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Inleiding

Medio 2001 gaat de Raad van het IBR

wens om het verschil qua statuut van

over tot de inrichting van een Helpdesk

de verstrekte adviezen te benadrukken.

op zijn zetel. Dit initiatief heeft tot doel

Dankzij deze stichting worden op een

de confraters daadwerkelijk steun te

autonome wijze antwoorden opgesteld

geven wanneer zij, in het kader van hun

die niet het officieel standpunt van de

professionele activiteiten, worden ge-

Raad van het IBR vertegenwoordigen.

confronteerd met problemen van juri-

Het laatstgenoemde kan enkel via de

dische of technische aard, waarvoor zij

officiële organen van het IBR, met name

elders geen advies kunnen vinden.

de Raad of, in voorkomend geval, het
Uitvoerend comité worden ingewonnen.

In 2006 neemt de Raad van het IBR
de beslissing om de activiteiten van

Aldus wordt de stichting “Informatie-

de Helpdesk onder te brengen in een

centrum voor het Bedrijfsrevisoraat

aparte juridische structuur, onder de

– Centre d’information du Révisorat

vorm van een private stichting. Deze

d’entreprises” opgericht in het najaar

activiteitoverdracht is te wijten aan de

van 2006.
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Opdrachten
en geschiedenis
van het ICCI

In de loop van de voorbije jaren hebben

van het IBR ressorteren onder de ver-

vele confraters reeds een beroep ge-

antwoordelijkheid van de Raad van het

daan op de Helpdesk van het ICCI.

IBR en worden bijgevolg door het IBR
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zelf uitgegeven.
Sinds 1 oktober 2017 is de “Helpdesk”
gereorganiseerd in 3 review teams:

Sinds 2010 is het ICCI de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift TAA (Tax,

1. Juridische en deontologische vragen:

Audit & Accountancy).

H. Olivier, M. De Wolf en L. Ostyn;
2. Boekhoudkundige vragen:

Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de

M. Mannekens, R. Verheyen en

organisatie van de voorheen door het

T. Carlier;

IBR georganiseerde seminaries voor be-

3. Normatieve (ISA-) vragen:

drijfsrevisoren en ook voor iedereen die

J. Vandernoot, D. Schockaert en

geïnteresseerd is (100 sessies per jaar,

L. Tydgat (plaatsvervanger:

50 in het Nederlands en 50 in het Frans).

Y. Verdoodt)
Sinds midden 2012 is het ICCI lid – sinds
Daarnaast heeft de Stichting tot doel

2016 ook bestuurder – van de vzw Stich-

onder haar eigen verantwoordelijk-

ting.be, Belgische Federatie van Filantro-

heid objectieve en wetenschappelijke

pische Stichtingen en Silver sponsor van

informatie over vraagstukken die het

de vzw Women on Board.

bedrijfsrevisoraat aanbelangen te verstrekken. De Stichting verzorgt de pu-

Tevens verzorgt het ICCI sinds 2015 de

blicatie van de vroegere Studies IBR. De

organisatie van de ook voorheen door

“institutionele” publicaties van het IBR,

het IBR georganiseerde infosessies en

zoals het Vademecum en het Jaarverslag

studiedagen.
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Boodschap van
de Voorzitter
Het ICCI informeert op omstandige wijze over
de toepassing van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)

De wet van 23 maart 2019 tot invoering

de gecontroleerde entiteit. De vrijheid

van het Wetboek van vennootschappen

van de commissaris inzake communica-

en verenigingen (WVV) en houdende

tie is in vele gevallen beperkt door het

diverse bepalingen (BS 4 april 2019) be-

wettelijk en normatief kader waarbinnen

oogt het Belgisch vennootschapsrecht

hij handelt. Tevens dwingt de complexi-

grondig te hervormen en is op 1 mei

teit van het onderwerp waarover wordt

2019 in werking getreden.

gecommuniceerd tot nuancering en
fijnzinnige formulering. Dit alles leidt tot

In de loop van 2019 publiceerde het

soms moeilijk te doorgronden teksten;

ICCI, ontmoetingsplaats bij uitstek van

het volstaat bij wijze van voorbeeld te

het auditberoep met de academische

verwijzen naar de meest recente versie

wereld, twee standaard (Guaranteed Peer

van de commissarisverklaring.

Reviewed Content - GPRC) publicaties over
de bedrijfsrevisor en het nieuwe WVV,

Dit alles neemt niet weg dat het de be-

waarin niet alleen bijdragen van univer-

doeling moet zijn dat de communicatie

sitaire docenten werden voorgesteld,

duidelijk, to the point en in functie van

maar waarvan ook het voorwoord werd

de bestemmeling zou moeten zijn. De

geschreven door professoren-experten

uitdaging voor de bedrijfsrevisor bestaat

aangesteld door Minister van Justitie

erin een kwalitatief hoogstaande com-

Koen Geens voor de hervorming van het

municatie te garanderen, zowel schrif-

vennootschapsrecht.

telijk als mondeling. Communicatie is
immers het eindproduct en voor de bui-

Het eerste boek behandelt de verhou-

tenwereld vrijwel het enige echt tastbare

ding van de commissaris met de andere

onderdeel van een revisorale opdracht.

organen of comités van de gecontroleerde entiteit. In zijn hoedanigheid van

Het tweede boek bespreekt de nieuwe

controleorgaan van de onderneming

en aangepaste bijzondere opdrachten

dialogeert de commissaris met verschil-

van de bedrijfsrevisor in het WVV en

lende organen en comités die meestal

bevat een vennootschapsrechtelijke

intern, maar ook extern kunnen zijn aan

en normatieve analyse van deze op-
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drachten. De nieuwe en aangepaste

inbrengen in BV’s en in CV’s, de inbreng

zen. Dit is aanzienlijk minder dan de

inzake antiwitwassen en een compen-

opdrachten in vennootschappen wor-

in nijverheid, de bestuurdersaansprake-

voorgaande jaren, maar de verwachting

dium antiwitwassen, voorbeelden van

den uitvoerig besproken: de inbreng in

lijkheid, de nettoactief- en liquiditeitstest

leeft dat dit slechts stilte voor de storm

bevestigingsbrieven - gemeenschappelij-

natura, de nettoactief- en liquiditeitstest,

in de BV en de CV en de fiscale impact

is, aangezien de dwingende bepalingen

ke norm controle van KMO’s, voorbeeld

de vrijwillige ontbinding, de omzetting,

van het WVV. Consulteer voor een

van het WVV – en de aanvullende bepa-

van opdrachtbrief - ISA 210, commis-

de belangconflicten, het interimdividend

overzicht de speciale webpagina met

lingen voor zover de statuten deze niet

sarisverslagen, modelverslag over de

en de opdrachten verbonden met de

een compilatie van de artikelen uit TAA

uitsluiten – met ingang van 1 januari

geconsolideerde jaarrekening van de

beoordeling dat de financiële en boek-

gewijd aan de hervorming van het ven-

2020 op de op 1 mei 2019 bestaande

politieke partij, modelbrief voor het

houdkundige gegevens getrouw en

nootschaps- en verenigingsrecht: https://

vennootschappen, verenigingen en stich-

verlenen van toegang tot de werkdocu-

voldoende zijn. Verder komen ook de

www.icci.be/nl/actualiteit/actualiteiten-de-

tingen van toepassing zijn geworden.

menten van de voorganger, Pack Petites

nieuwe en aangepaste opdrachten in

tail-page/wvv-compilatie-van-taa-artikelen.

(I)VZW’s en stichtingen aan bod en wordt

Entités - Kleine Entiteiten (PE-KE) versie
Ten slotte stelt het ICCI te downloaden

4.0 en Case Study.

afgesloten met een bespreking van de

Het ICCI organiseerde ook een semi-

modeldocumenten op zijn website ter

afgeschafte opdrachten.

nariecyclus WVV bestaande uit de vol-

beschikking. Deze modeldocumenten

In 2019 werd Revidocs ontworpen. Dit is

gende vier seminaries: algemene be-

hebben tot doel om de bedrijfsrevisoren

een gebruiksvriendelijk computerhulp-

Deze publicatie bevat het standpunt

ginselen en structuur, overgangsrecht,

praktische werkinstrumenten te bieden

middel ter vergemakkelijking van het

van de respectieve auteurs op 20 okto-

governance (incl. aansprakelijkheid en

voor de uitvoering van hun opdrachten

opstellen van diverse documenten, in

ber 2019. Toekomstige rechtspraak of

belangenconflicten) bepalingen, nieuwe

of hun interne organisatie. Deze werkin-

het Nederlands en het Frans, zoals het

rechtsleer zullen mogelijk bijkomende of

en aangepaste bijzondere opdrachten

strumenten zijn dus modellen of voor-

commissarisverslag of een verslag van

andere accenten leggen in een materie

in de BV/CV en de NV, (I)VZW’s en stich-

beelden die moeten worden aangepast

niet-bevinding.

die ruimte laat voor interpretatie.

tingen: integratie en nieuwe opdrachten

aan elke afzonderlijke situatie.

voor de bedrijfsrevisor en de gewijzigde

Het uitvoeren van voormelde meervou-

Ook in het Tijdschrift Tax Audit &

geschillen- en nietigheidsregeling in ven-

In 2019 werden de volgende modeldo-

dige vaktechnische ondersteuningsop-

Accountancy (TAA) werd in 2019 heel wat

nootschappen.

cumenten gepubliceerd: modellen van

dracht van het ICCI ten behoeve van de

aandacht besteed aan de hervorming

bijzonder bestek – commissarismandaat,

bedrijfsrevisoren in de uitoefening van

van het vennootschaps- en verenigings-

In 2020 zal er opnieuw een WVV-cyclus

tools voor een efficiënte ISA-audit, hand-

hun beroep vormt een continue maar

recht, met name de implicaties van het

plaatsvinden.

boek intern kwaliteitsbeheersingssys-

immer verrijkende uitdaging ten dienste

teem (ISQC-1 en wet van 7 december

van bedrijfsrevisoren en stakeholders!

Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de opdrachten van de

In 2019 verstrekte het ICCI als compe-

2016) - v 0.4-versie 2019, modelversla-

commissaris bij vennootschappen, de

tentie- en documentatiecentrum ten

gen prudentiële rapportering NBB en

afschaffing van de controle van quasi-

dienste van de auditpraktijk 89 advie-

FSMA, handleiding interne procedures

Lieven Acke - Voorzitter ICCI
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Raad van Bestuur
Voorzitter: Lieven Acke (Bedrijfsrevisor)
Ondervoorzitter: Henri Olivier (Prof. Em. Dr. ULiège)
Bestuurders: Pierre P. Berger (Erebedrijfsrevisor),
Herman Braeckmans (Prof. Em. Dr. UAntwerpen),
Diane Breesch (Prof. Dr. VUB-Bedrijfsrevisor),
Ignace De Beelde (Prof. Dr. UGent), Yves De Rongé
(Prof. Dr. UCLouvain), Charles-Henri De Streel (vanaf
1 juni 2019), Ann Gaeremynck (Prof. Dr. KULeuven),
Faska Khrouz (Prof. Dr. ULB), Marleen Mannekens
(Bedrijfsrevisor), Eric Mathay (Bedrijfsrevisor) (tot 31
mei 2019), Jacques Vandernoot (Bedrijfsrevisor) en
Gisèle Vandeweerd (Bedrijfsrevisor)
Algemeen afgevaardigde:
Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist)
Wetenschappelijke medewerkers:
Steven De Blauwe, Camille Luxen (vanaf 1 februari
2019) en Dounia Smeyers (tot 15 februari 2019)
De Raad van Bestuur is in 2019 viermaal samen
gekomen.
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Helpdesk –
Review teams
Samenstelling Review teams

Het ICCI geeft op een autonome wijze,

Deze adviezen vertegenwoordigen dus

volledig onafhankelijk met betrekking

niet noodzakelijk het standpunt van de

tot het IBR, antwoorden op vragen ge-

Raad van het IBR. Het formeel stand-

Voorzitter:

steld door bedrijfsrevisoren, evenals

punt van het IBR kan inderdaad enkel

Lieven Acke (Bedrijfsrevisor)

op vragen gesteld door derden, met

via de officiële organen, met name de

betrekking tot revisorale opdrachten,

Raad of, in voorkomend geval, het Uit-

behalve op litigieuze vragen, vragen van

voerend comité of de Juridische Com-

Henri Olivier (Eresecretaris-generaal IBR en Ondervoorzitter van het ICCI),

boekhoudkundige of fiscale aard, of nog

missie ingewonnen worden, een proce-

Michel De Wolf (Erevoorzitter IBR) en Luk Ostyn (Bedrijfsrevisor)

onduidelijke vragen. Enkel het College

dure die onvermijdelijk meer tijd vereist

van toezicht op de Bedrijfsrevisoren

om een antwoord te verschaffen.

Review team juridische en deontologische vragen:

Review team boekhoudkundige vragen:
Marleen Mannekens (Bedrijfsrevisor en bestuurder van het ICCI), Ria Verheyen (Bedrijfs-

is gemachtigd om klachten tegen be-

revisor) en Thomas Carlier (Specialist IFRS)

drijfsrevisoren te behandelen (art. 53,

Een selectie van de adviezen wordt re-

§ 2 van de wet van 7 december 2016). Er

gelmatig en thematisch op de website

wordt geen gevolg gegeven aan monde-

van het ICCI geplaatst. Om gebruik te

Review team normatieve en ISA-gerelateerde vragen:

linge vragen en evenmin aan vragen van

maken van deze dienst volstaat het om

Jacques Vandernoot (Bedrijfsrevisor en bestuurder van het ICCI),

studenten.

de vragenlijst in te vullen die online toe-

Dries Schockaert (Specialist ISA) en Lieven Tydgat (Eerste Auditeur-revisor Rekenhof)

gankelijk is. In 2019 werden er 89 advieDe Stichting beantwoordt vragen van

zen gegeven.

Wetenschappelijk secretariaat:
Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist), Steven De Blauwe en

bedrijfsrevisoren over IFRS, behalve
indien zij oordeelt dat de vraag een zeer

De lijst van de meest relevante adviezen

hoge graad van complexiteit omvat (bij-

gegeven in 2019 die werden gepubli-

voorbeeld complexe vraagstukken met

ceerd op de website van het ICCI zijn

betrekking tot de toepassing van IAS 39).

opgenomen in bijlage (cf. bijlage 1).

Camille Luxen (vanaf 1 februari 2019) en Dounia Smeyers (tot 15 februari 2019).
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Think tank
SEC 2010

De oprichting van de think tank Europees Stelsel van de Rekeningen (ESR)
2010 is in eerste orde gemotiveerd
door de wens van het ICCI om op een
proactieve, snelle en doeltreffende wijze
kennis op te bouwen en over te dragen
in verband met ESR 2010 in functie van
de gebruikers.

• De gesprekspartner zijn voor de gebruikers van ESR 2010;
• De (audit)risico’s van de ESR 2010cyclus in kaart brengen;
• Het aangaan van contacten met andere belanghebbenden;
• Het overlegorgaan zijn voor ICCI-opleidingen en studiedagen over ESR 2010;
en

De think tank ESR 2010 zal:
• Kennisopbouw en -overdracht van

• Het forum vormen voor een eventuele
verdere verfijning en update van het

ESR 2010 bevorderen in functie van de

boek ICCI 2014-3 Europees Stelsel van

gebruikers;

Rekeningen (ESR) rapportering en revisorale controle.
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Publicaties
Sinds 2007 publiceert de Stichting jaar-

In 2019 werden er twee publicaties uit-

lijks meerdere standaardwerken. De

gegeven (cf. bijlage 2):

“institutionele” publicaties van het IBR,

• De commissaris en de andere organen of

zoals het Vademecum en het Jaarverslag

comités van de gecontroleerde entiteit,

van het IBR, die ressorteren onder de

2019, nr. 1

verantwoordelijkheid van de Raad van
het IBR, worden evenwel door het IBR

• Nieuwe en aangepaste opdrachten van
de bedrijfsrevisor in het WVV, 2019, nr. 2

Samenstelling van de Commissie Publicaties
Voorzitter: Lieven Acke (Bedrijfsrevisor)
Leden: Ann Gaeremynck (Prof. Dr. KULeuven), Pierre. P Berger (Erebedrijfsrevisor),
Herman Braeckmans (Prof. Em. Dr. UAntwerpen), Ignace De Beelde (Prof. Dr. UGent) en
Yves De Rongé (Prof. Dr. UCLouvain)

zelf uitgegeven.
Secretariaat: Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist), Steven De Blauwe, Camille Luxen
De bedrijfsrevisoren en stagiairs kunnen

(vanaf 1 februari 2019) en Dounia Smeyers (tot 15 februari 2019).

alle ICCI-publicaties op de website in
PDF-formaat downloaden.
In 2019 is de Commissie Publicaties
van het ICCI tweemaal samengekomen,
waarbij volgende onderwerpen werden
behandeld:
• evaluatie van de publicatie 2019; en
• planning van de publicaties 2020.
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Samenvatting van de in 2019
verschenen boeken

belanghebbende partijen (cliënten,

de entiteit. Zijn verhouding ermee wordt

beoordeling dat de financiële en boek-

leveranciers, investeerders, bankiers,

in dit boek omstandig toegelicht.

houdkundige gegevens getrouw en

publieke overheden, personeel) om een

voldoende zijn, met name de wijziging

onafhankelijke dienstverlening te bieden

van rechten verbonden aan soorten

De commissaris en de andere
organen of comités van de
gecontroleerde entiteit

met hoogstaande toegevoegde waarde

aandelen, de uitgifte van nieuwe aande-

en van algemeen belang met het oog

Nieuwe en aangepaste opdrachten
van de bedrijfsrevisor in het WVV

op een versterking van het noodzakelijk

Auteurs: C. Balestra, S. De Blauwe,

inschrijvingsrechten en de beperking of

Auteurs: L. Acke, P. Comhaire,
S. DE Geyter, I. DE Poorter, P.A. Foriers,

vertrouwen in een goed functionerend

R. Ghysels, C. Luxen, F. Maillard, M.

opheffing van het voorkeurrecht.

economisch stelsel.

Mannekens en E. Vanderstappen

R. Houben, D. Lambrecht, D. Lhoste, H.

De voornaamste doelstelling van zijn

Dit boek behandelt de nieuwe en aange-

opdrachten in (I)VZW’s en stichtingen

Olivier, A. Streel, N. Tissot en

tussenkomst als commissaris bestaat

paste opdrachten die aan bedrijfsrevisor

aan bod: de vrijwillige ontbinding en

D. Willermain

erin de transparantie en de betrouw-

worden toevertrouwd door het Wetboek

vereffeningen in één akte in (I)VZW’s, de

C. Fornoville, A. François, J.-M. Gollier,

len en van converteerbare obligaties en

Verder komen de nieuwe en aangepaste

baarheid van de financiële overzichten

van vennootschappen en verenigingen

belangenconflicten in grote VZW’s en

Deze publicatie behandelt de verhou-

te waarborgen, waarvan de gebruikers

(WVV) en bevat een vennootschapsrech-

stichtingen, de fusie en splitsing en de

ding van de commissaris met andere

verwachten dat die een getrouw beeld

telijke en normatieve analyse van deze

omzetting waarvan ten minste één van

organen of comités van de gecontroleer-

geven van het vermogen, van de finan-

opdrachten.

de partijen een VZW of stichting is. De

de entiteit.

ciële toestand en de resultaten van de
onderneming.

