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Inleiding
Medio 2001 gaat de Raad van het IBR over tot de inrichting van een Helpdesk
op zijn zetel. Dit initiatief heeft tot doel de confraters daadwerkelijk steun te
geven wanneer zij, in het kader van hun professionele activiteiten, worden
geconfronteerd met problemen van juridische of technische aard, waarvoor zij
elders geen advies kunnen vinden.
In 2006 neemt de Raad van het IBR de beslissing om de activiteiten van de
Helpdesk onder te brengen in een aparte juridische structuur, onder de vorm
van een private stichting. Deze activiteitoverdracht is te wijten aan de wens om
het verschil qua statuut van de verstrekte adviezen te benadrukken. Dankzij
deze stichting worden op een autonome wijze antwoorden opgesteld die
niet het officieel standpunt van de Raad van het IBR vertegenwoordigen. Het
laatstgenoemde kan enkel via de officiële organen van het IBR, met name de
Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen.
Aldus wordt de stichting “Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat –
Centre d’information du Révisorat d’entreprises” opgericht in het najaar van
2006.
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Opdrachten en geschiedenis
van het ICCI
In de loop van de voorbije jaren hebben vele confraters reeds beroep gedaan
op de Helpdesk van het ICCI.
Sinds 1 oktober 2017 is de “Helpdesk” gereorganiseerd in 3 review teams:
1. Juridische en deontologische vragen: H. Olivier, M. De Wolf en L. Ostyn;
2. Boekhoudkundige vragen: M. Mannekens, R. Verheyen en T. Carlier;
3. Normatieve (ISA-) vragen: J. Vandernoot, D. Schockaert en L. Tydgat
Op 1 maart 2021 werd er een vierde review team opgericht: Antiwitwas-(AML)vragen: T. Dupont, W. Rutsaert en O. de Bonhome
Daarnaast heeft de Stichting tot doel onder haar eigen verantwoordelijkheid
objectieve en wetenschappelijke informatie over vraagstukken die het
bedrijfsrevisoraat aanbelangen te verstrekken. De Stichting verzorgt de
publicatie van de vroegere Studies IBR. De “institutionele” publicaties zoals het
Vademecum en het Jaarverslag ressorteren onder de verantwoordelijkheid van
de Raad van het IBR en worden bijgevolg door het IBR zelf uitgegeven.
Sinds 2010 is het ICCI de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift TAA (Tax,
Audit & Accountancy).
Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de organisatie van de voorheen door het IBR
georganiseerde seminaries voor bedrijfsrevisoren en ook voor iedereen die
geïnteresseerd is.
Sinds midden 2012 is het ICCI lid – van 2016 tot 2020 ook bestuurder – van de
VZW Stichting.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen en Silver
sponsor van de VZW Women on Board.
Tevens verzorgt het ICCI sinds 2015 de organisatie van de ook voorheen door
het IBR georganiseerde infosessies en studiedagen.
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Boodschap van de Voorzitter

Ook in het tweede
Coronajaar bleef het
ICCI de bedrijfsrevisoren
vanop afstand
ondersteunen

Lieven Acke, Voorzitter ICCI

Begin 2021 spraken wij nog de hoop uit dat de werking van het ICCI in 2021
terug in normale omstandigheden zou mogen plaatsvinden. Intussen weten
wij beter. De pandemie zorgde ervoor dat de opleidingen ook in het 2021-22
vormingsprogramma, op enkele hybride en live sessies zoals de Dag van
de publieke sector na, uitsluitend als webinar plaatsvonden, zonder fysieke
aanwezigheid van deelnemers. Op die manier werd evenwel het “new normal”
qua vorming bevestigd: een grote meerderheid van de confraters ervaren
de opleidingswebinars als positief en zijn een bestendige voortzetting ervan
genegen.
De digitalisering drong in 2021 tevens op inhoudelijk vlak door. Het ICCIboek 2021-1 behandelt immers het thema van de nieuwe technologieën
en het auditberoep. Het eerste hoofdstuk van deze publicatie betreft de
cyberveiligheid en tracht de bedrijfsrevisor elementen aan te reiken om
cyberbeveiliging te demystificeren en hem aan te moedigen cyberbeveiliging
in een mondiale context te benaderen. In het tweede hoofdstuk wordt
dieper ingegaan op artificiële intelligentie, waarbij het de ultieme doelstelling
is om systemen te laten denken als mensen. Deze nieuwe technologie zal
8

