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Om toegang te verkrijgen tot FiMiS moet elke gebruiker over een persoonlijk certificaat beschikken. 

U hebt daarvoor de keuze uit de volgende opties: 

 GlobalSign Personal 3 (http://www.globalsign.be); 

 Isabel (http://www.isabel.be); 

 uw elektronische identiteitskaart (e-ID) (http://eid.belgium.be). 
 

Opgelet: 

 Voor uw Isabel-kaart en uw e-ID hebt u een kaartlezer nodig; 

 Voor uw e-ID moet u de e-ID software downloaden (http://eid.belgium.be). 

 

Een persoonlijk toegangscertificaat wordt u toegekend door een daartoe gemachtigde derde partij.  

Als u het certificaat eenmaal hebt aangekocht, moet u het installeren op de pc waarop u FiMiS gaat 
gebruiken. Volg hiervoor de instructies van de verstrekker. 

Wenst u hierover meer informatie, dan kan u terecht bij de verstrekker van het certificaat. 

Een certificaat is strikt persoonlijk, wat betekent dat elke gebruiker een eigen toegangscertificaat 
moet hebben. 

 

http://www.globalsign.be/
http://www.isabel.be/
http://eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/
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U hebt toegang tot FiMiS via de website van het College. 

 

 

Als er op uw pc verschillende certificaten zijn geïnstalleerd, vraagt het systeem welk 
toegangscertificaat u wilt gebruiken: 

 uw e-ID: klik op het certificaat Citizen CA xxxx en vervolgens op OK; 

 een ander certificaat: klik op het certificaat en vervolgens op OK. 

 

 

Als u uw Isabel-kaart of e-ID gebruikt, vraagt het systeem u om uw code in te geven. 

 

Tik uw code in en klik op OK. 

Opgelet: u moet uw PIN-code of Isabel-code ingeven, niet de activatiecode die het College u heeft 
bezorgd. 
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U bent nu geïdentificeerd als gebruiker met een geldig toegangscertificaat. Als de onderstaande 
pagina niet verschijnt, is er iets fout gelopen bij de installatie van het certificaat. Neem in voorkomend 
geval contact op met de Service Desk van de FSMA (+32 2 220 53 88 of fimis@fsma.be). 

 

De taalkeuze bepaalt de taal waarin u zal werken. U kan deze later nog wijzigen.  

 

mailto:fimis@fsma.be
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 Vul uw identificatiegegevens in. Dit hoeft u maar eenmaal te doen. 

 Klik op ‘Register’. 

 Vervolgens wordt FiMiS opgestart. 
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Als u zich voor het eerst aanmeldt op FiMiS, moet u de activatiecode gebruiken die het College u heeft 
gegeven. 

 

 

Uw activatiecode wordt automatisch gekoppeld aan uw toegangscertificaat zodat u uw activatiecode 
niet meer hoeft te gebruiken bij een volgende aanmelding. 

U komt vervolgens terecht op de homepage van FiMiS. 

Voorbeeld: 

 

 

 

Wanneer u zich een volgende keer aanmeldt, volstaan stap 1 en 2 (zie hoofdstuk II. Eerste gebruik van 
FiMiS) om rechtstreeks de FiMiS-homepage te bereiken. 
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Op de pagina ‘My eDossier’ krijgt u een overzicht van de dossiers waartoe u toegang hebt, alsook 
een aantal kerngegevens van deze dossiers. 

De pagina bestaat uit 2 luiken: 

- Dossiers: alle entiteiten waarvoor u bent aangesteld als contactpersoon; 

- Surveys: alle rapporteringverplichtingen van deze entiteiten. 

 

Figuur 1: My eDossier 

 

 

 
 

Een Survey (of ‘enquête’) is een verplichte rapportering voor een gecontroleerde entiteit. 

Met de functie “Snelfilters” (zie figuur 1) krijgt u zicht op alle Surveys of kan u inzoomen op slechts 
één type Survey waarvoor u bent aangesteld als contactpersoon. 

