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Openbare raadpleging over het ontwerp van Norm inzake de toepassing van de 
ISAE- en ISRS-standaarden in België 

Geachte heer Meuleman, 

Het Instituut van de Accountants en van de Belastingconsulenten (IAB) heeft 
kennisgenomen van de openbare raadpleging over het ontwerp van Norm inzake de 
toepassing van de !SAE- en ISRS-standaarden in België. 

Het IAB is verheugd met de doelstelling van dit ontwerp, zoals weergegeven in mededeling 
2019/14 van 2 september 2019, namelijk het vervolledigen van het huidig normatief 
kader op basis van internationale standaarden, die reeds gehanteerd worden voor 
verscheidene opdrachten maar die nog niet formeel zijn aangenomen in België, door 
middel van een norm in vertaalde vorm van toepassing te verklaren. 

Wij delen dezelfde doelstelling. Om deze reden betreurt het IAB het feit dat dit geen 
gezamenlijk project is dat tot een gemeenschappelijke norm kan leiden, opdat externe 
accountants en bedrijfsrevisoren samen opdrachten zouden kunnen uitvoeren vanuit een 
normatief level playing field. 

Het toepassingsgebied, zoals bepaald in overweging 3 en punt 3 van § 2, § 5 en § 6 van 
het ontwerp van norm, verwijst echter zowel naar uitsluitend aan de bedrijfsrevisor 
voorbehouden opdrachten als naar contractuele opdrachten. Derqelijke contractuele 
opdrachten zijn echter niet exclusief aan de bedrijfsrevisor voorbehouden, maar mogen 
ook door een extern accountant worden uitgevoerd. 

Om deze reden stelt IAB dan ook voor om de contractuele opdrachten uit het 
toepassingsgebied van voorliggend ontwerp van norm te halen en deze mee op te nemen 
in een gemeenschappelijke norm. · 
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Wij engageren ons dan ook formeel om gezamenlijk met u tot een gemeenschappelijke 
norm te komen voor de uitvoering van zowel gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten 
als contractuele opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen zoals omschreven 
in !SAE 3000, !SAE 3400, ISRS 4400'en ISRS 4410 met in bijlage lijsten van wettelijke 
opdrachten die onder het toepassingsgebied van één van deze normen vallen. 

Het opstellen van een dergelijke gemeenschappelijke norm zou relatief snel kunnen gaan. 
Daarenboven zijn de ISRS 4400 en ISRS 4410 standaarden ook van belang voor de 
huidige boekhouders(-fiscalisten), zijnde de toekomstige (fiscaal) accountants van het 
eengemaakte ITAA. · 

Op die manier kan tot een vervollediging van het huidig normatief kader voor de 
economische beroepen gekomen worden. 

Met de meeste hoogachting, 