De bedrijfsrevisor vervult een opdracht

publicatie sluit af met een bespreking
Achtereenvolgens worden de volgen-

van de afgeschafte opdrachten: de qua-

de opdrachten in vennootschappen

si-inbreng in de BV en de CV, de doel-

van algemeen belang en is onontbeerlijk

In zijn hoedanigheid van controleorgaan

besproken: de inbreng in natura, de

wijziging en de kapitaalverhoging in de

voor de goede werking van de econo-

van de onderneming, dialogeert de com-

nettoactief- en liquiditeitstest, de vrij-

NV ten gevolge van een conversie van

mie. Hij stelt zijn deskundigheid, zijn

missaris met verschillende organen en

willige ontbinding, de omzetting, de

converteerbare obligaties in aandelen of

professionalisme en zijn waarden ten

comités die meestal intern, maar ook

belangconflicten, het interimdividend

van een inschrijving op aandelen.

dienste van zijn cliënten en van alle

extern kunnen zijn aan de gecontroleer-

en de opdrachten verbonden met de
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Tax, Audit & Accountancy
Het tijdschrift Tax, Audit & Accountancy (TAA) is een informatief tijdschrift over het
bedrijfsrevisoraat. Het bevat een editoriaal van de Voorzitter van het IBR, een woord
van de Hoofdredacteur, evenals diepgaande artikels over en voor bedrijfsrevisoren

TAX, AUDIT &
ACCOUNTANCY

59

NR
N°

JAARGANG 13 / 13e ANNEE
JUNI / JUIN 2018
4X/JAAR / 4X/AN

interessante onderwerpen en semestrieel een verzameling van de activiteiten en
informatie van het IASB. Het wordt verspreid onder alle bedrijfsrevisoren, erebedrijfsrevisoren, stagiairs, openbare besturen en decision makers met een interesse voor de
domeinen van de fiscaliteit, de audit en de accountancy, alsnog aan de leden van de
academische wereld die onderwijzen in deze materie.
Sinds 2010 is het ICCI de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift TAA.
Alle TAA-nummers die sinds 2010 verschenen zijn, kunnen eveneens door elke geïnteresseerde vanaf de website van het ICCI worden gedownload en vanaf midden 2014 is
TAA helemaal digitaal gegaan vanaf nummer 43.
In 2019 zijn er vier nummers uitgegeven.

Rondetafel: Rekeningen en audit van de openbare sector
Table ronde: Comptabilité et audit du secteur public
 Impact van Big Data analyse op de auditaanpak
 La loi anti-blanchiment fait peau neuve
 Structures de gouvernance de la SA dans le projet de CSA
 Analyse Tuchtrechtspraak IBR medio 2015 – medio 2017
 Loi portant réforme du droit de l’entreprise

INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT
CENTRE D’INFORMATION DU REVISORAT D’ENTREPRISES

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Institut des Réviseurs d’Entreprises
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Samenstelling van het Redactiecomité TAA
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De lijst van de verschenen artikels is opgenomen in bijlage 3. De auteurs van de gepubliceerde bijdragen in 2019 zijn:

Hoofdredacteur:
Michel De Wolf (Voorzitter, Hoogleraar UCLouvain-ULiège)

– Johan Barros, Senior Policy Advisor of Accountancy Europe
– Virginie Beumier, Avocat

Leden van het redactiecomité:

– Marc Bihain, Secretary General of the Belgian Institute of Registered Auditors (IBR-IRE)

Lieven Acke (Bedrijfsrevisor) (vanaf 1 oktober 2019) Pierre P. Berger (Docent KULeuven,

– Hilde Blomme, Deputy CEO Accountancy Europe, Registered Auditor IBR-IRE

Erebedrijfsrevisor), Thomas Carlier (docent ICHEC), Thierry Dupont (bedrijfsrevisor),

– Rudi Braes, Vice-Chair of EY EMEIA (Ernst & Young Europe, Middle East, India and Africa),

Ann Jorissen (Hoogleraar UAntwerpen) Pascal Minne (Emeritus hoogleraar ULB Solvay

Partner of Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Ernst Reviseurs D’Entreprises, Bedrijfsrevisor

Business School), Fernand Maillard (bedrijfsrevisor) (vanaf 1 oktober 2019),

(Belgian registered auditor).

Dries Schockaert (Dr.VUB), Dirk Smets (tot 30 september 2019) en Christoph Van Der Elst

– Thomas Carlier, Partner, Head of the Brussels IFRS Centre of excellence, Deloitte

(Hoogleraar UGent, Tilburg Universiteit)

– Stefanie Ceustermans Professor Social sciences & Solvay Business School, Department
Business (BUSI), Accountancy & Auditing

Redactiesecretariaat:

– Steven De Blauwe, Adviseur Juridische Zaken IBR, Wetenschappelijk Medewerker ICCI

Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist), Steven De Blauwe, Camille Luxen (vanaf 1 februari

– Mathieu De Waele Master student Social sciences & Solvay Business School, Department

2019) en Dounia Smeyers (tot 15 februari 2019)

Business (BUSI), Accountancy & Auditing
– Michel De Wolf, Hoofdredacteur van TAA, Erevoorzitter van het IBR, hoogleraar
UCLouvain-Uliège
– Patrick De Wolf, Avocat, maître de conférences UCL
– Hans De Wulf, Professor, Financial Law Institute, UGent
– Thierry Dupont, President (at the time of the round table) of the Belgian Institute of
Registered Auditors (IBR-IRE), Partner of RSM Belgium
– Fouad Elouch, IFRS and reporting expert
– Harry everaerts – Partner of Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Ernst Reviseurs
D’Entreprises, Bedrijfsrevisor (Belgian registered auditor).
– Marleen Mannekens Bedrijfsrevisor, Voorzitter van de werkgroep Bijzondere
opdrachten IBR, Bestuurder ICCI
– Tom Meuleman, Voorzitter van het IBR
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– Edelfried schneider – President of Accountancy Europe (at the time of the round table),
CEO and Partner of HLB Dr. Dienst & Partner GmbH & Co. KG, Koblenz, Germany;
Honorary Professor at the Hochschule Koblenz (University of Applied Sciences),
Wirtschaftsprüfer (German public auditor) and Steuerberater (German tax advisor).
– Yvan Stempnierwsky, Advocaat aan de Balie van Brussel en de Balie van Luxemburg,
Lector aan de Université catholique de Louvain
– Renaud Thonet, Avocat, Assistant à l’ULB
– Erwin Vanderstappen, Diensthoofd Juridische zaken IBR, Algemeen afgevaardigde
ICCI, Bedrijfsjurist
– Sandrine Van Bellinghen, Delegate general for European and International Affairs IBRIRE, Bedrijfsjurist
– Christoph Van Der Elst, Prof. dr. Universiteit Gent, Faculteit Recht en Criminologie,
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
– Tom Van Havermaet, Director, member of the Brussels IFRS Centre of excellence, Deloitte
– Véronique Weets, FSMA
– Marleen Willekens (Chair), Full professor of Accounting and Auditing and Vice dean for
research of the Faculty of Economics and Business (FEB) at KU Leuven. Part-time research
professor at BI Norwegian Business School (Oslo).
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Revidocs

Tools voor een efficiënte ISA-audit

https://revidocs.icci.be/default.aspx

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/
modeldocumenten/modeldocumenten-de-

Revidocs: tool voor het genereren van

tail-page/tools-voor-een-effici-nte-isa-audit

een commissarisverslag
Samen met de Commissie Normen van
Revidocs is een gebruiksvriendelijk com-

het IBR ontwikkelt de werkgroep “ISA en

puterhulpmiddel dat is ontworpen ter

ISQC 1” een aantal tools gericht op het

vergemakkelijking van het opstellen van

vergemakkelijken van de implementatie

diverse documenten, in het Nederlands

van een efficiënte ISA-audit binnen de

en het Frans, zoals het commissarisver-

bedrijfsrevisorenkantoren.

slag (art. 3:75 WVV) met hetzij een goedkeurend, hetzij een aangepast oordeel,

Het doel is om de bedrijfsrevisoren

en de opdrachtbrief.

richtlijnen en modellen van werkdocumenten aan te bieden per thema.

In de eerste fase, gelanceerd in maart
2019, maakt de tool Revidocs het mo-

Alle tools zijn gebaseerd op de docu-

gelijk om voor verschillende onderne-

mentatie beschikbaar op de website van

mingsvormen een commissarisverslag

het IBR of van de Nederlandse Beroeps-

op te stellen waarin een goedkeurend

organisatie van Accountants (NBA) en

oordeel tot uitdrukking wordt gebracht.

op de bij onze confraters vastgestelde

Op basis van een aantal antwoorden

praktijk. Zij beogen doeltreffendheid en

op vooraf gestelde vragen wordt het

tijdsbesparing, kortom efficiëntie, en

voorbeeld van commissarisverslag auto-

kunnen facultatief door de bedrijfsre-

matisch gegenereerd volgens het model

visorenkantoren worden gebruikt.

opgenomen in de bijkomende norm
(herzien in 2018).