Bij een Survey hoort de volgende informatie: 

 Dossier: het gaat om de bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of bedrijfsrevisorenkantoor) 
die de informatie moet rapporteren 

 Survey: het gaat om de code van de Surveys, namelijk CTRCSR (m.a.w. de Auditors Annual 
Cartography) 

 Lifecycle: het gaat om de voortgang van de rapportering. Er zijn twee opties mogelijk: 
o Open: de Survey is open en kan worden ingevuld of aangevuld 
o Closed: de Survey is gesloten en kan niet meer worden gewijzigd 

 State: het gaat om de staat van de rapportering. De mogelijke staten zijn: 
o Initial: de Survey is leeg, er is nog geen enkel gegeven ingevoerd 
o Error: de ingevoerde gegevens bevatten (kritieke) fouten in één of meer secties 

van de Survey. Zolang die fouten niet zijn rechtgezet, kan u de Survey niet 
indienen (‘submit’) 

o Ok: alle gegevens die zijn ingevoerd in de verschillende secties voldoen aan de 
validatieregels 

 Period: het gaat om de periode waarop de rapportering betrekking heeft 

 Deadline: het gaat om de uiterste datum voor het indienen van de gegevens 

 

 

c 
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De CTRCSR Survey is onderverdeeld in vier secties: 

• Sectie 1: Identificatie van de kennisgever 
• Sectie 2: Samenstelling van de kennisgever 
• Sectie 3: Werkzaamheden van de kennisgever 
• Sectie 4: Hangende gerechtelijke, tuchtrechtelijke en/of administratieve geschillen 

 

Figuur 2: Lijst van de secties in de CTRCSR Survey 

 

 

Elke sectie bevat de volgende informatie: 

 Status: het gaat om de staat van de rapportering. De mogelijke staten zijn:   
o Initial: de sectie is leeg, er is nog geen enkel gegeven ingevoerd 
o Error: de gegevens die in deze sectie zijn ingevoerd, bevatten (kritieke) fouten. 

Zolang die fouten niet zijn rechtgezet, kan u de Survey niet indienen (‘submit’) 
o Ok: alle gegevens die zijn ingevoerd in de sectie voldoen aan de validatieregels 

 Periode: het gaat om de periode waarop de rapportering betrekking heeft  

 Deadline: het gaat om de uiterste datum voor het indienen van de gegevens 

 Ontvangen: het gaat om de datum waarop de gegevens in deze sectie zijn ingevoerd 
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Om de gegevens via een interactief formulier in te voeren, klik op de Survey of rechtstreeks op de 
gewenste sectie (zie figuur 2 hierboven) en vul de gevraagde gegevens in. 

Eenmaal de Survey geopend, hoeft u niet meer terug te keren naar het vorige scherm om naar een 
andere sectie te gaan. De lijst met secties blijft beschikbaar in het linkervenster op uw scherm (zie 
figuur 3). 

Figuur 3: De lijst met secties is beschikbaar in het linkervenster 

 

 

U kan in elke Sectie slechts de omkaderde cellen invullen. De andere cellen zijn vergrendeld.  

Navigeren binnen een Sectie (tabel) kan u met de muis of met de Tab-toets. 

 

Mogelijks moet u verschillende soorten gegevens invoeren: 

 Bedragen: bedragen kunnen positief of negatief zijn en krijgen altijd twee cijfers na de 
komma. Merk op dat u voor de komma in decimale getallen, enkel de kommatoets op het 
letterklavier kan gebruiken. De kommatoets op het cijferklavier geeft een scheidingspunt voor 
duizendtallen. U mag zelf kiezen of u al dan niet een scheidingspunt gebruikt bij het invoeren 
van duizendtallen;  

 Getallen: getallen zijn altijd positief. Merk op dat u voor de komma in decimale getallen, enkel 
de kommatoets op het letterklavier kan gebruiken. De kommatoets op het cijferklavier geeft 
een scheidingspunt voor duizendtallen. U mag zelf kiezen of u al dan niet een scheidingspunt 
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gebruikt bij het invoeren van duizendtallen; 

 Percentages: percentages moeten als volgt worden ingevoerd: 7,2 betekent 7,20 %.  
Percentages kunnen positief of negatief zijn en krijgen altijd twee cijfers na de komma. Merk 
op dat u voor de komma in decimale getallen, enkel de kommatoets op het letterklavier kan 
gebruiken; 

 Tekst of karakterstring  

 Booleaanse variabelen: deze variabelen kunnen twee waarden aannemen: Ja of Nee; 

 Keuzelijst van waarden: de gebruiker kiest een waarde uit de lijst. Er zijn twee soorten lijsten: 

 Gesloten lijsten: de gebruiker is verplicht een bestaande waarde uit de lijst te kiezen; 

 Open lijsten: de gebruiker kan een bestaande waarde uit de lijst kiezen, maar als geen 
van de voorgedefinieerde waarden passend is, kan hij een andere waarde invoeren. 
Dit type lijst is niet van toepassing bij deze rapportering. 
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Met FiMiS kunnen bepaalde gegevens worden gedownload die de gebruiker bij de rapportering over 
het vorige boekjaar heeft ingevuld en ingediend.  

