Reglement betreffende de uitreiking van de
ICCI-Prijzen
in het Belgisch universitair onderwijs
aan masterproeven in het domein
van auditing
HET DOEL
Het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) wil overeenkomstig
haar statutair doel en op een concrete wijze het wetenschappelijk onderzoek
die het voorwerp uitmaakt van auditing aanmoedigen. Het heeft dan ook de
beslissing genomen jaarlijks een aantal Prijzen uit te reiken aan studenten van
Belgische universiteiten die studies volgen in een vakgebied (gelieerd aan)
auditing.
WAAR GAAT HET OVER?
Sinds het academiejaar 2021-2022, bekroont het Informatiecentrum voor het
Bedrijfsrevisoraat masterproeven met de "ICCI-Prijzen". De studenten van het
universitair onderwijs van het lange type (“master”) komen in aanmerking om
deel te nemen aan dit initiatief. Deze masterproeven (van afgestudeerden
tijdens het academiejaar 2021-2022 of tijdens het voorgaande academiejaar
2020-2021) moeten op een originele en wetenschappelijke manier een
bijdrage leveren tot audittechnieken, en/of een ermee verwant onderwerp
en/of een sector die het voorwerp is van een audit behandelen.
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DE PRIJZEN
De prijzen worden toegekend aan studenten
Jaarlijks zal het ICCI maximaal drie masterproeven bekronen die geschreven
zijn in het Nederlands of het Frans (prijscategorieën 1, 2 en 3). De prijzen worden
per prijscategorie bepaald en bedragen de volgende:
1)

2)
3)

eerste prijs (prijscategorie 1): 3.000 EUR + publicatie samen met de
promotor (van een conform de richtlijnen van de redactie herwerkte en
geüpdatete versie) in het tijdschrift van het ICCI “Tax Audit &
Accountancy” (“TAA”);
tweede prijs (prijscategorie 2): 2.000 EUR; en
derde prijs (prijscategorie 3): 1.000 EUR.

Het ICCI behoudt zich het recht voor om één of meerdere bekroonde werken
geheel of gedeeltelijk te publiceren.
Het ICCI kan uitzonderlijk beslissen om een gedeelde eerste prijs uit te reiken,
wat betekent dat er in voorkomend geval twee masterproeven de prijs van
prijscategorie 1 krijgen toegekend.
WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING?
Enkel de masterproeven die audit- (en meer in het algemeen assurance)
beginselen en -technieken, en/of ermee verwante onderwerpen en/of een
sector die het voorwerp is van een audit behandelen, komen in aanmerking.
Bovendien komen masterproeven in aanmerking die de juridische en/of
deontologische aspecten van auditing en het beroep van bedrijfsrevisor
behelzen.
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PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN
De masterproeven moeten bij het ICCI worden ingediend door de
onderwijsinstelling waaraan de kandidaat zijn/haar studies heeft beëindigd.
Na een eventuele interne selectie zullen de onderwijsinstellingen de door hen
weerhouden (maximaal drie) masterproeven in PDF-formaat per e-mail
indienen bij het ICCI. Elke masterproef dient vergezeld te zijn van een
beschrijving van het behandelde onderwerp en van de structuur van het werk,
van een appreciatieverslag van de promotor, een curriculum vitae van de
auteur en een korte toelichting betreffende de door de onderwijsinstelling
genomen initiatieven om de studenten beter voor te bereiden in het domein
van auditing.
Elke onderwijsinstelling kan maximaal drie kandidaten voordragen die
betrekking hebben op de academiejaren 2020-2021 of 2021-2022 (1).
De kandidaturen voor de "ICCI-Prijzen" van het academiejaar 2021-2022 (of
desgevallend het voorgaande academiejaar 2020-2021 (Universitair onderwijs
van
het
lange
type
Master)
moeten
uiterlijk
tegen
31 oktober 2022 worden ingediend.

Hierbij dient te worden verduidelijkt dat, indien meerdere faculteiten van dezelfde
onderwijsinstelling masterproeven indienen, er een arbitrage dient te gebeuren tussen hen,
want per onderwijsinstelling mogen maximaal slechts drie kandidaturen worden ingediend.
(1)
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TOEKENNING VAN DE PRIJZEN - DE JURY
De ingediende masterproeven zullen worden beoordeeld door een Jury,
bestaande uit professoren, vertegenwoordigers van de economische,
financiële en administratieve wereld en mensen die vertrouwd zijn met de
auditpraktijk. Na een eerste ronde wordt een beperkt aantal masterproeven
geselecteerd die door de weerhouden kandidaten mondeling voor de jury
gedurende maximaal 30 minuten moeten worden verdedigd. Mede op basis
van deze mondelinge verdediging worden uiteindelijk de masterproeven
gekozen die voor de ICCI-prijzen in aanmerking komen.
De Jury zal bijzondere aandacht besteden aan de keuze van het onderwerp,
zijn originaliteit, de methodologische aanpak, de complexiteit van het
behandelde onderwerp en het nut voor de beroepspraktijk.
Het ICCI houdt zich het recht voor om één of meer prijzen niet toe te kennen.
De beslissingen van de Jury zijn definitief en kunnen niet het voorwerp zijn van
enig verhaal. Er zal daarover niet worden gecorrespondeerd.
De beslissingen van de Jury zullen aan elke deelnemer individueel worden
medegedeeld.
De deelnemers aan de "ICCI-Prijzen", worden geacht, door het feit zelf van hun
deelname, de beschikkingen van onderhavig Reglement te aanvaarden.
TIMING
De "ICCI-Prijzen" van deze editie worden voor het eerst uitgereikt op een
bijzondere academische zitting na de algemene vergadering van het IBR in de
maand april van 2023. Kandidaturen (maximum 3 per onderwijsinstelling)
moeten worden ingediend door de onderwijsinstelling waar de student zijn
studie heeft afgerond in de academiejaren 2020-2021 of 2021-2022.
Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met:
Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI)
Erwin VANDERSTAPPEN, Algemeen afgevaardigde
Emile Jacqmainlaan 135
1000 BRUSSEL
info@icci.be

4

