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Deel I
Voorstelling van de Stichting ICCI

Boodschap van de Voorzitter

ICCI en bedrijfsrevisoren: dezelfde uitdagingen
Het beroep van bedrijfsrevisor evolueert voortdurend!
Amper negen jaar nadat het toezicht op de bedrijfsrevisoren
werd uitbesteed, moet dit toezicht worden versterkt, vergezeld
van strengere onafhankelijkheidsregels voor de wettelijke
controle van organisaties van openbaar belang.
In combinatie met de recente goedkeuring van de
internationale normen voor de beroepsuitoefening – de ISA’s
– drukken deze ontwikkelingen een grote stempel op het
beroep van de bedrijfsrevisor die wordt geconfronteerd met
een aantal spannende uitdagingen.

Thierry DUPONT, Voorzitter van het ICCI

Inleiding
De Stichting Informatiecentrum voor het
Bedrijfsrevisoraat (ICCI) heeft tot doel onder
haar eigen verantwoordelijkheid objectieve
en wetenschappelijke informatie over vraagstukken die het bedrijfsrevisoraat aanbelangen te verstrekken. Sinds 2011 organiseert
het ICCI de vormingsseminaries en vanaf
2015 ook informatiesessies en studiedagen
wat voorheen door het IBR werd gedaan.
De essentiële elementen van deze informatie
worden verstrekt op de website van het ICCI
(www.icci.be).
Sinds midden 2012 is het ICCI lid van de vzw
Belgisch Netwerk van Stichtingen en Silver
sponsor van de vzw Women on Board.

6

Jaarverslag 2015
Voorstelling

De eerste uitdaging bestaat erin het imago van het beroep
van bedrijfsrevisor te herstellen en de perceptie door de
belanghebbenden van de kwaliteit, het professionalisme en
de onafhankelijkheid ervan te verbeteren. Meerdere factoren
wijzen er geregeld op dat het imago van ons beroep wordt
aangetast: versterking van het publiek toezicht, voortdurende
beperking van het toepassingsgebied van de verplichte controle,
trend om de gunningscriteria bij openbare aanbestedingen
te beperken tot louter het prijscriterium, beleidsbeslissingen
over de auditoren zonder overleg met de beroepsgroep,
concurrentie van andere beroepen, enz.
Een tweede uitdaging zal bestaan in het behouden en het verder
ontwikkelen van de audit in KMO’s door het aanprijzen van de
toegevoegde waarde ervan voor alle belanghebbenden en het
hanteren van audittechnieken die, met inachtneming van de
internationale controlestandaarden, evenredig blijven aan de
omvang van de gecontroleerde entiteit en de doelstelling van
de controle van deze entiteiten. De auditoren moeten ervoor
zorgen dat de verhouding toegevoegde waarde/auditkosten
voor de KMO’s aantrekkelijk blijft, want het lijdt geen twijfel
dat een dergelijke dienstverlening toegankelijk moet blijven
voor de KMO’s die hier behoefte aan hebben of hiervoor
belangstelling kunnen hebben.

De technologische ontwikkelingen vormen nog steeds een
derde uitdaging. In talrijke ondernemingen worden de
producten en diensten steeds geavanceerder en de auditor
moet deze ontwikkelingen steeds blijven opvolgen en zich
hierover informeren, alsook ze analyseren, begrijpen, en
beoordelen.
Voor de komende jaren tekent er zich echter een andere
technologische ontwikkeling af die door sommigen wordt
vergeleken met een kwantumsprong, zelfs indien de
verandering uiteindelijk minder storend zal zijn. Het betreft
de algemene digitalisering van bedrijfsbeheer, en meer
in het algemeen van boekhoudbeheer, maar evenzeer de
technologische vooruitgang op vlak van audittechnieken. Niet
langer zullen papieren of digitale documenten moeten worden
gecontroleerd maar wel databases die, hoewel ze al veel
meer informatie bevatten over alle transacties en de daarop
toegepaste interne controleprocedures, op een integrale en
zelfs doorlopende wijze zullen kunnen worden geanalyseerd
en gecontroleerd.
De Stichting ICCI heeft als taak het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij het treffen van
maatregelen om deze uitdagingen te overwinnen. Dit
activiteitenverslag is hiervan het levende bewijs. De opgezette
krijtlijnen zijn periodieke publicaties – het TAA met een
hoogwaardige thematische inhoud en de publicatie van
wetenschappelijke of empirische studies en van naslagwerken
–, de organisatie van tal van seminaries en studiedagen over
onderwerpen die de actualiteit en de ontwikkelingen van de
beroepspraktijk en zijn omgeving weerspiegelen, een helpdesk
die ter beschikking staat van zowel bedrijfsrevisoren als nietbedrijfsrevisoren, en tenslotte het aanreiken van praktische
tools, handboeken, checklists, veelgestelde vragen, enz. aan
de bedrijfsrevisoren, teneinde hun dagelijkse praktijkvoering
doeltreffender te maken.
De Stichting ICCI is zich bewust van deze uitdagingen
en zal zich vastberaden blijven inzetten om een nieuwe
impuls te geven aan het bedrijfsrevisoraat, alsook zal zij de
bedrijfsrevisoren blijven ondersteunen in hun beroepspraktijk.

De Raad van Bestuur
Voorzitter:			

De heer Thierry Dupont (Bedrijfsrevisor)

Ondervoorzitter:

De heer Herman Braeckmans (Prof Dr. UA)

Algemeen afgevaardigde :

De heer Erwin Vanderstappen

Leden:				De dames Diane Breesh (Prof. Dr. VUB), Ann Gaeremynck (Prof. Dr. KU Leuven) en Gisèle Vandeweerd (Bedrijfsrevisor),
				de heren Pierre P. Berger (Erebedrijfsrevisor), Ignace De Beelde (Prof. Dr. UGent), Yves De Rongé (Prof. Dr. UCL),
				Robert-Henri Fransolet (Erebedrijfsrevisor), Faska Khrouz (Prof. Dr. ULB),
Eric Mathay (Bedrijfsrevisor),
				Henri Olivier (Prof. em. Dr. ULg), Daniel Van Cutsem (Bedrijfsrevisor) en Jean Pierre Vincke (Erebedrijfsrevisor)
Wetenschappelijke
medewerkers: 		

De heren Steven De Blauwe en Victor Yangandi

De Raad van Bestuur is in 2015 viermaal samengekomen.
Jaarverslag 2015
Voorstelling
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Deel II
Werkzaamheden van de
Stichting ICCI