Voor de CTRCSR Survey, zijn dit de gegevens van hoofdstuk 3.2 ‘Detailinformatie over de wettelijke 
controleopdrachten van de jaarrekening’.  

Die gegevens downloaden kan eenvoudigweg door in het linkervenster op uw scherm te klikken op 
Load Last Approved Survey. 

 

Figuur 4: Load Last Approved Survey 

 

 

U krijgt de volgende boodschap: ‘Deze actie zal al de huidige waardes van de survey verwijderen. Bent 
u zeker?’. Klik op OK. 

Voor de CTRCSR Survey worden enkel de gegevens gedownload van hoofdstuk 3.2 ‘Detailinformatie 
over de wettelijke controleopdrachten van de jaarrekening’. Dit zal niets wijzigen aan de gegevens die 
u al zou hebben ingevuld in andere secties van de huidige Survey. Die worden niet gewist of 
overschreven. 

 

 
FiMiS laat toe om een volledige sectie ‘Nihil’ in te dienen. Het volstaat om bovenaan de Sectie het 
vakje ‘Nihil’ aan te klikken.  
 
Wat betreft Sectie 3 en 4, zou het kunnen dat de kennisgever geen informatie heeft om te rapporteren 
en de optie “Nihil” aanduidt. Hiermee verklaart de kennisgever niet te beschikken over te rapporteren 
gegevens voor de hoofdstukken van deze sectie(s). 

 

  



 
 

 

Congresstraat 12-14   1000 Brussel T +32 2 220 54 98 www.ctr-csr.be 

Figuur 5: Een volledige sectie leeg indienen (Nihil) 

 

 

 

Om gegevens op te slaan en te valideren, volstaat het te klikken op Valideren & Opslaan of Volgende. 

 Valideren & Opslaan: de gegevens worden opgeslagen en gevalideerd 

 Volgende: de gegevens worden opgeslagen en gevalideerd, en u gaat door naar de volgende 
sectie 
 

Valideren geldt altijd voor de algehele rapportering. Alle secties worden dus als één geheel 
beschouwd. Of de informatie geldig blijkt of niet, ze wordt altijd opgeslagen. 

Bij een foute validatie of bij een waarschuwing, verschijnt de vermelding ‘Validation report’ in het 
rood (zie figuur 6). U kan de details van de fout of waarschuwing raadplegen en printen. 

 

Figuur 6: Validation report 
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Als u elke sectie van de Survey volledig hebt ingevuld, moet u de rapportering nog goedkeuren en 
afsluiten. Klik hiervoor in het linkervenster op Submit the Survey (zie figuur 7). 

Deze actie is enkel mogelijk als uw antwoorden stroken met alle validatieregels die een ‘Error’ kunnen 
geven. 

Als u de rapportering hebt afgesloten, kan u ze niet meer aanpassen (tenzij op uitdrukkelijk en 
gemotiveerd verzoek aan het College). 

 

Figuur 7: Submit the Survey 

 

 

 

Met FiMiS kan u de gegevens van een Survey exporteren naar een PDF-, Excel- of XML-bestand dat u 
kan opslaan of printen. 

 

Figuur 8: Export Survey to PDF, Excel or XML 
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Deze actie betreft een alternatief voor de manuele invoer. Als de informatie die gevraagd wordt voor 
de Survey rechtstreeks uit uw informatiesysteem kan worden geëxtraheerd, kan u een standaard 
XML-formaat gebruiken om ze in te voeren in de Survey CTRCSR. 

Het XML-bestand moet voldoen aan de specificaties die worden beschreven in bijlage 1 van deze User 
Guide. 