een belangrijke impact hebben op de toekomstige beroepsinhoud van een
auditor. Het derde hoofdstuk behandelt process mining, een verzamelnaam
voor alle datagedreven procesanalysetechnieken. Er wordt ingegaan hoe
de verschillende process mining analyses auditors kunnen ondersteunen.
Blockchain technologie en de impact ervan op de audit komt aan bod in het
vierde hoofdstuk. Het gaat om een samenspel van bestaande methoden
en technieken die toelaten op een unieke manier digitale activa te
registreren, te beheren en te verhandelen, zonder tussenkomst van een
vertrouwde tussenpersoon. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de cloud en het
informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het boek eindigt met de vraag of een
auditkantoor belang zou hebben bij de overstap naar de cloud.
Verder behandelde het Tijdschrift Tax, Audit & Accountancy (TAA) vorig jaar
enkele zeer actuele thema’s voor het auditberoep: de gevolgen van de
Brexit voor het beroep van bedrijfsrevisor en de presentatie van financiële
overzichten, de commissaris en de fraude – toegenomen aansprakelijkheid van
de auditor inzake fraude, de publicatie van de nieuwe ISQM-kwaliteitsnorm
ter vervanging van de ISQC1-norm en de 24 praktische tips inzake de
ondernemingsraad en de economische en financiële informatie.
In 2021 formuleerde het ICCI 85 adviezen waarvan een groot aantal, die voor
het grote publiek interessant kunnen zijn, werden gepubliceerd. Heel wat
vragen hebben nog steeds betrekking op de toepassing of de interpretatie van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
In de rubriek rechtspraak op de ICCI-website werden vorig jaar arresten over of
interessant voor het beroep van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het
Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie gepubliceerd: https://www.icci.be/
nl/rechtspraak/zoeken-op-thema.
Zoals voorheen gebeurde de vaktechnische ondersteuning ook door het ter
beschikking stellen van te downloaden modeldocumenten op de ICCI-website.
Deze modeldocumenten hebben tot doel om de bedrijfsrevisoren praktische
werkinstrumenten te bieden voor de uitvoering van hun opdrachten of hun
interne organisatie. Deze werkinstrumenten zijn aldus modellen of voorbeelden
die moeten worden aangepast aan elke afzonderlijke situatie.
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De volgende modeldocumenten werden gepubliceerd: het modelbestek
single audit, een voorbeeld van verslag van de bedrijfsrevisor over de
geconsolideerde jaarrekening van de politieke partijen (en hun componenten),
de bijgewerkte handleiding interne procedures inzake antiwitwassen 2021,
de geactualiseerde tools voor een efficiënte ISA-audit en last but not least de
update van het boek Commissarisverslag aan de bijkomende norm (herziene
versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.
Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat het ICCI eind 2021 besloot om
tegen eind 2022 de “content” voor een ISQM-tool te ontwikkelen.
De concrete invulling van de opdracht als competentiecentrum voor het
bedrijfsrevisoraat gebeurt aldus op heel uiteenlopende wijze waarbij de
ondersteuning van het auditberoep ten dienste van de stakeholders steeds
centraal staat.
Lieven Acke
Voorzitter ICCI
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Bestuursorgaan
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 (Bedrijfsrevisor), Thierry Dupont (Erebedrijfsrevisor)
(sinds 1 maart 2021), Faska Khrouz (Prof. Dr. ULB), Fernand Maillard
(Bedrijfsrevisor), Marleen Mannekens (Bedrijfsrevisor), Tom Van Caneghem
(Associate Professor KULeuven) en Jacques Vandernoot (Bedrijfsrevisor)
Algemeen afgevaardigde: Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist)
Wetenschappelijke medewerkers: Steven De Blauwe en Camille Luxen
De Raad van Bestuur is in 2021 viermaal samengekomen.
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Helpdesk – Review teams
De Stichting geeft op een autonome wijze, volledig onafhankelijk met betrekking
tot het IBR, antwoorden op vragen gesteld door bedrijfsrevisoren, evenals
op vragen gesteld door derden, met betrekking tot revisorale opdrachten,
behalve op litigieuze vragen, vragen van boekhoudkundige of fiscale aard,
controversiële vragen of nog onduidelijke vragen. Enkel het College van toezicht
op de Bedrijfsrevisoren is gemachtigd om klachten tegen bedrijfsrevisoren
te behandelen (art. 53, § 2 van de wet van 7 december 2016). Er wordt geen
gevolg gegeven aan mondelinge vragen en evenmin aan vragen van studenten.
De Stichting beantwoordt vragen van bedrijfsrevisoren over IFRS, behalve indien zij
oordeelt dat de vraag een zeer hoge graad van complexiteit omvat (bijvoorbeeld
complexe vraagstukken met betrekking tot de toepassing van IAS 39 /IFRS 9).
De Stichting is permanent bezig met de kwaliteit van haar antwoorden: ze
schenkt tevens inzonderheid aandacht om haar antwoord op korte termijn
te formuleren; vaak evenwel zijn de gevraagde adviezen van een specifiek
technische aard zodat de antwoordtermijn veel langer kan zijn; in dat verband
laten het vereiste kwaliteitsniveau en de techniciteit van de antwoorden de
Stichting niet toe om “bij hoogdringendheid” te antwoorden op de vragen tot
advies, hetgeen trouwens niet haar roeping is.
Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt
van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan inderdaad
enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval,
het Uitvoerend comité of de Juridische Commissie ingewonnen worden, een
procedure die onvermijdelijk meer tijd vereist om een antwoord te verschaffen.
Een selectie van de adviezen wordt regelmatig en thematisch op de website van het
ICCI geplaatst. Om gebruik te maken van deze dienst volstaat het om de vragenlijst
in te vullen die online toegankelijk is. In 2021 werden er 85 adviezen gegeven.
De lijst van de meest relevante adviezen gegeven in 2021 die werden
gepubliceerd op de website van het ICCI zijn opgenomen in bijlage (cf. bijlage 1).
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Samenstelling Review teams
Voorzitter: Lieven Acke (Bedrijfsrevisor)
Review team juridische en deontologische vragen: Henri Olivier
(Ere-Secretaris-generaal van het IBR en Ondervoorzitter van het ICCI),
Michel De Wolf (Erevoorzitter van het IBR) en Luk Ostyn (Bedrijfsrevisor)
Review team boekhoudkundige vragen: Marleen Mannekens (Bedrijfsrevisor
en bestuurder van het ICCI), Ria Verheyen (Bedrijfsrevisor) en Thomas Carlier
(Specialist IFRS)
Review team normatieve en ISA-gerelateerde vragen: Jacques Vandernoot
(Bedrijfsrevisor en bestuurder van het ICCI), Dries Schockaert (Specialist ISA)
en Lieven Tydgat (Eerste Auditeur-revisor Rekenhof)
Review team antiwitwas vragen-(AML): Thierry Dupont (Erevoorzitter IBR en
bestuurder van het ICCI), Olivier de Bonhome (Bedrijfsrevisor) en Wim Rutsaert
(Bedrijfsrevisor)
Wetenschappelijk secretariaat: Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist),
Steven De Blauwe en Camille Luxen
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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 think tank ESR 2010 zal:
– Kennisopbouw en -overdracht van ESR 2010 bevorderen in functie van de
gebruikers;
– De gesprekspartner zijn voor de gebruikers van ESR 2010;
– De (audit)risico’s van de ESR 2010-cyclus in kaart brengen;
– Het aangaan van contacten met andere belanghebbenden;
– Het overlegorgaan zijn voor ICCI-opleidingen en studiedagen over ESR 2010;
en
– Het forum vormen voor een eventuele verdere verfijning en update van het
boek ICCI 2014-3 Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) rapportering en
revisorale controle.
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Publicaties
Sinds 2007 publiceert de Stichting jaarlijks meerdere standaardwerken. De
“institutionele” publicaties zoals het Vademecum en het Jaarverslag van het
IBR, die ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de Raad van het IBR,
worden evenwel door het IBR zelf uitgegeven.
De bedrijfsrevisoren en stagiairs kunnen alle ICCI-publicaties op de website in
PDF-formaat downloaden.
In 2021 werd er één publicatie uitgegeven (cf. bijlage 2): Nieuwe technologieën
en het auditberoep.

Samenstelling van de Commissie Publicaties
Voorzitter: Lieven Acke (Bedrijfsrevisor)
Leden: Pierre. P Berger (Erebedrijfsrevisor), Herman Braeckmans
(Prof. Em. Dr. UAntwerpen), Ignace De Beelde (Prof. Dr. UGent), Yves De Rongé
(Prof. Dr. UCLouvain) en Tom Van Caneghem (Associate Professor KULeuven)
Secretariaat: Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist), Steven De Blauwe en
Camille Luxen
In 2021 is de Commissie Publicaties van het ICCI tweemaal samengekomen,
waarbij volgende onderwerpen werden behandeld:
– evaluatie van de publicaties 2021; en
– planning van de publicaties 2022.
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Samenvatting van de in 2021 verschenen boeken
Nieuwe technologieën en het auditberoep
Dit boek behandelt de nieuwe technologieën en het auditberoep.
Het eerste hoofdstuk betreft de cyberveiligheid en tracht de bedrijfsrevisor
elementen aan te reiken om cyberbeveiliging te demystificeren en hem aan te
moedigen cyberbeveiliging in een mondiale context te benaderen.
In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op artificiële intelligentie,
waarbij het de ultieme doelstelling is om systemen te laten denken als
mensen. Deze nieuwe technologie kan een belangrijke impact hebben op de
toekomstige invulling van het auditberoep.
Het derde hoofdstuk behandelt process mining, een verzamelnaam voor
datagedreven procesanalysetechnieken. Er wordt ingegaan hoe de
verschillende process mining analyses auditors kunnen ondersteunen.
Blockchain-technologie en de impact ervan op de audit komt aan bod in het
vierde hoofdstuk. Het gaat om een samenspel van bestaande methoden en
technieken die toelaten op een unieke manier digitale activa te registreren,
te beheren en te verhandelen, zonder tussenkomst van een vertrouwde
tussenpersoon.
Het vijfde hoofdstuk beschrijft de cloud en het informatiebeveiligingsbeheer
systeem. Het boek eindigt met de vraag of een auditkantoor belang zou
hebben bij de overstap naar de cloud.

