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Geachte confrater, 
Geachte stagiair, 
 
 
Betreft: Gewone Algemene Vergadering van vrijdag 29 april 2022 
 
Bij deze heb ik het genoegen u, alsook uw kantoor, uit te nodigen op onze gewone 
algemene vergadering die dit jaar fysiek zal plaatsvinden: 
 

op vrijdag 29 april 2022 om 8u30 
In het BNP Paribas Fortis Auditorium  

Kanselarijstraat 1 – 1000 Brussel 
 
Onthaal en registratie van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen is voorzien vanaf 8 
uur. 
 
De administratieve zitting vangt aan om 8u30. Naast de traditionele voorstelling van de 
rekeningen, de begroting en het jaarverslag zullen ook dit jaar de vertegenwoordigers van 
de Jongerenraad een verslag van hun activiteiten presenteren. 
 
Tijdens de academische zitting, vanaf 11u, verwelkomen we twee Keynote sprekers: 
Europees parlementslid Johan VAN OVERTVELDT over de Europese richtlijn betreffende 
duurzaamheidsrapportage door ondernemingen en Olivier BOUTELLIS-TAFT (CEO van 
Accountancy Europe) over de plannen van de Europese Commissie rond de Governance- 
en audithervorming. 
 
Na de algemene vergadering wordt u vriendelijk uitgenodigd op de traditionele Walking 
Lunch. 
 
De volledige agenda van de algemene vergadering en de lijst met kandidaten voor de 
verkiezingen vindt u als bijlage bij deze uitnodiging. 
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Het model van volmacht, de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2022 zullen 
uiterlijk tegen woensdag 13 april 2022 ter beschikking worden gesteld op de website van 
het IBR. 
 
Overeenkomstig art. 7 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van 
het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren dienen de 
volmachten voor de algemene vergadering te worden ingediend uiterlijk op zondag 24 
april 2022, hetzij 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. 
 
Ten slotte herinneren wij u eraan dat de deelname aan de administratieve en 
academische zitting van de algemene vergadering meetelt voor vier uren permanente 
vorming voor de bedrijfsrevisoren. Online inschrijven kan via de website van het IBR. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: agenda en lijst kandidaten verkiezingen 
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