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Overzicht administratieve verplichtingen t.o.v. het IBR / ICCI.  
 
Hierna kunt u een chronologisch overzicht terugvinden van jaarlijks terugkerende administratieve verplichtingen t.o.v. het IBR of het ICCI waaraan de 
bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en/of bedrijfsrevisorenkantoren onderworpen zijn. Dit overzicht dient louter als geheugensteun teneinde de nodige 
acties te kunnen inplannen in uw agenda.  
 

Type document Referentie-

jaar 

Uitvoerings-

periode 

Deadline Verplicht voor 

Revisor 

A-nummer 

 

Verplicht voor 

Revisorenkantoor 

B-nummer 

Verplicht voor 

netwerk 

N-nummer 

Document 

(link website) 

Aangifte voor de 

berekening van de 

veranderlijke bijdragen 

2015 Febr. 2016 20/2/2016 X X  E-mail en e-

loket (rubriek 

formulieren) 

Saldo van de 

veranderlijke bijdrage 

2015 Maart 2016 

 

betaalbaar binnen de maand na 

de door de penningmeester 

toegezonden oproep 

 

X 

 

Voor aangifte ≠ 0 

X 

 

Voor aangifte ≠ 0 

 Factuur 

Aanvullend minimum 

forfaitair kostenbedrag 

2015 April 2016 betaalbaar binnen de maand na 

de door de penningmeester 

toegezonden oproep 

X 

 

Voor aangifte ≠ 0 

 

EN 

 

Indien vaste + 

variabele bijdrage < 

5.000 € 

X 

 

Voor aangifte ≠ 0 

 

EN 

 

Indien vaste + 

variabele bijdrage < 

5.000 € 

X 

 

Voor aangifte ≠ 0 

 

EN 

 

Indien vaste + 

variabele bijdrage 

voor netwerk 

< 5.000 € 

 

Factuur 

Voorschot op de 

veranderlijke bijdrage 

2016 Mei 2016 Eerste helft betaalbaar binnen 

de maand na de door de 

penningmeester toegezonden 

oproep 

Resterende deel vóór 15 

september 

X 

 

Voor aangifte ≠ 0 

X 

 

Voor aangifte ≠ 0 

 Factuur 

Betaling vaste bijdragen 

1
e
 semester 

2016 Mei / Juni 

2016 

betaalbaar binnen de maand na 

de door de penningmeester 

toegezonden oproep 

X 

Tenzij betaling via 

kantoor  

(B-nummer) 

  Factuur 
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Type document Referentie-

jaar 

Uitvoerings-

periode 

Deadline Verplicht voor 

Revisor 

A-nummer 

 

Verplicht voor 

Revisorenkantoor 

B-nummer 

Verplicht voor 

netwerk 

N-nummer 

Document 

(link website) 

ICCI-bijdrage 2016 Mei / Juni 

2016 

betaalbaar binnen de maand 

na de toegezonden oproep 

X 

Tenzij betaling via 

kantoor  

(B-nummer) 

  Factuur 

Betaling vaste bijdragen 

2
de

 semester 

2016 Sept. / Okt.  

2016 

betaalbaar binnen de maand 

na de door de penningmeester 

toegezonden oproep 

X 

Tenzij betaling via 

kantoor  

(B-nummer) 

  Factuur 

Jaarlijkse mededeling –  

B-nummer 

Boekjaar 

kantoor 

 6 maanden na afsluiting 

boekjaar 

 X  e-loket 

Jaarlijkse mededeling –  

A-nummer 

 Indien niet 

verbonden aan een 

kantoor 

Boekjaar N 

 

 30.06/N+1 X 

 

   e-loket 

Jaarlijkse mededeling –  

A-nummer 

 Natuurlijke persoon, 

werknemer, vennoot 

of bestuurder van 

een revisoren-

kantoor 

   Vrijgesteld vanaf 

datum van dit 

statuut 

   

Jaarlijkse mededeling –  

A-nummer 

 Natuurlijke persoon, 

Anderszins 

verbonden aan een 

revisorenkantoor 

Boekjaar N 

 

  X   e-loket 

Jaarlijkse mededeling –  

A-nummer 

 Natuurlijke persoon, 

tijdelijk verhinderd 

   Vrijgesteld vanaf 

datum van dit 

statuut 

   

Jaarlijkse mededeling –  

A-nummer 

 Natuurlijke persoon, 

vrijwillig beperkt 

   X   e-loket 
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Type document Referentie-

jaar 

Uitvoerings-

periode 

Deadline Verplicht voor 

Revisor 

A-nummer 

 

Verplicht voor 

Revisorenkantoor 

B-nummer 

Verplicht voor 

netwerk 

N-nummer 

Document 

(link website) 

Jaarlijkse mededeling –  

A-nummer 

 Natuurlijke persoon, 

wettelijk beperkt 

   Vrijgesteld vanaf 

datum van dit 

statuut 

   

Online mandaatmelding N/A  Binnen de maand na 

aanvaarding 

X   Online via 

e-loket 

Kopie verslagen single 

audit 

  Na aflevering verslag X   Brief of mail 

Cfr. 

Omzendbrief 

2012/10 

Kopie verslagen 

Autonoom 

GemeenteBedrijf 

  Na aflevering verslag X   Brief of mail 

Cfr. 

Mededeling 

2014/09 

Permanente vorming 

status 

2015 Maart 2016 31/03/2016 X   Online via e-

loket 

 