Helpdesk
Het ICCI 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 nochtans
op litigieuze vragen, vragen van
boekhoudkundige of fiscale aard,
controversiële vragen of nog
onduidelijke vragen. Enkel het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren
en de Kamer van verwijzing en
instaatstelling zijn gemachtigd om
klachten tegen bedrijfsrevisoren
te behandelen (art. 48 van de wet
van 22 juli 1953).
Van rechts naar links: de heren Jean Pierre Vincke, Robert-Henri Fransolet,
Thierry Dupont en Daniel Van Cutsem

Samenstelling van de Helpdesk:
Voorzitter:
Externe leden:
		
Wetenschappelijk
secretariaat:

De heer Thierry Dupont (Bedrijfsrevisor)
De heren Robert-Henri Fransolet (Erebedrijfsrevisor), Daniel Van
Cutsem (Bedrijfsrevisor) en Jean-Pierre Vincke (Erebedrijfsrevisor)
De heren Erwin Vanderstappen, Victor Yangandi en Steven De Blauwe

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).
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. Ze verschijnt tevens op
regelmatige wijze in de vorm van
een samenvatting in Tax, Audit &
Accountancy (TAA).
Om gebruik te maken van
deze dienst volstaat het om de
vragenlijst in te vullen die online
toegankelijk is.
In 2015 werden er 178 adviezen
gegeven waarvan 116 aan
bedrijfsrevisoren.
De lijst van de meest relevante
adviezen gegeven in 2015 die
werden gepubliceerd op de website
van het ICCI zijn opgenomen in
bijlage (cf Bijlage 1).

Jaarverslag 2015
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Think tank ESR 2010

2014 -

3

2014 -

3

ICCI [ed.]

ICCI [ed.]

HET EUROPEES STELSEL VAN
REKENINGEN (ESR)

De think tank ESR 2010 zal:
•

RAPPORTERING EN REVISORALE CONTROLE

HET EUROPEES STELSEL VAN REKENINGEN (ESR)
LE SYSTEME EUROPEEN DES COMPTES (SEC)

LE SYSTEME EUROPEEN DES
COMPTES (SEC)

•
•
•
•
•

REPORTING ET CONTROLE REVISORAL

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.

Samenstelling:

CENTRE D’INFORMATION
DU REVISORAT
D’ENTREPRISES
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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.

Voorzitter:
De heer Lieven Acke (Bedrijfsrevisor)
Externe leden: Mevrouw Céline Arnaud (Bedrijfsrevisor), de heren Johan Christiaens
		(Bedrijfsrevisor, ARPS EY-UGent), Jean Fossion (Bedrijfsrevisor),
		Alain
Francois
(advocaat,
Prof.
Dr.
VUB),
		Faska Khrouz (Prof. Dr. ULB), Kris Van Cauter (NBB),
		Frederik Vandendriessche (advocaat, Prof. Dr. UGent), Christophe Vanhee
		
(UGent) en Willy Verschuere (Verhinderd bedrijfsrevisor, Vlaamse
		overheid)
Wetenschappelijk
secretariaat:
Erwin Vanderstappen en Steven De Blauwe

INFORMATIECENTRUM
VOOR HET
BEDRIJFSREVISORAAT

MAKLU

MAKLU

Jaarverslag 2015
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Publicaties
1. Boeken
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 kunnen alle ICCI-publicaties op de website in
PDF-Formaat downloaden.
In 2015 werden drie boeken uitgegeven (p.12) :
1. Risicobeheer;
2. Aspecten van continuïteit en revisorale tussenkomst; en
3. Toepassing van de internationale auditstandaarden ISA en ISSAI
in de publieke sector
In 2016 zullen door het ICCI vogende boeken worden uitgegeven:
1. Europese boekhoudrichtlijn en haar omzetting in het Belgisch
recht;
2. Gerechtelijke en
bedrijfsrevisor; en
3. Audithervorming

buitengerechtelijke

opdrachten

van

de

Samenstelling van de Commissie Publicaties:
Voorzitter:
Leden:		
		
		
		
Secretariaat:
		

De heer Thierry Dupont (Bedrijfsrevisor)
Mevrouw Ann Gaeremynck (Prof. Dr. KU Leuven),
de heren Pierre P. Berger (Erebedrijfsrevisor), Herman Braeckmans
(Prof. Dr. UA), Ignace de Beelde (Prof. Dr. UGent) en Yves De Rongé
(Prof. Dr. UCL)
De heren Erwin Vanderstappen, Steven De Blauwe en Victor Yangandi
(vanaf 1 september 2015)

In 2015 is de Commissie Publicaties van het ICCI tweemaal samengekomen, waarbij volgende
onderwerpen werden behandeld:
• Evaluatie van de publicaties 2015; en
• Planning van de publicaties 2016

Jaarverslag 2015
Werkzaamheden

11

1. Risicobeheer, ICCI, 2015, nr. 1
Auteurs: P.P. Berger, J. Christiaens, S. De Blauwe, A.De Wilde,
I. De Poorter, D. Kroes, O. Macq, R. Peirce, C. Quiévreux, D. Szafran,
I. Vanbeveren, W. Vandecruys en C. Vanhee

2. Aspecten van continuïteit en revisorale tussenkomst, ICCI, 2015, nr. 2
Auteurs: D. Breesh, A. Cauwe, P. Comhaire, S. De Blauwe, G. De Croock,
T. Dupont, K. Hardies, A. Hellebuyck, I. Vanbeveren, J. Vandernoot en
E. Vanderstappen

Het boek behandelt risicobeheer, een begrip dat tot de jaren zeventig van de vorige eeuw
voornamelijk beperkt was tot de operationele risico’s. Vooral de recente kredietcrisis
(2007-2011) heeft de bewustwording van het bestaan van ondernemingsrisico’s en het
belang om deze te identificeren en te beheersen in een stroomversnelling gebracht.

De continuïteit van een onderneming en de revisorale tussenkomst, het centrale thema
van het boek, wordt ingeleid in het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk focust op
de probleemstelling en de situering van de continuïteit van de ondernemingen. Het
huidig Belgisch vennootschapsrechtelijk kader inzake de aspecten van continuïteit van
vennootschappen wordt geanalyseerd in het derde hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk
zoomt in op artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen, de zogenaamde
waarschuwingsprocedure. Het van toepassing maken van deze waarschuwingsprocedure
op de vzw’s, ivzw’s en stichtingen vormt het onderwerp van het vijfde hoofdstuk.