Er dient evenwel te worden gewezen op
het feit dat de bedrijfsrevisoren die van

Revidocs is enkel toegankelijk voor be-

deze tools gebruik willen maken, deze

drijfsrevisoren.

eerst zorgvuldig moeten aanpassen aan
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elke specifieke situatie, aangezien deze

Christophe Remon, Jean-Benoît Ronse

opdrachtgerichte kwaliteitsbeoor-

de verwijzingen naar het W. Venn.; en

op zich niet de overeenstemming met

Decraene, Wendy Saman, Jan Smits, Jan

deling en monitoring van het intern

opmerkingen ontvangen van bedrijfs-

de ISA’s waarborgen.

Van Brabant, Kim Van Loon, Jacques Van-

kwaliteitsbeheersingssysteem: heeft

revisoren.

dernoot

en bijgestaan door Stéphanie

vooral een impact op de sole practi-

Quintart en Roby Fele, personeelsleden

tioner, om te verduidelijken dat de

telkens wanneer een tool wordt gefina-

van het IBR. Verder hebben ook Freddy

verantwoordelijke van het monito-

liseerd.

Caluwaerts en Inge Saeys hun mede-

ringsproces geen bedrijfsrevisor hoeft

werking verleend aan de uitwerking van

te zijn, maar dat de Raad van het IBR

Pack Petites Entités - Kleine
Entiteiten (PE-KE) versie 4.0 en Case
Study

deze tools.

dit wel aanbeveelt;

http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

Deze webpagina zal worden bijgewerkt

De eerste gepubliceerde tool, bedoeld
om de bedrijfsrevisor te helpen bij het

• de standpunten en beslissingen geno-

bepalen van de materialiteit die op zijn
dossier van toepassing is, werd uitgewerkt met behulp van meer bepaald de
Rekentool Materialiteit zoals opgenomen

UPDATE handboek intern
kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1
en wet van 7 december 2016) v 0.4-versie 2019

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

men door het College van toezicht op

tail-page/pack-petites-entites-kleine-entitei-

de bedrijfsrevisoren met betrekking

ten-pe-ke

tot ISQC 1;
• de wijzigingen in de anti-witwaswetge-

In het kader van het begeleidingsplan

ving (aanpassing van de norm met be-

bij de norm van 10 november 2009

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

trekking tot de wet van 18 september

houdende de toepassing van de ISA’s in

De werkgroep heeft geopteerd voor een

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

2017 betreffende anti-witwassen (die

België en dankzij de uitstekende grens-

Excel-tool zodat de bedrijfsrevisoren deze

tail-page/update-handboek-intern-kwali-

lopende was op het ogenblik van de

overschrijdende interinstitutionele sa-

in hun werkdossiers kunnen integreren

teitsbeheersingssysteem-isqc-1

publicatie van dit handboek) en publi-

menwerking met het Franse Compagnie

catie in 2019 van de handleiding inter-

Nationale des Commissaires aux Comptes

op de website van de NBA.

en aanpassen al naargelang de situatie.
Het handboek voor het intern kwaliteits-

ne procedures inzake antiwitwassen):

(CNCC) heeft het Instituut van de Be-

De volgende tools die op deze webpagi-

beheersingssysteem heeft als doelstelling

schrapping van het hoofdstuk met be-

drijfsrevisoren (IBR) het akkoord beko-

na zullen worden opgenomen, hebben

de kantoren een nuttig werkinstrument

trekking tot de anti-witwaswetgeving

men om het door de CNCC ontwikkelde

betrekking op de Gegevensgerichte cij-

inzake kwaliteitsbeheersing aan te reiken

en verwijzing naar het handboek met

Pack PE version ISA aan te passen aan

feranalyses en de Controlestrategie uit

en dit aan de hand van een groot aantal

interne procedures met betrekking tot

het Belgisch wet- en regelgevend kader.

te voeren in het licht van de IT-omgeving

checklists en concrete voorbeelden.

de anti-witwaswetgeving, aanpassing

Hiervoor werd beroep gedaan op het

van de referenties en de tekst waar

Informatiecentrum voor het Bedrijfsre-

nodig;

visoraat (ICCI).

van de gecontroleerde entiteit.
De update is bedoeld om rekening te
De werkgroep, voorgezeten door Noëlle

houden met:

Lucas, is samengesteld uit de volgende

• Het advies 2019/04 van het IBR:

leden: Chantal Bollen, Guy Cox,

ISQC-1 en wet van 7 december 2016:

• het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen: verwijzingen naar

Het Pack Petites Entités – Kleine Entiteiten

het WVV werden toegevoegd naast

(het “Pack PE-KE”) is een pakket hulp-
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van de ISA’s en van bijkomende norm bij

Modelverslagen prudentiële
rapportering NBB - versie 12
september 2019 (update)

structureren, in het kader van de in

de in België van toepassing zijnde ISA’s

http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

België van toepassing zijnde ISA’s en de

(verslag conform art. 144/148 W. Venn.),

modeldocumenten/modeldocumenten-detail-page/modelverslagen-nbb-update

middelen (“tools”) voor de bedrijfsrevisor

met het oog op het identificeren van

2017/06 van 6 oktober 2017 inzake het

dat toelaat de te volgen stappen bij de

adequate en performante controlewerk-

ontwerp van norm inzake de toepassing

controle van een kleine entiteit (KE) te

zaamheden.

formalisering van de uitgevoerde werk-

Commissarisverslagen

de aandacht van de bedrijfsrevisoren ge-

zaamheden te vergemakkelijken. Het

http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

vestigd op het belang van het in aanmer-

Pack PE-KE richt zich derhalve enkel tot

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

king nemen van beide ontwerpnormen.

de bedrijfsrevisoren.

tail-page/commissarisverslagen
Gezien het belang om aan de bedrijfsre-

portering van de erkende revisoren ten

Het Pack PE-KE is een aanvulling op de

Het boek houdt rekening met de wet-

visoren de elektronische versie van dit

behoeve van de NBB.

door het ICCI uitgewerkte ISA checklists.

en regelgeving en normen, alsook met

boek ter beschikking te stellen, wordt

Er werd evenwel op toegezien dat de

de vertaling van de nieuwe en herziene

dit boek opgesteld in een “voorlopige

Deze modelverslagen werden opgesteld

relevante gegevens van de ICCI checklists

ISA’s naar het Nederlands en het Frans,

word-versie”. Een eerste voorlopige

met behulp van de werkgroepen van

in de Belgische versie van het Pack PE-KE

bijgewerkt tot 19 februari 2019. Dit boek

versie werd gepubliceerd in maart 2018.

IREFI (Instituut van de Revisoren Erkend

werden opgenomen.

houdt bijgevolg nog geen rekening met

Deze werd geactualiseerd in maart 2019

voor de Financiële Instellingen) en het

het Wetboek van vennootschappen en

naar aanleiding van de goedkeuring van

wetenschappelijk Secretariaat. Deze ver-

verenigingen van 23 maart 2019.

de twee voormelde normen.

slagen worden geregeld geactualiseerd,

sing van het Pack PE-KE V4.0. In het Pack

De norm (herzien in 2018) inzake de

Op het ogenblik van de elektronische

of regelgeving. De meest recente versie

werd ook een overzicht opgenomen van

toepassing in België van de nieuwe en

publicatie van het boek in maart 2019,

van de modelverslagen wordt hieronder

wijzigingen vanaf versie 1 tot en met de

herziene ISA’s en de bijkomende norm

was het Wetboek van vennootschappen

meegegeven. Er is eveneens een versie

actuele versie 4 .

(herzien in 2018) bij de in België van

en verenigingen, aangenomen door de

(track changes) die verschillen aanduidt

toepassing zijnde ISA’s werden goedge-

Kamer van Volksvertegenwoordigers op

met de vorige versie.

Het ICCI wenst eveneens een voorbeeld

keurd door de Hoge Raad voor de Eco-

28 februari 2019, nog niet in werking ge-

van een fictief auditdossier (“Case Study

nomische Beroepen (HREB) en de mi-

treden. De finale en gedrukte versie van

De modelverslagen worden enkel en

BP 2018”) ter beschikking te stellen van

nister van Economie. Met de publicatie

dit boek zal hieraan worden aangepast.

alleen voor illustratieve doeleinden ver-

de bedrijfsrevisoren. Diverse concrete

van het bericht inzake de goedkeuring

strekt. Het is onmogelijk alle feiten te

voorbeelden van het controleproces

in het Belgisch Staatsblad van 12 maart

beschrijven waarmee de erkende reviso-

werden hierin uitgewerkt, hoofdzakelijk

2019 zijn deze normen in werking getre-

ren bij het opstellen van hun verslagen

aan de hand van het Pack PE-KE (V4.0)

den. Het IBR had reeds, via het advies

rekening dienen te houden. De erkende

De gebruiksbepalingen geven nadere

Het gaat om de ontwerp-modelverslagen in het kader van de prudentiële rap-

bv. naar aanleiding van wijzigende wet-

toelichting bij de inhoud en de toepas-
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revisoren zullen een beroep moeten

de certificeringsopdracht van de jaarre-

fening gevoerd over de meest geschikte

Het gaat om de ontwerp-modelversla-

doen op hun professionele oordeels-

kening. Aan de hand van deze documen-

gunningscriteria die naast het prijscrite-

gen in het kader van de prudentiële rap-

vorming om te bepalen welk oordeel tot

ten zal de cliënt voor elke fase van de

rium dienen te worden voorzien voor de

portering van de erkende revisoren ten

uitdrukking dient te worden gebracht,

opdracht (genummerd van 1 tot 5) een

aanstelling van een bedrijfsrevisor als

behoeve van de FSMA.

rekening houdend met de specifieke

duidelijk beeld krijgen van de voortgang

commissaris.

omstandigheden van de betrokken

van het uitgevoerde werk en de toege-

instelling, alsmede welke bijkomende

voegde waarde van de bedrijfsrevisor.