18

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 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 2021 zijn er vier nummers uitgegeven.

Samenstelling van het Redactiecomité TAA
Hoofdredacteur: Michel De Wolf (Voorzitter, Hoogleraar UCLouvain-ULiège)
Leden van het redactiecomité: Lieven Acke (Bedrijfsrevisor), Pierre P. Berger
(Docent KULeuven, Erebedrijfsrevisor), Thomas Carlier (Docent ICHEC),
Thierry Dupont (Erebedrijfsrevisor), Ann Jorissen (Hoogleraar UAntwerpen),
Fernand Maillard (Bedrijfsrevisor), Bart Peeters (Hoogleraar UGent),
Dries Schockaert (Dr. VUB) en Christoph Van Der Elst (Hoogleraar UGent,
Tilburg Universiteit)
Redactiesecretariaat: Erwin Vanderstappen (Bedrijfsjurist), Steven De Blauwe
en Camille Luxen
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De lijst van de verschenen artikels is opgenomen in bijlage 3. De auteurs van de
gepubliceerde bijdragen in 2021 zijn:
– Koenraad Aerts, Advocaat
– Bart Bellen, Partner at Contrast - European & Business Law
– Diane Breesch, Full professor Accountancy & Auditing Department Business
(VUB), Academisch Directeur faculteit Economic Sciences
– Thomas Carlier, Partner, Head of the Brussels IFRS Centre of excellence, Deloitte
– Johan Christiaens, Professor Vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en
fiscaliteit, UGent, Erebedrijfsrevisor
– Steven De Blauwe, Adviseur Juridische Zaken IBR, Wetenschappelijk
medewerker ICCI
– Kristof De Wael, Senior associate at Contrast - Corporate law and M&A
– Michel De Wolf, Hoofdredacteur van TAA, Erevoorzitter van het IBR,
hoogleraar UCLouvain-Uliège
– Fouad Elouch, IFRS and reporting expert
– Hanine Essaheli, Managing partner - réviseur d’entreprises – expert-comptable expert judiciaire
– Maximiliaan Geeroms, Senior Tax Adviser – KPMG Tax & Legal Advisers
– Raymond Ghysels, Expert-comptable et Conseil fiscal honoraire
– Breth Hermans, Paralegal at Contrast - Corporate law and M&A
– Marie Lambert, Prof. HEC Liège, école de gestion de l’Université de Liège
– Emmanuel Leroux, Lawyer Deloitte Legal – Lawyers
– Philippe Longerstaey, Maître de conférences honoraire Solvay Brussels School –
Economics & Management, Réviseur d’entreprises honoraire, CPA, CFA, CAIA
– Noelle Lucas, Partner / Audit & Assurance Services / Financial audit BDO
Réviseurs d’Entreprises, membre du Conseil de l’IRE
– Fernand Maillard, Ondervoorzitter van het IBR
– Céline Mergeay, Associate at Contrast - Corporate law and M&A
– Tom Meuleman, Voorzitter van het IBR
– Wolfgang Oepen, Director – KPMG Tax & Legal Advisers
– Henri Olivier, Professeur émérite HEC-Université de Liège
– Alexandre Pasdermadjian, Lawyer Deloitte Legal - Lawyers
– Cedric Popa, Partner, Deloitte Financial Advisory
– Vincent Sagaert, Full Professor Private Law University of Leuven
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– Yvan Stempnierwsky, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg
(Arentd & Medernach), Maître de Conférences à l’Université Catholique de Louvain
– David Szafran, Avocat au barreau de Bruxelles, Secrétaire général honoraire de l’IRE
– Carl Verhofstede, Deloitte Audit & Assurance – Director Brussels IFRS Centre of
Excellence
– Jean Pierre Vincke, Réviseur d’entreprises honoraire, Ancien administrateur de l’ICCI
– Véronique Weets, FSMA
– Pieter Willems, Senior Associate Tuerlinckx Tax Lawyers
– Rianda Zwakhoven, Manager – KPMG Tax & Legal Advisers
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Nieuwe te downloaden modeldocumenten in 2021
Tools voor een efficiënte ISA-audit (update 21/09/2021)
Samen met de Commissie Normen van het IBR ontwikkelde de werkgroep
“ISA en ISQC 1” een aantal tools gericht op het vergemakkelijken van de
implementatie van een efficiënte ISA-audit binnen de bedrijfsrevisorenkantoren.
Het doel is om de bedrijfsrevisoren richtlijnen en modellen van werkdocumenten
aan te bieden per thema.
Alle tools zijn gebaseerd op de documentatie beschikbaar op de website van
het IBR of van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
op de bij onze confraters vastgestelde praktijk. Zij beogen doeltreffendheid
en tijdsbesparing, kortom efficiëntie, en kunnen facultatief door de bedrijfs
revisorenkantoren worden gebruikt.
Er dient evenwel te worden gewezen op het feit dat de bedrijfsrevisoren die
van deze tools gebruik willen maken, deze eerst zorgvuldig moeten aanpassen
aan elke specifieke situatie, aangezien deze op zich niet de overeenstemming
met de ISA’s waarborgen.
De eerste gepubliceerde tool, bedoeld om de bedrijfsrevisor te helpen bij
het bepalen van de materialiteit die op zijn dossier van toepassing is, werd
uitgewerkt met behulp van meer bepaald de Rekentool Materialiteit zoals
opgenomen op de website van de NBA. De werkgroep heeft hier geopteerd
voor een Excel-tool zodat de bedrijfsrevisoren deze in hun werkdossiers
kunnen integreren en aanpassen al naargelang de situatie.
De tweede gepubliceerde tool heeft tot doel een samenvatting te geven van het
proces voor het verzamelen van informatie over verbonden partijen, specifiek
voor de gecontroleerde entiteit, met vermelding van de bron, de kritische
analyse van deze informatie en de impact van de verkregen resultaten op de
strategie en controleoordeel. Inspiratiebronnen, denkpistes en voorbeelden
van procedures worden in bijlage (tabblad “Bronnen”) verstrekt om de
bedrijfsrevisor te helpen bij het systematiseren van zijn controleaanpak en het
bereiken van de doelstelling van ISA 550 Verbonden partijen (nieuwe versie
oktober 2021).
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De derde gepubliceerde tool biedt een evaluatie van continuïteitsbeoordeling
van de gecontroleerde entiteit in overeenstemming met ISA 570 Going Concern
(nieuwe versie september 2021).
De vierde gepubliceerde tool werd uitgewerkt om de inschatting van de
risico’s op fraude en management override van elke gecontroleerde entiteit te
vergemakkelijken, teneinde de auditor in staat te stellen op passende wijze te
voldoen aan de verantwoordelijkheden die hem door ISA 240 worden opgelegd
met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële
overzichten (mei 2021).
De werkgroep, voorgezeten door Noëlle Lucas, is samengesteld uit de volgende
leden: Chantal Bollen, Guy Cox, Christophe Remon, Jean-Benoît Ronse Decraene,
Wendy Saman, Jan Smits, Jan Van Brabant, Kim Van Loon, Jacques Vandernoot
en bijgestaan door Stéphanie Quintart en Roby Fele, personeelsleden van het
IBR. Verder hebben ook Freddy Caluwaerts en Inge Saeys hun medewerking
verleend aan de uitwerking van deze tools.

Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen
(update 27 september 2021)
Het document is bestemd om de kantoren van beroepsbeoefenaars bij
te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne
controleprocedures, zoals opgelegd door de Wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten (hierna de AWW).
Dit voorbeeld van handleiding voor het opstellen van interne
controleprocedures heeft geen verplicht of normatief karakter. Het komt de
kantoren toe zich hierop in voorkomend geval te inspireren in functie van hun
noden en/of van hun eigen bestaande controleprocedures en/of –maatregelen
of met deze die ze wensen toe te passen. Het document kan op zich worden
gebruikt, maar het is aan te raden om het (in voorkomend geval) te integreren
in de eigen bestaande documenten inzake procedures.
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De handleiding die in oktober 2020 op de website van het ICCI gepubliceerd
werd, is geactualiseerd (in track changes en clean) met betrekking tot de
volgende punten:
– Punt 8.3.3: meedelen van verschillen tussen de informatie in het UBOregister en de informatie waarover bedrijfsrevisoren beschikking over
uiteindelijke begunstigden;
– Punt 8.5: toevoeging van “rechters in het Grondwettelijk Hof (met inbegrip
van voorzitters)” aan de lijst van politiek prominente personen;
– Punt 13.3: verwijzing naar de door het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren gepubliceerde informatie over het melden van inbreuken;
– Punt 16.2: verduidelijking over de raadpleging van het UBO-register in het
kader van de GDPR;
– Bijlage A10: bijwerking van een link

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partij [X]
(Update mei 2021)
Dit bevat een voorbeeld van verslag van de bedrijfsrevisor over de
geconsolideerde jaarrekening van de politieke partijen (en hun componenten),
opgesteld door de werkgroep “politieke partijen” van het IBR.
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Revisorale voorbeeldverslagen inzake single audit
(Update 15/04/2021)
Single audit wordt als volgt gedefinieerd: één enkel auditmodel voor de
Vlaamse overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voorgaande,
met als doel de last voor de gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van
de audit op te voeren, maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken
auditorganen te ondergraven.
Artikel 67 van het Vlaams decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de
begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op
de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (Rekendecreet) en
gaf een overzicht van de eraan onderworpen instellingen bevat de decretale
verankering van de notie single audit.
Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012
betreffende controle en single audit, dat het Rekendecreet uitvoert, behandelde
de verslaggeving van het bedrijfsrevisoraat in het kader van single audit.
Het Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (hierna:
“VCO”) werd op 29 maart 2019 in het Vlaams Parlement aangenomen. Daarnaast
werd op 17 mei 2019 het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (hierna: “BVCO”) aangenomen. De VCO en het BVCO zijn beide in werking getreden op 1 januari 2020.
De VCO integreert de tekst van verschillende Vlaamse decreten inzake begroting,
boekhouding en financieel beheer (bijv. Rekendecreet, kaderdecreet bestuurlijk
beleid) in één nieuw basisdecreet, en grijpt deze gelegenheid aan om aantal
verbeteringen en actualisaties door te voeren. Het BVCO wordt genomen ter
uitvoering van de VCO en komt onder meer in de plaats van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit.
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De bedrijfsrevisor neemt ter certificering van de jaarlijkse rekening in zijn
verslag de volgende elementen op: 1° de vermelding dat de rapportering al
dan niet is opgesteld in overeenstemming met de ESR-verordening; 2° de
vermelding dat de ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze
aansluit bij de rekeningen; 3° de vermelding dat de regels en principes van de
codex zijn nageleefd (art. 60 BVCO).
Voor deze drie luiken werd een bundel met drie single audit voorbeeldverslagen
uitgewerkt, die niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt, in
samenwerking met de Stuurgroep single audit en de Commissie Normen voor
de Beroepsuitoefening van het IBR. Deze modellen werden geüpdatet en
houden rekening met de modelverslagen die gehecht zijn aan de bijkomende
norm (Herzien in 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.
Er werd ook een guidance met checklist uitgewerkt met het oog op de
compliance met artikel 60 BVCO.
Sinds de audit van de rekeningen Vlaamse overheid 2020 wordt ook de
controle van de Building Blocks (BB) aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd.
Daartoe werd een voorbeeld van opdrachtbrief en modelverslag uitgewerkt.
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Update van het boek Commissarisverslag
De elektronische versie van dit boek van maart 2019, werd eind 2020
geüpdatet in het licht van de inwerkingtreding van het WVV en de herziening
van de bijkomende norm in 2020. Deze laatste werd in 2021 opnieuw
aangepast en de goedkeuring hiervan wordt verwacht na de publicatie van
de elektronische versie van dit boek. De goedkeuringsprocedure van deze
ontwerpnorm kan hier gevolgd worden.
De update van dit boek in december 2021 houdt rekening met de wet- en
regelgeving en de normen, alsook met de vertaling van de in België van
toepassing zijnde ISA’s naar het Nederlands en het Frans, bijgewerkt tot
30 april 2021. Zo wordt rekening gehouden met de inwerkingtreding van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met bepaalde wijzigingen
die hieruit voortvloeien, alsook met de herziene versie 2020 van de bijkomende
norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.
Deze elektronische versie van het boek kan worden gebruikt voor jaarrekeningen
afgesloten na 31 december 2020.
De auteurs hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde
aspecten te verfijnen en aan te vullen. Zo worden op bondige wijze aspecten
met betrekking tot het overwegen of communiceren van een tekortkoming in
de interne controle door de commissaris behandeld, alsook bepaalde aspecten
met betrekking tot de vaststelling van een afwijking van materieel belang en
de gevolgen daarvan voor de eventuele correctie van de jaarrekening. Tevens
worden typeverslagen van de commissaris met de standaardformuleringen in
het geval dat de commissaris een aangepast oordeel tot uitdrukking brengt ter
beschikking gesteld.
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Seminaries, informatiesessies
en studiedagen
Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de organisatie van de vormingsseminaries
die de bedrijfsrevisoren in staat stellen te voldoen aan hun permanente
vormingsverplichtingen; deze seminaries zijn tevens toegankelijk voor iedereen
die erin geïnteresseerd is.
De inschrijving op deze seminaries gebeurt online via de ICCI website.
Ook in 2021 ging het grootste deel van de seminaries door als webinar, een
formule die ook dit jaar erg gesmaakt werd. Enkele workshops waar confraters
elkaar terug konden terugzien en live van gedachten wisselen, konden ook op
veel geïnteresseerden rekenen.
Van maart 2021 tot maart 2022 werden er door het ICCI in totaal 109
seminaries georganiseerd, waarvan 51 Nederlandstalige en 52 Franstalige en 6
tweetalige seminaries. De lijst van deze webinars is opgenomen in bijlage 4.
De organisatie van deze vormingen steunt op het werk van de Commissie
Vorming van het IBR; ze werden mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van
121 sprekers, waarvan 60 bedrijfsrevisoren en stagiairs, en 61 andere experten
in de besproken onderwerpen.
8.483 personen hebben deelgenomen aan de seminaries georganiseerd door
het ICCI in 2021, zijnde in het totaal 29.231,50 vormingsuren.
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Website ICCI
Aantal gebruikers