In het eerste hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven over wat het beheren van risico’s
precies inhoudt. Het tweede hoofdstuk zoomt in op de definitie en het wettelijk kader
van risicobeheer, een relatief nieuw begrip in de Europese en Belgische wetgeving. Het
overzicht en de evolutie van de COSO-raamwerken, vormt het onderwerp van het derde
hoofdstuk. In het vierde hoofdstuk wordt geschetst hoe risicobeheer in de publieke
sector wordt gerealiseerd.
Verder behandelt het vijfde hoofdstuk het beheer en het toezicht op risico’s in de bancaire
sector. De communicatie van de voornaamste financiële en niet-financiële risico’s in het
jaarverslag van Belgische naamloze vennootschappen, maakt het onderwerp uit van het
zesde hoofdstuk. Hoofdstuk zeven is specifiek gewijd aan de aansprakelijkheid van de
raad van bestuur in het kader van risicobeheer. Een praktische kijk op het auditcomité
en risicobeheer wordt in het achtste hoofdstuk aangeboden.
Hoofdstuk negen brengt de opdracht van de commissaris in dit kader en de beschrijving
door het bestuursorgaan van de belangrijkste kenmerken van de interne controleen risicobeheersystemen in kaart. De revisorale controle van financiële instellingen
vormt het onderwerp van het tiende hoofdstuk. Hoofdstuk elf behelst de rol van de
Commissie Corporate Governance op het vlak van interne controle en risicobeheer. De
huidige toestand van risicobeheer in België en de verwachte evolutie hieromtrent op
internationaal niveau worden geschetst in hoofdstuk twaalf. Het boek eindigt met de
slotbeschouwingen van de Voorzitter van het IBR.
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Hoofdstuk zes is specifiek gewijd aan het internationaal normatief kader inzake
continuïteit, ISA 570. De recente aanpassingen in de artikelen 10, 12 en 17 van de wet
van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de rol van de
economische beroepsbeoefenaar maken het onderwerp uit van het zevende hoofdstuk.
Hoofdstuk acht schetst de sociale rechten in het kader van de continuïteit van
ondernemingen. Het sociaal overleg, de continuïteit van ondernemingen en de rol
van de bedrijfsrevisor vormt het onderwerp van het negende hoofdstuk. Hoofdstuk
tien behelst de rol van de magistratuur bij de continuïteit van ondernemingen. De
Ondervoorzitter van het IBR besluit het boek met de precisering dat de bedrijfsrevisor
en de commissaris een leidende rol spelen in het voorkomen van discontinuïteit.

3. Toepassing van de internationale audit-standaarden ISA en ISSAI in
de publieke sector, ICCI, 2015, nr. 3
Auteurs: L. Acke, J. Christiaens, J. Delforge, M. De Wolf, F. Maillard,
J. Ravijts, W. Rutsaert, L. Tydgat, J. Van Brabant en F. Vandendriessche
Dit boek behandelt de toepassing van de internationale auditstandaarden International
Standards on Auditing (ISA) en International Standards of Supreme Audit Institutions
(ISSAI) in de publieke sector. Het start met een beschrijving van de algemene
boekhoudregeling van de publieke en social profitsector in België. Vervolgens komen het
materialiteitsconcept in de publieke sector (ISSAI 1320, 1450 en 1600) en de opdrachtbrief
(ISA 200/210), de bevestigingsbrief (ISA 580), de management letter (ISA 260/265) en
het verslag van de bedrijfsrevisor (ISA 700/705/706/710/720) aan bod.
Of de specifieke kenmerken van de publieke sector een impact hebben op de wijze waarop
van de auditor wordt verwacht om te gaan met het frauderisico wordt behandeld in ISA
240/ISSAI 1240. De mate van autonomie van een overheidsinstelling kan sterk variëren,
heeft een impact op de continuïteitsrisico’s en wordt tevens besproken (ISA 570/ISSAI
1570).
ISA 610 Gebruik maken van de werkzaamheden van interne auditors geeft wat
duidelijkheid omtrent de interne auditfunctie en haar werkzaamheden. In de publieke
sector bestaat controle erin na te gaan of de activiteiten en de verstrekte informatie
van de overheidsinstelling in overeenstemming zijn met de erop van toepassing zijnde
regelgeving (ISA 250).
Controle-informatie wordt in ISA 500 gedefinieerd als informatie die door de auditor
wordt gebruikt om te komen tot de conclusies waarop hij zijn oordeel. Gebruiken van
steekproeven bij een controle gebeurt volgens ISA 530. Ook wordt stilgestaan bij de
standaard voor de kwaliteitsbeheersing van de auditor (ISQC1) en de specifieke aspecten
ervan voor publieke sector audits. Een epiloog over de audit in de publieke sector sluit
onderhavig boek af.

Jaarverslag 2015
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2. Tax, Audit & Accountancy (TAA)
Het tijdschrift Tax, Audit & Accountancy, 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 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 (Tax, Audit & Accountancy).

Samenstelling van het Redactiecomité TAA:
Voorzitter:		
De heer Michel De Wolf (Bedrijfsrevisor, Prof. Dr. UCL en ULg)
Leden van het
redactiecomité:		
Mevrouw Diane Breesch (Bedrijfsrevisor, Prof. Dr. VUB), de heren
			Pierre
P.
Berger
(Erebedrijfsrevisor),
Thomas
Carlier,
			Daniel Kroes (Bedrijfsrevisor), Pascal Minne (Prof. Dr. ULB Solvay Business
			School), Dries Schockaert (Drs. VUB), Dirk Smets (Bedrijfsrevisor),
			Yvan Stempnierwsky (FUCAM, ULB Solvay Business School) en
			Christophe Van Der Elst (Prof. Dr. UGent en Universiteit Tilburg)
Redactiesecretariaat:
Mevrouw Dhoha Smida (tot 31 juli 2015) en de heren Steven De Blauwe,
			Victor Yangandi (vanaf 1 september 2015) en Erwin Vanderstappen

Alle TAA-nummers die sinds 2010 verschenen zijn, kunnen
eveneens door elke geïntereseerde vanaf de website van het ICCI
worden gedownload en vanaf midden 2014 is TAA helemaal
digitaal gegaan vanaf nummer 43, met een link naar het online
flipbook. Er zijn 2.700 bestemmelingen.
In 2015 zijn er vier nummers uitgegeven.

