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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 ju-
ridische 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 benadruk-
ken. Dankzij deze stichting worden 
op een autonome wijze antwoorden 
opgesteld die niet het officieel stand-
punt van de Raad van het IBR verte-
genwoordigen. Het laatstgenoemde 
kan enkel via de officiële organen van 
het IBR, met name de Raad of, in voor-
komend geval, het Uitvoerend comité 
worden ingewonnen.

Aldus wordt de stichting “Informatie-
centrum voor het Bedrijfs revisoraat 
– 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 heb-
ben vele confraters reeds beroep ge-
daan 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 (plaatsvervanger: 
y. VeRdOOdt)

Daarnaast heeft de Stichting tot doel 
onder haar eigen verantwoordelijk-
heid 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 ressor-

teren onder de verantwoordelijkheid 
van de Raad van het IBR en worden 
bijgevolg door het IBR zelf uitgegeven. 

Sinds 2010 is het ICCI de verantwoor-
delijke 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 (100 sessies per 
jaar, 50 in het Nederlands en 50 in het 
Frans).

Sinds midden 2012 is het ICCI lid - 
sinds 2016 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
Het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren verwijst in zijn eerste 
jaarverslag naar ICCI-publicaties !

Sinds 1 januari 2017 is het College van 
toezicht op de bedrijfsrevisoren (Colle-
ge) belast met het publiek toezicht op 
de bedrijfsrevisoren. Het College on-
derwerpt de bedrijfsrevisoren aan een 
kwaliteitscontrole en houdt toezicht op 
hun naleving van de toepasselijke wet-
telijke, reglementaire en normatieve 
verplichtingen.

Het College publiceerde in 2017 het 
verslag van zijn eerste werkjaar. 

Het ICCI verheugt zich erop dat dit 
verslag refereert aan verschillende 
ICCI-modeldocumenten op de ICCI- 
website zoals het handboek “Interne 
kwaliteitsbeheersingssysteem”, het 
werkinstrument budgettering van 
uren, een nota met aandachtspunten 
inzake de toepassing van de ISA’s bij 
de controle van vennootschappen 
actief in de diamantsector.

Het ICCI beschouwt dit als een aan-
moediging om op blijvende wijze initia-
tieven te ontwikkelen die bijdragen tot 
de kwaliteit van het auditberoep. Het 
ICCI, waarvan de meerderheid van de 

bestuurders academici zijn, beschikt 
over de nodige onafhankelijkheid en 
competentie om voor een aantal ma-
teries doctrine uit te werken.

Ter gelegenheid van het 10-jarig be-
staan van het ICCI in 2016 verrichtten 
de UCLouvain en de KU Leuven een 
juridische respectievelijk empirische 
studie over de impact van de kernpun-
ten op het auditverslag om op basis 
van de ervaringen sinds enkele jaren 
in het Verenigd Koninkrijk richtlijnen 
en goede praktijken te ontwikkelen 
voor de rapportering over de kernpun-
ten in Belgische organisaties van open-
baar belang. 

De resultaten van deze studies werden 
gebundeld en gepubliceerd in het ICCI- 
boek 2018-1 Key Audit Matters. 

Net zoals in 2017 werden de bedrijfs-
revisoren ook in 2018 geconfronteerd 
met fundamentele wijzigingen van hun  
basiswetgeving: de inwerkingtreding  
van het Pandregister en van het Boek XX  
Insolventie Wetboek economisch recht, 
de Wet van 15 april 2018 tot hervorming  
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van het ondernemingsrecht, het 
KB UBO-register en het wetontwerp 
tot invoering van een Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 
Het ICCI tracht deze wetgevende 
nieuwigheden te capteren in het oplei-
dingsaanbod. 

Begin 2018 werd de Quick Scan web 
based tool lokale besturen gelanceerd. 
Deze tool moet toelaten tegen een 
aanvaardbare prijs een eerste diagno-
se uit te voeren van de maturiteit van 
de organisatie van een lokaal bestuur 
op het vlak van financiële opvolging en 
rapportering. 

Op het vlak van vaktechnische onder-
steuning formuleerde het ICCI in 2018 
105 adviezen met de zeer gewaardeer-
de hulp van de 3 in 2017 opgerichte re-
view teams naargelang de aard van de 
vragen: juridische en deontologische 
vragen, boekhoudkundige vragen, 
normatieve (ISA-) vragen. De markante 
adviezen werden op de website gepu-
bliceerd.

Middels het tijdschrift TAA informeert 
het ICCI ook in 2018 het auditberoep 
op een objectieve en wetenschap-
pelijke manier omtrent (voorstellen 
van) wijzigingen en nieuwigheden 
in de domeinen van de fiscaliteit, de 
audit, de accountancy en het vennoot-
schapsrecht: hervorming van de ven-
nootschapsbelasting anno 2018, ka-
pitaalvermindering na 1 januari 2018, 
hervorming van de vennootschapsbe-
lasting anno 2019: “fiscale” consolida-
tie op zijn Belgisch, Boek XX Insolven-
tierecht en de impact voor de revisor, 
rekeningen en audit van de openbare 
sector, de antiwitwaswet van 18 sep-
tember 2017, UBO-register: werking en 
gevolgen voor de bedrijfsrevisor, ana-
lyse van de tuchtrechtspraak van het 
IBR medio 2015-medio 2017, de wet 
van 15 april 2018 houdende hervor-
ming van het ondernemingsrecht, im-
pact van Big Data analyse op de audit-
aanpak Compliance in hoofde van de 
vennootschap, een evoluerende uitda-

ging voor de commissaris, het juridisch 
kader van de bekendmakingen van de 
“kernpunten van de controle” door de 
commissaris, de erkenning van onder-
gefinancierde pensioenverplichtingen 
onder Belgisch boekhoudrecht, enz. 

De in 2018 meer dan 90 georganiseer-
de vormingsactiviteiten – seminaries, 
informatiesessies en studiedagen 
– trokken opnieuw heel wat deelne-
mers. Momenteel wordt nagegaan hoe 
nieuwe technieken de toegankelijkheid 
van de permanente vorming kunnen 
verhogen (e-learning, webinars, …).

Zoals de voorgaande jaren werden ook 
nieuw of bijgewerkte te dowloaden mo-
deldocumenten op de ICCI-website ter 
beschikking gesteld: o.m. aangepaste 
modellen van bevestigingsbrieven, de 
voorlopige versie van het boek ‘Het 
commissarisverslag’ (inclusief model-
len), Pack Petites Entités - Kleine Enti-
teiten (PE-KE) versie 4.0 en Case Study. 

Ten slotte publiceerde het ICCI ver-
scheidende rechterlijke beslissingen 
waarbij het functioneren van de be-
drijfsrevisor (on)rechtstreeks wordt 
beoogd. 

Het zo goed mogelijk informeren en 
documenteren van bedrijfsrevisoren 
en stakeholders is een blijvende stimu-
lerende uitdaging voor het ICCI!