77.018
+ 5,6 % ten opzichte van 2020

Aantal bezoeken

Totaal aantal pageviews

127.798 265.439
status quo ten opzichte van 2020

Devices
Desktop

83%

Mobiel:

16%

Tablet

1%

De structuur van de ICCI-website bestaat, behalve de homepage, uit 6 hoofd
rubrieken: ‘Vorming’, ‘FAQ’, ‘Adviezen’, ‘Publicaties en tools’, ‘Rechtspraak’ en
‘Over het ICCI’.
De inhoud van de rubrieken “Rechtspraak” en “Over ICCI” worden hierna
toegelicht.
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Rechtspraak
– bedrijfsrevisor: opdrachten
- Cour de cassation du 28 janvier 2021 (n° C.20.0127.F) – Etendue du secret
professionnel du réviseur d’entreprises
- Hof van Cassatie 11 juni 2020 (C.19.0081.N) – Symmetrische behandeling
bij inbreng in natura van een schuldvordering op een vennootschap in
moeilijkheden
– commissaris: onafhankelijkheid
– Hof van Justitie van de Europese Unie - 5de kamer - Arrest van 24 maart
2021 C-950/19 (icci.be)
– andere: arresten van belang voor de commissaris bij de uitoefening van zijn
mandaat
- Hof van Justitie van de Europese Unie - 4de kamer - Arrest van 27 februari
2020 C-384/18
- Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, 16 november
2020 – gerechtelijke reorganisatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Over ICCI
Onder deze rubriek vindt men een overzicht over het ontstaan van de Stichting
ICCI en tevens ook nog een aantal subrubrieken (o.a. “Statuten”, “Bibliografie”
en “Links”, waar een aantal links worden vermeld die nuttig kunnen zijn voor
het beroep (nationale en internationale beroepsorganen)).

FAQ
In 2021 werden er nog een aantal vragen en antwoorden toegevoegd.
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Contributie aan het ICCI
Jaarlijks betaalt iedere bedrijfsrevisor een contributie aan het ICCI. Deze
contributie wordt rechtstreeks aan de bedrijfsrevisoren gefactureerd met BTW.
Het bedrag van deze “ICCI-contributie” wordt in mindering gebracht van de IBRbijdrage.
Deze contributie levert de volgende voordelen op:
– het abonnement op de ICCI-publicaties (boeken en TAA);
– een recht van forfaitaire toegang voor de bedrijfsrevisor en zijn eventuele
stagiairs tot de seminaries, de informatiesessies en de studiedagen; en
– de vraag tot advies aan de vroegere helpdesk, nu de vier review teams.
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Bijlagen

Bijlage 1: Lijst van de meest relevante adviezen van 2021
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Bijlage 2: Inhoudstafel van de publicaties van 2021
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Bijlage 3: Tax, Audit & Accountancy: lijst van de gepubliceerde artikels in 2021
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Bijlage 4: Lijst van de seminaries, informatiesessies en studiedagen
georganiseerd van maart 2021 tot maart 2022
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Bijlage 1: Lijst van de meest
relevante adviezen van 2021
Hierna volgt een lijst van de meest relevante adviezen van 2021 die werden
gepubliceerd op de website van het ICCI, enkel in de taal van de vraagsteller,
onder de rubriek: http://www.icci.be/nl/adviezen/recent-gepubliceerdeadviezen.