Waar komen de lezers vandaan?
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De lijst van de verschenen artikels is opgenomen in Bijlage 3. De auteurs van de gepubliceerde in 2015 zijn:
Diane Breesch, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Voorzitster van de vakgroep Business
en de onderzoekscluster Accounting & Auditing
Thomas Carlier, Director – Brussels IFRS Centre of Excellence – Deloitte Audit
Prof. Dr. Johan Christiaens, Bedrijfsrevisor, ARPS EY-UGent
Dirk Coveliers, Directeur Estate Planning, Petercam Private Banking
Steven De Blauwe, Adviseur Juridische zaken IBR, Wetenschappelijk medewerker ICCI, Doctorandus en
wetenschappelijk medewerker KU Leuven
Nicolas Delvigne, Avocat
Geert De Ridder, Director, Actuary – Deloitte Bedrijfsrevisoren
Michel De Wolf, Président honoraire de l’IRE, réviseur d’entreprises et doyen à la “Louvain School of Management”
Tonny Dierckx, Partner S&G Asset Management
Michel Dorban, historien, professeur émérite à l’UCL
Nils Farstad, Audit Advisor at the Norwegian Institute of Public Accountants
Daniel Garabedian, Professeur à l’ULB – avocat
Espen Knudsen, Technical Manager Regulatory Affairs at the Norwegian Institute of Public Accountants
Daniel Kroes, Voorzitter IBR en bedrijfsrevisor
Luis Laperal, Réviseur d’entreprises
Pascal Minne, Professeur ordinaire à l’ULB (Solvay Brussels School of Economics & Management) et
Administrateur du groupe PETERCAM
Karine Morris, Réviseur d’entreprises
Henri Olivier, Professeur émérite HEC- Université de Liège
Prof. Dr. Mr. Marcel Pheiffer RA, Hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar
Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden
Dimitris Sourbis, PwC Greece Assurance Partner
François Stevenart Meeûs, Conseiller à la cour d’appel de Mons, Maître de conférences invité à l’Université
catholique de Louvain
Anne-Marike Van Arkel, Algemeen Directeur Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Freya Vandendriessche, ARPS EY-UGent
Gisèle Vandeweerd, réviseur d’entreprises auprès de PwC
Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker UGent
Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor, managing partner van HLB Belgium en Voorzitter van de Stagecommissie
van het IBR
15
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3. Nieuw te downloaden modeldocumenten in 2015
•

Checklist IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak van KMO’s
U vindt hierna ter informatie de studie omtrent de checklist IT geîntegreerd in de controle-aanpak, ontwikkeld in Nederland door NBA, TUEAA, en NOREA

•

Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) – Classificaties
– Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) – Classificaties van institutionele sectoren
– Bijlage 2 - Classificatie van overheidsfuncties
– Schema 1 - Indeling institutionele eenheden conform ESR 2010

•

Voorbeeldverslagen van de commissaris van beheersvennootschappen van auteursrechten
Aan de commissaris van beheersvennootschappen wordt door de wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten een aantal opdrachten toevertrouwd (deze wet is sinds 1
januari 2015 integraal opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht).
Onder meer dient hij “zich ervan te vergewissen dat de beheersvennootschap passende maatregelen heeft getroffen voor de administratieve en boekhoudkundige organisatie en
voor de interne controle met het oog op de naleving van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan.” (art. XI 263 § 1 1° WER).
Het koninklijk besluit van 25 april 2014 omschrijft de voorwaarden van de administratieve en boekhoudkundige organisatie en de interne controle en legt bovendien een
nieuwe opdracht op aan de commissaris, met name een verslag over de openingsbalans. In bijlage vindt u een overzicht van de relevante artikelen.
De Werkgroep Auteursrechten, opgericht binnen de Commissie Normen van het IBR, heeft hiertoe een aantal voorbeeldverslagen opgesteld.

•

Revisorale voorbeeldverslagen inzake Beleids- en beheerscyclus (BBC)
Artikel 243bis, § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inwerking getreden op 1 januari 2014, stelt:
“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf
wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de
wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”
Artikel 236bis, § 1 van het Provinciedecreet van 9 december 2005, inwerking getreden op 1 januari 2014, stipuleert:
“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf
wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Dit zijn erkende bedrijfsrevisoren die benoemd worden door de provincieraad en die onderworpen zijn aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”
De uitdrukking “erkende bedrijfsrevisoren” moet worden gelezen als “bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren”.
Voor de drie luiken binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de revisorale controle van autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven werd een
bundel met drie BBC voorbeeldverslagen uitgewerkt in samenwerking met de Commissie Normen voor de Beroepsuitoefening van het IBR.
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•

European Foundation Centre Principles of Good Practice
Dit is een zelfregulerende tool voor het goed bestuur van stichtingen zoals uitgewerkt door het European Foundation Centre en gesteund door het Belgisch Netwerk van
Stichtingen waarvan het ICCI lid is.

•

Bevestigingsbrieven
Het gaat om enkele voorbeelden van bevestigingsbrieven, die de schriftelijke bevestigingen omvat zoals vereist door ISA 580 en de andere van kracht zijnde normen,
rekening houdend met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze voorbeelden vertrekken van de hypothese dat de commissaris meent dat
er geen bijkomende bevestigingen nodig zijn noch dat er uitzonderingen bestaan op het verzoek om schriftelijke bevestigingen. Indien er uitzonderingen zouden bestaan,
dienen de bevestigingen aangepast te worden om rekening te houden met de uitzonderingen.
Aldus zal het in het kader van een vennootschap zeer nuttig kunnen zijn om een bevestiging betreffende het naleven van het vennootschapsrecht en de statuten op te
nemen. In de context van een vzw daarentegen heeft een bevestiging met betrekking tot het jaarverslag geen nut, aangezien de wet van 27 juni 1921 niet in een jaarverslag
voorziet en de opdracht van een commissaris derhalve de controle hiervan niet omvat.
De voorgestelde voorbeelden zijn in de eerste plaats het resultaat van de werkzaamheden verricht binnen de diverse werkgroepen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
in het bijzonder de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening.
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Seminaries
Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de organisatie van de vormingsseminaries die de bedrijfsrevisoren instaat 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.
In 2015 werden er door het ICCI in totaal 68 seminaries georganiseerd, waarvan 33 Nederlandstalige en 33 Franstalige en 2 tweetalige seminaries, waarvan er één samen
met de CDZ en één samen met het IREFI. Sinds 2015 verzorgt het ICCI tevens informatiesessies en studiedagen. In 2015 heeft het ICCI 5 informatiesessies en één studiedag
georganiseerd. De lijst van deze seminaries, informatiesessies en studiedagen 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 142 sprekers, waarvan
51 bedrijfsrevisoren en 91 andere experten in de besproken onderwerpen. Iedere vorming maakt het voorwerp uit van een evaluatie.
5.259 personen hebben deelgenomen aan de seminaries, informatiesessies en studiedagen georganiseerd door het ICCI in 2015, zijnde in het totaal 20.407 vormingsuren.
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Website ICCI
1. Inleiding
De structuur van de ICCI website bestaat, behalve de homepage, uit zes hoofdrubrieken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adviezen;
Vorming;
Publicaties;
Rechtspraak;
Over het ICCI; en
FAQ