Lieven Acke

Voorzitter ICCI
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Raad van Bestuur
Voorzitter: Lieven aCke (Bedrijfsrevisor)

Ondervoorzitter: Henri Olivier  
(Prof. Em. Dr. ULiège)

Bestuurders: Herman BRaeCkMans 
(Prof. Em. Dr. UAntwerpen), Diane 
BReesCh (Prof. Dr. VUB-Bedrijfsrevisor), 
Ann gaeReMynCk (Prof. Dr. KU Leuven), 
Gisèle VandeweeRd (Bedrijfsrevisor), 
Pierre P. BeRgeR (Erebedrijfsrevisor), 
Ignace De BeelDe (Prof. Dr. UGent), 
Yves de ROngé (Prof. Dr. UCLouvain), 
Faska khROuz (Prof. Dr. ULB), 
Marleen Mannekens (Bedrijfsrevisor), 
Eric Mathay (Bedrijfsrevisor), 
Jacques VandeRnOOt (Bedrijfsrevisor)

Algemeen afgevaardigde:  
Erwin VandeRstappen (Bedrijfsjurist)

Wetenschappelijke medewerkers:  
Steven de BLauwe en Dounia sMeyeRs

De Raad van Bestuur is in 2018 viermaal 
samengekomen.
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Helpdesk – 
Review teams

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 op litigieuze vragen, vragen 
van boekhoudkundige of fiscale aard, 
controversiële vragen of nog ondui-
delijke vragen. Enkel het College van 
toezicht op de Bedrijfsrevisoren is ge-
machtigd om klachten tegen bedrijfs-
revisoren te behandelen (art. 53, § 2 
van de wet van 7 december 2016). Er 
wordt geen gevolg gegeven aan mon-
delinge vragen en evenmin aan vragen 
van studenten.

De Stichting beantwoordt vragen van 
bedrijfsrevisoren over IFRS, behalve in-
dien 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, dat inderdaad enkel 
via de officiële organen, met name de 
Raad of, in voorkomend geval, het Uit-
voerend comité of de Juridische Com-
missie ingewonnen kan worden, een 
procedure die onvermijdelijk meer tijd  
vereist om een antwoord te verschaffen.

Een selectie van de adviezen wordt  
regelmatig en thematisch op de web-
site van het ICCI geplaatst. Om gebruik 
te maken van deze dienst volstaat het  
om het vraagformulier in te vullen dat 
online toegankelijk is. In 2018 werden 
er 105 adviezen gegeven.

De lijst van de meest relevante advie-
zen gegeven in 2018 die werden gepu-
bliceerd 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 IBR en 
Ondervoorzitter van het ICCI),  
Michel De WOlf (Ere-voorzitter 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 Rekenhof)

Wetenschappelijk secretariaat:  
Erwin VandeRstappen (Bedrijfsjurist), 
Steven de BLauwe en Dounia sMeyeRs
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Think tank 
SEC 2010

De oprichting van de think tank Euro-
pees 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 verant-
woordelijkheid van de Raad van het 
IBR, worden evenwel door het IBR zelf 
uitgegeven.

De bedrijfsrevisoren en stagiairs kun-
nen alle ICCI-publicaties op de website 
in PDF-formaat downloaden.

In 2018 werd er uitzonderlijk slechts 
één publicatie uitgegeven (cf. bijlage 2):
• Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten 

van de controle, 2018, nr. 1

Samenstelling van de 
Commissie Publicaties

Voorzitter: Lieven aCke (Bedrijfs revisor)

Leden:  
Ann gaeReMynCk (Prof. Dr. KU Leuven), 
Pierre. P. BeRgeR (Erebedrijfsrevisor), 
Herman BRaeCkMans (Prof. Em. Dr. 
UAntwerpen), Ignace De BeelDe 
(Prof. Dr. UGent), Yves de ROngé 
(Prof. Dr. UCLouvain)

Secretariaat: Erwin VandeRstappen 
(Bedrijfs jurist), Steven de BLauwe en 
Dounia sMeyeRs.

In 2018 is de Commissie Publicaties 
van het ICCI tweemaal samengeko-
men, waarbij volgende onderwerpen 
werden behandeld:
• evaluatie van de publicatie 2018; en 
• planning van de publicaties 2019.
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Samenvatting van het in 2018 verschenen boek 

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle
Auteurs: A. Gaeremynck, M. Willekens, M. De Wolf, M. loosen

De belangrijkste verandering van de Europese audithervorming voor organisaties 
van openbaar belang (OOB’s) betreft de bekendmaking van de belangrijkst geachte 
risico’s op afwijkingen van materieel belang in het auditverslag. Algemeen wordt 
aangenomen dat dit concept het equivalent is van de kernpunten van de controle 
(Key Audit Ma tters (KAM)) in de International Standards on Auditing (ISA) 701.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het ICCI verrichtten en de UCLouvain 
en de KU Leuven een juridische respectievelijk empirische studie over de impact 
van de kernpunten op het auditverslag om op basis van de ervaringen sinds enkele 
jaren in het Verenigd Koninkrijk richtlijnen en goede praktijken te ontwikkelen voor 
de rapportering over de kernpunten in Belgische OOB’s.

De resultaten van de empirische studie werden voorgesteld en besproken op een 
paneldebat en praktijksessie onder de respectievelijke titels “How informative are 
extended audit reports, really?” en “Experiences with KAM reporting practices in the UK 
and the Netherlands” tijdens het 9th European Auditing Research Network Symposium 
(EARNet) dat plaatsvond op 29 september 2017 aan de KU Leuven.
 
Onderhavige publicatie bevat de neerslag van beide delen van de studie.
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Tax, Audit & Accountancy

Het tijdschrift Tax, Audit & Accountancy (TAA) is een informatief tijdschrift over het 
bedrijfsrevisoraat. Het bevat een editoriaal van de Voorzitter van het IBR, een 
woord van de Hoofdredacteur, evenals diepgaande artikels over voor bedrijfsre-
visoren interessante onderwerpen en semestrieel een verzameling van de activi-
teiten en informatie van het IASB. Het wordt verspreid onder alle bedrijfsrevisoren, 
erebedrijfsrevisoren, stagiairs, openbare besturen en decision makers met een inte-
resse 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 ge-
interesseerde 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 onli-
ne flipbook.

In 2018 zijn er vier nummers uitgegeven.

Samenstelling van het Redactiecomité TAA

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

Leden van het redactiecomité: Pierre P. BeRgeR (Docent KU Leuven, Erebedrijfs-
revisor), Thomas CaRLieR (Docent ICHEC), Thierry dupOnt (Voorzitter IBR en 
bedrijfs revisor), Ann JORissen (Hoogleraar UAntwerpen) Pascal Minne (Emeritus 
hoogleraar ULB Solvay Business School), Laurence pinte (Docente ESSF, advocaat), 
Dries sChOCkaeRt (Dr.VUB), Dirk sMets (Bedrijfsrevisor) en Christoph Van deR eLst 
(Hoogleraar UGent, Tilburg Universiteit)

Redactiesecretariaat: Steven de BLauwe, Erwin VandeRstappen (Bedrijfsjurist) en 
Dounia sMeyeRs
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De lijst van de verschenen artikels is opgenomen in bijlage 3.  
De auteurs van de gepubliceerde bijdragen in 2018 zijn:

 – Gislenus Bats, Erebedrijfsrevisor
 – Thomas CaRLieR, Partner, Deloitte
 – Johan ChRistiaens, Professor aan de UGent, part-time werkzaam als bedrijfsrevisor bij EY
 – Steven de BLauwe, Adviseur Juridische Zaken van het IBR, Wetenschappelijk 
Medewerker van het ICCI

 – Patrice deLaCROix, PwC Tax Partner and Maître de Conférence en droit fiscal at the Faculty 
Solvay Brussels School of Economics and Management

 – Ingrid de pOORteR, Professor aan de UGent, Advocaat aan de balie van Gent
 – Geert De riDDer, IA|BE Qualified Actuary Deloitte
 – Michel De WOlf, Hoofdredacteur van TAA, Erevoorzitter van het IBR, hoogleraar 
UCLouvain-ULiège

