
 

 

 

De taak en doelstellingen van de Commissie "Dienstverlening aan de leden”:  
Mission Statement 2022-2024 

 
Zoals bepaald in arikel 64 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het 
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren heeft het IBR als doel om diensten aan het beroep aan te 
bieden: “Het Instituut […] heeft als doel om te voorzien in de bestendige organisatie van een korps 
specialisten die bekwaam zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereiste waarborgen 
inzake competentie, onafhankelijkheid en beroepseer.”  
 
De taak en doelstellingen van de Commissie “Dienstverlening aan de leden” kunnen dus in de volgende 
hoofdthema’s worden onderverdeeld: 
 

1. ondersteuning van bedrijfsrevisorenkantoren door het uitwerken van nieuwe diensten, tools 
en guidance  voor de kantoren;  
 

2. verbetering/modernisering van de bestaande diensten en tools; 
 

3. uitwerking van documenten ter promotie van het beroep naar het maatschappelijk verkeer 
toe; en 
 

4. overleg met andere instanties. 
 
 
Hierna volgen een aantal ideeën voor de invulling van voornoemde hoofdthema’s : 
 
 

1. Ondersteuning van bedrijfsrevisorenkantoren door het uitwerken van nieuwe diensten, tools 
en guidance voor de kantoren  

 
De commissie wil de bedrijfsrevisoren nieuwe diensten, tools en guidance aanbieden om kwaliteit en 
efficiëntie van de kantoren te verbeteren dankzij de input van de nodige expertise van 
bedrijfsrevisoren die lid zijn van de Commissie en staffleden binnen de verschillende vakgebieden.  
 
Met deze diensten worden bijvoorbeeld de volgende doelstellingen nagestreefd: 
 

- administratieve vereenvoudiging ter bevordering van de werkzaamheden van de 
bedrijfsrevisoren; en 

 
- bijkomende tools ontwikkelen in verband met digitalisering en waardering van 

ondernemingen en tools met betrekking tot sustainability. 
 
 

2. Verbetering/modernisering van de bestaande diensten en tools 
 
Met deze diensten worden bijvoorbeeld de volgende doelstellingen nagestreefd: 
 

- bestaande tools en diensten oa mbt software moderniseren en bijwerken; 
 

- verbanden leggen tussen de verschillende tools van het ICCI en de relevantie ervan screenen 
en aanpakken teneinde ze te moderniseren. 

 
 



 

 

 

3. Uitwerken van documenten ter promotie van het beroep naar het maatschappelijk verkeer toe 
in het kader van de dienstverlening 

 
De commissie werkt artikels en publicaties uit over verschillende thema’s zodat deze kunnen verspreid 
worden of via de website van het IBR ter beschikking worden gesteld. 
 
 

4. Overleg met andere instanties 
 
De volgende doelstellingen worden bijvoorbeeld nagestreefd:  
 

- uitwisseling van informatie tussen bedrijfsrevisoren en andere vrije beroepen/instanties;  
 

- versterking van de dialoog met het CTR en proactief verstrekking van informatie aan het 
beroep over nieuwigheden en aandachtspunten ivm de controles. 

 
 
De commissie werkt met subcommissies al dan niet ad hoc.  
 
 
Inge Saeys 
Voorzitter van de Commissie 
 