De rubriek FAQ werd in 2015 gecreëerd om zo te antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren en hun klanten omtrent de technische aspecten van de uitoefening van de
opdrachten van de bedrijfsrevisoren.
De inhoud van de rubrieken “Rechtspraak” en “Over ICCI” worden hierna toegelicht. Het overzicht van de adviezen, publicaties en vormingen bevindt zich in bijlage.
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2. Rechtspraak
•

Arrest Grondwettelijk hof 12/2015 - 05.02.2015
Beroep tot vernietiging van bepaalde bepalingen van het Wetboek diverse
rechten en taksen

Commisaris: Ontslag
Vonnis 16/06/2011 - A/10/03244 - Rechtbank van Koophandel 2de Kamer

Arrêt Cour constitutionnelle - 12-2015 - 05.02.2015
Recours en annulation de certaines dispositions du Code des droits et taxes divers
Arrest Grondwettelijk hof 31-2015 van 12 maart 2015
De vrije beroepen kunnen geen gebruik maken van de WCO

Vonnis 20/05/1996 - A.R. 16.584/95 - Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
Vonnis 27/06/2013 - A/12/04076 - Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling
Dendermonde)
•

Andere: tuchtspraak en deontologie
Arrest Hof van Cassatie - 26.06.2015 - D.13.0025.N

Arrêt Cour constitutionnelle 31-2015 du 12 mars 2015
Les professions libérales ne peuvent pas bénéficier de la LCE

Arrest Hof van Cassatie 24.09.2015 - D.14.0014.N

Arrêt Cour constitutionnelle 134-2014 du 25 septembre 2014
Apport en nature et article 344, §, 1er CIR

Overzicht Tuchtrechtspraak IBR - medio 2014-medio 2015
Aperçu du Droit disciplinaire IRE - mi 2014-mi 2015
Arrest nr. 228.408 - Raad van State - 18/09/2014
•

Andere : arresten van belang voor de commissaris bij de uitoefening van zijn
mandaat
Arrest Hof van Cassatie - 17.10.2014 – C.13.0604.N
Vennootschappen - Vordering tot ontbinding - Rechtsgrond - Oogmerk

Bedrijfsrevisor: opdrachten
Arrest Hof van Cassatie - 13.01.2015 - P.14.0564.N
WCO - Arrest Hof van Beroep Gent - 2014/EV/83 - 17.11.2014
LCE - Arrêt Cour d’appel Liège - 2014-RG-308 - 27.03.2014
LCE - Arrêt Cour d’appel Bruxelles - 24.09.2015 - 2015/QR/75

Arrest Hof van cassatie 28.11.2013 - C.12.0549.N
Vennootschapsbelang

WCO - Vonnis Rechtbank van Koophandel Dendermonde - 07.10.2013 B/13/00269

Arrest Hof van Cassatie 23.01.2015 - C.13.0579.N
Beperking van de nietigheid van een met de openbare orde strijdige
overeenkomst of beding

LCE - Jugement Tribunal de commerce Bruxelles - 03.07-2014 - H/14/10071

Arrêt Cour de cassation - 02.04.2015 – C.14.081.F
Action en justice - Dissolution - Abus de droit - Société anonyme - Perte du capital
social - Intéressé - Intérêt
Arrest 2010/AR/1829 Hof van Beroep te Brussel - 04/06/2014
Bedrijfsrevisor - Roerende inkomsten - Beroepsinkomsten - Verhuur cliënteel
Tribunal de première instance - Bruxelles - 18/12/2013
Faux en écritures - faux dans les comptes annuels (article 127 Code des sociétés) Abus de confiance et blanchiment - Corruption active d’un fonctionnaire
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LCE - Jugement Tribunal de commerce Bruxelles - 27.06.2014 H/14/10061

3. Over ICCI

4. FAQ

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)).

In 2015 werd een nieuwe rubriek FAQ toegevoegd aan de website van het ICCI, die is
opgedeeld in de volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•
•

ISA en ISRE normen;
ISQC-1 norm;
benoeming van de commissaris;
beëindiging van het mandaat van commissaris;
vergoeding van de commissaris;
verslag van de commissaris; en
onafhankelijkheid van de commissaris.

Jaarverslag 2015
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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 IBR-bijdrage
Deze contributie levert de volgende voordelen op:
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•

het abonnement op de ICCI-publicaties (boeken en TAA);

•

een onbeperkte toegang voor de bedrijfsrevisor en zijn eventuele stagiairs tot de seminaries, de
informatiesessies en de studiedagen; en

•

de vraag tot advies van de helpdesk.

Bijlagen

2. Deontologie
•

Etablissement de la déclaration fiscale par un cabinet de révision

Bijlage 1: Lijst van de meest relevante adviezen van 2015

•

Beroepsgeheim van de commissaris

Hierna volgt een lijst van de meest relevante adviezen van 2015 die werden gepubliceerd op de website van het ICCI, enkel in de taal van de vraagsteller, onder de
rubriek: www.icci.be/nl/adviezen/Pages/Zoeken-op-thema.aspx.

•

Secret professionnel du commissaire au conseil d’administration

•

R.C. professionnelle des réviseurs d’entreprises

•

Nombre de missions révisorales

1. IBR

•

Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de curator

•

Vertegenwoordiging van een bedrijfsrevisorenkantoor

•

Participatie in een tax shelter programma

•

Pouvoir de signature du réviseur d’entreprises désigné comme fondé de pouvoir au
sein d’un cabinet

•

Intervention d’une société filiale belge dans les honoraires d’audit des comptes consolidés d’un groupe étranger

•

Nomination d’un nouveau représentant permanent

•

Tekenen van documenten in naam van een bedrijfsrevisor

•

Benoeming van de vaste vertegenwoordiger en gevolgen van de mogelijke verbreking van de samenwerking met het auditkantoor van de moedervennootschap

•

Exercice de missions d’expertise judiciaire par un réviseur d’entreprises honoraire

•

Tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor als lid van de Raad van Commissarissen in een
Nederlandse vennootschap

•

Verslag opgesteld door een Nederlandse accountant

•

Honoraires du réviseur d’entreprises

•

Activiteiten van een bedrijfsrevisor

•

Participation par un réviseur d’entreprises dans une société commerciale

•

Beroepsgeheim van de advocaten ten aanzien van de bedrijfsrevisor

•

Beroepsgeheim van de commissaris op een raad van bestuur

•

Overdracht van een aanzienlijk deel van de aandelen van een bedrijfsrevisorenkantoor aan de echtgenote

•

Opvolging van vaste vertegenwoordigers binnen een bedrijfsrevisorenkantoor

•

Décès du gérant d’un cabinet de révision nommé commissaire

•

Subcategorieën met specialisaties of kennisdomeinen in het openbaar register

•

Forme juridique d’un cabinet de révision

•

Commissaris natuurlijke persoon die vennoot/bestuurder wordt in een bestaand
bedrijfsrevisorenvennootschap