 – Thierry dupOnt, Voorzitter van het IBR
 – Peter eiMeRs, Hoogleraar Auditing Vrije Universiteit Amsterdam – Partner PwC
 – Faska khROuz, Professeur à l’ULB, principalement à Solvay, expert-comptable
 – Philippe LaMBReCht, Administrateur-Secrétaire général de la FEB, Professeur à l’UCLouvain
 – Fernand MaiLLaRd, Membre du Conseil de l’IRE, Réviseur d’entreprises
 – Pascal Minne, Professeur ordinaire émérite à l’ULB - Vice-Président de l’Executive Master 
en Gestion Fiscale SBS - EM Chairman Wealth Structuring Committee - Banque Degroof 
Petercam SA

 – Emmanuel pieteRs, Jurist
 – Dries sChOCkaeRt, Director, PwC Bedrijfsrevisoren
 – Dounia sMeyeRs, Conseillère Affaires Juridiques de l’IRE, Collaboratrice scientifique de l’ICCI
 – Yvan steMpnieRwsky, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg (Arentd & 
Medernach), Maître de Conférences à l’Université Catholique de Louvain
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Nieuwe te 
dowloaden 
model-
documenten 
in 2018

Algemeen contractueel kader voor 
prestaties

https://www.icci.be/nl/publica-
ties-en-tools/modeldocumenten/model-
documenten-detail-page/algemeen-con-
tractueel-kader-voor-prestaties

Het “algemeen contractueel kader” 
vormt een voorbeeld dat door de be-
drijfsrevisoren kan worden gehanteerd 
voor de definitie van harmonieuze 
contractuele relaties met hun cliën-
ten en dit zowel voor de revisorale 
opdrachten als voor de verenigbare 
opdrachten. Het zal aan de gevoelig-
heden van elkeen kunnen worden 
aangepast en zal in ieder geval moeten 
worden aangevuld op bepaalde punten.

Het is aangewezen de aandacht te 
vestigen op het feit dat het algemeen 
contractueel kader niet denkbaar is 
zonder een specifieke opdrachtbrief. 
Bovendien is het aangewezen om dit 
kader te integreren in de overeen-
komst. Dat zou kunnen gebeuren door 
er een uitdrukkelijke verwijzing naar te 
maken in de opdrachtbrief en deze in 

bijlage ervan op te nemen. Het is ook 
aangewezen om iedere pagina te laten 
paragraferen en de laatste pagina te 
laten ondertekenen, door in fine te 
vermelden: “Onderhavig algemeen con-
tractueel kader werd ondertekend door 
de partijen op ... in zoveel exemplaren 
als er partijen met een onderscheiden 
belang zijn.”, overeenkomstig artikel 
1341 van het Burgerlijk Wetboek. 

UPDATE handboek intern kwaliteits-
beheersingssysteem (ISQC 1 en wet 
van 7 december 2016) - versie 2018

https://www.icci.be/nl/publica-
ties-en-tools/modeldocumenten/
modeldocumenten-detail-page/up-
date-handboek-intern-kwaliteitsbeheer-
singssysteem-isqc-1

Het handboek voor het intern kwa-
liteitsbeheersingssysteem heeft als 
doelstelling de kantoren een nuttig 
werkinstrument inzake kwaliteitsbe-
heersing aan te reiken en dit aan de 
hand van een groot aantal checklists 
en concrete voorbeelden.
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Vier jaar na de eerste update was het 
noodzakelijk om het handboek gron-
dig aan te passen teneinde rekening te 
houden met:
1. de wettelijke aanpassingen: 

• de inwerkingtreding van de wet 
van 7 december 2016 tot organi-
satie van het beroep van en het 
publiek toezicht op de bedrijfs-
revisoren (van toepassing sinds 
1 januari 2017); en

• de wettelijke en normatieve wijzi-
gingen inzake antiwitwassen: de 
inwerkingtreding van de wet van 
18 september 2017 tot voorko-
ming van het witwassen van geld 
en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik 
van contanten alsook de aanpas-
sing van de norm met betrekking 
tot deze wet (die lopende was op 
het ogenblik van de publicatie 
van het handboek);

2. de door de confraters geformuleer-
de bemerkingen;

3. de noodzaak om bepaalde aspec-
ten van het handboek beter te kun-
nen individualiseren en de pragma-
tische aanpak te verbeteren.

Voor meer informatie betreffende 
de wijzigingen, zie IBR-Mededeling 
2018/25: Update van het handboek 
intern kwaliteitsbeheersingssysteem 
(ISQC 1 en wet van 7 december 2016) 

De werkgroep die het handboek heeft 
geactualiseerd, was samengesteld 
uit confraters Chantal Bollen, Freddy 
Caluwaerts, Noëlle Lucas, Christophe 
Remon, Jean-Benoît Ronse De Craene, 
Inge Saeys, Jan Smits, Jan Van Brabant 
en Jacques Vandernoot en bijgestaan 
door Stéphanie Quintart en Sandrine 
Van Bellinghen.

De werkgroep is er zich van bewust 
dat dit handboek omwille van de ge-
noemde wijzigingen grondig verschilt 
van de eerste versie. Daarom kunnen 
de kantoren overwegen om het volle-
dige nieuwe handboek aan te nemen 
ipv alleen de wijzigingen.

In ieder geval benadrukt de werkgroep 
dat het handboek een gepersonali-
seerd document moet zijn van het 
bedrijfsrevisorenkantoor.

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

https://www.icci.be/nl/publica-
ties-en-tools/modeldocumenten/model-
documenten-detail-page/pack-petites-en-
tites-kleine-entiteiten-pe-ke

In het kader van het begeleidingsplan 
bij de norm van 10 november 2009 
houdende de toepassing van de ISA’s 
in België en dankzij de uitstekende 
grensoverschrijdende interinstituti-
onele samenwerking met het Franse 
Compagnie Nationale des Commis-
saires aux Comptes (CNCC) heeft het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 
het akkoord bekomen om het door de 
CNCC ontwikkelde Pack PE version ISA 
aan te passen aan het Belgisch wet- 
en regelgevend kader. Hiervoor werd 
beroep gedaan op het Informatiecen-
trum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI).

Het Pack Petites Entités – Kleine Enti-
teiten (het “Pack PE-KE”) is een pakket 
hulpmiddelen (“tools”) voor de be-
drijfsrevisor dat toelaat de te volgen 
stappen bij de controle van een kleine 

entiteit (KE) te structureren, bij de na-
leving van de in België van toepassing 
zijnde ISA’s en de formalisering van 
de uitgevoerde werkzaamheden te 
vergemakkelijken. Het Pack PE-KE richt 
zich derhalve enkel tot de bedrijfsre-
visoren.

Het Pack PE-KE is een aanvulling op de 
door het ICCI uitgewerkte ISA check-
lists. Er werd evenwel op toegezien 
dat de relevante gegevens van de ICCI 
checklists in de Belgische versie van 
het Pack PE-KE werden opgenomen. 
 
De gebruiksbepalingen geven nadere 
toelichting bij de inhoud en de toepas-
sing van het Pack PE-KE V4.0. In het 
Pack werd ook een overzicht opgeno-
men van wijzigingen vanaf versie 1 tot 
en met de actuele versie 4.

Het ICCI wenst eveneens een voor-
beeld van een fictief auditdossier 
(“Case Study BP 2018”) ter beschikking 
te stellen van de bedrijfsrevisoren. 
Diverse concrete voorbeelden van het 
controleproces werden hierin uitge-
werkt, hoofdzakelijk aan de hand van 
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het Pack PE-KE (V4.0) met het oog op 
het identificeren van adequate en per-
formante controlewerkzaamheden.

