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Advies van 23 januari 2003 omtrent het ontwerp van 
aanpassing van de algemene controlenormen overgemaakt
door de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

De Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren heeft op 4 oktober 2002
een ontwerp tot aanpassing van de alge-
mene controlenormen goedgekeurd en
overgemaakt aan de Hoge Raad. Een
aanvulling op het ontwerp tot aanpassing
van de algemene controlenormen werd
op 8 januari 2003 door de Raad van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren goed-
gekeurd en overgemaakt aan de Hoge
Raad.

De Hoge Raad voor de Economische
Beroepen heeft de wettelijke taak bij te
dragen tot de ontwikkeling van het op de
economische beroepen toepasselijk
wettelijk en reglementair kader door het
verstrekken, op eigen initiatief of op
verzoek, van adviezen of aanbevelingen
aan de regering en aan de beroeps-
organisaties voor de economische
beroepen.1

1. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 54 van
de Wet 22 april 1999 betreffende de boekhoud-
kundige en fiscale beroepen.

2. ISA 700 «The Auditor’s report on financial state-
ments », IFAC Handbook 2001 – Technical
Pronouncements.

3. «The Auditor’s Report in Europe», Fédération des
Experts comptables Européens, 15 juni 2000,
188 p.

D1. Context
e algemene controlenormen die op 2

december 1983 werden goedgekeurd
door de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren werden in 1997 aan een
grondige herziening onderworpen ten-
einde Hoofdstuk III van deze algemene
normen in overeenstemming te brengen
met de internationale auditnorm2 ISA
700 met betrekking tot de verklaring die
de bedrijfsrevisor in het kader van zijn
opdracht van wettelijke controle van de
jaarrekeningen uitbrengt.

In juni 2000 publiceerde de Fédération
des Experts comptables Européens een
vergelijkende studie3 over de inhoud van
het auditverslag in de verschillende
Europese landen. Uit deze studie blijkt
dat het Belgische normatieve kader in
grote mate de internationale voor-
schriften uit de norm ISA 700 in acht

neemt. De FEE stelde weliswaar twee ver-
schillen vast :
• met betrekking tot paragraaf ISA 700.2

die stelt dat «The auditor should review
and assess the conclusions drawn from
the audit evidence obtained as the basis
for the expression of an opinion on the
financial statements.»;

• met betrekking tot paragraaf ISA
700.6 die stelt dat «The Auditor’s
report should have an appropriate title.
It may be appropriate to use de term
“Independent Auditor” in the title to
distinguish the auditor’s report from
reports that might be issued by others,
such as by officers of the entity, the board
of directors, or from the reports of the
other auditors who may not have to
abide by the same ethical requirements
as the independent auditor.».
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1. Jaarverslag 2000 van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren, punt 5 met betrekking tot het
controleverslag en in het bijzonder punt 5.1. 
«FEE-studie », p. 126-128.

In het jaarverslag 2000 van de Raad van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, blijkt
uit de tekst met betrekking tot het onder-
zoek van deze studie van de FEE dat de
Raad van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren «oordeelt dat paragraaf 2 van de
norm ISA 700 in de Algemene Controle-
normen dient te worden ingeschreven» 1.

Bovendien stelt de Raad van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren dat het « in de loop
van het jaar 2001, na advies van de Hoge
Raad voor de Economische Beroepen,
een bepaling zal aannemen die de in
paragraaf 3.3 van de Algemene Contro-
lenormen de bepaling vervat in paragraaf 

2 van de norm ISA 700 invoegt ( toevoe-
ging van paragraaf 3.3.3.bis )».

De Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren vermeldt overigens dat
deze wijziging van de algemene controle-
normen van zuiver formele aard zal zijn
en geen enkele wijziging inhoudt inzake
de wijze waarop de bedrijfsrevisoren de
wettelijke controle van de jaarrekeningen
zullen uitvoeren.

In het jaarverslag 2000 van de Raad van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren wordt
daarentegen nergens melding gemaakt
van het verschil met betrekking tot de
paragraaf ISA 700.6 waarop de FEE wees.
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et onderzoek van het document
dat werd goedgekeurd door de Raad op 4
december 2002 en de integratie beoogt
van louter formele aanpassingen, toont
aan dat de volgende aanpassingen in de
huidige tekst over de algemene controle-
normen werden aangebracht :
• vervanging van de term «commis-

saris-revisor» door «commissaris» ;
• vermelding van de twee verwijzingen

naar het vennootschaps- en het boek-
houdrecht (oude en nieuwe verwij-
zingen van 1999 ( voor wat het
vennootschaps- en het boekhoudrecht
betreft ) en van 2001 (voor wat het
koninklijk besluit inzake boekhouding
betreft ) ) ;