Deze modelverslagen werden opgesteld
Dienovereenkomstig werd een nieuw

met behulp van de werkgroepen van

aandachtspunten in hun verslag dienen

bestekmodel uitgewerkt:

IREFI (Instituut van de Revisoren Erkend

opgenomen te worden.

– Modèle pour procédures négociées sans

voor de Financiële Instellingen) en het

Modellen van bijzonder bestek commissarismandaat

publication préalable – Service Public

wetenschappelijk Secretariaat. Deze ver-

Wallonie (uniquement en français)

slagen worden geregeld geactualiseerd,

– Standaardmodel voor onderhande-

bv. naar aanleiding van wijzigende wet-

Audit Ambassador Compass

http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

lingsprocedure zonder voorafgaande-

of regelgeving. Er is eveneens een versie

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

tail-page/model-van-bijzonder-bestek

lijke bekendmaking

(track changes) die verschillen aanduidt

tail-page/audit-ambassador-compass

met de vorige versie.
Sinds enkele jaren publiceert het IBR

Ander beschikbaar model:

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

op zijn website verschillende modellen

Model van bestek in het kader van een

WAARSCHUWING

publiceerde in 2018 zijn Audit Ambas-

van bijzonder bestek. Daarnaast komt

overheidsopdracht die betrekking heeft

De modelverslagen worden enkel en

sador Compass, een gebruiksvriendelijk

het IBR, via zijn Observatorium van de

op de aanstelling van een bedrijfsrevisor

alleen voor illustratieve doeleinden ver-

‘kompas’ waarmee men zijn cliënten kan

openbare aanbestedingen, op een meer

in het kader van artikel 50 van het Re-

strekt. Het is onmogelijk alle feiten te

begeleiden doorheen de verschillende

proactieve wijze tussen bij de aanbeste-

kendecreet (enkel in het Nederlands).

beschrijven waarmee de erkende reviso-

fases in de certificeringsopdracht van de

dende overheden die een bedrijfsrevisor

jaarrekening.

willen inschakelen om hen te helpen bij

ren bij het opstellen van hun verslagen
rekening dienen te houden. De erkende

marketing - en communicatietool met

Naar aanleiding van de wetgevende ont-

Modelverslagen prudentiële
rapportering FSMA - versie 12
september 2019 (update)

gidsen, technische fiches, themafiches

wikkelingen en de reacties van verschil-

http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

uitdrukking dient te worden gebracht

en checklists,enz., die de bedrijfsrevisor

lende aanbestedende overheden waar-

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

en welke bevindingen zij onder de aan-

zullen helpen tijdens besprekingen met

mee het Observatorium in contact is

tail-page/modelverslagen-fsma-update

dacht menen te moeten brengen van de

zijn cliënten en die deze cliënten een

getreden, heeft de Commissie Publieke

wegwijs zullen maken in elke fase van

sector van het IBR een grondige denkoe-

het opstellen van hun bijzonder bestek.
De Audit Ambassador Compass is een

revisoren zullen een beroep moeten
doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot

toezichthouders.
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Handleiding interne procedures
inzake antiwitwassen

De bijlage bevat modellen van formulie-

gepast te worden om rekening te hou-

om een juridisch advies te verkrijgen

ren die door de kantoren van de beroeps-

den met de uitzonderingen.

teneinde het gepast karakter van elke

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

beoefenaars kunnen worden gebruikt.
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opdrachtbrief te bevestigen.

modeldocumenten/modeldocumenten-detail-page/handleiding-interne-procedu-

Voorbeeld opdrachtbrief - ISA 210

Het voorbeeld van opdrachtbrief is ge-

http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

baseerd op ISA’s (de nieuwe en de her-

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

ziene) en bevat een paragraaf betreffen-

tail-page/voorbeeld-opdrachtbrief-isa-210

de witwaspreventie en in dit kader een

Het document is bestemd om de kanto-

Voorbeelden van bevestigingsbrieven
- gemeenschappelijke norm controle
van KMO’s

ren van beroepsbeoefenaars bij te staan

http://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

bij het opstellen en het inwerkingstellen

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

Artikel 21 van de wet van 7 december

van passende interne controleprocedu-

tail-page/voorbeeld-van-bevestigingsbrief-

2016 voorziet in de wettelijke verplich-

Het algemene contractueel kader voor

res, zoals opgelegd enerzijds door de

in-het-kader-van-een-contractuele-beoor-

ting om een opdrachtbrief op te stellen

prestaties maakt integraal deel uit van

Wet van 18 september 2017 tot voor-

deling-van-de-financi-le-overzichten-van-

voor elke opdracht. Het voorbeeld van

de opdrachtbrief. Een voorbeeld van

koming van het witwassen van geld en

een-kmo-of-kleine-vzw

brief heeft geen enkel dwingend karak-

algemeen contractueel kader voor pres-

ter maar heeft tot doel enkel gebruikt te

taties is beschikbaar.

res-inzake-antiwitwassen

financiering van terrorisme en tot be-

bijlage “Bevestiging van identificatie”.

perking van het gebruik van contanten.

Het voorbeeld van bevestigingsbrief

worden in toepassing van de overwegin-

(hierna de AWW).

omvat de schriftelijke bevestigingen

gen uit ISA 210, rekening houdend met

zoals vereist door de norm met betrek-

de op het commissarisverslag van toe-

Compendium antiwitwassen

Het voorbeeld van handleiding voor het

king tot de contractuele controle van

passing zijnde beroepsnormen, alsook

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

opstellen van interne controleprocedu-

KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen

met de nieuwe verplichtingen in het ka-

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

res heeft geen verplicht of normatief

en de gedeelde wettelijk voorbehouden

der van Verordening (EU) Nr. 648/2012

tail-page/compendium-antiwitwassen

karakter. Het komt de kantoren toe zich

opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s

van 4 juli 2012 betreffende OTC-deriva-

hierop in voorkomend geval te inspire-

en stichtingen (zie § 68 en 69).

ten, centrale tegenpartijen en transac-

Het compendium omvat een compilatie

tieregisters (“de EMIR-verordening”).

van (wettelijke en doctrinaire) teksten

ren in functie van hun noden en/of van

die nuttig zijn voor de bedrijfsrevisoren

hun eigen bestaande controleprocedu-

Het voorbeeld vertrekt vanuit de hypo-

res en/of –maatregelen of met deze die

these dat de bedrijfsrevisor meent dat

Het voorbeeld beoogt enkel de jaarreke-

in het kader van de strijd tegen het wit-

ze wensen toe te passen. Het document

er geen bijkomende bevestigingen nodig

ningen die zijn opgesteld overeenkom-

wassen van geld en de verplichtingen

kan op zich worden gebruikt, maar wij

zijn noch dat er uitzonderingen bestaan

stig een in België van toepassing zijnde

van waakzaamheid die voortvloeien uit

raden aan om het (in voorkomend geval)

op het verzoek om schriftelijke bevesti-

boekhoudkundig referentiestelsel en

de wet van 18 september 2017 tot voor-

te integreren in de eigen bestaande do-

gingen. Indien er uitzonderingen zouden

dient te worden aangepast in functie

koming van het witwassen van geld en

cumenten inzake procedures.

bestaan, dienen de bevestigingen aan-

van de vereisten. Het kan nuttig zijn
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de financiering van terrorisme en tot be-

ven-gemeenschappelijke-norm-contro-

van een KMO of kleine vzw. Ze zijn niet

Men vindt een voorbeeld van verslag

perking van het gebruik van contanten.

le-van-kmo-s

van toepassing op opdrachten inzake de

van de bedrijfsrevisor over de geconso-

wettelijke controle van de jaarrekening

lideerde jaarrekening van de politieke

De norm van 18 december 2018 met be-

zoals bedoeld in artikel 3:55 WVV, noch

partijen (en hun componenten), opge-

Werkinstrument budgettering van uren

trekking tot de contractuele controle van

op opdrachten die door of krachtens

steld door de werkgroep “politieke par-

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen

een in België van toepassing zijnde

tijen” van het IBR.

modeldocumenten/modeldocumen-

en de gedeelde wettelijk voorbehouden

wet- of regelgeving aan de commissaris

ten-detail-page/werkinstrument-budgette-

opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s

of uitsluitend aan een bedrijfsrevisor,

ring-van-uren

en stichtingen (gemeenschappelijke norm

worden toevertrouwd. Ze beogen enkel

IBR-IAB) voorziet dat: “De Instituten zullen

de financiële overzichten die zijn op-

In uitvoering van de omzendbrief 2011/06

een algemeen voorbeeld van een opdracht-

gesteld overeenkomstig een in België

Model van brief voor het verlenen
van toegang tot de werkdocumenten
van de voorganger

van 24 juni 2011 van het IBR, stelt het ICCI

brief (§ 41) en van een bevestigingsbrief die

van toepassing zijnde boekhoudkundig

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

het werkinstrument ter beschikking van

rekening houdt met de uitgedrukte mate

referentiestelsel en dienen te worden

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

de bedrijfsrevisoren om hen te helpen

van zekerheid (§ 69), ter beschikking stellen

aangepast in functie van de vereisten.

tail-page/model-van-brief-voor-het-verle-

de uren nodig voor de uitvoering van een

van de beroepsbeoefenaar”.

controleopdracht van de jaarrekening in

nen-van-toegang-tot-de-werkdocumentenHet kan nuttig zijn om een juridisch advies

te schatten. In de voormelde omzend-

Artikel 21 van de wet van 7 december

te verkrijgen teneinde het gepast karakter

brief en in de handleiding van het werkin-

2016 voorziet in de wettelijke verplich-

van elke opdrachtbrief te bevestigen.

strument vindt u de nodige informatie

ting om een opdrachtbrief op te stellen

over het doel van dit werkinstrument. U

voor elke opdracht.

kan steeds uw opmerkingen/suggesties

van-de-voorganger
Zodra de beslissing tot opdrachtaanvaarding is genomen en werd geforma-

Het algemene contractueel kader voor

liseerd, dient de commissaris een aantal

prestaties maakt integraal deel uit van

formaliteiten te vervullen. Hij moet on-

de opdrachtbrief.

der andere aan de vorige commissaris

voor de verbetering van het werkinstru-

Deze voorbeelden van brieven, gebaseerd

ment aan het ICCI overmaken.

op §§ 39 tot 41 van de gemeenschappe-

de toelating vragen om zijn werkdocu-

lijke norm IBR-IAB, hebben geen enkel

menten te raadplegen.