Commissarisverslagen

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

Het boek houdt rekening met de wet- 
en regelgeving en normen, alsook met 
de vertaling van de nieuwe en herzie-
ne ISA’s naar het Nederlands en het 
Frans, bijgewerkt tot 23 maart 2018.

Op het ogenblik van de elektronische 
publicatie van het boek in maart 2018, 
waren de nieuwe en herziene ISA’s nog 
niet van toepassing in België. Zowel 
de norm (herzien in 2018) inzake de 
toepassing van de nieuwe en herzie-
ne ISA’s in België als de bijkomende 
norm (herzien in 2018) bij de in België 
van toepassing zijnde ISA’s bestonden 
enkel als ontwerp, goedgekeurd door 
de Raad van het IBR op 23 maart 2018. 
Deze ontwerpnormen zullen, desge-

vallend na herwerking, pas in werking 
treden na goedkeuring door de Hoge 
Raad voor de Economische Beroepen 
en de minister van Economie.

Het IBR heeft evenwel, via het advies 
2017/06 van 6 oktober 2017 inzake het 
ontwerp van norm inzake de toepas-
sing van de ISA’s en van bijkomende 
norm bij de in België van toepassing 
zijnde ISA’s (verslag comform art. 
144/148 W. Venn.), de aandacht van 
de bedrijfsrevisoren gevestigd op het 
belang van het onmiddellijk in aan-
merking nemen van beide ontwerp-
normen.

Gezien de hoogdringendheid om aan 
de bedrijfsrevisoren een elektronische 
versie van dit boek ter beschikking te 
stellen, wordt dit boek opgesteld in 
een “voorlopige versie”, uitgaande van 
de veronderstelling dat beide ontwerp-
normen op korte termijn goedgekeurd 
zullen worden (zie ook infra, sectie IX: 
chronologische evolutie van het Bel-
gisch normatief kader met betrekking 
tot de ISA’s en de ISRE‘s). Het is echter 
denkbaar en zelfs realistisch om te ver-

wachten dat dit boek (in elektronische 
versie) op een later tijdstip zal moeten 
worden aangepast aan de finaal goed-
gekeurde normatieve teksten.

De modelverslagen werden geüpdatet 
en houden rekening met de model-
verslagen die gehecht zijn aan het ont-
werp van bijkomende norm (herzien 
in 2018) bij de in België van toepas-
sing zijnde ISA’s (verslagen opgesteld 
overeenkomstig de art. 144 en 148 W. 
Venn.), aangenomen door de Raad van 
het IBR op 23 maart 2018. De model-
verslagen verwijzen naar de “Belgische 
bijkomende norm (herzien in 2018) 
bij de in België van toepassing zijnde 
ISA’s”, doch deze bevindt zich nog in 
een ontwerpfase.

Modelverslagen NBB - versie 30 juni 
2018 (update)

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/
modeldocumenten/modeldocumenten-de-
tail-page/modelverslagen-nbb-update

Het gaat om de ontwerp-modelversla-

gen in het kader van de prudentiële 
rapportering van de erkende revisoren 
ten behoeve van de NBB.

Deze modelverslagen werden opge-
steld met behulp van de werkgroepen 
van IREFI (Instituut van de Revisoren 
Erkend voor de Financiële Instellingen) 
en het wetenschappelijk Secretariaat. 
Deze verslagen wordt geregeld geactu-
aliseerd, bv. naar aanleiding van wijzi-
gende wet-of regelgeving.

De modelverslagen worden enkel en 
alleen voor illustratieve doeleinden 
verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten 
te beschrijven waarmee de erkende 
revisoren bij het opstellen van hun ver-
slagen rekening dienen te houden. De 
erkende revisoren zullen een beroep 
moeten doen op hun professionele 
oordeelsvorming om te bepalen welk 
oordeel tot uitdrukking dient te wor-
den gebracht, rekening houdend met 
de specifieke omstandigheden van de 
betrokken instelling, alsmede welke 
bijkomende aandachtspunten in hun 
verslag dienen opgenomen te worden.
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Voorbeeld opdrachtbrief EMIR

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/
modeldocumenten/modeldocumenten-de-
tail-page/voorbeeld-opdrachtbrief-emir

De Europese EMIR-verordening is van 
toepassing op niet-financiële onder-
nemingen die afgeleide contracten 
afsluiten. De commissarissen van deze 
niet-financiële ondernemingen zijn 
onderworpen aan specifieke verplich-
tingen, zoals onder andere:

 – een signaalfunctie van de commissa-
rissen bij alle niet-financiële tegen-
partijen; en

 – nieuwe opdrachten tot het verrichten 
van overeengekomen specifieke pro-
cedures voor de commissarissen bij 
bepaalde niet-financiële tegenpartijen.

In het kader van de opdracht zoals 
voorzien door art. 22bis van de wet van 
2 augustus 2002 over het toezicht op de 
naleving van de EMIR-Verordening door 
de niet-financiële tegenpartijen, wer-
den, in overleg met de FSMA, “overeen-
gekomen specifieke werkzaamheden” 
(agreed-upon procedures) uitgewerkt.

Het hiernavolgend voorbeeld van op-
drachtbrief heeft betrekking op de op-
drachten tot het verrichten van over-
eengekomen specifieke procedures en 
werd ontwikkeld in het kader van de 
rol van de bedrijfsrevisor bij de contro-
le van de naleving van de EMIR-veror-
dening door de niet-financiële tegen-
partijen zoals beschreven in Deel VI 
van de wet van 25 december 2016 tot 
omzetting van richtlijn 2014/91/EU en 
houdende diverse bepalingen.

Voor meer informatie betreffende deze 
opdrachten, wordt verwezen naar de 
volgende mededelingen van het IBR:

 – Mededeling 2018/12: Opdracht van 
de commissaris – Toezicht op de 
naleving van de EMIR Verordening: 
herziening van de overeengekomen 
specifieke werkzaamheden (agreed-
upon procedures) die met de FSMA 
werden uitgewerkt in het kader van 
het toezicht op de naleving van de 
EMIR Verordening door de niet-fi-
nanciële tegenpartijen

 – Mededeling 2017/16: EMIR
 – Mededeling 2017/07: EMIR - toelich-
ting van de FSMA betreffende de 

bijzondere verslagen op te stellen 
door de commissarissen bij bepaal-
de niet-financiële tegenpartijen

 – Mededeling 2017/04: EMIR – Regle-
ment van de FSMA over de mede-
werking van de bedrijfsrevisoren 
aan het toezicht op de naleving van 
de EMIR verordening door de niet- 
financiële tegenpartijen

 – Mededeling 2017/02: EMIR-Wet van 
25 december 2016 tot omzetting van 
richtlijn 2014/91/EU en houdende 
diverse bepalingen: nieuwe verplich-
tingen en nieuwe opdrachten voor 
de commissaris

Aandachtspunten inzake toepassing 
van de ISA’s bij de controle van 
vennootschappen actief in de 
diamantsector

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/
modeldocumenten/modeldocumenten-de-
tail-page/aandachtspunten-inzake-toepas-
sing-van-de-isa-s-bij-de-controle-van-ven-
nootschappen-actief-in-de-diamantsector

Met deze nota worden aandachtspun-

ten aangereikt die nuttig kunnen zijn 
bij de controle van de financiële over-
zichten van grote vennootschappen 
actief in de diamantsector conform 
de in België van toepassing zijnde 
internationale controle standaarden 
(International Standards on Auditing 
of nog ‘ISA’s’),die de commissaris in 
de diamantsector kan hanteren. De 
controlelijst is weliswaar niet exhaus-
tief en bevat aldus slechts een aantal 
speci fieke (voorbeeld)vragen.