IBR

Deontologie
– Overstromingen - Werkdossiers van de bedrijfsrevisor – Inondations - dossiers
de travail du réviseur d’entreprises
– Onverenigbaarheden - bedrijfsrevisoren – Incompatiblités - réviseurs
d’entreprises
– IBR-lid - uitvoering van boekhoudige opdrachten – Membre IRE - exécution de
missions comptables
– Beroepsgeheim ten aanzien van de buitenlandse regulator van de
groepSecret professionnel – Secret professionnel vis-à-vis du régulateur
étranger d’un auditeur de groupe
– Beroepsgeheim - Nationaal secretariaat van de vakbond – Secret professionnel
- Secrétariat national du syndicat
– Uitvoering van wettelijke opdracht voor cliënt van ander kantoor aangesloten
bij hetzelfde netwerk – Exécution d’une mission légale pour le cliënt d’un autre
cabinet lié au même réseau
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Commissaris
– Bijzondere opdrachten (WVV) - Vennootschappen die nalaten een
commissaris te benoemen – Missions spéciales (CSA) - Sociétés en défaut de
nommer un commissaire
– Interpretatie van art. 3:72, 2° in fine van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen – Interprétation de l’article 3:72, 2° in fine du Code des sociétés
et des associations
– Goed bestuur als criterium voor uitsluiting van een commissaris in een
lastenboek – Bonne gouvernance comme critère d’exclusion d’un commissaire
après un mandat dans un cahier des charge
– Opzegging van de commissaris - Oproeping van de commissaris op
de algemene vergadering – Révocation du commissaire - convocation du
commissaire à l’assemblée générale
– Informatieverstrekking en attestering door de bedrijfsrevisor ten aanzien van
ondernemingsraad/CPBW – Fourniture des informations et attestation par le
réviseur d’entreprises vis-à-vis du conseil d’entreprise/ CPPT
– Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening - Publicatie “Het
Commissarisverslag” – Rapport dans le cadre d’une dissolution et liquidation –
Publication “Le rapport du commissaire”
– Verlenging van commissarismandaten binnen dezelfde groep – Prolongement
des mandats de commissaire au sein d’un même groupe
– Aanstellen van een commissaris en artikel 3:72, 2° WVV – Désignation d’un
commissaire et l’article 3:72, 2° CSA
– Begrip van de opdracht van de commissaris in artikel 7:96 WVV wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben – Compréhension de la mission
du commissaire dans l’article 7:96 CSA lorsque tous les administrateurs ont un
conflit d’intérêts
– Aanstelling van commissaris na fusie van VZW’s – Désignation d’un
commissaire après la fusion d’ASBL
– Uitstel van een algemene vergadering door het bestuursorgaan - Vermelding
van overtredingen van het WVV die geen impact hebben op de jaarrekening
– Report d’une assemblée générale par l’organe d’administration - Mention des
violations du CSA qui n’ont pas d’impact sur les comptes annuels
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– Tegenstrijdigheid tussen de ICCI-tool Revidocs en het ICCI-boek “Het
commissarisverslag” – Contradiction entre l’outil ICCI Revidocs et la publication
ICCI “le rapport de commissaire”
– Verslag van niet-bevinding – Rapport de carence
– Impact van een onthouding op de resultatenrekening van boekjaar N-1
op het oordeel over de resultatenrekening van boekjaar N – Impact d’une
abstention sur le compte de résultats de l’exercice N-1 sur l’opinion du compte de
résultats de l’exercice N
– Uitstel van de gewone algemene vergadering door een buitengewone
algemene vergadering – Report de l’assemblée générale ordinaire par
l’assemblée générale extraordinaire

Bijzondere opdrachten in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
– Bijzondere opdrachten (WVV) - Vennootschappen die nalaten een
commissaris te benoemen – Missions spéciales (CSA) - Sociétés en défaut de
nommer un commissaire
– Herleving van rapporteringsvereisten van inbreng in natura bij een
geruisloze partiële splitsing – Renaissance des obligations de reporting d’apport
en nature en cas de scission partielle silencieuse
– Bijzondere opdrachten (WVV) - Vennootschappen die nalaten een
commissaris te benoemen – Missions spéciales (CSA) - Sociétés en défaut de
nommer un commissaire
– Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een
inbreng in natura en quasi-inbreng – Norme relative à la mission du réviseur
d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport
– Inbreng van cryptomunten - verslag – Apport des crypto-monnaies - rapport
– Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een BV volgens
het WVV – Apport en nature sans création de nouvelles actions dans une SRL
selon le CSA
– Inbreng in natura van één derde van onverdeelde roerende goederen in de
BV van één van de drie aandeelhouders – Apport en nature d’un tiers des biens
mobiliers indivis dans la SRL de l’un des trois actionnaires
– Quasi-inbreng -regularisatie – Quasi-apport - régularisation
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– Materialiteitsbegrip ingeval van bijzondere opdrachten inzake omzetting en
ontbinding – Notion de matérialité en cas de missions spéciales en matière de
transformation et de dissolution
– Onmiddellijke sluiting van vereffening - neerleggen van de jaarrekening –
Clôture immédiate de la liquidation - dépot des comptes annuels
– Artikel 2:110, § 2 WVV en vrijwillige ontbinding en vereffening in één akte
van een kleine VZW – Article 2:110, § 2 CSA et la dissolution et la liquidation
volontaire en un seul acte d’une petite ASBL
– Verslag in het kader van een ontbinding en vereffening - Publicatie “Het
Commissarisverslag” – Rapport dans le cadre d’une dissolution et liquidation Publication “Le rapport du commissaire”
– Liquiditeits- en nettoactieftest – Test de liquidité et test d’actif net - application
dans le cadre d’une liquidation
– Ontbinding en vereffening in één akte – Dissolution et liquidation en un seul
acte
– Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte - roerende voorheffing
en liquidatieboni – Dissolution et clôture de liquidation en un seul acte précompte mobilier et boni de liquidation
– Vrijwillige ontbinding van een kleine VZW of een IVZW (art. 2:110, § 2 WVV) Dissolution volontaire d’une petite ASBL ou AISBL (art. 2:110, § 2 CSA)
– Omzetting van een landbouwvennootschap in een BV na de hervorming van
het WVV – Transformation d’une société agricole en SRL suite à la réforme du
CSA
– Omzetting CommV met negatief nettoactief in BV – Transformation d’une
SComm avec actif net négatif en SRL
– Splitsing door overneming van een VZW – Scission par absorption d’une ASBL
– Taalgebruik - documenten bestemd voor de algemene vergadering – Emploi
des langues - documents remis à l’assemblée générale

Controlenormen
– Tegenstrijdigheid tussen de ICCI-tool Revidocs en het ICCI-boek “Het
commissarisverslag” – Contradiction entre l’outil ICCI Revidocs et la publication
ICCI “le rapport de commissaire”
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– Impact van een onthouding op de resultatenrekening van boekjaar N-1
op het oordeel over de resultatenrekening van boekjaar N – Impact d’une
abstention sur le compte de résultats de l’exercice N-1 sur l’opinion du compte de
résultats de l’exercice N
– Contractuele controle van de jaarrekening - publicatie van het verslag –
Contrôle contractuel des comptes annuels - publication du rapport
– Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een
inbreng in natura en quasi-inbreng – Norme relative à la mission du réviseur
d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport

Witwassen, fraude en corruptie
– UBO-register - bestuurders met beslissende stem en bestuurders met
raadgevende stem – Registre UBO - administrateurs avec voix délibérative et
administrateurs avec voix consultative
– UBO - categorie - vermelding in het commissarisverslag – UBO - catégorie mention dans le rapport du commissaire
– UBO-register - Nalaten om de economische begunstigden te vermelden –
Registre UBO - Omission de mentionner les bénéficiaires économiques
– UBO-register - entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de
zeggenschap van een Gewest vallen – Registre UBO - entités détenues
directement ou indirectement par une Région

Kapitaal en aandelen
– Vennootschap met aandelen verhandeld op Euronext Access en de notie
“organisatie van openbaar belang” – Société avec actions négociées sur
Euronext Access et la notion d’ « entité d’intérêt public »
– Uitstel van de gewone algemene vergadering door een buitengewone
algemene vergadering – Report de l’assemblée générale ordinaire par
l’assemblée générale extraordinaire
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Financiële informatie
– Economische en financiële informatie ondernemingsraad (informatieniveau) –
Informations économiques et financières conseil d’entreprise (niveau d’information)

