
 
 

MEDEDELING 1 2017/14 VAN HET INSTITUUT VAN DE 

BEDRIJFSREVISOREN 

 

De Voorzitter 

 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 

sg@ibr-ire.be AVD/svds - 18/12/2017 

 

 

Geachte Confrater, 

 

 

Betreft:  Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR 

 

 

In toepassing van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 2 heeft het 

College van toezicht op de bedrijfsrevisoren beslist dat de bedrijfsrevisoren 

en de bedrijfsrevisorenkantoren jaarlijks aan het College informatie moeten 

meedelen betreffende hun organisatie, hun controle-opdrachten, hun audit- en 

non audit honoraria. 

 

Deze informatie moet op jaarbasis verzameld worden en afsluiten op 

31 december van ieder jaar, ongeacht de datum van afsluiting van het boekjaar 

van het kantoor. De informatie moet voortaan worden ingebracht via een 

specifieke webapplicatie, “Auditors Annual Cartography” genaamd, die door 

het College in samenspraak met het IBR werd ontwikkeld en waaraan 

momenteel de laatste hand wordt gelegd. Bijkomende informatie over deze 

webapplicatie is beschikbaar op de website van het College, dat momenteel 

ook informatiesessies organiseert over dit onderwerp.  

 

Deze inzameling van informatie voegt de voormalige jaarlijkse mededeling en 

het aangifteformulier ter berekening van de veranderlijke bijdrage (verklaring 

op eer) samen en vervolledigt deze. Het College heeft ons geïnformeerd dat 

de informatie met betrekking tot het kalenderjaar 2017 uiterlijk op 

20 februari 2018 moet worden ingevuld in de “Auditors Annual 

Cartography”. 

  

                                                           
1 Het Instituut ontwikkelt door middel van mededelingen 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. 
2 Art. 55. “Het College kan, ten aanzien van de bedrijfsrevisoren of het Instituut, de regels vastleggen inzake de 

verslaggeving die periodiek of systematisch aan het College moet worden overgemaakt in verband met de activiteiten 
onder zijn toezicht. De betrokken personen of entiteiten zijn verplicht om deze informatie of documenten aan het 

College over te maken binnen de termijn en in de vorm bepaald door het College.” 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/12/07/2016011493/justel#Art.54
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/12/07/2016011493/justel#Art.56


 
 

 

Het is van belang dat het IBR toegang heeft tot deze informatie, niet alleen 

voor de berekening van de bijdragen maar eveneens voor de goede werking 

van de Stagecommissie en in het bijzonder voor de analyse van het profiel van 

kandidaat-stagemeesters. De Stagecommissie moet immers kunnen nagaan of 

kandidaat-stagemeesters op jaarbasis minstens duizend uren revisorale 

opdrachten met een voldoende diversiteit kunnen aanbieden aan hun stagiairs. 

Deze informatie laat aan het IBR bovendien toe  om een globaal inzicht te 

verwerven in de evolutie van het beroep, hetgeen belangrijk is om de belangen 

van de leden in de toekomst te kunnen blijven verdedigen. 

 

Overeenkomstig artikel 31 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot 

vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR3 en na overleg met 

het College, heeft de Raad beslist dat de bedrijfsrevisoren en de 

bedrijfsrevisorenkantoren dezelfde informatie die ze zullen inbrengen in de 

webapplicatie “Auditors Annual Cartography” eveneens aan het IBR dienen 

te bezorgen en dit uiterlijk op 20 februari 2018. Om redenen van 

administratieve vereenvoudiging kunnen de bedrijfsrevisoren(kantoren) deze 

informatie aan het IBR overmaken door in de webapplicatie de optie 

“overdracht informatie aan het IBR” te selecteren, waardoor de informatie 

automatisch via e-mail naar het IBR zal worden verzonden.  

 

De verplichtingen ten aanzien van het IBR inzake de indiening van de 

jaarlijkse mededeling en de verklaring op eer komen door de voormelde 

procedure te vervallen. De jaarlijkse mededelingen met betrekking tot de 

boekjaren die in de loop van 2017 (vόόr 31 december) werden afgesloten, 

moeten niet meer worden ingediend en worden vervangen door het gebruik 

van de nieuwe webapplicatie. De reeds ingediende jaarlijkse mededelingen 

zullen buiten beschouwing gelaten worden.  

 

Ik wens tot slot te benadrukken dat het IBR de aldus verkregen informatie 

strikt vertrouwelijk zal behandelen en dat deze informatie enkel toegankelijk 

zal zijn voor de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van 

de bijdragen en de organisatie van de stage.  

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 

                                                           
3 Art. 31. “§ 1. De bedrijfsrevisoren brengen het Instituut op de hoogte van de opdrachten die zij uitvoeren of hebben 

uitgevoerd in het kader van hun beroepsactiviteit. (…) 
§ 3. De Raad bepaalt de vorm, de gedetailleerde inhoud en de periodiciteit van de informatie bedoeld in de eerste en 

de tweede paragraaf.” 
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