Meer in het bijzonder, wenst de nota 
te verduidelijken in welke omstandig-
heden een commissaris gebeurlijk een 
niet-aangepast oordeel (unqualified of 
clean opinion) tot uitdrukking kan bren-
gen, dan wel een aangepast oordeel 
(qualified opinion).

Tevens wordt aan de nota een lijst toe-
gevoegd van onafhankelijke valuators 
die op de Antwerpse markt kunnen 
beantwoorden aan de noden van het 
IBR en hun revisoren om, in het kader 
van internationale standaarden (ISA en 
IFRS), als onafhankelijke expert ingezet 
te kunnen worden om waarderingen 
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uit te voeren van voorraden; en/of een 
fysieke inventarisopname bij te wonen 
en te controleren. Deze lijst werd op-
gesteld door het Antwerp World Dia-
mond Centre (AWDC).

Modelverslagen prudentiële rappor-
tering FSMA - versie maart 2018

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/
modeldocumenten/modeldocumenten-de-
tail-page/modelverslagen-fsma-update

Het gaat om de ontwerp-modelversla-
gen in het kader van de prudentiële 
rapportering van de erkende revisoren 
ten behoeve van de FSMA.

Deze modelverslagen werden opge-
steld met behulp van de werkgroepen 
van IREFI (Instituut van de Revisoren 
Erkend voor de Financiële Instellingen) 
en het wetenschappelijk Secretariaat. 
Deze verslagen wordt geregeld geac-
tualiseerd, bv. naar aanleiding van 
wijzigende wet- of regelgeving.

De modelverslagen worden enkel en 
alleen voor illustratieve doeleinden 
verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten 
te beschrijven waarmee de erkende 
revisoren bij het opstellen van hun ver-
slagen rekening dienen te houden. De 
erkende revisoren zullen een beroep 
moeten doen op hun professionele 
oordeelsvorming om te bepalen welk 
oordeel tot uitdrukking dient te wor-
den gebracht en welke bevindingen zij 
onder de aandacht menen te moeten 
brengen van de toezichthouders.

Bevestigingsbrieven

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

Er worden enkele voorbeelden van be-
vestigingsbrieven opgenomen, die de 
schriftelijke bevestigingen omvat zoals 
vereist in toepassing van ISA 580 en de 
andere van kracht zijnde normen, re-
kening houdend met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. Deze voorbeelden 

vertrekken van de hypothese dat de 
commissaris meent dat er geen bijko-
mende bevestigingen nodig zijn noch 
dat er uitzonderingen bestaan op het 
verzoek om schriftelijke bevestigin-
gen. 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 
commissarismandaat van een vennoot-
schap zeer nuttig kunnen zijn om een 
bevestiging betreffende het naleven 
van het vennootschapsrecht en de sta-
tuten op te nemen. In de context van 
een vzw daarentegen heeft een bevesti-
ging 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 der-
halve de controle hiervan niet omvat.

De voorbeelden zijn in de eerste plaats 
het resultaat van de werkzaamheden 
verricht binnen de diverse werkgroe-
pen van het Instituut van de Bedrijfsre-
visoren, in het bijzonder de Commissie 

Normen voor de beroepsuitoefening, 
die hierbij worden bedankt.

Het voorbeeld van bevestigingsbrief 
(jaarrekening van een vennootschap) 
houdt rekening met de nieuwe ver-
plichtingen in het kader van de Ver-
ordening 648/2012 van 4 juli 2012 
betreffende otc-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactie-registers 
(“de EMIR-verordening”) en met de 
aanpassingen aan artikel 144 van het 
Wetboek van Vennootschappen inza-
ke het nazicht van de neer te leggen 
documenten. De aanpassingen zijn 
zichtbaar in de Nederlandse, Franse en 
Engelse versies. Ook de Duitse verta-
ling werd geactualiseerd.

Voorbeeld opdrachtbrief NGO

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/
modeldocumenten/modeldocumenten-de-
tail-page/voorbeeld-opdrachtbrief-ngo

Naar aanleiding van de evolutie van de 
wetgeving en het werk van de werk-
groep NGO, werd een voorbeeld van op-
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drachtbrief opgesteld. Het gaat om een 
voorbeeld waarop de revisor zich kan 
baseren, zonder gebonden te zijn aan 
de inhoud van het gegeven voorbeeld.

Typische statutaire clausules 
bedrijfsrevisorenkantoor

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/
modeldocumenten/modeldocumenten-de-
tail-page/typische-statutaire-clausules-be-
drijfsrevisorenkantoor

Artikel 7, § 1 van het koninklijk be-
sluit van 21 juli 2017 betreffende de 
toekenning van de hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor alsook de inschrijving 
en registratie in het openbaar register 
van de bedrijfsrevisoren stelt:
“Iedere rechtspersoon of entiteit met om 
het even welke rechtsvorm, met zijn zetel 
in een lidstaat en die de voorwaarden 
bedoeld in artikel 6 van de wet vervult, 
kan aan het Instituut om de toekenning 
van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
verzoeken.”

Artikel 6 van de wet van 7 december 
2016 geeft een opsomming van de 
voorwaarden waaraan een rechtsper-
soon of elke andere entiteit, ongeacht 
haar rechtsvorm of “nationaliteit”, 
die bedrijfsrevisor (bedrijfsrevisoren-
kantoor) wenst te worden, dient te 
voldoen.

In een bedrijfsrevisorenkantoor moe-
ten de natuurlijke personen die de 
wettelijke controle van de jaarrekenin-
gen namens het kantoor uitvoeren, de 
hoedanigheid van bedrijfsrevisor heb-
ben (art. 6, § 1, 1°).

De meerderheid van de stemrechten 
dient in het bezit te zijn van auditkan-
toren, wettelijke auditors en/of be-
drijfsrevisoren (art. 6, § 1, 2°).

Daarenboven dient de meerderheid 
van de leden van het bestuursorgaan 
samengesteld te zijn uit auditkantoren, 
wettelijke auditors en/of bedrijfsre-
visoren (art. 6, § 1, 3°).

De benaming, het doel of andere clau-
sules mogen echter geen aanleiding 

zijn voor derden om zich te vergissen 
wat de hoedanigheid van de bedrijfs-
revisor of andere eigenschappen van 
het kantoor betreffen (art. 6, § 2, 3°).

Artikel 22, § 1 van de wet van 7 decem-
ber 2016 voorziet de benoeming van 
een vertegenwoordiger bedrijfsrevisor 
natuurlijke persoon telkens wanneer 
een revisorale opdracht wordt toever-
trouwd aan een bedrijfsrevisorenkan-
toor. Deze vertegenwoordiger is recht-
streeks of onrechtstreeks vennoot, 
zaakvoerder of bestuurder van het kan-
toor of een persoon die, op zelfstandi-
ge basis, verbonden is aan het kantoor.

In het document zitten voorbeelden 
van typische statutaire clausules van 
een op te richten bedrijfsrevisoren-
kantoor.