Voorbeelden van opdrachtbrieven gemeenschappelijke norm controle
van KMO’s

enkel gebruikt te worden in toepassing

Verslag over de geconsolideerde jaar
rekening van de politieke partij [X]

van de overwegingen uit deze norm.

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/

Ze zijn van toepassing op een contractu-

tail-page/verslag-over-de-geconsolideer-

modeldocumenten/modeldocumenten-de-

ele controle of een contractueel beperkt

de-jaarrekening-van-de-politieke-partij-x

tail-page/voorbeelden-van-opdrachtbrie-

onderzoek van de financiële overzichten

dwingend karakter maar hebben tot doel

modeldocumenten/modeldocumenten-de-
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Seminaries,
informatiesessies
en studiedagen
Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de

matiesessies en studiedagen is opgeno-

organisatie van de vormingsseminaries

men in bijlage 4.

die de bedrijfsrevisoren in staat stellen
te voldoen aan hun permanente vor-

De organisatie van deze vormingen

mingsverplichtingen; deze seminaries

steunt op het werk van de Commissie

zijn tevens toegankelijk voor iedereen

Vorming van het IBR; ze werden moge-

die erin is geïnteresseerd.

lijk gemaakt dankzij de medewerking
van 112 sprekers, waarvan 54 bedrijfs

De inschrijving op deze seminaries ge-

revisoren + stagiairs en 56 andere ex-

beurt online via de ICCI website.

perten in de besproken onderwerpen.

Van maart 2019 tot maart 2020 werden

5.448 personen hebben deelgenomen

er door het ICCI in totaal 78 seminaries

aan de seminaries, informatiesessies

georganiseerd, waarvan 40 Nederlands-

en studiedagen georganiseerd door het

talige en 34 Franstalige en 4 tweetalige

ICCI in 2019, zijnde in het totaal 24.712

seminaries, waarvan er twee samen met

vormingsuren.

het IREFI. Sinds 2015 verzorgt het ICCI
tevens informatiesessies en studieda-

In 2019 werden 6 webinars geïntrodu-

gen. De lijst van deze seminaries, infor-

ceerd.
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Website ICCI
Statistieken over de website van het ICCI in 2019:
– De daling van de cijfers is niet meteen te verklaren.
– De website werd in 2019 vernieuwd.

Aantal gebruikers

65.172
(= -23,1 % ten opzichte van 2018)

Aantal downloads

32.628
(= -36 % ten opzichte van 2018)

DEVICES
Desktop

81,3 %
Mobiel

12,9 %

Aantal bezoeken

97.414
(= -30,8 % ten opzichte van 2018)

Tablet

5,8 %
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Inleiding

• commissaris: aansprakelijkheid

De structuur van de ICCI-website be-

– Hof van Beroep te Gent Zesde Kamer

– Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel

– Arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2018

(Correctioneel) - 29 juni 2007

n° 242.136

staat, naast de homepage, uit 6 hoofdru-

Correctionele zaken - Arrest van 15 ok-

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

brieken:

tober 2018 – 2017/NT/260

jurisprudence-detail-page/recht-

jurisprudence-detail-page/arrest-

• Vorming;

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

bank-van-eerste-aanleg-brussel-correcti-

van-de-raad-van-state-van-24-juli-

• FAQ;

jurisprudence-detail-page/hof-van-be-

• Adviezen;

roep-te-gent-zesde-kamer-correctionele-

• Publicaties en tools;

zaken-arrest-van-15-oktober-2018-2017-

23e Kamer - 12 december 1996

16.0390.N

• Rechtspraak;

nt-260)

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/ju-

• Over het ICCI;

2018-n-242-136)
– Arrest Hof van cassatie 7 april 2017 - C

jurisprudence-detail-page/rechtbank-

risprudence-detail-page/arrest-hof-van-

Oost-Vlaanderen afdeling Dender-

van-eerste-aanleg-brussel-23e-kamer-

cassatie-7-april-2017-c-16-0390-n)

De inhoud van de rubrieken “Recht-

monde strafzaken - Vonnis D19M

12-december-1996)

spraak” en “Over ICCI” worden hierna

Kamer van 19 december 2016 -

toegelicht.

DE21.98.31285/17

• commissaris : duur van het mandaat

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

– Jugement du Tribunal de l’entreprise

jurisprudence-detail-page/conseil-d-etat-

Rechtspraak

– Rechtbank van Eerste aanleg

oneel-29-juni-2007)
– Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel

– Conseil d’Etat n° 244.231 du 11 avril
2019

jurisprudence-detail-page/recht-

de Bruxelles du 23 septembre 2019

• bedrijfsrevisor: opdrachten

bank-van-eerste-aanleg-oost-vlaan-

A/18/00048

– Hof van Beroep Gent - 5de kamer -

deren-afdeling-dendermonde-strafza-

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/ju-

Over ICCI

26 februari 2019

ken-vonnis-d19m-kamer-van-19-decem-

risprudence-detail-page/jugement-du-tri-

Onder deze rubriek vindt men een over-

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/ju-

ber-2016-de21-98-31285-17)

bunal-de-l-entreprise-de-bruxel-

zicht over het ontstaan van de Stich-

les-du-23-septembre-2019-a-18-00048)

ting ICCI en tevens ook nog een aantal

risprudence-detail-page/hof-van-beroepgent-5de-kamer-26-februari-2019)
– Hof van Cassatie 2e Kamer - 16 april

– Rechtbank van Koophandel Antwer(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/
jurisprudence-detail-page/recht-

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/juris-

bank-van-koophandel-antwer-

prudence-detail-page/hof-van-cassatie-

pen-19de-kamer-7-juli-2015)

2e-kamer-16-april-1991)

subrubrieken (o.a. “Statuten”, “Biblio-

pen 19de Kamer - 7 juli 2015

1991

– Cour d’appel Bruxelles - 11 février 2009

n-244-231-du-11-avril-2019)

• andere : arresten van belang voor de

grafie” en “Links”, waar een aantal links

commissaris bij de uitoefening van zijn

worden vermeld die nuttig kunnen zijn

mandaat

voor het beroep (nationale en internati-

– Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 (P. 18.0981.F )

onale beroepsorganen)).

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

(https://www.icci.be/nl/rechtspraak/

FAQ

jurisprudence-detail-page/cour-d-appel-

jurisprudence-detail-page/arr-t-de-la-

In 2019 werden er nog een aantal vra-

bruxelles-11-f-vrier-2009)

cour-de-cassation-du-2-octobre-2019-p-

gen en antwoorden toegevoegd.

18-0981-f)
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Contributie
aan het ICCI

Jaarlijks betaalt iedere bedrijfsrevisor

Deze contributie levert de volgende

een contributie aan het ICCI. Deze con-

voordelen op:

tributie wordt rechtstreeks aan de be-

• het abonnement op de ICCI-publica-

drijfsrevisoren gefactureerd met BTW.

ties (boeken en TAA);
• een recht van forfaitaire toegang voor

Het bedrag van deze “ICCI-contributie”

de bedrijfsrevisor en zijn eventuele

wordt in mindering gebracht van de

stagiairs tot de seminaries, de infor-

IBR-bijdrage.

matiesessies en de studiedagen; en
• de vraag tot advies aan de vroegere
helpdesk, nu de drie review teams.
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Bijlagen
Bijlage 1: Lijst van de meest relevante adviezen van 2019
Bijlage 2: Inhoudstafel van de publicatie van 2019
Bijlage 3: Tax, Audit & Accountancy: lijst van de gepubliceerde artikels in 2019
Bijlage 4: Lijst van de seminaries, informatiesessies en studiedagen georganiseerd
vanaf maart 2019 tot maart 2020
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Bijlage 1: Lijst van de meest relevante adviezen van 2019
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– Secret professionnel du réviseur d’entreprises commissaire d’une SA de droit public 8 février 2019

Hierna volgt een lijst van de meest relevante adviezen van 2019 die werden gepubli-

(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/secret-professionnel-du-r-viseur-d-entreprises-

ceerd op de website van het ICCI, enkel in de taal van de vraagsteller, onder de

commissaire-d-une-sa-de-droit-public)

rubriek: http://www.icci.be/nl/adviezen/recent-gepubliceerde-adviezen.