Jaarverslag 2015
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3. Commissaris

•

•

Signature du rapport du commissaire

Conséquences juridiques de la méconnaissance de l’obligation de nommer un
commissaire

•

Deelname door de commissaris aan de beoordeling van de geschiktheid van een
kandidaat financieel directeur

•

Precisering van ICCI-advies met betrekking tot de taalwetgeving

•

Commissarisverslag en continuïteit van de gecontroleerde vennootschap

•

Commissarismandaat in een consolidatieplichtige groep

•

Invloed van het verlengen van een boekjaar op de erelonen van de commissaris

•

Représentation du commissaire à l’assemblée générale par un collaborateur

•

•

Critères de l’article 15 du Code des sociétés et nomination d’un commissaire

Obligation de nommer un commissaire dans une petite filiale belge d’un groupe
français tenu d’établir des comptes consolidés

•

Aanstellen van een commissaris – duur commissarismandaat

4. Bijzondere aspecten van het commissarismandaat

•

Statistisch model ter verificatie van de deugdelijkheid van een permanent
voorraadbeheerssysteem

Nihil

•

Signature de la lettre de mission pour un mandat de commissaire n’ayant pas été
nommé par l’assemblée générale

5. Bijzondere opdrachten in het Wetboek van vennootschappen

•

Mededeling aan de commissaris over een beslissing genomen door de raad van
bestuur van een vzw die aanzienlijke verspilling van gelden veroorzaakte

•

Intervention révisorale éventuelle lors de la constitution d’une société vétérinaire

•

Aanstelling van een commissaris

•

Inbreng van een schuldvordering

•

Impact van betwisting gewichtige redenen van ontslag gegeven aan commissaris

•

Advies 2013/01 – Raad van het IBR – inbreng in natura en uitgifte van aandelen

•

Obligation de nomination d’un commissaire dans des sociétés dont les comptes sont
repris par la méthode de la mise en équivalence dans les comptes consolidés d’un
groupe tenu à consolidation

•

Inbreng van aandelen in EBVBA

•

Fusion par absorption d’une SPRL par une SCRL

•

Transfert temporaire du « prêt de consommation » d’actions et l’apport en nature

•

Verslaggeving n.a.v. een partiële splitsing door overname

•

Mise à la disposition du commissaire des comptes annuels par l’ASBL

•

Rapport du commissaire et comptabilisation d’une réserve indisponible

•

Fusion après réunion des titres en une seule main et nécessité d’un rapport révisoral

•

Controleverklaring van de commissaris – wijziging van referentiekader (ISA
normen)

•

Vraag tot mogelijkheid van quasi-inbreng van renovatiewerken

•

Modalités de décharge du commissaire et du conseil d’administration dans une
fondation d’utilité publique

Verkopen van een eenmanszaak in het kader van de omzetting van een VOF naar
een BVBA

•

Procedure omtrent de quasi- inbreng

•

Duur van het mandaat van de commissaris

•

Intervention d’un réviseur d’entreprises dans le cadre d’une scission

•

Ontslag van de commissaris

•

Scission partielle d’une société dont la société mère détient 100 % des parts

•

Waardering van een holding en onafhankelijkheid van de commissaris

•

Aanstelling van een commissaris

•
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•

Inbreng van een negatief boekhoudkundig netto-actief in het kader van een
partiële splitsing

•

External auditor in het kader van de certificering van de kosten voor een Europees
steunprogramma

•

Artikel 184, § 5, 2° W. Venn. en de notie “schulden aan derden”

•

•

Quasi-inbreng van een octrooi alsmede de geïnvesteerde prestaties hiertoe

Nomination d’un commissaire administrateur démissionnaire au sein d’une régie
communale autonome

•

Absorption d’une société dont tant l’actif net que la valeur d’échange sont négatifs

•

•

Apport d’une participation au capital variable d’une SCRL

Inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015
over de single audit van universiteiten en hogescholen

•

Fusion entre cabinets de révision

•

Apport à titre gratuit d’une branche d’activité par une ASBL à une SCRL à finalité
sociale (SCRL-FS)

•

Verslaggevingsplicht in het kader van een partiële splitsing door oprichting van
een nieuwe vennootschap

•

“Uitbreng” van een onroerend goed in een NV via een reële kapitaalsvermindering

•

Quasi-apport de la clientèle/patientèle par un titulaire de profession libérale exerçant
son activité par l’intermédiaire d’une société dans sa propre société de management

•

Apport d’une branche d’activité par une ASBL à une SCRL à finalité sociale
(SCRL-FS)

•

Omzetting van een VOF naar een Comm. V.

•

Fusion par absorption et rétroactivité comptable

10. Informatie aan de ondernemingsraad

•

Verkoop van handelsfonds van apotheker (eenmanszaak) aan net opgerichte
vennootschap en revisorale tussenkomst

•

Annulation de décisions prises en assemblée générale

•

Acompte sur dividende

•

Opération de transfert du siège social

•

Kapitaalsverhoging in een bedrijfsrevisorenkantoor

•

Transfert du siège social d’un groupe luxembourgeois en Belgique et contrôle des
comptes

•

Article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur

•

Verslag van de economische beroepsbeoefenaar in het kader van de gedwongen
verkoop van aandelen aan toonder

•

Article 268, § 2 du Code des sociétés et la convocation à l’assemblée générale

•

Ondertekenen door de raad van bestuur van de jaarrekening

•

Notion de consortium

6. Controlenormen
•

Norme ISAE 3402

7. Bijzondere wetgevingen en reglementering
•

Controleverslag aan het college van burgemeester en schepenen omtrent de
jaarrekening en de interne controle van een EVA-vzw

•

Vlaams Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opgericht zonder enige verwijzing
naar een specifieke rechtsvorm – implicaties

•

Bestek in het kader van de aanstelling van een bedrijfsrevisor

•

Etablissement d’une lettre de mission dans le cadre d’un marché public

•

Commissarisverslag voor autonome gemeentebedrijven

8. Andere controleopdrachten
•

Mandataire de justice

•

Rôle du « commissaire spécial » dans un établissement de crédit

•

Waardering van ondernemingen – bepaling van de actualisatiefactor door
verwijzing naar de rente van de lineaire obligatielening OLO

•

Détermination de la valeur d’acquisition d’un terrain comportant des constructions
devant être démolies

9. Witwassen, fraude en corruptie
•

ASBL et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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11. Financiële informatie

Overboeking van rekening 13 “bestemde fondsen” naar rekening 10 “Fondsen van
een vereniging bij een vzw”