Deze voorbeelden wijzigen niet de 
goedkeuringsprocedure van de statu-
ten door het Instituut van de Bedrijfs-
revisoren. Het Uitvoerend Comité van 
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 
handelend bij volmacht van de Raad 
van het Instituut, beslist over de in-

schrijving van een rechtspersoon of 
entiteit met om het even welke rechts-
vorm in het openbaar register van het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Het 
Instituut stelt het College van toezicht 
op de bedrijfsrevisoren in kennis van 
deze beslissing. Het College kan zich 
tegen deze beslissing verzetten binnen 
de wettelijk voorziene termijn.
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Seminaries, 
informatiesessies 
en studiedagen

Sinds april 2011 verzorgt het ICCI de 
organisatie van de vormingssemina-
ries die de bedrijfsrevisoren in staat 
stellen te voldoen aan hun permanen-
te vormingsverplichtingen; deze se-
minaries zijn tevens toegankelijk voor 
iedereen die erin geïnteresseerd is.

De inschrijving op deze seminaries 
gebeurt online via de ICCI-website.

Van maart 2018 tot maart 2019  
werden er door het ICCI in totaal 
94 seminaries georganiseerd, waarvan 
45 Nederlandstalige en 42 Franstalige 
en 7 tweetalige seminaries, waarvan er 
twee samen met het IREFI. Sinds 2015 
verzorgt het ICCI tevens informatieses-
sies en studiedagen. De lijst van deze 
seminaries, informatiesessies en stu-
diedagen is opgenomen in bijlage 4.

De organisatie van deze vormingen 
steunt op het werk van de Commissie 
Vorming van het IBR; ze werden moge-
lijk gemaakt dankzij de medewerking 
van 93 sprekers, waarvan 38 bedrijfs-
revisoren en 55 andere experten in de 
besproken onderwerpen.

5.132 personen hebben deelgenomen 
aan de seminaries, informatiesessies 
en studiedagen georganiseerd door 
het ICCI in 2018, zijnde in het totaal 
22.738 vormingsuren.
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Website ICCI
Statistieken over de website van het 
ICCI in 2018:

AANTAL GEBRUIKERS

84.740
(= +17,20 % ten opzichte van 2017)

AANTAL DOWNLOADS

50.925
(= +26,62 % ten opzichte van 2017)

AANTAL BEZOEKEN

140.652
(= +15,03 % ten opzichte van 2017)

DEVICES

82,00 %
DESKTOP

11,74 %
MOBIEL

6,26 %
TABLET
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Inleiding
De structuur van de ICCI-website bestaat, behalve de 
homepage, uit 7 hoofdrubrieken:
1. Home;
2. Adviezen;
3. Vorming;
4. Publicaties;
5. Rechtspraak;
6. Over het ICCI; en
7. FAQ

De inhoud van de rubrieken “Rechtspraak” en “Over 
ICCI” worden hierna toegelicht.

Rechtspraak
Andere: arresten van belang voor de commissaris bij 
de uitoefening van zijn mandaat

 – Arrêt du 4 mai 2018 – Cour de cassation C. 17.0410.F 
(link: https://www.icci.be/nl/rechtspraak/jurispruden-
ce-detail-page/arret-cour-de-cassation-du-4-mai-2018-
c-17-0410-f) 

 – Arrest van 24 mei 2018 – Hof van Cassatie 
C.17.0290.N  
(link: https://www.icci.be/nl/rechtspraak/jurispruden-
ce-detail-page/arrest-van-het-hof-van-cassatie-24-mei-
2018-c-17-0290-n)

 – Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 25 janvier 1996 
(link: https://www.icci.be/nl/rechtspraak/jurispruden-
ce-detail-page/arret-de-la-cour-d-appel-de-liege-du-25-
janvier-1996) 

 – Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen - 
2017/AR/89 
(link: https://www.icci.be/nl/rechtspraak/jurispruden-
ce-detail-page/arrest-van-het-hof-van-beroep-te-ant-
werpen-2017-ar-89)

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 in-
ternationale beroepsorganen)).

FAQ
In 2018 werden er nog een aantal vragen en antwoor-
den 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 
IBR-bijdrage.

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 drie review teams.
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Bijlagen
Bijlage 1: Lijst van de meest relevante adviezen van 2018

Bijlage 2: Inhoudstafel van de publicatie van 2018

Bijlage 3: Tax, Audit & Accountancy: lijst van de gepubliceerde 
artikels in 2018

Bijlage 4: Lijst van de seminaries, informatiesessies en 
studiedagen georganiseerd vanaf maart 2018 tot maart 2019

Bijlage 1: Lijst van de meest relevante adviezen van 2018

Hierna volgt een lijst van de meest relevante adviezen van 2018 die werden gepu-
bliceerd op de website van het ICCI, enkel in de taal van de vraagsteller, onder de 
rubriek: https://www.icci.be/nl/adviezen/recent-gepubliceerde-adviezen.

1. IBR
 – Nihil

2. Deontologie
 – Actuele vragen in het kader van de digitalisering en/of paperless werken
 – Mandaat van bedrijfsrevisor als zaakvoerder in een BIBF-vennootschap
 – Voorwaarden en gevolgen van statuut van “tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor”
 – Opdracht onafhankelijke auditor overeenkomstig verordening (EU) Nr.517/2014
 – Aanbieden van data-analysesoftware aan andere bedrijfsrevisoren-deontologie 
en op te stellen documenten

 – Procédure d’alerte de l’article 138 du Code des sociétés

3. Commissaris
 – Interpretatie van art. 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen
 – Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige 
termijn wordt verkocht

 – Herbenoeming als commissaris en het vrijwillig ontslag van de commissaris
 – Commissarisverslag en materialiteit voor controle van een OOB

4. Bijzondere aspecten van het commissarismandaat
 – Obligation de consolidation qui disparaît en cours de mandat du commissaire

STICHTING INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRI JFSREVISORAAT ICCB /  JAARRAPPORT 2018 /  DEEL I I  WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING ICCI  /  BI JLAGEN  27

https://www.icci.be/nl/adviezen/recent-gepubliceerde-adviezen
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/actuele-vragen-in-het-kader-van-de-digitalisering-en-of-paperless-werken
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/mandaat-van-bedrijfsrevisor-als-zaakvoerder-in-een-bibf-vennootschap
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/voorwaarden-en-gevolgen-van-statuut-van-tijdelijk-verhinderd-bedrijfsrevisor
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/opdracht-onafhankelijke-auditor-overeenkomstig-verordening-eu-nr-517-2014
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/aanbieden-van-data-analysesoftware-aan-andere-bedrijfsrevisoren-deontologie-en-op-te-stellen-documenten
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/aanbieden-van-data-analysesoftware-aan-andere-bedrijfsrevisoren-deontologie-en-op-te-stellen-documenten
https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/proc-dure-d-alerte-de-l-article-138-du-code-des-soci-t-s
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/interpretatie-van-art-141-2-van-het-wetboek-van-vennootschappen
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/mandaat-van-commissaris-in-een-vennootschap-die-in-de-loop-van-de-driejarige-termijn-wordt-verkocht-1
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/mandaat-van-commissaris-in-een-vennootschap-die-in-de-loop-van-de-driejarige-termijn-wordt-verkocht-1
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/herbenoeming-als-commissaris-en-het-vrijwillig-ontslag-van-de-commissaris
https://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/commissarisverslag-en-materialiteit-voor-controle-van-een-oob
https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/obligation-de-consolidation-qui-dispara-t-en-cours-de-mandat-du-commissaire


5. Bijzondere opdrachten in het Wetboek van vennootschappen
 – Partiële splitsing en mogelijke toepassing van procedure van quasi-inbreng
 – Toepassing van artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen
 – Quasi-inbreng door een radioloog
 – Neerlegging van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het 
tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar 
en de datum van de fusie (art. 704 en 693, § 2 W. Venn.)