– Lettre de mission dans le cadre d’un marché public
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/lettre-de-mission-dans-le-cadre-d-un-march-

1. IBR
– Stagiair-bedrijfsrevisor en KBO-code 69203 “Bedrijfsrevisor”
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/stagiair-bedrijfsrevisor-en-kbocode-69203-bedrijfsrevisor)
– Artikel 22 van de wet van 7 december 2016 en de vaste vertegenwoordiger

public)
– Abrogation de la notion de commerçant – impact sur les incompatibilités des réviseurs
d’entreprises
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/abrogation-de-notion-de-commer-antimpact-sur-les-incompatibilit-s-des-r-viseurs-d-entreprises)

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/artikel-22-van-de-wet-van-7-december2016-en-de-vaste-vertegenwoordiger)
– Gérant et actionnaire d’un cabinet de révision
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/g-rant-et-actionnaire-d-un-cabinet-de-r-vision)

3. Commissaris
– Geconsolideerde jaarrekening en verslag van niet-bevinding
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/geconsolideerde-jaarrekening-enverslag-van-niet-bevinding)

2. Deontologie
– Beroepsgeheim in het kader van de anti-witwaswetgeving van 18 september 2017
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/beroepsgeheim-in-het-kader-van-deanti-witwaswetgeving-van-11-januari-1993)
– Déclaration à la CTIF et secret professionnel
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/d-claration-la-ctif-et-secret-professionnel)
– Exception au secret professionnel du réviseur d’entreprises stagiaire

– Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV)
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/correctie-van-de-jaarrekening-art-319-wvv)
– Ondertekening van de gepubliceerde versie van het commissarisverslag
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/ondertekening-van-de-gepubliceerdeversie-van-het-commissarisverslag-advies-19-042)
– Commissarisverslag en Autonoom Gemeentebedrijf

(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/exception-au-secret-professionnel-du-r-

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/commissarisverslag-en-autonoom-

viseur-d-entreprises-stagiaire)

gemeentebedrijf)
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– Alignement de la durée des mandats de commissaires pour un ensemble d’ASBL

– Oprichting van een vennootschap door middel van inbreng deels in geld en deels in

(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/alignement-de-la-dur-e-des-mandats-de-

natura

commissaires-pour-un-ensemble-d-asbl)

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/oprichting-van-een-vennootschap-

– Non-respect de l’obligation de soumettre les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

door-middel-van-inbreng-deels-in-geld-en-deels-in-natura)
– Omzetting van rechtsvorm – notie “eigen vermogen”

(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/non-respect-de-l-obligation-de-soumettre-les-

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/omzetting-van-rechtsvorm-notie-

comptes-annuels-l-approbation-de-l-assembl-e-g-n-rale-dans-les-six-mois-de-la-cl-ture-

eigen-vermogen)

de-l-exercice)
– Nomination d’un commissaire – associations ou fondations étrangères ayant une succursale en Belgique
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/nomination-d-un-commissaire-associationsou-fondations-trang-res-ayant-une-succursale-en-belgique)
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– Conséquences juridiques d’une dissolution de plein droit d’une SPRL
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/cons-quences-juridiques-d-une-dissolutionde-plein-droit-d-une-sprl)
– Transformation d’une SCRL en SRL
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/transformation-d-une-scrl-en-srl)

4. Bijzondere opdrachten in het Wetboek van vennootschappen

5. Controlenormen

– Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging

– Verslaggeving inzake revisorale opdracht van doelwijziging

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/verslaggeving-inzake-revisorale-

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/verslaggeving-inzake-revisorale-

opdracht-van-doelwijziging)

opdracht-van-doelwijziging)

– Uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/uitzondering-op-het-opstel-

6. Witwassen, fraude en corruptie

len-van-een-revisoraal-verslag-inzake-inbreng-in-natura)

– UBO-register

– Inbreng in natura van een onroerend goed
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/inbreng-in-natura-van-eenonroerend-goed)
– Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/inbreng-in-natura-van-rekeningcourant-door-een-natuurlijke-persoon)

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/ubo-register)
– Inbreng in natura van rekening courant door een natuurlijke persoon
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/inbreng-in-natura-van-rekeningcourant-door-een-natuurlijke-persoon)
– Anonimiteit van de melders aan de CFI en beschermingsmaatregelen
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/anonimiteit-van-de-melders-aan-decfi-en-beschermingsmaatregelen)
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– Beroepsgeheim in het kader van de anti-witwaswetgeving van 18 september 2017
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/beroepsgeheim-in-het-kader-van-deanti-witwaswetgeving-van-11-januari-1993)
– Huwelijksvermogenstelsel en de antiwitwaswetgeving
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/huwelijksvermogenstelsel-en-de-antiwitwaswetgeving)
– Melding door handelaar of dienstverstrekker aan CFI voor betalingen in contanten
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7. Kapitaal en aandelen
– Uitzondering op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/uitzondering-op-het-opstellenvan-een-revisoraal-verslag-inzake-inbreng-in-natura)
– Uitstel van de algemene vergadering
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/uitstel-van-de-algemene-vergadering)
– Passage au Code des sociétés et des associations – représentant permanent d’une person-

boven de € 3.000

ne morale

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/melding-door-handelaar-of-dienstver-

(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/passage-au-code-des-soci-t-s-et-des-

strekker-aan-cfi-voor-betalingen-in-contanten-boven-de-3-000)

associations-repr-sentant-permanent-d-une-personne-morale)

– Association de fait et le registre UBO
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/association-de-fait-et-le-registre-ubo)
– La lettre d’affirmation et plus particulièrement le point relatif aux territoires non coopératifs

8. Financiële informatie
– Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV)

(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/la-lettre-d-affirmation-et-plus-particulirment-

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/correctie-van-de-jaarrekening-art-3-

le-point-relatif-aux-territoires-non-coop-ratifs)

19-wvv)

– Questions relatives à l’application de la loi “anti-blanchiment”
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/questions-relatives-l-application-de-la-loi-

9. VZW’s en Stichtingen

anti-blanchiment)

– Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers

– Déclaration à la CTIF et secret professionnel
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/d-claration-la-ctif-et-secret-professionnel)
– Déclaration à la CTIF du commissaire d’une ASBL
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/d-claration-la-ctif-du-commissaire-d-une-asbl)
– Limitation des paiements en espèces et notion d’opérations liées
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/limitation-des-paiements-en-esp-ces-etnotion-d-op-rations-li-es)
– ASBL et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/asbl-et-lutte-contre-le-blanchiment-decapitaux-et-le-financement-du-terrorisme)

(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/boeking-van-vergoedingen-toegekend-aan-verenigingsmedewerkers)
– Dépôt des comptes annuels des associations étrangères ayant une succursale en Belgique
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/d-p-t-des-comptes-annuels-des-associationstrang-res-ayant-une-succursale-en-belgique)
– Nomination d’un commissaire – associations ou fondations étrangères ayant une succursale en Belgique
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/nomination-d-un-commissaire-associationsou-fondations-trang-res-ayant-une-succursale-en-belgique)

STICHTING INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT ICCB / JAARRAPPORT 2019 / DEEL II WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING ICCI / BIJLAGEN

– Alignement de la durée des mandats de commissaires pour un ensemble d’ASBL
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/alignement-de-la-dur-e-des-mandats-decommissaires-pour-un-ensemble-d-asbl)
– ASBL et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/asbl-et-lutte-contre-le-blanchiment-decapitaux-et-le-financement-du-terrorisme)
– Comptabilisation des indemnités octroyées aux travailleurs associatifs
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/comptabilisation-des-indemnit-soctroy-es-aux-travailleurs-associatifs)
10. Belgische boekhoudwetgeving
– Correctie van de jaarrekening (art. 3:19 WVV)
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/correctie-van-de-jaarrekening-art-319-wvv)
– Boeking van vergoedingen toegekend aan verenigingsmedewerkers
(https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/boeking-van-vergoedingentoegekend-aan-verenigingsmedewerkers)
– Comptabilisation des indemnités octroyées aux travailleurs associatifs
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/comptabilisation-des-indemnit-soctroy-es-aux-travailleurs-associatifs)
11. IFRS/IAS
– Nihil
12. Openbaarmakingsverplichtingen
– Dépôt des comptes annuels des associations étrangères ayant une succursale en Belgique
(https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/d-p-t-des-comptes-annuels-des-associationstrang-res-ayant-une-succursale-en-belgique)
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Bijlage 2: Inhoudstafel van de publicaties van 2019
De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

Woord vooraf

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 Inleidende beschouwingen

Hoofdstuk 1 Opdracht van inbreng in natura in een BV/CV/NV in het WVV

Hoofdstuk 2 Verhouding tussen de commissaris en de directie (management)

Hoofdstuk 2 Nieuwe commissarisopdracht bij elke uitkering in een BV/CV: nettoactief-

Hoofdstuk 3 Verhouding tussen de commissaris en het bestuursorgaan

en liquiditeitstest

Hoofdstuk 4 Verhouding tussen de commissaris en de raad van toezicht

Hoofdstuk 3 Aangepaste formuleringen in de bijzondere opdrachten van vrijwillige

Hoofdstuk 5 Verhouding tussen de commissaris en de verschillende comités binnen

ontbinding, omzetting, belangenconflicten en interimdividend in vennootschappen

de raad van bestuur

Hoofdstuk 4 Opdrachten verbonden met de beoordeling dat de financiële en boek-

Hoofdstuk 6 Verhouding tussen de commissaris en de algemene vergadering

houdkundige gegevens getrouw en voldoende zijn

Hoofdstuk 7 De commissaris en de ondernemingsraad

Hoofdstuk 5 Nieuwe bijzondere opdrachten en aangepaste opdrachten in de (I)VZW’s

Hoofdstuk 8 Verhouding tussen de commissaris en het comité voor preventie en be-

en de stichtingen

scherming op het werk

Hoofdstuk 6 Afgeschafte opdrachten

Hoofdstuk 9 Medewerking van de commissaris aan het prudentieel toezicht en andere
controle-autoriteiten
Hoofdstuk 10 Publieke sector: verhouding tussen de commissaris en de toezichthoudende overheid
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Bijlage 3: Tax, Audit & Accountancy: lijst van de gepubliceerde
artikels in 2019
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TAA n° 63 – juni / juin 2019
Toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor: een geweldige springplank naar een boei-

TAA n° 62 – april / avril 2019

ende carrière - Verhoogde aanwezigheid van het IBR bij de besluitvormers van ons
land - Versterking van de banden tussen instituten voor economische beroepen /

Visie, lef, moed en vastberadenheid /

Valeur ajoutée du réviseur d’entreprises : un magnifique tremplin pour débuter une carrière

Vision, audace, courage et obstination

Passionnante - Présence renforcée de l’IRE auprès des décideurs de notre pays - Renforcement des liens entre les instituts des professions économiques

De implicaties van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de opdrachten van de commissaris bij vennootschappen: enkele opmerkingen

Round table: Current issues in the audit world: future of the multidisciplinary audit model,
etc.