VZW’s en Stichtingen
– Bewaring van boeken en documenten - VZW in vereffening – Conservation des
livres et documents - ASBL en liquidation
– Splitsing door overneming van een VZW – Scission par absorption d’une ASBL
– Definitie van “nettoactief” - Omzetting van een VZW in een IVZW – Définition d’
« actif net » - Transformation d’une ASBL en AISBL
– Vrijwillige ontbinding van een kleine VZW of een IVZW (art. 2:110, § 2 WVV) –
Dissolution volontaire d’une petite ASBL ou AISBL (art. 2:110, § 2 CSA)
– Verificateur van de rekeningen - kleine VZW – Vérificateur aux comptes - petite ASBL
– Vaststellen van de jaarrekening -Stichtingen – Arrêt des comptes annuels Fondations
– Aanstelling van commissaris na fusie van VZW’s – Désignation d’un
commissaire après la fusion d’ASBL
– Wettelijke inhoud van het verslag van de “verificateur van de rekeningen”
(micro-VZW) – Contenu légal du rapport d’un « vérificateur aux comptes » (microASBL)

Belgische boekhoudwetgeving
– Afstand van een gedeelte van de huurprijs als gevolg van de COVID-19
pandemie – Renonciation d’une partie du loyer suite à la pandémie COVID-19
– Bewaring van boeken en documenten - VZW in vereffening – Conservation des
livres et documents - ASBL en liquidation
– Betwiste BTW-schuld opgenomen in “voorzieningen voor belastingen” – Dette
TVA contestée inscrite en « provisions pour charge fiscale »
– Impact van WVV op nieuw schema jaarrekening en gevolgen – Impact du CSA
sur le nouveau schéma des comptes et conséquences
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– Boekhoudkundige verwerking van het vakantiegeld naar aanleiding van
de assimilering van de tijdelijke werkloosheid en de compensatie van de
periodes van tijdelijke werkloosheid voor overmacht verbonden met het
coronavirus – Comptabilisation du pécule de vacance à la suite de l’assimilation
du chômage temporaire et de la compensation des périodes de chômage
temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances
annuelles des employés– COVID-19
– Impact van een onthouding op de resultatenrekening van boekjaar N-1
op het oordeel over de resultatenrekening van boekjaar N – Impact d’une
abstention sur le compte de résultats de l’exercice N-1 sur l’opinion du compte de
résultats de l’exercice N

IFRS/IAS
– Nihil

Openbaarmakingsverplichtingen
– Contractuele controle van de jaarrekening - publicatie van het verslag –
Contrôle contractuel des comptes annuels - publication du rapport
– Voorlopige neerlegging van niet goedgekeurde jaarrekeningen – Dépôt
provisoire des comptes annuels non approuvés

Bijzondere wetgevingen en reglementering
– Goed bestuur als criterium voor uitsluiting van een commissaris in een
lastenboek – Bonne gouvernance comme critère d’exclusion d’un commissaire
après un mandat dans un cahier des charge
– Interpretatie van de woorden “in voorkomend geval” in het WER –
Interprétation des termes « le cas échéant » dans le CDE
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Informatie aan de ondernemingsraad
– Opdracht van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de vakbondsafvaardiging (bij
gebrek aan ondernemingsraad) – Mission du réviseur d’entreprises à l’égard de
la délégation syndicale (à défaut de conseil d’entreprise)
– Economische en financiële informatie voor de Belgische ondernemingsraad
van een buitenlandse groep – Informations économiques et financières pour le
conseil d’entreprise d’un groupe étranger
– Informatieverstrekking en attestering door de bedrijfsrevisor ten aanzien van
ondernemingsraad/CPBW – Fourniture des informations et attestation par le
réviseur d’entreprises vis-à-vis du conseil d’entreprise/ CPPT
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Bijlage 2: Inhoudstafel van
de publicaties van 2021
Nieuwe technologieën en het auditberoep
Woord vooraf
Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN)
Hoofdstuk 1 Cyberveiligheid
Hoofdstuk 2 Artificiële intelligentie
Hoofdstuk 3 Process mining
Hoofdstuk 4 Blockchain-technologie
Hoofdstuk 5 Cloud en ISMS
Epiloog
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Bijlage 3: Tax, Audit & Accountancy:
lijst van de gepubliceerde artikels
in 2021
TAA n° 70 maart/mars 2021
– Brexit: fiscale impact (btw en vennootschapsbelasting)
– Conséquences pour la profession de réviseur d’entreprises et la présentation des
états financiers; Brexit: gevolgen voor het beroep van bedrijfsrevisor en de
presentatie van financiële overzichten
– Transition to IFRS 9 - Practical implications for Belgian corporates
– Revue des avis CNC 2019
– Evolutie en samenstelling erelonen bedrijfsrevisoren 2013 tot 2018
– L’engagement à long terme des actionnaires :Politique de rémunération des
dirigeants et relations avec les actionnaires

TAA n° 71 mei/mai 2021
– De commissaris en fraude
– Les (nouveaux) aspects comptables et fiscaux des provisions; De (nieuwe)
boekhoudkundige en fiscale aspecten van voorzieningen
– Impact gewijzigde strafrechtelijke verantwoordelijkheid op bedrijfsrevisoren
kantoren
– Revue des avis CNC 2020
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TAA n° 72 november/novembre 2021
– Van ISQC1 naar ISQM
– VZW-boekhoudwetgeving en de praktijk
– Deficitaire vereffening in één akte
– Portée des avis CNC - Comparaison Luxembourg et France
– Diligences et précautions particulières du réviseur d’entreprises dans l’exercice,
le contrôle ou l’appréciation d’une évaluation d’entreprise, selon la méthode
des flux de trésorerie actualisés; Bijzondere werkzaamheden en voorzorgen
van de bedrijfsrevisor bij het uitvoeren, controleren en beoordelen
van de waardering van een onderneming volgens de methode van de
geactualiseerde waarde van de kasstroom (discounted cash flow-methode)

TAA n,° 73 december/décembre 2021
– De ondernemingsraad en de economische en financiële informatie:
24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de
werknemersvertegenwoordigers
– Classes of shares - legal and valuation considerations (part 1)
– Het nieuwe goederenrecht en de eventuele impact op hun waardering
– Key findings of the 5th M&A survey
– Information périodique IFRS - janvier 2021 - octobre 2021 – Periodieke
informatie over IFRS - januari 2021 - oktober 2021
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Bijlage 4: Lijst van de seminaries,
informatiesessies en studiedagen
georganiseerd van maart 2021
tot maart 2022
Seminaries (webinars)
Fiscaliteit
– Transfer pricing: actualiteit en aandachtspunten (spreker: Dirk Van Stappen)
– BTW basisvorming (spreker: Bert Nijsten)
– Fiscaliteit rond eenmalige opdrachten: inbreng in natura en nieuwe
opdrachten die voortvloeien uit het WVV (spreker: Yves Verdingh)
– Update fiscaliteit: recente ontwikkelingen capita selecta. Aandachtspunten
voor de bedrijfsrevisor (spreker: Yves Verdingh)
– BTW update: Special topics van belang bij de audit en recente rechtspraak
(spreker: Jurgen Opreel)
– Basis vennootschapsbelasting (spreker: Yves VERDINGH)
– Update fiscaliteit: actualiteit vennootschapsbelasting op inkomsten 2021
(spreker: Yves VERDINGH)

