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MEDEDELING1  2020/10 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be MB/CDH/jv 06.05.2020 

Geachte Confrater, 

Betreft: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en ICCI 

Aangezien ook de bedrijfsrevisoren financiële moeilijkheden kunnen ondervinden 
door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), besliste het IBR enkele 
maatregelen te nemen om het beroep te ondersteunen bij de betaling van de 
bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI. 

Het IBR heeft volgende steunmaatregelen genomen om enigszins extra financiële 
ademruimte te creëren voor de bedrijfsrevisoren, zijnde de verlenging van 
de betalingstermijnen van de facturen voor de bijdragen als volgt:  

- Saldo van de veranderlijke bijdrage 2019: verlenging tot 31 juli 2020 in de
plaats van 31 mei 2020 (evenals voor het minimum forfaitair
kostenbedrag, indien van toepassing);

- ICCI-bijdragen 2020: verlenging tot 31 augustus 2020 in de plaats van
30 juni 2020;

- Voorschot op de veranderlijke bijdragen 2020 (deel 1 en 2): facturatie na
de algemene vergadering van het IBR op 18 september 2020, met
toekenning van een betaaltermijn tot 30 november 2020 (in de plaats van
30 juni 2020 voor deel 1 en 15 september 2020 voor deel 2);

- Vaste bijdrage 2020 (1e en 2e semester 2020): facturatie na de algemene
vergadering van het IBR op 18 september 2020, met toekenning van een
betaaltermijn tot 31 december 2020 (in de plaats van 30 juni 2020 voor de

1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut 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. 
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vaste bijdrage 1e semester 2020 en 30 september 2020 voor de vaste 
bijdrage 2e semester 2020). 

 
Deze maatregelen hebben tot doel de financiële gevolgen van het Covid-19 virus 
zoveel mogelijk te verzachten. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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