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Geachte heer Voorzitter,
Betreft : Openbare raadpleging over het ontwerp van Normen inzake de
toepassing van de ISA's in België

Hierbij wens ik te reageren op de openbare raadpleging over het invoeren van de
International Auditing Standards ("IS A") in België.
In het algemeen ben ik akkoord met de voorgestelde norm om de ISA's in België toe
te passen. Ik ben voorstander van een snelle en volledige toepassing van het ontwerp
van norm voorgesteld door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (de
"Raad").
Ik wens eveneens te benadrukken dat ik mij volledig aansluit bij de opmerkingen en
argumenten geformuleerd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA ("Ernst &
Young") in haar brief van 15 september 2009 in antwoord op de openbare
raadpleging.
Zoals vermeld in de brief van Ernst & Young begrijp ik niet waarom (i) het invoeren
van de ISA's gefaseerd moet verlopen, en (ii) men wenst te wachten tot 2012 om van
start te gaan. Ik betreur dat het invoeren van de ISA' s niet sneller en op een
gelijktijdige manier gebeurt voor alle entiteiten.

Zoals vermeld in de brief van Ernst & Young betreur ik ook dat de toepassing beperkt
blijft tot de ISA's en de ISRE's. Een meer complete toepassing met inbegrip van
bijvoorbeeld ISQC 1, de ISAE' s en de ISRS 's zou een duidelijke versterking
betekenen van onze professionele normen en hun onderlinge coherentie verzekeren.
Bovendien wens ik een bijkomende opmerking te formuleren in verband met het
voorstel tot inventarisatie van de revisoren die de ISA' s toepassen vóór de verplichte
datum.
De Raad stelt voor op de website van het Instituut de lijst te publiceren van de
bedrijfsrevisoren die verklaren de ISA's toe te passen op al hun wettelijke opdrachten.
Ik vind dit een positief initiatief dat het beroep zal aanmoedigen de ISA's zo snel
mogelijk toe te passen en niet te wachten tot de toepassing verplichtend wordt.
Tegenstanders van dit voorstel vinden waarschijnlijk dat het discrimerend zal werken
tegen de bedrijfsrevisoren die de ISA's niet versneld toepassen. Ik meen integendeel
dat zulk initiatief een bewijs zou zijn van het dynamisme van het beroep in België en
bijgevolg het imago van het beroep zou versterken.
Bovendien zou deze
inventarisatie grotendeels irrelevant worden indien de definitieve norm een snellere en
niet-gefaseerde toepassing van de nieuwe normen zou voorzien.
Ik blijf altijd ter beschikking van de Raad om de inhoud van deze brief te bespreken
en om verdere uitleg en verduidelijking te verschaffen over de ingenomen
standpunten.
Met de meeste hoogachting en met confraternele groeten.

