Persbericht

Algemene Vergadering kiest Patrick Van Impe als
nieuwe voorzitter IBR
Brussel, 29 april 2022 - De Algemene Vergadering van 29 april 2022 heeft Patrick Van Impe (HLB
Belgium) verkozen tot nieuwe voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). Hij
volgt daarmee Tom Meuleman (PwC) op, wiens driejarig mandaat ten einde liep. De nieuwe
ondervoorzitter wordt Eric Van Hoof (EY).
De Algemene Vergadering verkoos ook een nieuwe Raad, samengesteld uit 7 Nederlandstaligen
en 7 Franstaligen, die het beheer en de strategie van het Instituut voor de komende drie jaar zal
uitstippelen.
Tijdens zijn slottoespraak legde de nieuwe voorzitter de nadruk op de vaststelling dat de geringe
zichtbaarheid van het auditberoep niet in lijn staat met de belangrijke maatschappelijke rol die
ze vervult: “We moeten proactief durven communiceren, uit onze comfortzone en
bescheidenheid treden en heldere, kritische standpunten formuleren in de debatten die tot ons
expertisedomein behoren”.
“Bedrijfsrevisoren vervullen een sleutelrol in de economie. We zorgen voor
het nodige vertrouwen. Ondernemingen, stakeholders en bij uitbreiding de
hele samenleving hebben baat bij ons werk. Alleen al daarom moeten we ons
opnieuw als opinion maker positioneren”
Naast het positioneren als opinion maker noemde Patrick Van Impe in zijn beleidsverklaring nog
vier doelstellingen die hij voorop wil plaatsen tijdens zijn voorzitterschap:
• Het IBR zal in zijn externe relaties optreden als een gerespecteerde en betrouwbare
partner, of het nu gaat om zijn eigen bevoegdheden en initiatiefrecht (bijvoorbeeld
inzake normen) of om de bevoegdheden die hem gedelegeerd worden door zijn
toezichthouder;
• Het promoten van de aantrekkelijkheid van het beroep blijft een permanent
aandachtspunt. De perceptie die momenteel heerst, moet omgebogen worden. In de
huidige War on Talents moeten we aantonen dat we aan verschillende veelgevraagde
jobvereisten bij jonge afgestudeerden voldoen: een job met zingeving en betekenis, heel
veel diversiteit aan opdrachten en cliënten, vaak in een internationale context.

•

•

Het IBR moet ten dienste staan van het beroep en zijn leden. Naast de klassieke diensten
moeten er tools ter beschikking worden gesteld waarmee geanticipeerd kan worden op
de steeds strenger wordende kwaliteitsvereisten voor de organisatie van de kantoren en
de complexer wordende digitalisering.
De wetgeving moet op de voet gevolgd worden en er moet op toegezien worden dat ze
geïntegreerd en toegepast kan worden in onze dagelijkse praktijk. Nieuwe wetgeving
dient niet alleen het algemeen belang te dienen maar moet ook zinvol zijn voor ons
beroep. Gold-plating of ‘overdreven omzetting’ moet worden vermeden. Het opstellen
van meer regels leidt niet noodzakelijk tot betere financiële informatie. Onze normen en
technische nota’s moeten in duidelijke, begrijpelijke taal worden geschreven, zonder
afbreuk te doen aan de techniciteit.

De Algemene Vergadering werd afgesloten met een dankwoord aan de vorige bestuursploeg.
Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne liet nog weten dat voormalig voorzitter Tom
Meuleman en ondervoorzitter Fernand Maillard respectievelijk de titel van Officier in de
Kroonorde en Officier in de Leopoldsorde worden verleend.

Patrick Van Impe, nieuwe voorzitter
Patrick Van Impe (°1966) is master in de handels- en financiële
wetenschappen (Handelshogeschool Antwerpen), accountancy
(Economische Hogeschool St. Aloysius) en gediplomeerde in de fiscale
wetenschappen (ESSF ICHEC). Hij is Managing Partner bij HLB Belgium
en lid van het Uitvoerend Comité van HLB International.
Hij legde in 1996 de eed af als bedrijfsrevisor en zetelde in de
Stagecommissie, de Commissie van Toezicht, de Raad en
het Uitvoerend Comité van het IBR.
Patrick is lid van de Raad van Bestuur van VOKA AntwerpenWaasland, gerechtsdeskundige in Antwerpen en docent bij KULeuven
op het gebied van bijzondere controleopdrachten, Due diligence en
Forensic audit.

Eric Van Hoof, nieuwe ondervoorzitter
Eric Van Hoof (°1971) is licentiaat in de handels- en financiële
wetenschappen (ICHEC). Eric trad in 1994 bij EY in dienst en legde
in 2005 de eed af als bedrijfsrevisor. Hij is partner bij EY sinds 2007.
Eric is sinds 2009 docent bij ICHEC op het gebied van internationale
controlestandaarden, heeft regelmatig lezingen gegeven over
governance en IFRS en is lid van de examencommissie op het IBR.
Hij werkte ook als auditor voor EY in Zuid-Afrika tussen 1999 en 2002
en is ook gespecialiseerd in het bestuur van familiebedrijven
waarvoor hij een certificaat behaalde aan het Family Firm Institute in
Boston.

