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Audit AI
Baker Tilly is klaar voor het gebruik van artificiële intelligentie 
tijdens audits

Vraag een demo 
van onze 

Audit AI aanpak 
door onze
experten



Over Baker Tilly Belgium

 
Baker Tilly Belgium is gespecialiseerd 
in accountancy, boekhouden, fiscaal 
advies, juridisch advies, bedrijfsrevi-
soraat, waarderingen, bedrijfsrappor-
tering, bedrijfsoverdracht, familiale 
planning, successieplanning, advies 
Spanje... De groep heeft vestigingen 
te Aalst, Brussel, Gent (Melle), Luik 
(Soumagne) en Zele en is 140 mede-
werkers sterk. We hebben de nodige 
slagkracht voor een optimale dienst-
verlening via multidisciplinaire teams, 
maar zijn tegelijkertijd kleinschalig 
genoeg om persoonlijk maatwerk te 
bieden. De kwaliteit en de kracht van 
een internationale speler, én de per-
soonlijke aanpak en prijs van een lo-
kale speler: dat is Baker Tilly Belgium. 
We zijn een onafhankelijk lid van Baker 
Tilly International, het 9de grootste 
netwerk ter wereld van organisaties 
actief in accounting, auditing, consul-
ting en corporate finance.

 
Kwaliteit
• Meer kans om risico’s te identificeren door het testen van volledige 
datapopulaties in plaats van het werken met random statistische 
steekproeven
• Verhoogde kans om complexe frauderisico’s te detecteren  
• Verhoogde redelijke zekerheid door de inzet van audit 
expertsystemen met de gebundelde kennis van honderden auditoren 

Relevantie
• Meer advies rond interne controles, systeembeveiliging en 
risicobeheer 

Efficiëntie
• Meer gerichte risicogebaseerde aanpak 
• Gebruik van visualisatietechnieken
• Consistente aanpak over sectoren en grenzen heen

 
Artificiële intelligentie, 
ook voor audits

Reeds in 1997 verloor de wereldkam-
pioen schaken van een AI systeem. 
Ondertussen zijn we 20 jaar verder. 
Audit AI of het gebruik van artificiële 
intelligentie tijdens audits biedt vele 
voordelen.

Voor een vrijblijvende afspraak of 
gratis AI demo kunt u terecht op 
auditing@bakertillybelgium.be

www.bakertillybelgium.be

De naam Baker Tilly en haar bijbehorend logo 
worden onder licentie van Baker Tilly
International Limited gebruikt.

Audit AI
Het gebruik van artificiële intelligentie tijdens audits heeft vele voordelen

Onze troeven
• Onafhankelijkheid
• Ervaring en kennis
• Vertrouwensrelatie
• Internationaal netwerk
• Meer specialisten dan ondersteunende 

medewerkers
• Multidisciplinaire teams van  

specialisten
• Proactieve betrokkenheid van begin tot 

einde

Contact
 
 

Kareelstraat 120-124 - B-9300 Aalst
T : +32 53 70 01 11
Keizer Karellaan 584 - B-1082 Brussel 
T : +32 2 892 27 92
Regenboog 2 - B-9090 Melle
T : +32 9 272 72 10
Rue de la Clef 39 - B-4633 Soumagne
T : +32 87 68 66 83
Lindestraat 13A - B-9240 Zele 
T : +32 52 42 22 26