 – Uitzondering verslag quasi-inbreng - art.222, §3 W.Venn.
 – Quasi-inbreng en recht van opstal door de oprichters aan zijn BVBA
 – Rapport de commissaire et obligation pour le liquidateur de respecter l’article 96 du 
Code des sociétés

6. Controlenormen
 – Toepassing van ISA-normen op niet-commissarismandaten
 – Vragen voorgelegd met betrekking tot het toepassingsgebied van de kernpunten 
van de controle en meer in het bijzonder van ISA 701

 – Utilisation d’une signature électronique avancée pour une lettre d’affirmation
 – Champ d’application des points clés de l’audit et plus particulièrement de la norme 
ISA 701

7. Bijzondere wetgevingen en reglementering
 – Vlaams Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) met statutaire opdracht van commer-
ciële aard en opstelling remuneratieverslag

 – Artikel 43 van de wet van 26 maart 1999 – stock options
 – La législation et les normes applicables au commissaire

8. Andere controleopdrachten
 – Nihil

9. Witwassen, fraude en corruptie
 – Nihil

10. Kapitaal en aandelen
 – Application de l’article 523 du Code des sociétés (conflit d’intérêts)
 – Réduction du capital contre pertes reportées et pertes de l’exercice en cours
 – Présence du commissaire et assemblée générale tenue par écrit
 – Distribution d’un dividende intercalaire

11. Financiële informatie
 – Nihil

12. Informatie aan de ondernemingsraad
 – Nihil

13. Ondernemingen in moeilijkheden
 – Nihil

14. VZW’s en Stichtingen
 – Nihil

15. Belgische boekhoudwetgeving
 – Nihil

16. IFRS/IAS
 – Nihil

17. Openbaarmakingsverplichtingen
 – Nihil
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Bijlage 2: Inhoudstafel van de publicatie van 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

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

Deel I
Juridisch kader van de openbaarmaking door de commissaris van de  
Key Audit Matters

Chapitre 1 Introduction
Chapitre 2 Droit Européen
Chapitre 3 Droit Belge 
Chapitre 4 Norme internationale d’audit (ISA) 701
Chapitre 5 Conclusion

Deel II
Rapportering van de kernpunten van de controle in het Verenigd Koninkrijk:  
een beschrijvende analyse 2013-2016

Chapter 1 Introduction
Chapter 2 Analysis of the total sample
Chapter 3 SIC Code 10 Mining
Chapter 4 SIC Code 15-16 Construction
Chapter 5 SIC Code 20-38 Manufacturing
Chapter 6 SIC Code 41-49 Transportation and public utilities
Chapter 7 SIC Code 52-59 Retail trade
Chapter 8 SIC Code 60-61 Depository institutions
Chapter 9 SIC Code 63-64 Insurance carriers
Chapter 10 SIC Code 65 Real estate
Chapter 11 SIC Code 67 Holding and other investment offices
Chapter 12 SIC Code 73 Business services
Chapter 13 SIC Code 79 Amusement and recreation services
Chapter 14 SIC Code 80 Health care
Chapter 15 SIC Code 87 Engineering
Chapter 16 Conclusion
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Bijlage 3: Tax, Audit & Accountancy: lijst van de gepubliceerde 
artikels in 2018

TAA n° 58 – april / avril 2018

Evolutie van het begrip vrij beroep en de impact hiervan op de bedrijfsrevisor
La notion de profession libérale évolue et impacte le réviseur d’entreprises

La réforme de l’impôt des sociétés – anno 2018

Hervorming van de vennootschapsbelasting: Kapitaalvermindering na 1 januari 
2018

Corporate tax reform: Impact on closing 2017 under IFRS

Le nouveau droit sur l’insolvabilité : éléments principaux et impact pour les réviseurs 
d’entreprises

Periodieke informatie IFRS – januari 2017 tot december 2017
Informations périodiques IFRS – janvier 2017 à décembre 2017

Hervorming van de vennootschapsbelasting in het licht van de doelstellingen ervan
La réforme de l’impôt des sociétés à la lumière de ses objectifs

TAA n° 59 – juni / juin 2018

De toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor in de openbare sector
La valeur ajoutée du réviseur d’entreprises dans le secteur public

De impact van Big Data analyse op de auditaanpak

Rondetafel: Aspecten van de rekeningen en audit van de openbare sector
Table ronde : Aspects de la comptabilité et audit du secteur public

La loi anti-blanchiment fait peau neuve

Les structures de gouvernance de la société anonyme prévues dans le projet de Code 
des sociétés et des associations

Analyse van de tuchtrechtspraak IBR medio 2015 – medio 2017

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit de l’entreprise – Présentation générale 
et regard critique

Hervorming van het ondernemingsrecht: vaarwel kooplieden en handelaars
Réforme du droit de l’entreprise : adieu commerçants et commerçantes

TAA n° 60 – oktober / octobre 2018

Compliance van de gecontroleerde vennootschap: verantwoordelijkheid van de 
commissaris, verwachtingen en werkelijkheden
Compliance de la société auditée : responsabilité du commissaire, attentes et réalités

Compliance in hoofde van de vennootschap, een evoluerende uitdaging voor de 
commissaris

La réforme de l’impôt des sociétés - Anno 2019 – La « consolidation » fiscale à la belge
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https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA_58_def_proef.pdf
https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA_59_2018_3de_proef.pdf
https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA-60-2018.pdf
https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA-60-2018.pdf


Juridisch kader van de bekendmakingen van de “kernpunten van de controle” door 
de commissaris
Le cadre juridique de la divulgation par le commissaire des « points clés de l’audit »
Legal framework of the disclosure of the ‘key audit matters’ by the statutory auditor

TAA n° 61 december/ décembre 2018

Het UBO-register – een nieuwe regelgeving waar wat uitleg bij hoort
Registre UBO – une nouvelle réglementation à clarifier

Le registre UBO: fonctionnement et implications pour le réviseur d’entreprises
Het UBO-register: werking en gevolgen voor de bedrijfsrevisor

What accountants and auditors need to know about the Anti-Tax Avoidance Directive

Erkenning van ondergefinancierde pensioenverplichtingen onder het Belgisch 
boekhoudrecht

Revue des avis de la Commission des normes comptables de 2017 (I)

De « la faillite pour tous » à l’impôt des sociétés à 20,4 % pour les PME : 2018, quelle 
année, cette année-là !
Van “faillissementsregels voor iedereen” tot de vennootschapsbelasting van 20,4 % 
voor KMO’s: 2018, wat een indrukwekkend jaar!

