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tech@ibr-ire.be 

Geachte Confrater, 

Onze referentie 
EV/SQ/NB/sve 

Uw referentie Datum 

2 2 -03- 2013 

Betreft: ISQCl en de ISA's: stand van zaken betreffende de !SA-software en het 
Pack PE-KE en werkzaamheden van de helpdesk van de stichting ICCI -
vragen die betrekking hebben op de toepassing van deze standaarden 

1. Stand van zaken betreffende !SA-software en het Pack PE-KE 

Teneinde u te helpen de toepassing vandeISA' s zo goed mogelijk voor te bereiden en op 
voorstel van de Commissie SME/SMP, vindt u als bijlage een overzicht van de op de markt 
beschikbare software en hun financiële voorwaarden. 

Een "Pack PE-KE" (Petites Entités-Kleine Entiteiten) wordt ontwikkeld. Aanvankelijk werd 
bekendgemaakt dat een eerste deel van dit Pack beschikbaar zou zijn vanaf januari 2013 en 
dat het volledig Pack pas in juni 2013 ter beschikking kon worden gesteld. Teneinde de 
confraters de mogelijkheid te bieden om eerder over een volledig tooi te beschikken, heeft 
de Raad uiteindelijk beslist om aan het ICCI voor te stellen om het volledig Pack (en dus 
niet een enkel een deel ervan) op zijn website te publiceren tegen de algemene vergadering 
van 26 april 20 13 _ 

Het betreft een bureauticatool die de toepassing vandeISA's mogelijk maakt, geïnspireerd 
door de door de CNCC (Frankrijk) ontwikkelde tooi en thans aangepast aan de Belgische 
context Het Pack PE-KE zal kunnen worden gebruikt voor vormingsdoeleinden en voor de 
controle van kleine entiteiten maar wil zich niet in de plaats stellen van software die een 
geïntegreerd beheer van de !SA-aanpak aanbieden. 

Het Pack PE-K.E is een aanvulling bij de door het ICCI uitgewerkte checklists en de 
confraters die dit wensen kunnen gebruikmaken van één van de twee tools. In het kader van 
de hierboven vermelde aanpassingen werd erop toegezien dat de relevante gegevens van de 
ICCI-checklists in de Belgische versie van het Pack PE-KE werden opgenomen. 

1 De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij K.B. 
21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter 
informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een wettelijke, 
reglementaire of normatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen 
bevatten geen adviezen of standpunten van de Raad van het Instituut 
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2. Werkzaamheden van de helpdesk van de stichting ICCI - vragen die betrekking 
hebben op de toepassing van ISQC 1 en de ISA's 

Hierbij willen wij u in herinnering brengen dat de helpdesk van het ICCI op een autonome 
wijze, d.w.z. volledig onafhankelijk van het IDR, antwoordt op vragen gesteld door 
bedrijfsrevisoren, evenals op vragen gesteld door derden, met betrekking tot revisorale 
opdrachten, met uitzondering evenwel van litigieuze vragen, vragen van boekhoudkundige 
of fiscale aard, controversiële vragen of nog onduidelijke vragen. 

De gestelde vragen zijn zeer divers. Niettemin kurmen ze hoofdzakelijk in de volgende 
categorieën worden ingedeeld: 

mandaat van de commissaris; 
inbreng in natura en quasi-inbreng; 
ontbinding en vereffening; 
fusie en splitsing; 
deontologie van de bedrijfsrevisor; 
vzw's en stichtingen; 
Belgische boekhoudwetgeving; 
anti -witwaswetgeving; 
vennootschapsrecht en VZW -recht; en 
onafhankelijkheid van de commissaris. 

Wij wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat de helpdesk ook als doel heeft om te 
antwoorden op vragen die betrekking hebben op de toepassing van ISQCl en de ISA's. 

Ter herinnering, deze adviezen vertegenwoordigen niet noodzakelijk het standpunt van de 
Raad van het IDR. Het formeel standpunt van het IDR 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 aanzienlijk 
meer tijd vereist om een antwoord te verschaffen. 

Een selectie van de adviezen wordt regelmatig en thematisch op de website van het ICCI 
geplaatst en een korte samenvatting daarvan wordt geplaatst in de T AA. 

Om gebruik te maken van de diensten van de helpdesk volstaat het om de vragenlij st in te 
vullen die online toegankelijk is. 

Met confraternele groeten, 

Bijlage: Overzicht van de !SA-softwareleveranciers in België 


