene vergadering worden bij handopsteken genomen, tenzij de
vergadering anders beschikt.
§ 2. De stemming is geheim wanneer zij verkiezingen betreft.
§ 3. Buiten het in § 2 bedoelde geval, kan slechts tot een geheime stemming worden overgaan
middels een schriftelijk verzoek daartoe vanwege vijftig bedrijfsrevisoren natuurlijke
personen en op voorwaarde dat dit verzoek ten minste acht kalenderdagen vóór de datum van
de algemene vergadering aan het Instituut wordt gericht.

Artikel 15
§ 1. Wanneer een algemene vergadering tot verkiezingen moet overgaan, brengt de voorzitter
van het Instituut de bedrijfsrevisoren hiervan ten minste twee maanden vóór de bijeenkomst
op de hoogte met vermelding van de te begeven mandaten. Om ontvankelijk te zijn, moeten
de kandidaturen uiterlijk één maand vóór de vergadering bij de voorzitter van het Instituut
toekomen en door ten minste tien bedrijfsrevisoren natuurlijke personen worden gesteund.
§ 2. Niet verkiesbaar zijn :
a) de bedrijfsrevisoren, die op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen het
beroep sedert minder dan vijf jaar uitoefenen;
b) de bedrijfsrevisorenkantoren;
c) zij die, op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen, hun bijdragen niet
hebben betaald;
d) zij die na veroordeling, hetzij door de Tuchtcommissie, hetzij door de Commissie van
Beroep, tot de straf van de schorsing of de schrapping, op het tijdstip der verkiezingen het
voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure die aanhangig is respectievelijk voor de
Commissie van beroep of het Hof van Cassatie;
e) zij die, minder dan drie jaar vóór de datum van de bijeenkomst van de algemene
vergadering, het voorwerp hebben uitgemaakt van een tuchtrechtelijke straf anders dan een
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waarschuwing of zij die sedert minder dan vijf jaar een schorsing van minder dan zes maand
en zij die, sedert minder dan tien jaar, een schorsing van ten minste zes maanden hebben
opgelopen; de termijn begint te lopen vanaf het tijdstip dat de beslissing definitief is
geworden.
§ 3. Indien het aantal regelmatig voorgestelde kandidaten lager ligt dan het dubbel van het
aantal te begeven mandaten, kan de Raad op eigen initiatief kandidaten voordragen, mits het
akkoord van deze laatsten.
Indien het aantal voorgedragen kandidaten, in voorkomend geval in toepassing van het vorige
lid, gelijk is aan het aantal te begeven mandaten, worden deze kandidaten, zonder andere
vormvereisten door de algemene vergadering als verkozen verklaard.
§ 4. De mandaten worden toegekend bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bedrijfsrevisoren. Indien na de tweede stemronde de vereiste meerderheid niet wordt bereikt,
vindt er een herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen wordt de deelneming aan de herstemming bepaald
voorrang verlenend aan het jongste lid.
Bij de herstemming wordt diegene benoemd die de meeste stemmen heeft bekomen. Bij
staking van stemmen bij de derde stembeurt krijgt de jongste kandidaat de voorkeur.
Wanneer de stemming gelijktijdig betrekking heeft op de functies van lid en van
plaatsvervangend lid van de Commissie van Beroep, worden, onverminderd de voormelde
regels, de kandidaten die bij de eerste stemronde de meeste stemmen hebben gehaald,
aangewezen als effectief lid.

HOOFDSTUK V.
De Raad

Artikel 16
De Raad kan, in voorkomend geval binnen de door hem vastgestelde voorwaarden, de
volgende taken aan het Uitvoerend Comité delegeren :
1° nagaan en vaststellen of een kandidaat-bedrijfsrevisor of de entiteit voldoet aan de
voorwaarden voorzien in de artikelen 5 tot 7 van de wet en, in voorkomend geval, hem als
bedrijfsrevisor toelaten;
2° toezicht houden op het opmaken en het bijwerken van het openbaar register
overeenkomstig de door onderhavig reglement opgestelde regels;
3° verzorgen van de publieke toegankelijkheid van de nodige in het openbaar register
opgeslagen gegevens, zoals voorzien in artikel 11 van het koninklijk besluit van 30 april 2007
betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register;
4° de verzekeringscontracten inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
bedrijfsrevisoren goedkeuren;
5° beroep aantekenen tegen een beslissing van de Tuchtcommissie of een voorziening in
cassatie indienen tegen een beslissing van de Commissie van Beroep;
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6° het personeel van het Instituut aanwerven of ontslaan en hun bezoldigingen vaststellen;
7° aanduiden van het Raadslid of het gewezen Raadslid dat zal instaan om de Raad te
vertegenwoordigen ingeval van huiszoeking ten huize van een bedrijfsrevisor.