• vervanging van het eerste lid van para-
graaf 3.1.2. van de algemene controle-
normen:
– huidige tekst : «Het controleverslag

is noodzakelijkerwijze een ge-
schreven verslag. In de titel worden
de hoedanigheid van de onderteke-
naar en de voornaamste bestemme-
ling van het verslag vermeld. Het
revisieverslag moet schriftelijk
worden opgemaakt. » ;

– voorgestelde tekst : «Het controle-
verslag is noodzakelijkerwijze een
geschreven verslag. In de titel

worden de hoedanigheid van de
commissaris en de hoedanigheid
van de voornaamste bestemmeling
van het verslag vermeld. Het revi-
sieverslag moet schriftelijk worden
opgemaakt.» ;

• schrapping (enkel in de Franstalige
versie van de tekst overgemaakt door
de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren) van de laatste zin
van het laatste lid van paragraaf 3.1.2.
van de algemene controlenormen:
– huidige tekst : « Normaal zal de

voornaamste bestemmeling van
het controleverslag de algemene
vergadering zijn. Wanneer de
opdracht aan de revisor is toever-
trouwd door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel, zal deze
niet beschouwd worden als voor-
naamste bestemmeling van het ver-
slag ; zelfs in dit geval verdient het
de voorkeur te verwijzen naar de
algemene vergadering van aandeel-
houders. Wanneer het gaat om een
contractuele opdracht, kan deze
bestemmeling ook het bestuursor-
gaan van de vennootschap zijn.» ;

– voorgestelde tekst : «Normaal zal
de voornaamste bestemmeling van
het controleverslag de algemene

H2. Voorstel van 
4 december 2002

strekkende tot 
«formele» 

aanpassing van
hoofdstuk III van 

de algemene 
controlenormen
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1. «The Auditor’s Report in Europe», Fédération des
Experts comptables Européens, 15 juni 2000,
188 p.

vergadering zijn. Wanneer de
opdracht aan de revisor is toever-
trouwd door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel, zal deze
niet beschouwd worden als voor-
naamste bestemmeling van het ver-
slag ; zelfs in dit geval verdient het
de voorkeur te verwijzen naar de
algemene vergadering van aandeel-
houders. Wanneer het gaat om een
contractuele opdracht, kan deze
bestemmeling ook het bestuursor-
gaan van de vennootschap zijn. » ;

• aanpassing van paragraaf 3.3.1. van 
de algemene controlenormen om
enerzijds de afkorting « IASC» te ver-
vangen door « IASB» en anderzijds de
afkorting « IAPC» te vervangen door 
« IAASB»:
– huidige tekst : « In uitzonderlijke

gevallen, die verantwoord zijn door
de context waarin zijn verslag
hoofdzakelijk zal gebruikt worden,
kan hij eveneens verwijzen naar
andere controlenormen, voor zover
deze niet strijdig zijn met onderha-
vige normen. Zo zal de revisor
enkel kunnen verwijzen naar de
normen van het International
Auditing Practices Committee van
het IFAC wanneer de financiële
staten zijn opgesteld overeenkom-
stig de normen van de International
Accounting Practices Committee.
Deze uitzondering is niet van
toepassing op het verslag van de
commissaris-revisor over de jaarre-
kening».

– voorgestelde tekst : « In uitzonder-
lijke gevallen, die verantwoord zijn
door de context waarin zijn verslag
hoofdzakelijk zal gebruikt worden,
kan hij eveneens verwijzen naar
andere controlenormen, voor zover
deze niet strijdig zijn met onderha-
vige normen. Zo zal de revisor
enkel kunnen verwijzen naar de
normen van het International
Auditing and Assurance Standards
Board ( IAASB) van de IFAC wan-
neer de financiële staten zijn opge-
steld overeenkomstig de normen
van de International Accounting
Standards Board ( I.A.S.B. ). Deze
uitzondering is niet van toepassing
op het verslag van de commissaris
over de jaarrekening».

• Toevoeging aan de algemene controle-
normen van een paragraaf 3.4.5. die
als volgt luidt : «De revisor dient de
conclusies te onderzoeken en te evalu-
eren die voortvloeien uit het bewijs-
krachtig materiaal verkregen in het
kader van zijn opdracht als commis-
saris gericht op het afgeven van zijn
verklaring over de financiële staten».

2.1. Toevoeging van een paragraaf 3.4.5.
aan de algemene controlenormen

Uit de vergelijkende studie van de FEE
van juni 2000 met betrekking tot de
inhoud van het auditverslag dat in de ver-
schillende Europese landen wordt gepu-
bliceerd 1, blijkt dat paragraaf ISA 700.2
stelt dat «The auditor should review and
assess the conclusions drawn from the
audit evidence obtained as the basis for
the expression of an opinion on the finan-
cial statements.» terwijl deze zin niet in
de in de 1997 goedgekeurde tekst met de
algemene controlenormen is overge-
nomen.

