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Betreft: Actualisatie van de gegevens opgenomen in het openbaar register met betrekking tot
uw erkenninl! door de FSMA en/of de NBB

Dit bericht is gericht aan de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de
bedrijfsrevisorenkantoren die over een erkenning door de FSMA en/of de NBB beschikken.

Gegevens opgenomen in het openbaar register met betrekking tot de inschrijving bij
bevoegde Belgische autoriteiten

De bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of bedrijfsrevisorenkantoor) die ingeschreven is bij een
bevoegde Belgische autoriteit dient deze informatie spontaan aan de Raad van het IBR mee te
delen. De Raad voegt voormelde informatie toe aan het dossier dat op naam van de
bedrijfsrevisor is geopend, zoals bepaald in artikel 14, § 1 van het koninklijk besluit van
30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register.

In de praktijk beschikt de bedrijfsrevisor over de mogelijkheid om de inschrijving bij een
bevoegde Belgische autoriteit te melden via het elektronische actualisatieformulier van de
registergegevens van de bedrijfsrevisor (voor natuurlijke personen stap 5 "Dossiergegevens" en
voor bedrijfsrevisorenkantoren stap 8 "Dossiergegevens" van het betreffende formulier). Daartoe
kan in het formulier de bevoegde autori teit waarbij men ingeschreven is, worden geselecteerd,
evenals de erkenning waarover men beschikt.
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Erkenningsreglementen NBB en FSMA

Recentelijk wijzigden evenwel de erkenningsreglementen van de NBB en de FSMA.

Thans zijn volgende twee erkenningsreglementen van kracht:
- het reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de
erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen (reglement NBB);
- het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013
betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van
een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van
instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
(reglement FSMA).

Het reglement van de NBB voorziet in twee afzonderlijke erkenningen met name:
- een erkenning voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen;
- een erkenning voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij verzekeringsondernemingen.

Het reglement van de FSMA voorziet in slechts één enkele erkenning met name een erkenning
voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij een instelling onder toezicht (te lezen als
"instelling onder toezicht van de FSMA").

Actualisatie van de gegevens opgenomen in het openbaar register met betrekking tot de
inschrijving bij Belgische autoriteiten

Het actualisatieformulier dat tot voor kort van toepassing was voorzag, voor wat de inschrijving
bij de NBB en FSMA betreft, volgende keuzemogelijkheden:

Voor wat de NBB betreft:
Nationale Bank van België.

Voor wat de FSMA betreft:
Financiële ondernemingen;
Instellingen voor collectieve belegging;
Verzekeringsondernemingen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;
Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Daar het actualisatieformulier niet meer in overeenstemming was met de bestaande NBB en
FSMA erkenningen werd het actualisatieformulier aangepast.

Zo voorziet het huidige actualisatieformulier de mogelijkheid, voor wat de erkenningen door de
NBB betreft, aan te duiden of de bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon ofbedrijfsrevisorenkantoor)
over een erkenning voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen
beschikt dan wel over een erkenning voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij
verzekeringsondernemingen. Voor wat de FSMA betreft voorziet het actualisatieformulier enkel
nog in de mogelijkheid aan te duiden of de bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of
bedrijfsrevisorenkantoor) al dan niet door de FSMA is erkend daar onder meer de afzonderlijke
erkenningen voor instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor
bedrijfspensioenvoorzieningen werden afgeschaft.
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De erkenningen die in het verleden werden aangemeld, maar op heden niet meer van toepassing
zijn, dienen door de bedrijfsrevisoren te worden afgemeld. Tevens dienen de bedrijfsrevisoren
die erkenningen waarover zij ingevolge de nieuwe erkenningsreglementen beschikken toe te
voegen aan hun dossiergegevens gebruik makend van het aangepaste actualisatieformulier
openbaar register.

Naar aanleiding van voormelde aanpassingen aan het elektronische actualisatieformulier voor de
bedrijfsrevisoren, beschikbaar via het e-loket van het IBR, verzoeken wij u, als bedrijfsrevisor
natuurlijk persoon of als voornaamste contactpersoon van een bedrijfsrevisorenkantoor om uw
register- en dossiergegevens na te kijken en te actualiseren.

Met confraternele groeten,

Daniel KROES
Voorzitter IBR
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Frank VERHAEGÉN
Voorzitter JREFI
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