Recht
– De bedrijfsrevisor en de vennootschapswetgeving: actualiteit en special topics
(sprekers: Lieven Acke en Erwin Vanderstappen) (twee keer)
– Fundamentele wijzigingen betreffende het bewijsrecht in het nieuwe
Burgerlijk Wetboek (spreker: Wannes Vandenbussche)
– Actualiteiten sociaal recht (sprekers: Jan Lein, Nele Gysemans)
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– GDPR voor revisorenkantoren - een nieuwe aanpak / Le RGPD pour
les cabinets de révision - nouvelle approche (sprekers: Alexia Cauwe,
Olivier de Bonhome, Aurélie Van Der Perre, Anis Behhadi, Amanda Bosmans)
– Workshop: Hoe omgaan met continuïteitsproblemen? (spreker: Lieven Acke)
(twee keer)
– Workshop: Hoe omgaan met continuïteitsproblemen?
(spreker: Marleen Mannekens)

Antiwitwassen en Plichtenleer
– Herkennen van witwastypologieën en de cijferberoepen (spreker: Geert Delrue)
– Antiwitwassen: regels van toepassing op de bedrijfsrevisoren met betrekking
tot de kantoororganisatie en de melding van vermoedens, alsook recente
ontwikkelingen (sprekers: Piet Hemschoote, Frank Haemers)
– Anti-witwas (sprekers: Sarah Philips, Felice Dierick)
– Deontologie en onafhankelijkheid: praktische voorbeelden (sprekers:
Piet Hemschoote, Sandrine Van Bellinghen)

Cyclus Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
– WVV: Algemene beginselen en structuur, overgangsrecht, reparatiewet en
governance (incl. aansprakelijkheid en belangenconflicten)
(spreker: Marieke Wyckaert)
– WVV: Kapitaal/vermogensbescherming, alarmbelprocedure en going concern
(spreker: Lieven Acke)
– WVV: Nieuwe en aangepaste bijzondere opdrachten in de BV en de NV
(spreker: Marleen Mannekens)
– WVV: Specificiteiten VZW’s en stichtingen (spreker: Emiel De Smedt)
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Workshops
– Workshop: Hoe kunnen we de risico’s van management override en revenue
recognition in een auditdossier aanpakken en documenteren?
(spreker: Wouter Eversdijk)

Audit – Controle
– Checklists bij kwaliteitscontrole van CTR: Kantoororganisatie. Mandaatdossier
en wettelijke opdrachten (Sessie 1) (spreker: Lieven Acke)
– Liquiditeits- en solvabiliteitstest (spreker: Lieven Acke)
– Checklists bij kwaliteitscontrole van CTR: Kantoororganisatie. Mandaatdossier
en wettelijke opdrachten (Sessie 2) (spreker: Lieven Acke)
– Insolventierecht: de krachtlijnen van Boek XX van het Wetboek Economisch
Recht (WER), met bijzondere aandacht voor de rol van de bedrijfsrevisor
(spreker: Dominique DE MAREZ)
– Het commissarisverslag: praktische toepassing inzake aangepaste oordelen
en bijkomend op te nemen paragrafen (ICCI boekje editie 2021)
(spreker: Dries Schockaert)
– Waardering van ondernemingen (spreker: Serge Pattyn)
– Documentatie van de interne controle en impact op het substantieve werk
binnen de KMO (sprekers: Wim Rutsaert, Ken Snoeks)
– Due diligence in het kader van de overdracht van een KMO
(spreker: Steven Pazen)
– Effectennorm (spreker: Lieven Acke)
– Analyse van de nieuwe en belangrijkste adviezen van de CBN (update)
(spreker: Peter Verschelden)
– Bedrijfsrevisor en ondernemingsraad (sprekers: Dirk Cleymans, Paul Van Geyt,
François-Guillaume Eggermont, Bergie Van Den Bossche)
– Analyse van de bijlagen van de jaarrekening, waarderingsregels en andere
toe te voegen documenten (sprekers: Frederic POESEN, Jasmien VERSTRICHT)
– Fusies en splitsingen: wettelijke, boekhoudkundige en fiscale aspecten en
aandachtspunten voor de bedrijfsrevisor (sprekers: Marleen Mannekens,
Yves Verdingh)
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Audit - Controle (IAS/IFRS)
– Algemene richtlijnen IFRS en verschillen met Belgian GAAP
(spreker: Tom Van Havermaet)
– Recente ontwikkelingen IAS/IFRS (spreker: Tom Van Havermaet)
– Behandeling van pensioenregelingen onder BE GAAP en IFRS
(spreker: Geert De Ridder)

Audit - Controle (consolidatie)
– De controle van de geconsolideerde jaarrekening: praktische oefeningen
(spreker: Wouter Coppens)

Audit - Controle (International Standards (ISA))
– ISA 240 en fraude (met een van materieel belang zijnd effect)
(spreker: Dries Schockaert)
– Op weg naar ISQM (spreker: Ken SNOEKS)
– Risicobenadering conform met de ISA’s (spreker: Wouter Eversdijk)
– Workshop: Aandachtspunten voor de commissaris in het kader van een
groepsreporting (sprekers: Ruben De Meyer, Sofian Milad)

Audit - Controle (Not for profit)
– Capita Selecta - Not for profit: fiscale en overige aspecten
(spreker: Emile DE SMEDT)
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Audit - Controle (Financiële sector)
– Hot topics (Capita Selecta) - Financiële Sector / Hot topics (Capita Selecta) Secteur financier (sprekers: Michel COLINET, Claude LOUCKX, Anthony MENTION,
Thomas PLOMTEUX, Frederic ROMONT, Charlotte SCHOCKAERT, Yannick SIMON,
Nicolas STANER, Reinout TEMMERMAN, Dirk VLAMINCKX, Stany ZABINSKI)

Audit - Controle (Publieke sector)
– Dag van de publieke sector

Informatica
– Advanced: Statistische steekproeven (statistic sample)
(spreker: Samuel Verfaillie)
– Impact of Data Analytics on Audit (spreker: Jeroen Trumpener)
– De impact op de controleaanpak en IPE van het testen van de ITGC’s en
application controls – Theorie (1) (spreker: Wouter Eversdijk)

FAQ Covid-19
– FAQ Covid-19 (spreker: Lieven ACKE)
– De hoofdpunten van 2021 en kernboodschappen voor 2022 / L’essentiel de
2021 et messages clés pour 2022 (sprekers: Lieven ACKE, Fernand MAILLARD,
Tom MEULEMAN, Patrick VAN IMPE)
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