Artikel 17
De Raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, telkens het belang van het Instituut het
vereist en ten minste acht maal per jaar. De oproeping vermeldt de agenda en is vergezeld van
de vereiste documenten. Behoudens hoogdringendheid wordt de oproeping ten minste acht
kalenderdagen vóór de vergadering verzonden.

Artikel 18
De voorzitter roept de Raad bijeen wanneer ten minste vier leden schriftelijk erom verzoeken.
Het verzoek vermeldt het onderwerp dat op de agenda moet worden geplaatst. De vergadering
vindt plaats ten laatste tien kalenderdagen na het indienen van de aanvraag.

Artikel 19
Onverminderd artikel 27 worden de vergaderingen van de Raad voorgezeten door de
voorzitter van het Instituut.

Artikel 20
De Raad kan slechts geldig beraadslagen wanneer tenminste zeven van zijn leden aanwezig
zijn. Volmachten zijn niet toegestaan.
Drie leden kunnen niettemin vragen dat een vraag wordt overgedragen naar een volgende
vergadering. Aan deze vraag kan slechts voorbijgegaan worden mits akkoord van ten minste
zes aanwezige leden.

Artikel 21
De beraadslagingen van de Raad worden opgenomen in notulen, die in ontwerp aan de
Raadsleden worden toegestuurd en hen tijdens de volgende vergadering, ter goedkeuring
worden voorgelegd.
De goedgekeurde notulen worden door de voorzitter en door ten minste één secretaris
ondertekend; zij worden op de zetel van het Instituut bewaard.
De notulen of de uittreksels ervan mogen aan de bedrijfsrevisoren of aan derden enkel worden
meegedeeld door twee leden van het Uitvoerend comité die gezamenlijk optreden. Buiten
deze eventuele mededeling zijn de notulen, evenals de beraadslagingen die ze weergeven,
vertrouwelijk.
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Door de Raad kan worden besloten dat bepaalde documenten die door hem zijn goedgekeurd
en die als bijlage bij de notulen van de vergadering worden gevoegd, niet aan de
bedrijfsrevisoren worden toegezonden; deze kunnen er steeds inzage van krijgen op de zetel
van het Instituut.

Artikel 22
De Raad mag in zijn midden alle door hem nuttig geachte comités oprichten. Hij stelt de
bevoegdheden ervan vast. De voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad zijn van
ambtswege lid van elk comité.
De Raad mag eveneens permanente commissies of technische werkgroepen oprichten die hij
nodig acht tot verwezenlijking van het doel van het Instituut. De Raad kan personen extern
aan het Instituut vragen hieraan deel te nemen. Enkel natuurlijke personen kunnen ervan lid
zijn en dit ten persoonlijke titel. Volmachten zijn bijgevolg niet toegestaan.
De comités, commissies en werkgroepen leggen hun besluiten voor aan de Raad.

Artikel 23
§ 1. De eventuele vergoedingsmodaliteiten of presentiegelden die verband houden met de
deelneming aan de comités, commissies en werkgroepen worden door de Raad bepaald
binnen de grenzen van de door de algemene vergadering vastgestelde begroting.
§ 2. De Raad kan toestaan dat aan zijn leden en aan de leden van de comités, commissies en
werkgroepen worden terugbetaald :
a) de reis- en andere kosten die zij maken om de regelmatig samengeroepen vergaderingen
van de Raad, van een comité, commissie of werkgroep bij te wonen of om de opdrachten te
vervullen, die hen door de Raad of met zijn instemming zijn toevertrouwd;
b) de door hen en met het akkoord van de Raad in het belang van het Instituut gedane
uitgaven.
§ 3. De Raad kan, binnen de grenzen van de begroting goedgekeurd door de algemene
vergadering, de functie- en de kostenvergoedingen van de voorzitter en de ondervoorzitter
vastleggen, alsook van andere personen belast met specifieke functies.

Artikel 24
§ 1. Het dagelijks bestuur in de zin van artikel 22, § 4 van de wet omvat het afhandelen van de
lopende zaken, het toezicht over de financiële toestand van het Instituut, de leiding van het
personeel en alle andere door de Raad bepaalde opdrachten met uitzondering evenwel van de
door de wet of het reglement uitdrukkelijk aan de Raad toevertrouwde bevoegdheden.
§ 2. Het Uitvoerend Comité bestaat ten minste uit de voorzitter en de ondervoorzitter.
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§ 3. Telkens wanneer de Raad vergadert, brengt het Uitvoerend Comité of de voorzitter
verslag uit over het bestuur. De notulen van het Uitvoerend Comité worden aan de leden van
de Raad overgemaakt.