Bijlage 4: Lijst van de seminaries, informatiesessies en 
studiedagen georganiseerd van maart 2018 tot maart 2019

Seminaries

Controle en ISA’s
 – Quick Scan Web based tool (spreker: steyaeRt Sara) 
 – Capita Selecta - Financiële Sector / Capita Selecta - Secteur financier (sprekers: 
huBin Jean-François; MaCq Olivier; fOlie Stéphane; dewaeL Bart; JOOs Gregory; 
COLpaeRt Nicolas; BOuRteMBOuRg Jérôme) 

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

 – Toepassing van de ISA’s bij de audit van niet complexe ondernemingen: verband 
tussen de controlenormen en een uitgewerkt fictief dossier (sprekers: sMits Jan; 
De WilDe Annie) 

 – Bijzondere opdrachten: inbreng in natura, quasi-inbreng en ontbinding en 
vereffening van vennootschappen (spreker: Bats Gislenus) 

 – Begrijpen van de informaticasystemen en evalueren van impact op de controle- 
aanpak (spreker: tiMMeRMan Dirk) 

 – Gemeenteboekhouding Vlaanderen en Brussel (spreker: giJseLs Bert) 
 – Sustainability Reporting - gevolgen van de boekhoudrichtlijn voor de verslaggeving 
van de niet-financiële informatie / Reporting de développement durable - 
conséquences de la directive comptable sur le reporting de l’information non 
financière (sprekers: FisCheR Déborah; VeRCauteRen Bart) 

 – Het nieuwe insolventierecht: krachtlijnen van het nieuwe boek XX van het 
Wetboek Economisch Recht (WER), met bijzondere aandacht voor de rol van de 
bedrijfsrevisor (spreker: de MaRez Dominique) 

 – Analyse van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (inclusief de 
informatie opgenomen in de bankconfirmatie) (spreker: de puysseLeyR Luc) 
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https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA-61-2018.pdf


– EMIR: nieuwe wetgeving: mogelijke opdrachten voor de bedrijfsrevisoren / EMIR :
mise à jour des changements dans la législation et changements dans la mission pour 
les réviseurs d’entreprises (sprekers: BOsChMans Christophe; CasteLein Nicolas; 
COppens Wouter; MaCq Olivier; BROekx Stijn; LaMBRighs Annick)

– Hoe zich voorbereiden op een controle van het College van toezicht op de 
bedrijfsrevisoren (CTR) (sprekers: aCke Lieven; LannOy Hein; seRaFin Maryline; 
FLaMen Nathalie; heeRMan Diederic)

– Fusies en splitsingen: wettelijke, boekhoudkundige en iscale aspecten en 
aandachtspunten voor de bedrijfsrevisor; cross borders (sprekers: Bats Gislenus; 
VeRBanCk Peter)

– Controleaanpak van ziekenhuizen (spreker: Van haVeR An)
– Het commissarisverslag: praktische toepassing inzake aangepaste oordelen en 

bijkomend op te nemen paragrafen (ICCI boekje editie 2018) (spreker:
sChOCkaeRt Dries)

– Advanced: Statistische steekproeven (statistic sample) (spreker: VeRFaiLLie Samuel)
– Bedrijfsrevisor en ondernemingsraad (spreker: CLeyMans Dirk; peeteRMans Erik; 

Van den BOssChe Bergie; Van geyt Paul)
– Documentatie van de interne controle en impact op het substantieve werk 

binnen de KMO + Toepassing van de ISA’s in het kader van de audit van kleine 
entiteiten (en niet-complexe), vanuit praktische invalshoek (sprekers: snOeks Ken; 
RutsaeRt Wim)

– Overige éénmalige revisorale opdrachten en ontwikkeling ISA ad hoc (spreker: 
Bats Gislenus)

– Analyse van de nieuwe en belangrijkste adviezen van de CBN (update) (spreker: 
VeRsCheLden Peter)

– Het nieuwe handboek ISQC 1 (spreker: sMits Jan)
– Verenigingen en stichtingen: ontwikkelingen in de controle en in het juridisch, 

boekhoudkundig en iscaal kader (spreker: de sMedt Emiel)

 – Advanced: Concept en mogelijkheden single audit – 5 jaar Rekendecreet
(sprekers: aCke Lieven; Mannekens Marleen; VeRsChueRe Willy; VeRstRaeLen Inge;
sMet Frank)

 – Waardering van ondernemingen (spreker: pattyn Serge)
 – Audit van ziekenfondsen / Audit des mutualités (sprekers: dewaeL Bart; de wuLF

Vincent; FisCheR Déborah; Van VReCkeM David; COnRath Alain; daenekindt Thierry;
COOLs Pierre; aLLein Jacques; BeRings Jo; VeRdOnCk Tom; DOOM Dirk; MOxhet

Fernand; VeRsChORen Robert; pReat Fabienne; theunissen Baudouin; guinOtte

Lauren)
 – Impact of Data Analytics on Audit (sprekers: MaRissen Marc; tRuMpeneR Jeroen)
 – Antiwitwassen: regels van toepassing op de bedrijfsrevisoren met betrekking
tot de kantoororganisatie en de melding van vermoedens, alsook recente
ontwikkelingen (sprekers: haeMeRs Frank; heMsChOOte Piet)

IAS/IFRS
 – Recente ontwikkelingen IAS/IFRS (spreker: Van haVeRMaet Tom)
 – IFRS 16: Leases (spreker: Van heghe Sara; Van CaLOen Vincent)
 – Financial Instruments: IFRS 9 (basic) (spreker: VeRhOFstede Carl)

Plichtenleer

 – Advanced: Deontologie en onafhankelijkheid na de audithervorming: praktische
aspecten (sprekers: heMsChOOte Piet; Van BeLLinghen Sandrine)

Quick Scan
 – Quick Scan lokale besturen - module 1 (sprekers: ChRistiaens Johan; Vanhee

Christophe)
 – Quick Scan lokale besturen - module 2 (spreker: giJseLs Bert)
 – Quick Scan lokale besturen - module 3 (spreker: giJseLs Bert)
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Recht en fiscaliteit
 – Going concern (spreker: aCke Lieven) 
 – Strafrechtelijke risico’s van de cijferberoepen als controleur en/of dienstverlener 
(sprekers: niJs Karel; waeteRinCkx Patrick) 

 – BTW update: Special topics van belang bij de audit en recente rechtspraak 
(spreker: OpReeL Jurgen) 

 – Update fiscaliteit: recente ontwikkelingen capita selecta. Aandachtspunten voor 
de bedrijfsrevisor (spreker: VeRdingh Yves) 

 – Update fiscaliteit: recente ontwikkelingen capita selecta. Aandachtspunten voor 
de bedrijfsrevisor (spreker: VeRdingh Yves) 

 – Transfer pricing actualiteit en aandachtspunten (spreker: Van stappen Dirk) 
 – Actualiteiten arbeidsrecht en ‘Compensation & Benefits’: wat zijn de recente 
ontwikkelingen op juridisch vlak en in de rechtspraak? (sprekers: Lein Jan; 
MaeRten Patrick) 

 – Update fiscaliteit: actualiteit vennootschapsbelasting op inkomsten 2018 
(spreker: VeRdingh Yves) 

 – Juridische actualiteit: capita selecta / Actualités juridiques : capita selecta 
(sprekers: dupOnt Thierry; de pOORteR Ingrid; MaiLLaRd Fernand; de CLippeLe 
Olivier; gRiJseeLs Caty) 

 – Update fiscaliteit: actualiteit vennootschapsbelasting op inkomsten 2018 
(spreker: VeRdingh Yves) 

 – De bedrijfsrevisor en de vennootschapswetgeving: actualiteit en special topics 
(sprekers: aCke Lieven; VandeRstappen Erwin) 

 – De bedrijfsrevisor en de vennootschapswetgeving: actualiteit en special topics 
(sprekers: aCke Lieven; VandeRstappen Erwin)

Revisor en fraude
 – Informaticafraude (spreker: gOLVeRs Luc) 
 – Fraude: preventieve controle en knipperlichten (red flags) (spreker: tOeLen Luc)

Soft skills
 – Ontwikkeling van uw communicatieve vaardigheden en praktische aspecten met 
betrekking tot het beroep (deel 1) (spreker: ViJgen Marie-Jeanne) 

 – Ontwikkeling van uw communicatieve vaardigheden en praktische aspecten met 
betrekking tot het beroep (deel 2) (spreker: ViJgen Marie-Jeanne)
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