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ONDERWERP

Samenvatting startvergadering normcommissie Audit Data Collection

15 maart 2017 vond de kick off meeting plaats van de Nederlandse normcommissie
van het ISO-project ‘Audit Data Collection’. Tijdens deze meeting kwamen ruim 20
experts samen om standaardisatie op het gebied van de uitwisseling van audit data
te bespreken.
Binnen ISO wordt sinds begin 2016 een wereldwijd toepasbare norm voor Audit
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data collection ontwikkeld . Het doel van de Nederlandse normcommissie is voor
deze norm nationale standpunten te bepalen en de belangen van de Nederlandse
stakeholders zo goed mogelijk te behartigen bij de ontwikkeling van de ISO-norm. Bij
de kick off meeting van de normcommissie waren vertegenwoordigers aanwezig van
onder andere overheidspartijen (Belastingdienst, Douane, Ministerie van Financiën),
software-ontwikkelaars en accountantorganisaties. Zij bespraken de in ontwikkeling
zijnde ISO norm en de invloed die deze norm kan hebben op hun eigen praktijk.
Tijdens de kick off meeting heerste het algemene gevoel dat het goed is een
internationale norm te ontwikkelen. Binnen de huidige praktijk bestaan er meerdere
–soms verplicht voorgeschreven- standaarden. Hierdoor, en door uiteenlopende
lokale en bedrijfsgebonden wensen, lopen de eisen aan audit data zeer uiteen. Met
de ontwikkeling van een internationale norm, kan hierin harmonisatie worden
gebracht.
Om ervoor te zorgen dat een internationale norm daadwerkelijk succesvol wordt, is
het draagvlak ervoor erg belangrijk. Stakeholders zullen de norm alleen gebruiken
als er een duidelijk voordeel is. Om internationaal effect te hebben zal de norm door
een groot aantal landen geadopteerd moeten worden. Wanneer de ISO norm
internationaal breed geïmplementeerd wordt, betekent dit dat het makkelijker wordt
data vanuit verschillende landen met elkaar te vergelijken. Het is echter van belang
alleen de kern van audit data collection te standaardiseren. De overige elementen
(die soms wel en soms niet worden gebruikt of landspecifiek zijn) moeten flexibel in
te vullen blijven.
Naar aanleiding van de kick off meeting krijgt de normcommissie vorm. Deelname
aan de normcommissie geeft de mogelijkheid het Nederlandse standpunt over de
ISO norm mede te bepalen. Daarnaast kunnen leden commentaar geven op de
conceptnorm, actief meeschrijven aan de norm en/of deelnemen aan de
internationale vergaderingen over standaardisatie van audit data collection. Tot de
zomer van 2017 wordt de concept ISO-norm nog meerdere keren voor commentaar
voorgelegd aan de nationale normcommissies in alle deelnemende landen. Naar
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verwachting volgt een publieke commentaarronde in de eerste helft van 2018 en
wordt de definitieve norm begin 2019 gepubliceerd. Niet alleen deelnemers aan de
kick off meeting kunnen lid worden van de normcommissie; eenieder die belang
heeft bij het onderwerp audit data collection en wil meepraten over (internationale)
standaardisatie op dit gebied is welkom.
Voor meer informatie en aanmelding voor de normcommissie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de normcommissie, Jolien van Zetten via
telefoonnummer 015 2 690 298 of e-mail: jolien.vanzetten@nen.nl