Artikel 25
Behoudens de artikelen 13, 21 en 27 en de ondertekeningsmachtiging waartoe de Raad zou
beslissen, moeten alle stukken die van het Instituut uitgaan, om het Instituut te verbinden,
getekend zijn door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

Artikel 26
§ 1. Het lidmaatschap van de Raad vervalt van rechtswege, wanneer de betrokkene ophoudt
bedrijfsrevisor te zijn of als tuchtsanctie een schorsing oploopt, van welke duur deze ook
moge zijn, die in kracht van gewijsde is gegaan.
§ 2. Behoudens ziekte, indien een raadslid tijdens vier opeenvolgende vergaderingen afwezig
is, wordt hij door de voorzitter uitgenodigd om uitleg te verschaffen op de volgende
vergadering van de Raad. Indien hij niet aanwezig is op die vergadering, of indien de Raad de
motivering voor de afwezigheid niet kan aanvaarden, wordt het ontslag van het lid door de
eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en voorziet deze in zijn vervanging.
§ 3. Het ontslag van een lid van de Raad is slechts geldig ingediend wanneer het schriftelijk
aan de voorzitter van het Instituut is gericht.
§ 4. De jaarlijkse algemene vergadering voorziet in de vacatures. Wanneer meer dan twee
mandaten zijn opengevallen, moet de Raad, ten laatste twee maanden na het vacant worden
van het derde mandaat, een algemene vergadering samenroepen ten einde tot de verkiezing
van de nieuwe leden over te gaan.

HOOFDSTUK VI.
Functies van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester

Artikel 27
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden zijn functies uitgeoefend
door de ondervoorzitter of, bij gebreke daaraan, door het Raadslid met de grootste anciënniteit
binnen de Raad, dat zelf niet afwezig of verhinderd is.

Artikel 28
De secretarissen houden toezicht op de organisatie en de werking van het secretariaat, op het
bijhouden van het openbaar register en op het bewaren van het archief. Zij zijn belast met het
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secretariaat van de algemene vergadering. Zij bereiden de algemene vergaderingen en de
vergaderingen van de Raad voor, evenals de erop betrekking hebbende notulen.

Artikel 29
De penningmeester is de bewaarder van alle roerende goederen van het Instituut. Hij zorgt
voor het innen van de bijdragen en van alle aan het Instituut verschuldigde sommen en geeft
kwijting.
Zonder afbreuk te doen aan gelijkaardige bevoegdheden toegekend aan de leden van het
Uitvoerend Comité mag hij alle door de Raad of het Uitvoerend Comité toegestane betalingen
uitvoeren.
Hij stelt het ontwerp van jaarrekening en het ontwerp van begroting op en legt deze voor aan
de Raad.
Op het einde van elk trimester legt hij aan de Raad een overzicht van de financiële toestand
voor, vergezeld van een staat van de uitvoering van de begroting.

HOOFDSTUK VII.
Jaarrekening en begroting

Artikel 30
§ 1. De Raad stelt de inhoud van het rekeningenstelsel vast en bepaalt de waarderingsregels,
met naleving van de regels opgenomen in het koninklijk besluit van 19 december 2003
betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening
van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen.
§ 2. Ten laatste op 10 maart van elk jaar legt de penningmeester aan de Raad voor :
a) een ontwerp van jaarrekening van het Instituut afgesloten op 31 december;
b) een ontwerp van begroting voor het nieuwe jaar.
§ 3. De Raad sluit de jaarrekening af; deze moet een getrouw beeld geven van het
patrimonium, de financiële toestand en de resultaten van het Instituut over het afgelopen jaar.
Deze wordt opgesteld in overeenstemming met de regels vastgelegd in de eerste paragraaf van
het in onderhavig artikel genoemde koninklijk besluit van 19 december 2003.
§ 4. De Raad legt ze uiterlijk één maand vóór de datum vastgesteld voor de algemene
vergadering voorgeschreven bij artikel 6 ter verificatie aan de commissarissen voor, die hun
verslag ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering moeten voorleggen.
§ 5. De jaarrekening en het verslag van de commissarissen evenals het ontwerp van begroting
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worden bij de uitnodiging voor de algemene vergadering gevoegd op de wijze bepaald door
de Raad overeenkomstig artikel 6.