•

Etablissement de comptes consolidés

•

Etablissement des comptes consolidés pour la première fois

•

Activering van herstructureringskosten

•

Een van ambtshalve doorhaling in de KBO van een BVBA wegens niet-neerlegging van jaarrekening

•

Doorrekening van personeelskosten

•

•

Self-billing bij een rederij

Traitement comptable des travaux d’aménagement sur un bien immobilier sur lequel
une ASBL dispose d’un droit d’emphytéose

•

Comptabilisation du chiffre d’affaires sur vente d’immeubles

12. Informatie aan de ondernemingsraad
Nihil

13. Ondernemingen in moeilijkheden
Nihil

14. VZW’s en Stichtingen
•

Mission de certification postérieure au mandat de commissaire dans une ASBL

•

Assemblée générale annuelle d’une ASBL tenue sans avoir approuvé des comptes
annuels – Impact sur le rapport du commissaire

•

Petite ASBL tenant une comptabilité en partie double

•

Aanstelling van een bedrijfsrevisor in een vzw

•

Opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend in
vzw’s in de welzijns- en gezondheidssector

•

Consolidatiekring van een Belgische groep van vennootschappen en vzw’s

15. Belgische boekhoudwetgeving
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•

•

Wederinkoop van een erfpachtrecht verleend aan een derde partij

•

Boeken van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

•

Boekhoudkundige verplichtingen van de Centra voor Leerlingen Begeleiding
(CLB)

•

Consolidation horizontale
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16. IFRS/IAS
Nihil

17. Openbaarmakingsverplichtingen
•

Publication des comptes consolidés établis sur une base volontaire

Bijlage 2: Inhoudstafels van de publicaties van 2015

2. Aspecten van continuïteit en revisorale tussenkomst, ICCI, 2015, nr. 2.

1. Risicobeheer, ICCI, 2015, nr. 1

Woord vooraf
Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN)

Woord vooraf
Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN)
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Risk management, wettelijk verankerd en gedefinieerd?
Hoofdstuk 3 Overzicht en evolutie van referentiekaders: van interne controle naar
		risicobeheer
Hoofdstuk 4 Interne controle en risicobeheer in de publieke sector
Hoofdstuk 5 Het beheer van en het toezicht op de risico’s in de banksector
Hoofdstuk 6 Mededeling van de voornaamste financiële en niet-financiële risico’s
		
in het jaarverslag van de naamloze vennootschap
Hoofdstuk 7 Aansprakelijkheid van de raad van bestuur in het kader van
		risicobeheer
Hoofdstuk 8 Het auditcomité en risicobeheer in de praktijk
Hoofdstuk 9 De commissaris en de beschrijving van de interne controle- en
		risicobeheerssystemen
Hoofdstuk 10 De revisorale controle van financiële instellingen
Hoofdstuk 11 Leidraden inzake interne controle en risicobeheer van de Commissie
		Corporate Governance voor de beursgenoteerde vennootschappen
Hoofdstuk 12 Toekomst van risicobeheer op internationale niveau (te verwachten
		progressie/evolutie)
Slotbeschouwingen
Bijlage

Inhoudstafel
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Probleemstelling en situering
Hoofdstuk 3 Huidig Belgisch vennootschapsrechtelijk kader
Hoofdstuk 4 Waarschuwingsprocedure (artikel 138 van het Wetboek van
		vennootschappen)
Hoofdstuk 5 Waarschuwingsprocedure van toepassing op de vzw, ivzw en
		stichtingen
Hoofdstuk 6 Internationaal normatief kader: ISA 570
Hoofdstuk 7 Recente aanpassingen in de wet van 31 januari 2009 betreffende de
		
continuïteit van de ondernemingen en de rol van de economische
		beroepsbeoefenaar
Hoofdstuk 8 Sociale rechten in het kader van de continuïteit van ondernemingen
Hoofdstuk 9 Sociaal overleg en continuïteit van ondernemingen: de rol van de
		bedrijfsrevisor
Hoofdstuk 10 Rol van de magistratuur bij de continuïteit van ondernemingen
Hoofdstuk 11 Besluit
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3. Toepassing van de internationale audit-standaarden ISA en ISSAI in de
publieke sector, ICCI, 2015, nr. 3.

Bijlage 3: Tax, Audit & Accountancy: lijst van de gepubliceerde
artikels in 2015

Woord vooraf
Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN)

Naast de vaste rubrieken “Editoriaal”, “Periodieke informatie IFRS”, “IASB Berichten”
en “Woord van de hoofdredacteur”, behandelden de artikelen volgende onderwerpen:

Inhoudstafel

•
•
•

Hoofdstuk 1 Algemene boekhoudregeling van de publieke en not-for-profitsector
		in België
Hoofdstuk 2 Materialiteit
Hoofdstuk 3 Opdrachtbrief, bevestigingsbrief, management letter en verslag van de
		bedrijfsrevisor
Hoofdstuk 4 Volkomen controle en frauderisico - bijzondere aspecten voor de
		
opdrachten in de publieke sector
Hoofdstuk 5 Going concern toegepast op de publieke sector
Hoofdstuk 6 Gebruikmaken van werkzaamheden van interne auditors
Hoofdstuk 7 In aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij de controle van
		financiële overzichten
Hoofdstuk 8 Controle-informatie
Hoofdstuk 9 Steekproeven
Hoofdstuk 10 ISQC1 en publieke sector audit
Epiloog van de Voorzitter van het IBR

TAA nr. 46 / april 2015

•
•

Boekhoudkundige en technische aandachtspunten ESR 2010
Devoirs de vigilance du réviseur d’entreprise dans les entreprises en difficulté
Het bankgeheim: recente evoluties in België, Luxemburg, Zwitserland en op
internationaal vlak
Waardecreatie bij het financieel beheer van uw fysieke activa volgens de ISO 55000
richtlijnen
Periodieke informatie IFRS – juli 2014 – december 2014

TAA nr. 47 / juli 2015
•
•
•
•

Rondetafel/Table ronde Professional skepticism and judgement
FATCA reporting : coopération européenne et mondiale entre administrations
fiscales
Spanningsveld tussen W. Venn. en de ISA’s
Avis CNC sur la rectification des comptes annuels

TAA nr. 48 / november 2015
•
•
•
•
•

Het auditberoep in Nederland: Quo vadis?
Régime fiscal de la fondation privée belge
Contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur
Fiscal certification in Greece and Norway
New IPSAS 33-38

TAA nr. 49 / december 2015
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•
•
•
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Waardering van pensioenverplichtingen
IAS 19 – Personeelsbeloningen op de Belgische pensioenregelingen
La consolidation fiscale en Belgique : un rêve inassouvi
Tax shift

Bijlage 4: Lijst van seminaries, informatiesessies en studiedagen
georganiseerd van juni 2015 tot januari 2016