 

 

Doorloop de volgende stappen om uw XML-bestand te uploaden: 

 In het veld SURVEYS: klik op XML-bestand (zie figuur 9); 

 Onder ‘Survey’: kies de Survey ‘Auditors Annual Cartography’; 

 Onder ‘Dossier’: kies de entiteit waarvoor u de gegevens uploadt; 

 Selecteer het XML-bestand in uw bestanden; 

 Klik op UPLOAD.  
 

Figuur 9: Import XML Files 

 

De aldus geüploade informatie wordt automatisch opgeslagen en gevalideerd. 

Als er een probleem is met de validatie, kan u via de optie ‘data entry’ nagaan om welke validatiefout 
het gaat en de gegevens zo nodig wijzigen (zie hoofdstuk IV.3 Gegevens opslaan en valideren). 

 

 
 

Informatie die via een XML-bestand wordt geüpload, is pas definitief als ze uitdrukkelijk is 
goedgekeurd via de actie ‘Submit the survey’ (zie hoofdstuk IV.5  De rapportering afsluiten -> ‘Submit 
the Survey’).  
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De hoofdstructuur van het XML-protocol ziet er als volgt uit: 

<?xml version="1.0" ?>  
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 

<Administration> 
... 
</Administration> 
<Report> 
... 
</Report> 
<Report> 
... 
</Report> 

</DeclarationReport> 
 

Het XML-protocol maakt gebruik van tags en ankers om de concepten af te bakenen.  

De beschrijving van een concept wordt afgebakend door een begin- en eindtag.  

Tabel 1 beschrijft de voornaamste tags die in het XML-protocol worden gebruikt.  

De tabel beschrijft voor elke tag of deze verplicht is en een of meerdere keren kan voorkomen.  

Op de volgende pagina's worden deze tags gedetailleerd beschreven. 

 

Tabel 1 - Beschrijving van de voornaamste XML-tags. 

Tag Description Mandatory /  
optional 

Occurrence 

DeclarationReport Root of basiselement van een 
XML-bestand 

Verplicht Uniek 

Administration Beschrijving van de algemene 
context van de reporting 

Verplicht Uniek 

Report Deel over de eigenlijke 
gegevens 

Verplicht Meervoudig 

 

1. <DECLARATIONREPORT>  

Deze tag is de root of het basiselement van een XML-bestand en komt slechts eenmaal voor. De 
huidige waarde van dit attribuut is http://onegate.eu/2010-01-01 

 

  

http://onegate.eu/2010-01-01
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2. <ADMINISTRATION> 

Deze tag beschrijft de identificatie van de rapporterende entiteit door middel van haar 
ondernemingsnummer. 

<Administration creationTime="2010-01-05T13:06:44.418+01:00"> 

<From declarerType="KBO">0100200300</From> 

<To>FSMA</To> 

<Domain>EXC</Domain> 

<Response feedback="true"> 

<Email>a.declarer@companies.be</Email> 

<Language>EN</Language> 

</Response> 

</Administration> 

 

3. <REPORT> 

... 

- <Report code="CTRCSR" date="2017-09"> 

- <Data form="CTRCSR2"> 

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">2000</Dim>  

  <Dim prop="COL">010</Dim>  

  <Dim prop="VALNUM">3</Dim>  

</Item> 

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">2200</Dim>  

  <Dim prop="COL">010</Dim>  

  <Dim prop="KEY">1</Dim>  

  <Dim prop="VALSTRING">A66666</Dim>  

    </Item> 

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">2200</Dim>  

  <Dim prop="COL">020</Dim>  

  <Dim prop="KEY">1</Dim>  

  <Dim prop="VALSTRING">XYZ</Dim>  

    </Item> 

- <Item> 
   … 

</Item> 

- <Item> 
  … 

    </Item> 

 

- <Data form="CTRCSR3"> 

… 

 

file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml
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De hoofding dient de surveycode en de betrokken periode van de rapportering te bevatten, zoals 
hieronder aangegeven: 

<Report code="CTRCSR" date="2017-09" > 

... 

</Report > 

 

De tag Data bevat de eigenlijke informatie van elke sectie: 

<Data form="CTRCSR2" > 

<Item> 

... 

</Item> 

... 

<Item> 

... 

</Item> 

</Data > 

 

De code van de sectie is opgenomen in de property form. 