HOOFDSTUK VIII.
Periodieke mededeling door de bedrijfsrevisoren

Artikel 31
§ 1. De bedrijfsrevisoren brengen het Instituut op de hoogte van de opdrachten die zij
uitvoeren of hebben uitgevoerd in het kader van hun beroepsactiviteit.
§ 2. De bedrijfsrevisoren die één of meerdere commissarismandaten in een organisatie van
openbaar belang uitoefenen, delen jaarlijks aan het Instituut de hyperlink mee naar het deel
van de website waar de in artikel 15 van de wet bedoelde informatie is bekendgemaakt.
§ 3. De Raad bepaalt de vorm, de gedetailleerde inhoud en de periodiciteit van de informatie
bedoeld in de eerste en tweede paragraaf.
§ 4. De bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die hun activiteiten uitvoeren middels een
bedrijfsrevisorenkantoor, ingeschreven in het openbaar register, zijn vrijgesteld van de
verplichtingen opgenomen in de voorafgaande paragrafen wanneer zij hun gehele
beroepsactiviteit in dit kantoor hebben ingebracht.

HOOFDSTUK IX.
Mededelingsmodaliteiten
Artikel 32
§ 1. De mededelingen met een individuele draagwijdte tussen het Instituut en een
bedrijfsrevisor, evenals de mededelingen tussen een bedrijfsrevisor en het Instituut, gebeuren
bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Bij gebreke daaraan worden de termijnen
voorzien in de wet of haar uitvoeringsbesluiten geacht nog niet te zijn beginnen lopen, en/of
de mededeling zal door zijn bestemmeling kunnen worden beschouwd als niet gebeurd zijnde.
De mededelingen gebeuren steeds in de taal waarin de bedrijfsrevisor in het openbaar register
is ingeschreven.
§ 2. De mededelingen van het Instituut met een algemene draagwijdte ten aanzien van de
bedrijfsrevisoren gebeuren in de door de Raad vastgestelde vorm. Het voorwerp van de
mededelingen met een algemene draagwijdte, die de Raad zou beslissen te doen in
elektronische vorm, wordt vermeld in een bericht dat via de post aan de bedrijfsrevisoren
wordt toegezonden.
§ 3. In het geval dat de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon zijn woonplaats niet in België heeft
of het bedrijfsrevisorenkantoor waaraan hij verbonden is niet in België gevestigd is, dient
deze in België over een vestiging te beschikken. De dossiers, akten, documenten en
briefwisseling die verband houden met de beroepsactiviteit in België dienen er te worden
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bewaard behoudens in geval van tijdelijke afwezigheid om redenen van de opdracht en onder
de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor.

HOOFDSTUK X.
Terechtwijzing
Artikel 33
§ 1. Onverminderd andere strengere wettelijke of reglementaire bepalingen, zal,
overeenkomstig artikel 37 van de wet, een terechtwijzing worden gericht aan elke
bedrijfsrevisor die verzuimt om het Instituut, binnen de voorziene termijnen, mededeling te
doen van inlichtingen of documenten waartoe hij is gehouden.
Hetzelfde geldt voor een bedrijfsrevisor die in gebreke blijft om binnen de voorziene
termijnen alle of een gedeelte van de bijdragen, waaraan hij is onderworpen, te betalen of het
document over te maken dat bedoeld is tot vaststelling van een bijdrage.
§ 2. De hoedanigheid van bedrijfsrevisor wordt door de Raad ingetrokken in de gevallen
bedoeld in artikel 8, § 3 van de wet.

HOOFDSTUK XI.
Normen en aanbevelingen
Artikel 34
§ 1. De Raad wordt op de hoogte gebracht door de Hoge Raad voor de Economische
Beroepen van de domeinen die niet gedekt worden door maatregelen genomen op Europees
niveau, waarin deze laatste een leemte in normatieve en reglementaire teksten heeft
vastgesteld.
§ 2. De normen en aanbevelingen zoals bedoeld in artikel 30 van de wet, evenals hun
bijwerkingen, worden openbaar gemaakt op papier en op de website van het Instituut, alwaar
het publiek hiervan inzage kan nemen; zij worden tevens per post overgemaakt aan de Hoge
Raad voor de Economische Beroepen.

HOOFDSTUK XII.
Slotbepalingen
Artikel 35
§ 1. Het koninklijk besluit van 20 april 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12
maart 2000, wordt opgeheven.
§ 2. De artikelen 4 en 5, alsook 29 tot 36 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren worden opgeheven.
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§ 3. De Raad deelt, op basis van een werkprogramma voorgesteld door de Raad, aan de Hoge
Raad voor de Economische Beroepen de normen, aanbevelingen, adviezen, omzendbrieven en
mededelingen mee, zoals goedgekeurd door de Raad voor de inwerkingtreding van
onderhavig besluit.

Artikel 36
Het koninklijk besluit van 15 mei 1985 tot uitvoering van de overgangsbepalingen in de wet
van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, ingevoegd door
de wet van 21 februari 1985, wordt opgeheven.

Artikel 37
Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2007.
Artikel 30 is voor de eerste maal van toepassing op het boekjaar dat een aanvang neemt na 31
augustus 2007.

Artikel 38
Onze Minister van Economie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
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