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Elektronische IAB-info
uit de startblokken!
www.iab-info.be
Op de algemene vergadering van  april 
stelde het IAB haar gloednieuwe informatiewebsite “www.iab-info.be” voor. Deze informatiewebsite kwam tot stand in samenwerking met
Wolters Kluwer België. Hierna vindt u alvast een
beknopte handleiding voor het gebruik ervan.

BETER EN SNELLER OP DE HOOGTE !
Voortaan zal het IAB haar leden en stagiairs
dagelijks informeren over de actualiteit inzake
audit, accountancy, vennootschapsrecht en fiscaliteit. Bovendien kunt u op de informatiewebsite
wekelijks een aantal artikels terugvinden die
bepaalde actuele onderwerpen uitvoerig behandelen. Uiteraard willen we u bij dit alles het
reilen en zeilen binnen het Instituut niet onthouden.

Livornostraat 41

Via een wekelijkse e-mail krijgt u ten slotte een
gestructureerd overzicht van al deze informatie.

DE INFORMATIEWEBSITE
ONDER DE LOEP
Hiernavolgend worden de verschillende rubrieken en de modaliteiten van de website nader toegelicht.
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Deze rubriek geeft u een overzicht van alle aangelegenheden die het Instituut nauw aanbelangen, waaronder de seminaries, de evenementen
en acties van het IAB, alsook de benoemingen in
commissies en tuchtorganen van het Instituut.
Onder deze rubriek kunt u uitzonderlijk ook artikels terugvinden die bepaalde actuele thema’s
grondiger behandelen. Via een rechtstreekse link
naar de algemene website van het IAB komt u
terecht op de integrale tekst.

Dus, wenst u snel op de hoogte te zijn van alle
nieuws in uw vakgebied, maak er dan de
gewoonte van om elke morgen of middag even
een bezoekje te brengen aan onze informatiewebsite.
Ten gronde

Actua

In deze rubriek vindt u wekelijks een aantal artikels die bepaalde actuele thema’s inzake accountancy, audit, vennootschaps- en verenigingsrecht,
en fiscaliteit dieper uitspitten.
Deze rubriek, die bestaat uit twee subrubrieken,
biedt u enerzijds een dagelijks overzicht van de
actualiteit inzake accountancy, audit, vennootschaps- en verenigingsrecht, en anderzijds van
de fiscaliteit. Dagelijks screenen we voor u heel
wat bronnen: het Belgisch Staatsblad,
Parlementaire Vragen & Antwoorden van de
Kamer en de Senaat, de Federale
Overheidsdiensten, de website Fisconet, de werkzaamheden van de Ministerraad, de mededelingen van de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, de mededelingen en adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, de arresten van het Arbitragehof en van
het Europees Hof van Justitie, en het
Publicatieblad en de Persberichten van de
Europese Unie. Ook de voornaamste krantenkoppen uit de Standaard, de Tijd, l’Echo en Le Soir
willen we u niet ontzeggen.

Dossiers in behandeling
In deze rubriek vindt u een samenbundeling van
informatie over bepaalde thema’s die onze leden
en stagiairs aanbelangen.
Tax Today
Deze rubriek biedt een overzicht van de 10
recentst gepubliceerde artikels op de website
www.taxtoday.be. Via een klik op het artikel
belandt u op de homepagina van Tax Today.
Gratis artikels kunt u dadelijk lezen, voor de
overige artikels moet u toegang hebben tot de
website Tax Today.
Focus
Onder de hoofding Focus vindt u de snelberichten
van het Instituut, alsook de recensies van publicaties die interessant kunnen zijn voor onze leden
en stagiairs.
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Uitgebreid zoeken

dit nog niet gedaan heeft, uw e-mailadres (of een
wijziging hiervan) meedelen aan het Instituut.
Door te klikken op “hier” verschijnt er automatisch een e-mail geadresseerd aan het Instituut
waarin u uw (gewijzigd) e-mailadres of gewijzigd
paswoord kan meedelen.

Natuurlijk kan een degelijke zoekrobot niet ontbreken. U kunt zoeken op titel, auteur en/of
woorden in de tekst, en dit in combinatie met de
aanduiding van de rubrieken ‘Livornostraat 41’,
‘Actua’ of ‘Ten gronde’. Ook kunt u aanduiden
wanneer het artikel volgens u is verschenen:
vorige week, twee weken geleden, de laatste
maand, het laatste kwartaal, … Voor het terugvinden van informatie van vóór 21 april 2005,
wordt u automatisch verbonden met de zoekrobot van de algemene website van ons Instituut.

Redactiecomité
In de navigatiebalk bovenaan de website vindt u
het icoontje “Redactiecomité”. De leden van het
redactiecomité staan wekelijks in voor de selectie van de artikelen die verschijnen onder de
rubriek “Ten gronde”. Ze kunnen ook zelf teksten
aanleveren die gepubliceerd worden onder één
van de hierboven besproken rubrieken.

Toegang tot de informatiewebsite
De homepagina is toegankelijk voor iedereen. De
inhoud van de artikels zelf en de zoekrobot zijn
enkel toegankelijk voor de leden en de stagiairs
van het IAB.

FAQ
Het icoontje “FAQ” bovenaan in de navigatiebalk
van de website leidt u naar de meest gestelde
vragen met bijhorende antwoorden aangaande
de werking van de informatiewebsite.

Indien u uw e-mailadres reeds heeft meegedeeld
aan het Instituut, dan verkrijgt u toegang tot
alle informatie op de website door u te begeven
naar de rubriek ‘Identificatie’. Vervolgens vult u
uw e-mailadres in in het vakje ‘identificatie’, en
het paswoord, dat u heeft ontvangen met het oog
op de toegang tot de informatiewebsite, in het
vakje ‘paswoord’. Bent u uw paswoord vergeten,
dan kunt u dit eveneens opnieuw opvragen.

IAB
Via een klik op het icoontje “IAB” komt u terecht
op de homepagina van de algemene website van
het Instituut.
Het wekelijks nieuwsoverzicht in uw mailbox
Om u optimaal te informeren, zorgen wij bovendien voor een wekelijks overzicht via e-mail van
alle items die de voorbije week onder de u
inmiddels vertrouwde rubrieken zijn verschenen.

Mijn profiel
Via het icoontje “Mijn profiel” in de linkerbovenhoek van de informatiewebsite kunt u, indien u
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KORTINGEN OP ABONNEMENTEN
Voortaan genieten de IAB-leden van een korting van 10 % voor het eerste jaar van hun nieuw
abonnement op volgende on-lineproducten van Wolters Kluwer België:
-

TaxToday;
BTW commentaar en rechtsbronnen;
TVA commentaires et sources;
Praktijkgids voor de Jaarrekening;
Comptes annuels, gestion et controle;
Fiscale databanken;
Compt@fisc.

De stagiairs van het IAB die zich wensen te abonneren op de producten Fiscale databanken en
Compt@fisc, krijgen gratis een abonnement van drie maanden gedurende het eerste jaar van hun
abonnement. Ze genieten tijdens de hele duur van hun stage een korting van 50 % op hun abonnement voor alle WKB-producten.
De ere-leden van het IAB genieten een korting van 50 % op volgende on-lineproducten van
Wolters Kluwer België:
-

TaxToday;
BTW commentaar en rechtsbronnen;
TVA commentaires et sources;
Praktijkgids voor de Jaarrekening;
Comptes annuels, gestion et controle;
Fiscale databanken;
Compt@fisc.
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