
_________________________________________________________________________________________

Institut des Réviseurs Agréés Instituut van de Revisoren Erkend
pour les Institutions Financières voor de Financiële Instellingen
Institut Royal Koninklijk Instituut
Union professionnelle reconnue Wettig erkende beroepsvereniging

Bld E. Jacqmainlaan 135/1 – Brussel B-1000 Bruxelles – Tel. : 02/512.51.36 – Fax. 02/512.78.86

Brussel, 1 juni 2015

BERICHT AAN ALLE ERKENDE REVISOREN
BERICHT 2015-9

Geachte Confrater,

Betreft: Oprichting werkgroep opleidingen – Oproep tot kandidaatstelling

De Bestuursraad heeft beslist een werkgroep opleidingen op te richten en is op zoek naar kandidaten die
zich willen inzetten bij de praktische uitwerking van het vormingsprogramma dat door de Bestuursraad
in grote lijnen werd uitgewerkt. De Bestuursraad hoopt op een voldoende interesse voor deze
werkgroep van zowel de grote als de kleine kantoren.

De Bestuursraad stelt zich als doel een vormingsprogramma op te bouwen rond twee centrale assen:

- Seminaries “Recente ontwikkelingen – capita selecta” (Hot topics);
- Workshops rond specifieke thema’s.

De seminaries zouden als doelpubliek hebben revisoren en hun medewerkers die reeds over een
gevorderde kennis inzake het prudentieel toezicht beschikken daar de seminaries tot doel hebben
toelichting te geven bij recente ontwikkelingen. In 2015 zijn reeds twee dergelijke seminaries ingepland
(een seminarie per taalrol) met name op 25 november.

Workshops zouden als doelpubliek hebben revisoren en hun medewerkers die beschikken over een
voldoende kennis inzake controleaanpak (kennis van de ISA’s) en over een basiskennis inzake het
prudentieel toezicht. Deze workshops hebben tot doel de toepassing van de ISA’s en bepaalde bank- of
verzekeringstechnische onderwerpen te verduidelijken bij de uitvoering van de controle van bepaalde
belangrijk geachte cycli en dit aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Deze workshops zouden
voornamelijk gericht zijn op revisoren en hun medewerkers die een erkenning door de Bank en/of de
FSMA op termijn beogen. Voor deze workshops wordt een actieve medewerking van de deelnemers
verwacht evenals eventueel een minimale voorbereiding (prereading).

Van de nieuwe werkgroep wordt gevraagd over een periode van twee jaar een 5-tal workshops uit te
werken waarvan minimaal 1 workshop voor de instellingen onder toezicht van de FSMA. De
workshops zullen in principe een halve dag innemen.
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Personen die zich kandidaat wensen te stellen voor deze nieuwe werkgroep dienen hun kandidatuur
kenbaar te maken aan Virgile Nijs (virgile.nijs@gmail.com).

Aarzel niet mij, een ander Bestuurslid of Virgile Nijs te contacteren mocht u aangaande de inhoud
van deze mededeling vragen of bedenkingen hebben.

Met de meeste hoogachting,

Jean-François Hubin,
Voorzitter
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