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Geachte mevrouw, heer,
 
Bij deze willen wij als kantoor volgende commentaren delen op (de voorziene timing van de
invoering van) het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale
standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2.
 
Als kantoor namen wij kennis van dit ontwerp en als zeer aandachtige deelnemer woonden
wij  gisteren het seminarie van het ICCI bij aangaande deze materie.  Bovendien hebben
sommigen onder ons met veel interesse een aantal ondersteunende video’s op de site
bekeken.
 
Voortgaande op onze ervaring en kennis, en voormelde informatie-opname menen wij dat
de vooropgestelde implementatie datum van 15/12/2022: (1) veel te ambitieus, om niet te
zeggen niet haalbaar, is, en, (2)   een veel te hoge administratieve last vormt rekening
houdende dat de praktische opleidingen slechts vanaf 15 september 2022 zullen doorgaan.
 
Onze stelling verantwoorden wij:
·         De invoering van een software-tool juichen wij toe, echter de stand van afwerking van

het instrument is, naar wij begrijpen, nog in ontwikkeling en dient op mankementen en
kinderziekten nog getest;

·         De invoering legt een enorme administratieve last op de organisatie,
·         De verschillende software pakketten die momenteel in gebruik zijn, dienen door de

huidige software leveranciers geüpdatet;
·         De beschikbare informaties die momenteel opgeslagen zijn in de databases van de

huidige pakketten dienen wederom manueel overgezet te worden in de nieuwe tool;
·         Invoering vereist de noodzakelijke opleiding, zowel intern als extern, zowel voor de

professionele beroepsbeoefenaar als voor de medewerkers en secretariaat;
·         In de periode september – november zijn normalerwijze planning meetings met klanten

en de tussentijdse audits gepland, een traject waar wij reeds volop mee bezig zijn.
Omwille van de zeer korte periode voor de invulling van de nieuwe tool, is herplanning
noodzakelijk;

·         Tenslotte verhoogt de implementatie wederom de workload op de organisatie, de
medewerkers, vooral indachtig de moeilijkheden om de huidige vacatures in de sector
in te vullen.

 
Nogmaals, wij zijn niet tegen digitalisering om het proces van kwaliteitsbewaking te
vereenvoudigen en te rationaliseren. Onze bekommernis focust zich vooral op onze
bezorgdheid van een efficiënte en betrouwbare tool, de vooropgestelde timing van
implementatie en de deugdelijkheid van doordachte werking van ons IBR naar het CTR en
naar de confraters toe.
 
Om die reden zouden wij willen voorstellen om de invoering voor ISQM 1 en ISA 220 (herzien)
met 1 jaar uit te stellen.
 
In de hoop dat U hiermee rekening kan houden, verblijven wij,
 
Voor Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren
Steven Vyvey
Evy Neyens
Vincent Koopman
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Indien u bijkomende inlichtingen wenst of bijkomende vragen heeft kan u steeds met ons
contact opnemen. 

Vriendelijke groeten | Sincères salutations | Kind regards 

Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor - Accountant - Vennoot 
VYVEY & C°
T +32 (9) 3950428
 
Legal disclaimer | www.vyvey-co.be | LinkedIn

Member of AGN International, a worldwide association
                                           Agn

of independent accounting & advisory businesses | www.agn.org
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vyvey-co.be%2Fen%2Fdisclaimer&data=05%7C01%7C%7C3b8243f1347c4179d36108da5aa77fe2%7C957381b247ac4360afa8dbce6a2dd95d%7C0%7C0%7C637921972695647183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bcjNwb4m9P%2FvfJz7yhcdyMm9E4%2BiC1uu6mEKWNsbpuc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vyvey-co.be%2F&data=05%7C01%7C%7C3b8243f1347c4179d36108da5aa77fe2%7C957381b247ac4360afa8dbce6a2dd95d%7C0%7C0%7C637921972695647183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wkcu3mz4QieCAf4WgNZKa57xaD%2Fx7V%2BywcXYUhH%2BGfk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvyvey-%26-co-auditors&data=05%7C01%7C%7C3b8243f1347c4179d36108da5aa77fe2%7C957381b247ac4360afa8dbce6a2dd95d%7C0%7C0%7C637921972695647183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pic6OnTVMTUEa%2BIx3lxFO%2BKFASmQKSjTAIysUAQU%2B70%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.agn.org%2F&data=05%7C01%7C%7C3b8243f1347c4179d36108da5aa77fe2%7C957381b247ac4360afa8dbce6a2dd95d%7C0%7C0%7C637921972695647183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yYRT%2FvSqyLNhaVhlnfo69Uchqzyf0uT6naSEe4CpOQE%3D&reserved=0