Overige verkozen leden van de Raad
Nederlandse taalrol
Raf Cox (1974)
Handelsingenieur (UHasselt)
Vennoot bij KPMG Bedrijfsrevisoren Hasselt
Bedrijfsrevisor in 2008

Katleen Daems (1976)
Master Toegepaste Economische Wetenschappen (KULeuven)
Partner bij BDO Bedrijfsrevisoren
Bedrijfsrevisor in 2003

Nico Houthaeve (1976)
Handelsingenieur (KULeuven)
Audit & Assurance partner bij Deloitte
Bedrijfsrevisor in 2009 en Raadslid IBR sinds 2017

Ine Nuyts (1977)
Master Toegepaste Economische Wetenschappen (KULeuven)
Vennoot bij Deloitte
Bedrijfsrevisor in 2007

Wim Rutsaert (1968)
Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen (VLEKHO)
Quality Assurance & Risk partner bij Moore Audit
Bedrijfsrevisor in 1998, lid van de Commissie Normen sinds 2012 en Raadslid
IBR sinds 2016

Inge Saeys (1966)
Handelsingenieur (KULeuven)
Partner bij RSM Interaudit
Bedrijfsrevisor in 1993, van 2005 tot 2016 en sinds 2019 Raadslid en voorzitter
van de commissie SME/SMP van het IBR

Franse taalrol
Olivier de Bonhome (1963)
Graduat en comptabilité
Expert-comptable en 1992 et réviseur d’entreprises en 2000
Membre du Conseil de l’IRE et président de la Commission non-marchand
depuis 2019
Charles-Henri de Streel (1966)
Licencié en droit (UCL) et licencié en fiscalité (Vlerick Gent)
Reviseur Associé de C² SCRL
Réviseur d’entreprises en 1998, membre de la Commission contrôle de
qualité de 2013 à 2016 et trésorier/membre du Conseil de l’IRE depuis
2019
Xavier Doyen (1961)
Licencié en droit (UCL)
Partner de Mazars
Réviseur d’entreprises en 1990 et membre de la Commission de
surveillance de l’IRE de 1999 à 2016
Laura Guarino (1987)
Master en Gestion de l’entreprise (ICHEC)
Réviseur d’entreprises chez Vandelanotte depuis 2016
Membre de la Commission de stage et du Conseil des jeunes depuis 2019

Patricia Leleu (1969)
Licencié en sciences commerciales et financières (ICHEC)
Partner de KPMG Belgium
Réviseur d’entreprises en 1996, membre du Conseil depuis 2010 et
présidente de la Commission des Normes de l’IRE depuis 2013
Alexis Van Bavel (1969)
Ingénieur commercial et de gestion (UCL)
Partner de PwC Belgium
Réviseur d’entreprises en 2000, membre de la Commission contrôle de
qualité de 2013 à 2016 et membre du Conseil de l’IRE depuis 2020.
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Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) is de bij wet opgerichte beroepsorganisatie die de bedrijfsrevisor steunt in het
vervullen van zijn cruciale rol in het maatschappelijk en economisch bestel: deze van een financiële expert die door zijn
onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit een fundamentele schakel is in het creëren van economische stabiliteit en
vertrouwen van alle actoren. De belangrijkste opdrachten van het IBR zijn de dienstverlening aan, de permanente vorming en de
organisatie van de stage van de bedrijfsrevisor. Het beroep is onderworpen aan een extern onafhankelijk publiek toezicht, sinds
1 januari 2017 toegewezen aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, hetgeen rechtstreeks bijdraagt tot het
vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de financiële informatie van ondernemingen en organisaties.
De bedrijfsrevisor is de wettelijke auditor in België. Hij is een onafhankelijke expert ten dienste van ondernemingen, publieke
overheden en de non-profitsector. Zijn belangrijkste opdracht is de betrouwbaarheid te waarborgen van de (geconsolideerde)
jaarrekening, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en
de resultaten van de onderneming. De ongeveer 1.070 bedrijfsrevisoren oefenen (wettelijke) controleopdrachten uit en voeren,
mits het naleven van strikte onafhankelijkheidsregels, advieswerk uit.
Naast het bewaken van de kwaliteit van de jaarrekening heeft de wetgever hem ook nog tal van andere opdrachten in de
levenscyclus van de ondernemingen toevertrouwd en treedt hij in situaties met uiteenlopende en tegenstrijdige belangen op als
onafhankelijke scheidsrechter. Door in alle onafhankelijkheid en in het algemeen belang te werken, creëert hij zowel bij klanten
als bij de belanghebbenden het noodzakelijke vertrouwen. Betrouwbare informatie en vertrouwen is een eerste en
noodzakelijke voorwaarde voor economische groei en welvaart.
www.ibr-ire.be - info@ibr-ire.be

