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MB/CDH/AVD 20/03/2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Aangifte ter berekening van de veranderlijke bijdrage 2017 

De huidige communicatie betreft enkel de bedrijfsrevisoren, natuurlijke personen, 
die: 

- in 2017 honoraria ontvangen hebben die onderworpen zijn aan de bijdragen
van het IBR;

- en die geen logingegevens hebben ontvangen tot het FiMiS-systeem
(Auditors Annual Cartography).

Zoals reeds gemeld in mededeling 2017/14 van het IBR, heeft in toepassing van 
artikel 55 van de wet van 7 december 2016 2 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 worden ingebracht via een specifieke webapplicatie, “Auditors 
Annual Cartography” genaamd, die door het College in samenspraak met het IBR 
werd ontwikkeld, waarbij de bedrijfsrevisoren omwille van administratieve 
vereenvoudiging over de mogelijkheid beschikken om de informatie die ze zullen 
inbrengen in de webapplicatie “Auditors Annual Cartography” eveneens aan het 
IBR te bezorgen, zodat dit niet meer afzonderlijk dient te gebeuren. 

Voormelde inzameling van informatie voegt de voormalige jaarlijkse mededeling en 
het aangifteformulier ter berekening van de veranderlijke bijdrage samen en 
vervolledigt deze.  

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.” 



 
 
We wensen er echter de aandacht op te vestigen dat het IBR in het verleden aan alle 
bedrijfsrevisoren, zowel de natuurlijke personen als de bedrijfsrevisorenkantoren, 
verzocht om het aangifteformulier ter berekening  
 
van de veranderlijke bijdrage over te maken. Voor de indiening van de “Auditors 
Annual Cartography” is evenwel niet voorzien dat alle bedrijfsrevisoren over login-
gegevens beschikken om een aangifte in te dienen. Het College voorzag immers in 
eerst instantie enkel een login voor bedrijfsrevisoren die worden verondersteld een 
aangifte te zullen indienen die verschillend is van nul.  
 
Bedrijfsrevisoren die bijgevolg niet over login-gegevens beschikken, doch 
honoraria die onderworpen zijn aan IBR-bijdragen of commissarismandaten 
per jaareinde aan te geven hebben en waarbij voormelde gegevens bovendien 
nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een aangifte via de Auditors 
Annual Cartography, dienen het College te verzoeken om een login te bekomen 
om de Auditors Annual Cartography alsnog in te vullen.  
 
Verder verwijzen we hiervoor naar de Circulaire 2017/01 van het College van 
Toezicht op de Bedrijfsrevisoren van 18 december 2017 betreffende de Auditors 
Annual Cartography (https://www.fsma.be/nl/circulaires-en-mededelingen). 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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