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Geachte mevrouw,
Geachte heer,
 
Ik verwijs naar het aangepast ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale
standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien), welke
ter openbare raadpleging werden gepubliceerd op de website van het IBR.
 
De toepassing van deze norm zal een groot impact hebben op de werking van onze kantoren en
de implementatie van de nodige procedures zal een aanzienlijke investering in studie en tijd
vergen.
 
Ik ben de Raad van het IBR dan ook dankbaar voor de ontwikkeling van de software “ISQM
Manager” die de confraters hierbij moet helpen.
 
Deze software is op datum van heden evenwel nog niet gebruiksklaar.
 
Nadat de software gebruiksklaar is en aangeschaft kan worden, dient er tijd voorzien om deze te
bestuderen en te implementeren, te testen, en om deze af te stemmen op andere software en
procedures binnen het kantoor. Verder dienen er opleidingen voorzien te worden voor de
medewerkers.
 
Vanuit praktisch oogpunt lijkt het mij dan ook niet mogelijk om tegen de vooropgestelde
ingangsdatum van 15/12/2022 alle nodige voorbereidingen getroffen te hebben die een correcte
toepassing van de nieuwe norm toelaten.
 
In deze optiek lijkt het mij nuttig, zo niet noodzakelijk, om de toepassing van de nieuwe normen
te laten ingaan op 15/12/2023 in plaats van op 15/12/2022.
 
In het kader van de privacy-regelgeving bevestig ik dat zowel mijn reactie als mijn naam na
afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden
gepubliceerd.
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, zo niet verneem ik het graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Luc R. Van den Abbeele
 

Van den Abbeele Bedrijfsrevisoren
Britse lei 36
2000 Antwerpen
 
+32 (0)3 233 81 56
luc@vandenabbeele.be

mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user175a1032
mailto:tech@IBR-IRE.BE
mailto:luc@vandenabbeele.be


www.vandenabbeele.be
 
Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke
informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is
verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze
informatie aan derden niet toegestaan. Gelieve ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het origineel bericht te
verwijderen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van dit bericht of van enige bijlage. Op
onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is
opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vandenabbeele.be%2F&data=05%7C01%7C%7Cb0936e63eec7449cf69408da5a8e9049%7C957381b247ac4360afa8dbce6a2dd95d%7C0%7C0%7C637921865605215819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bkBu6va8nVzxPaTuPnaaEq3qIyYhnBcs9ve8eI0cowM%3D&reserved=0