Elke item-tag bestaat uit een code en de waarde van de informatie, te rapporteren overeenkomstig 
haar type. 

 

De alfanumerieke gegevens worden gekoppeld aan de VALSTRING-eigenschap. 

Concreet moet het volgend formaat worden gebruikt: 

 

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">2200</Dim>  

  <Dim prop="COL">010</Dim>  

  <Dim prop="KEY">1</Dim>  

  <Dim prop="VALSTRING">A66666</Dim>  

    </Item> 

  

file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/ExchangeOffices/FIMIS_EXCHANGE_OFFICES_20_2015-12-31_KBO_0000000099_Sample.xml


 
 

 

Congresstraat 12-14   1000 Brussel T +32 2 220 54 98 www.ctr-csr.be 

Eigenschap Omschrijving Waardedomein 

RUB Code van de rubriek Lijst van de in de tabellen vermelde codes  

COL Code van de kolom Lijst van de in de tabellen vermelde codes 

VALNUM Gegevens van het type Numeriek Getal, Bedrag of Percentage 

VALSTRING Gegevens van het type Tekst String/Text 

KEY De volgorde in een lijst Integer 

 

NB: De eigenschap KEY moet worden gebruikt om de volgorde in een lijst aan te duiden. Dit houdt in 
dat alle elementen van eenzelfde lijn hetzelfde volgordenummer zullen hebben. Dat nummer is 
incrementeel van 0 tot n. 

 

Voorbeeld voor de vierde lijn voor drie verschillenden kolommen (100, 130 en 140) bij vraag 3200. 

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">3200</Dim>  

  <Dim prop="COL">100</Dim>  

  <Dim prop="KEY">3</Dim>  

  <Dim prop="VALSTRING">XYW</Dim>  

  </Item> 

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">3200</Dim>  

  <Dim prop="COL">130</Dim>  

  <Dim prop="KEY">3</Dim>  

  <Dim prop="VALNUM">160500.00</Dim>  

  </Item> 

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">3200</Dim>  

  <Dim prop="COL">140</Dim>  

  <Dim prop="KEY">3</Dim>  

  <Dim prop="VALNUM">14200.00</Dim>  

  </Item> 

 

De numerieke gegevens worden gekoppeld aan de VALNUM-eigenschap. 

Getallen zijn steeds positieve gehele getallen. 

Bedragen zijn decimale getallen die positief of negatief kunnen zijn. Het decimale scheidingsteken dat 
u dient te gebruiken, is een punt. 

Percentages zijn decimale getallen die positief of negatief kunnen zijn. Ook hier worden de decimalen 
gescheiden door een punt. 

  

file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/IRE/XML/CTRCSR_SampleXML_DummyKBO.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/IRE/XML/CTRCSR_SampleXML_DummyKBO.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/IRE/XML/CTRCSR_SampleXML_DummyKBO.xml
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Percentages moeten op de volgende manier worden ingevoerd: 

150% = 1.5 

8,74% = 0.0874 

-5% = -0.05 

 

De gegevens van het type ‘Lijst’ worden gekoppeld aan de VALLIST-eigenschap. De vermelde waarde 
is de code van het geselecteerde element. In onderstaand voorbeeld wordt de code 100 gebruikt voor 
“Andere vennootschap” bij vraag 3200, kolom 50. 

Voorbeeld: 

      - <Item> 
  <Dim prop="RUB">3200</Dim>  

  <Dim prop="COL">050</Dim>  

  <Dim prop="KEY">2</Dim>  

  <Dim prop="VALLIST">100</Dim>  

</Item> 

 

De gegevens van het type ‘Booleaanse variabelen’ (Ja/Neen) worden gekoppeld aan de VALBOOL-
eigenschap. De enige mogelijke waarden zijn nul en één: 

0 voor Neen 
1 voor Ja 
 

Voorbeeld:  

- <Item> 
  <Dim prop="RUB">3210</Dim>  

  <Dim prop="COL">070</Dim>  

  <Dim prop="KEY">1</Dim>  

  <Dim prop="VALBOOL">1</Dim>  

  </Item> 

 

* * 
* 

 

file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/IRE/XML/CTRCSR_SampleXML_DummyKBO.xml
file://///prod/dfs/mng/users/home/Boulvain/IRE/XML/CTRCSR_SampleXML_DummyKBO.xml