Audit non-for-profit

Seminaries

•

•

Audit en controle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsrevisor en ondernemingsraad: nieuwe vuistregels (sprekers: Dirk
Cleymans, Christine Darville, Bergie Van Den Bossche en Paul Van Geyt)
Ondernemingen in moeilijkheden en de nieuwe wet op de continuïteit van
ondernemingen (sprekers: Guido De Croock en Filip De Mey)
Analyse van de belangrijkste adviezen van de CBN (update) (sprekers: Els Gossé,
Filip Hendrickx en Sadi Podevijn)
Fusies en splitsingen: wettelijke, boekhoudkundige en fiscale aspecten en
aandachtspunten voor de bedrijfsrevisor; cross borders (sprekers: Gislenus Bats
en Peter Verbanck)
Overige éénmalige revisorale opdrachten (spreker: Gislenus Bats)
IT-controles in een ISA-context: nieuwe technologie, nieuwe auditrisico’s
(sprekers: Isabelle Meunier en Marc Vael)
Antiwitwassen: regels van toepassing op de bedrijfsrevisoren met betrekking
tot de kantoororganisatie en de melding van vermoedens, alsook recente
ontwikkelingen (sprekers: Frank Haemers en Piet Hemschoote)
Waardering van ondernemingen (spreker: Serge Pattyn)
Succesvolle overdracht van een onderneming (spreker: Bruno Vervisch)
Milieu-audit: basisprincipes en rol van de bedrijfsrevisor
(spreker: Emmanuel Raskin)
Medewerking aan het prudentieel toezicht: recente ontwikkelingen capita selecta
(sprekers: Stijn Broeckx, Martijn Cuypers, Jurgen Janssens, Gregory Joos,
Karel Tanghe, Dominique Van De Peer en Damien Walgrave)
Behandeling van pensioenregelingen onder BE GAAP en IFRS (spreker: Geert De
Ridder)
Rol van de commissaris van niet-financiële ondernemingen in het kader van het
toezicht op de naleving van de EMIR Verordening (sprekers: Stijn Broeckx,
Nicolas Castelein, Wouter Coppens, Nathalie Flamen, Olivier Macq,
Didier Niclaes en Jeroen Teirlinck)

Controle van de vzw’s: audit, boekhoudkundige, specifieke, fiscale en sociale
aspecten (spreker: Emiel De Smedt)
Audit van ziekenfondsen (sprekers: Michel Breda, Patrick Cammarata,
Christophe Ciprietti, Bart Dewael, Vincent De Wulf, Yves Debruyn, Dirk
Doom, Déborah Fischer, Marie-Laure Moreau, Fernand Moxhet, Fabienne
Préat, Bernard Rauw, Kenneth Vermeire en Robert Verschoren)

Audit: Publieke sector
•
•
•

•

Advanced: Concept en mogelijkheden van single audit + casestudy wetgeving
openbare aanbestedingen: een controlebenadering (sprekers: Lieven Acke, Tony
Mortier, Frank Smet en Christophe Vanhee)
Concept en toepassingsmogelijkheden IPSAS standaarden + Beleids- en
BeheersCyclus en boekhoudkundige aandachtspunten
(spreker: Johan Christiaens)
Advanced: Bespreking ESR 2010 en aansluiting met boekhoudkundige gegevens +
Beleids- en BeheersCyclus en boekhoudkundige aandachtspunten voor revisorale
controle van Autonome Gemeente- en Provinciebedrijven (sprekers: Johan
Christiaens, Thomas Stragier en Christophe Vanhee)
Advanced: Performantie-audit in de openbare en de non-profitsector (sprekers:
Adri De Brabandere, Eddy Van Loocke en Danielle Vermaelen)

De revisor en de fraude
•

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

Fiscaliteit
•
•
•

Update fiscaliteit: recente ontwikkelingen capita selecta. Aandachtspunten voor de
bedrijfsrevisor (spreker: Yves Verdingh)
Btw-update: special topics van belang bij de audit (spreker: Jurgen Opreel)
Transfer pricing: actualiteit en praktische toepassingen (spreker: Dirk Van
Stappen)
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International Standards
•
•
•

Toepassing van de ISA’s in het kader van de audit van kleine entiteiten (spreker:
Freddy Caluwaerts)
Risicobeoordeling van de audit en antwoorden. ISA 240-250-300-315-450-320330-402 (sprekers: Hanne Reijndersen Thierry Van Loocke)
Vormingsdag: Kwaliteitscontrole 2015 (sprekers: Luc De Puysseleyr, Fernand
Maillard, Isabelle Meunier en Luc Verrijssen)

Recht
•
•
•
•

Burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders (gekozen
vragen) (spreker: Dominique Blommaert)
Impact van huwelijkscontracten op inbreng in natura, quasi inbreng, erfrecht,
aandelen en echtscheiding (sprekers: Frank Buyssens en Eric Spruyt)
Gerechtelijk deskundigenonderzoek: een korte inleiding
(spreker: Didier De Buyst)
Update arbeidsrecht: wat zijn de recente evoluties op vlak van wetgeving &
rechtspraak? (sprekers: Arnout Crauwels en Olivier Wouters)

Specialisatie
•

Recente ontwikkelingen IAS/IFRS (spreker: Ignace Bogaert)

Workshop
•
•
•
•
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Antiwitwassen (spreker: Piet Hemschoote)
Commissarisverslag volgens de ISA’s (spreker: Annie De Wilde)
Hoe omgaan met continuïteitsproblemen? Casestudy (spreker: Filip De Mey)
Belangenconflicten en misbruik van vennootschapsgoederen
(spreker: Pierre P. Berger)
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Informatiesessies
•
•
•

3 keer: Commissarisverslag ISA (spreker: Patricia Leleu, Dries Schockaert en
Jacques Vandernoot)
Stand van zaken inzake de belangrijkste sociaalrechtelijke risico’s 2015 bij de
uitoefening van de opdracht als bedrijfsrevisor (sprekers: Stefan Nerinckx en
Tim Perdieus)
De bedrijfsrevisor en het beroepsgeheim inzonderheid in het kader van een
strafonderzoek (sprekers: Stéphane Folie en Erwin Vanderstappen)

Studiedagen
•

Boekhouding en audit in België – (r)evolutie na de Europese hervormingen en
impact voor ondernemingen en cijferberoepen (sprekers: Marc Bihain, Hilde
Blomme, Jean François Cats, Christine Darville, Thierry Dupont,
Piet Hemschoote, Daniel Kroes, Hein Lannoy, Loren Lesko, Kris Peeters,
Laurence Pinte, Yvan Stempnierwsky, Bart Van Coile en Mirjam Vermaut)

