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(1) Update dossiergevens bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon) 
 

• Meld u aan op het Extranet met uw gebruikersnaam en wachtwoord;  
• Klik op ‘E-loket’ en ga naar de rubriek ‘gegevens’ – ‘persoonlijk dossier’;  

 
 Het ‘Formulier bijwerking door de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen van de gegevens 

en bescheiden in het kader van de actualisering van het openbaar register en het dossier 
van de bedrijfsrevisoren’ wordt geopend.  
 

• Doorloop de verschillende stappen van het elektronisch formulier en pas indien nodig de 
gegevens aan;  

• In de laatste stap - stap 6 van het formulier - krijgt u een volledig overzicht van de 
dossiergegevens. Onderaan deze pagina dient u de verklaring « Ik bevestig dat bovenstaande 
gegevens correct zijn » aan te vinken en nogmaals uw gebruikersnaam en wachtwoord in te 
vullen.  
 

 
 

• Klik op verzenden.  

Indien de update en/of de bevestiging van de gegevens correct is uitgevoerd, verschijnt de laatste 
datum van actualisering op de startpagina van het e-loket (in de linkertabel voor de natuurlijke 
personen). 
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(2) Update dossiergegevens bedrijfsrevisorenkantoor (rechtspersoon) 
 

• Meld u aan op het Extranet met uw gebruikersnaam en wachtwoord;  
• Klik op ‘E-loket’ en ga naar de rubriek ‘gegevens’ – ‘kantoren’;  
• Klik op het formulier ‘Bijwerking door de bedrijfsrevisorenkantoren van de gegevens en 

bescheiden in het kader van de actualisering van het openbaar register en het dossier van de 
bedrijfsrevisoren’;  

• Doorloop de verschillende stappen van het elektronisch formulier en pas indien nodig de 
gegevens met betrekking tot het bedrijfsrevisorenkantoor aan;  

• In de laatste stap - stap 9 van het formulier - krijgt u een volledig overzicht van de 
dossiergegevens. Onderaan deze pagina dient u de verklaring « Ik bevestig dat bovenstaande 
gegevens correct zijn » aan te vinken en nogmaals uw gebruikersnaam en wachtwoord in te 
vullen.  
 

 
 

• Klik op verzenden. 

Indien de update en/of de bevestiging van de gegevens correct is uitgevoerd, verschijnt de 
laatste datum van actualisering op de startpagina van het e-loket (in de rechtertabel voor de 
bedrijfsrevisorenkantoren). 
 

 
 


