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MEDEDELING1  2021/12 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   MB/AC/JL    29/06/2021  
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Openbaar register – Nieuwe aan te vullen rubrieken 
 
 
Het openbaar register van het IBR wordt geregeld door de wet van 7 december 
2016, alsook door het Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de 
toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en de 
registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. 
 
De Raad van het IBR heeft beslist om een aantal nieuwe rubrieken in het openbaar 
register op te nemen, waarvan sommige nog moeten worden aangevuld. 
 
Deze vermeldingen betreffen met name het e-mailadres en het 
ondernemingsnummer.  
 
De woorden "in voorkomend geval", opgenomen in de artikelen 12 en 13 van het 
Koninklijk besluit van 21 juli 2017, moeten inderdaad worden begrepen als "indien 
het geval zich voordoet". Met andere woorden, als de bedrijfsrevisor een e-
mailadres gebruikt, een website heeft, deel uitmaakt van een netwerk, enzovoort, 
moeten deze vermeldingen in het openbaar register worden opgenomen. Het is 
geen optie om deze gegevens in het openbaar register op te nemen, maar een 
verplichting.   
 
Wat de e-mailadressen betreft, zijn voortaan twee afzonderlijke velden voorzien: 
het ene betreft het "algemene" e-mailadres en het andere het specifieke e-
mailadres voor bankbevestigingen. Het is echter mogelijk in beide velden 
hetzelfde adres in te voeren. Dit stelt ons in staat de overeenkomst met Febelfin 

 
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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betreffende de bankbevestigingen af te ronden. Om deze bankbevestigingen te 
kunnen versturen, moeten de banken het referentie-e-mailadres voor elk lid 
kunnen vinden uit een betrouwbare bron, zoals het openbaar register.  
 
Voorlopig wordt standaard uw e-mailadres gebruikt dat u gebruikt om in te loggen 
op het Revinet-portaal, maar u hebt nu één maand de tijd om deze velden 
desgewenst aan te passen, voordat ze zichtbaar worden in het openbaar register.  
 
Daarna kunt u ze natuurlijk op elk moment wijzigen vanuit het Revinet-portaal: 
 
Het betreft de velden ‘Publieke e-mail’ en ‘Publieke e-mail bankbevestigingen’: 

 
Wat de kantoren betreft, geven we voortaan een overzicht van alle 
bedrijfsrevisoren per ‘vestiging in België’ (om na te gaan wie waar werkt) en hun 
respectieve ondertekeningsbevoegdheden (artikel 13, 4° van het Koninklijk besluit 
van 21 juli 2017).  
 
Wij nodigen u dan ook uit zo spoedig mogelijk in te loggen op het Revinet-portaal 
om de gegevens die op u betrekking hebben te controleren en zo nodig aan te 
vullen. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
 

mailto:info@ibr-ire.be
https://portal.ibr-ire.be/
https://portal.ibr-ire.be/
https://portal.ibr-ire.be/