Evolution of SME audit in Europe from the perspective of legislation and auditing standards
La responsabilité des administrateurs ou la recherche de l’impossible équilibre
Overzicht van de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 2017 (II)
Verbod op en beperking van niet-controlediensten: stand van zaken anno 2019
IFRS 16 Leases – Implementation considerations in a Belgian context – Focus on car
and real estate leases

A comparison between the international Code of ethics for professional accountants and
applicable Belgian athical requirements

IFRS 2018: Periodieke informatie /
IFRS 2018: Informations périodiques

Les implications du Code des sociétés et des associations pour les missions du commissaire
dans les sociétés: quelques observations

Het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen: ambitieus en visionair? /
Le nouveau Code des sociétés et des associations : ambitieux et prophétique ?

De afschaffing van de controle van quasi-inbrengen in BV’s en in CV’s: een stap achteruit
voor het deugdelijk bestuur van ondernemingen /
La suppression du contrôle des quasi-apports dans les SRL et les SC : un pas en arrière pour
la bonne gouvernance des entreprises
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TAA n° 64 – oktober / octobre 2019

TAA n° 65 – December / décembre 2019

Wensen voor de federale legislatuur /

De Dag van het Revisoraat had als centraal thema: “Een kwaliteitsvolle audit ten

Vœux pour la législature fédérale

dienste van een sterke economie” /
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Le thème central retenu pour la journée du révisorat était: « un audit de qualité au service
Apport en industrie quo vadis ?

d’une économie forte »

Key Audit Matters: does the UK implementation provide useful empirical evidence

De determinanten van een vrijwillige audit bij belgische VZW’s

BTW en onroerende verhuur anno 2019

Les impacts fiscaux de la réforme du Code des sociétés et associations

PPP et SEC 2010 – La répartitions des risques dans les partenariats public-privé et le déficit

De nettoactief- en de liquiditeitstest in de besloten vennootschap en de beoordelings-

public

opdrachten van de commissaris

De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)- Interview /

The 2020 Belgian Code on Corporate Governance and the external auditor

La nouvelle Autorité de la protection des données (APD) – Interview
Laten wij het Belgisch boekhoudrecht legaliseren /
L’extension des obligations comptables aux personnes morales de droit privé après la loi du
15 avril 2018 et l’arrêté royal du 21 octobre 2018
Bekendmaking en controle van de jaarrekening: nog een stap te zetten /
Publication et contrôle des comptes annuels : plus qu’un pas à franchir

Légalisons le droit comptable belge
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Bijlage 4: Lijst van de seminaries, informatiesessies en studiedagen
georganiseerd van maart 2019 tot maart 2020

– Capita Selecta - Financiële Sector / Capita Selecta - Secteur financier
(sprekers: Walgrave Damien; Bodequin Thomas; Romont Frederic; Janssens PieterJan; De Keyser Els; De Schryver Veerle; Janssens Jurgen)
– Advanced: Concept en mogelijkheden single audit

Seminaries

(sprekers: Acke Lieven; Borremans Claudine; Defrere Sarah; Steyaert Sara; Tydgat
Lieven; Van Leemput Gert; Verschuere Willy, Vervoort Manuela)

Controle en ISA’s

– Capita Selecta - Not for profit: fiscale en overige aspecten (spreker: De Smedt Emiel)

– Het commissarisverslag: praktische toepassing inzake aangepaste oordelen en
bijkomend op te nemen paragrafen (ICCI boekje editie 2019)

Plichtenleer

(spreker: Schockaert Dries)

– Advanced: Deontologie en onafhankelijkheid na de audithervorming: praktische

– Antiwitwassen: regels van toepassing op de bedrijfsrevisoren met betrekking tot de

aspecten (sprekers: Hemschoote Piet; Van Bellinghen Sandrine)

kantoororganisatie en de melding van vermoedens, alsook recente ontwikkelingen
(sprekers: Hemschoote Piet; Haemers Frank)
– Capita Selecta - Financiële Sector / Capita Selecta - Secteur financier
(sprekers: Vermeire Kenneth; Bockaert Jeroen; Dozin Olivier)
– Recente ontwikkelingen IAS/IFRS (spreker: Van Havermaet Tom)
– Analyse van de nieuwe en belangrijkste adviezen van de CBN (update)
(spreker: Verschelden Peter)
– Analyse van de bijlagen van de jaarrekening, waarderingsregels en andere toe te
voegen documenten (sprekers: Poesen Frederic; Huybrechts Robin)
– Bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad (sprekers: Cleymans Dirk; Van Geyt Paul;
Van Den Bossche Bergie)
– Documentatie van de interne controle en impact op het substantieve werk binnen
de KMO (sprekers: Rutsaert Wim; Snoeks Ken)
– De verwachtingen van de regulator en de rol van het College (sprekers: Acke Lieven;
Smedts Michiel; Vessie Bénédicte; Flamen Nathalie; Clerbaux Aimery)
– Het nieuwe insolventierecht: krachtlijnen van het nieuwe boek XX van het Wetboek
Economisch Recht (WER), met bijzondere aandacht voor de rol van de bedrijfsrevisor
(spreker: De Marez Dominique)
– Het handboek ISQC 1: laatste versie (spreker: Smits Jan)

Recht en fiscaliteit
– De bedrijfsrevisor en de vennootschapswetgeving: actualiteit en special topics
(sprekers: Acke Lieven; Vanderstappen Erwin) (x 2)
– Update fiscaliteit: actualiteit vennootschapsbelasting op inkomsten 2018
(spreker: Verdingh Yves) (x 2)
– Update fiscaliteit: recente ontwikkelingen capita selecta. Aandachtspunten voor de
bedrijfsrevisor (spreker: Verdingh Yves) (x 2)
– BTW update: Special topics van belang bij de audit en recente rechtspraak
(spreker: Opreel Jurgen)
– Transfer pricing: actualiteit en aandachtspunten (spreker: Van Stappen Dirk)
– GDPR: vele verplichtingen maar ook mooie opportuniteiten voor de bedrijfsrevisor
(sprekers: De Poorter Ingrid; Haemers Frank)
– Huwelijkvermogensrecht, samenlevingscontracten, erfrecht: recente wetgeving
(spreker: De Clippele Olivier)
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Fraude

Soft skills

– Fraude: preventieve controle en knipperlichten (red flags) (spreker: Toelen Luc)

– Ontwikkeling van uw communicatieve vaardigheden en praktische aspecten met
betrekking tot het beroep (spreker: vijgen Marie-Jeanne)

Sustainibility Reporting
– Niet-financiële risico’s en reporting van de niet-financiële informatie / Risques non
financiers et reporting d’informations non financières (sprekers: Fischer Déborah;
Vercauteren Bart)

Cyclus Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
– Algemene beginselen en structuur van het WVV en governance bepalingen
(spreker: Wyckaert Marieke)
– Nieuwe en gewijzigde bijzondere opdrachten in de BV, CV en NV

Workshops
– Anti-witwassen (sprekers: Renders Tom; Philips Sarah) (x 2)
– Toepassing van de ISA’s bij de audit van niet-complexe ondernemingen: verband
tussen de controlenormen en een uitgewerkt fictief dossier
(sprekers: De Wilde Annie; Smits Jan)

(spreker: Mannekens Marleen)
– (I)VZW’s en stichtingen: integratie en nieuwe opdrachten voor de bedrijfsrevisor
(spreker: Desmedt Emiel)
– Gewijzigde geschillen- en nietigheidsregeling in vennootschappen
(sprekers: Acke Lieven; Tas Robbie)

– Hoe kunnen we de risico’s van management override en revenue recognition in een
auditdossier aanpakken en documenteren? (Spreker: Eversdijk Wouter)

Webinars

– Succesvolle overdracht van een onderneming (Spreker: Kroes Daniel)

– Going concern (Spreker: Acke Lieven)

Informatica

– Actualiteiten ‘Compensation & Benefits’: wat zijn de recente ontwikkelingen op

– Risicobenadering conform met de ISA’s (spreker: Everdijk Wouter)
– Advanced: Statistische steekproeven (statistic sample) (spreker: Verfaillie Samuel)
– Begrijpen van de informaticasystemen en evalueren van impact op de controle-

juridisch vlak en in de rechtspraak? (sprekers: Lein Jan; Maerten Patrick)
– Impact of Data Analytics on Audit (spreker: Trumpener Jeroen)

aanpak (spreker: Timmerman Dirk)
Dag van het revisoraat – Journée du révisorat
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