Om deze bepaling in de norm ISA 700 te
respecteren stelt de Raad van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een
paragraaf 3.4.5. op te nemen die als volgt
luidt : «De revisor dient de conclusies te
onderzoeken en te evalueren die voort-
vloeien uit het bewijskrachtig materiaal
verkregen in het kader van zijn opdracht
als commissaris gericht op het afgeven
van zijn verklaring over de financiële
staten».

In zijn algemeenheid steunen de leden
van de Hoge Raad dit initiatief van 
de Raad van het Instituut van
Bedrijfsrevisoren om de tekst van de
algemene controlenormen te laten aan-
sluiten op het internationale normatieve
kader. 

Niettemin past het, naar de mening van
de leden van de Hoge Raad, de vraag op
te werpen omtrent de plaats van invoe-
ging van deze paragraaf. Paragraaf ISA
700.2 behandelt deze problematiek aan
het begin van de norm in het inleidende
gedeelte met algemene draagwijdte. 
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1. Jaarverslag 2000 van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren, punt 5 met betrekking tot het contro-
leverslag en in het bijzonder punt 5.1. 
«FEE-studie », p. 126-128. 

2. «The Auditor’s Report in Europe», Fédération des
Experts Comptables , 15 juni 2000, 188 p.

3. Bepaalde delen van deze zin werden benadrukt
(door middel van onderlijnen) om gemakkelijk
de idee in de studie van de FEE te kunnen iden-
tificeren die de Hoge Raad onder de aandacht
van de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren wil brengen.

4. «The Auditor’s Report in Europe », Fédération des
Experts Comptables, 15 juni 2000, 188 p. Zie
hiertoe punt 15 met betrekking tot paragraaf ISA
700.6, p. 19.

Volgens de leden van de Hoge Raad is
het niet aangewezen dit principe op te
nemen onder paragraaf 3.4. van de
algemene controlenormen die enkel dat-
gene behandelt wat in het controle-
verslag dient te worden vermeld.

De leden van de Hoge Raad verlenen de
voorkeur aan de opname van dit fun-
damentele principe onder paragraaf 3.3.
van de algemene controlenormen. Deze
paragraaf bespreekt namelijk in alge-
mene termen de doelstellingen van de
controle van de jaarrekening en de wijze
waarop de controles worden uitgevoerd.

De leden van de Hoge Raad stellen dan
ook voor dat de Raad van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren de beslissing uit
2000 om « in paragraaf 3.3. van de
Algemene Controlenormen de bepaling
vervat in paragraaf 2 van de norm ISA
700 ”in te voegen” ( toevoeging van een
paragraaf 3.3.3.bis ) » opnieuw onder-
zoekt. 1

2.2. Vervanging van de eerste alinea 
van paragraaf 3.1.2. van de algemene
controlenormen

Uit de vergelijkende studie van de FEE
van juni 2000 met betrekking tot de
inhoud van het auditverslag dat in de ver-
schillende Europese landen wordt gepu-
bliceerd2, blijkt dat paragraaf ISA 700.6
stelt dat «The Auditor’s report should
have an appropriate title. It may be
appropriate to use the term “Independent
Auditor” in the title to distinguish the
auditor’s report from reports that might
be issued by others, such as by officers of
the entity, the board of directors, or from
the reports of the other auditors who may
not have to abide by the same ethical
requirements as the independent
auditor.»3.

Om deze bepaling van de norm ISA 700
te respecteren stelt de Raad van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor het
eerste lid van paragraaf 3.1.2. in de alge-
mene controlenormen aan te passen en
als volgt te formuleren : «Het controle-
verslag is noodzakelijkerwijze een
geschreven verslag. In de titel worden de
hoedanigheid van de commissaris en de

hoedanigheid van de voornaamste be-
stemmeling van het verslag vermeld.».

Volgens de leden van de Hoge Raad lost
deze aanpassing, die geen problemen
oplevert, geenszins het probleem op dat
door de Fédération des Experts comp-
tables européens in deze studie van 15
juni 2000 werd opgeworpen.

Immers, de essentiële opmerking van de
FEE met betrekking tot deze paragraaf
ISA 700.6 slaat op de (al dan niet ) uit-
drukkelijke vermelding dat het een ver-
slag van een onafhankelijke revisor
betreft. 

In haar studie besluit de FEE haar analyse
als volgt : «Because of the increasing
international use of auditor’s reports FEE
recommends that auditing standards in
European countries should contain a refe-
rence to the auditor’s independence in
the title of the auditor’s report in the case
that the auditor’s report is intended to be
used internationally.»4

Rekening houdend met de voorschriften
vermeld in de studie van de Fédération
des Experts comptables européens
omtrent de situatie in bepaalde landen,
dringt zich volgens de leden van de Hoge
Raad de vraag op of er in de titel van de
verklaring van de commissaris moet
worden vermeld of het een verslag van
een onafhankelijke revisor betreft. Deze
melding heeft tot doel interpretatiefouten
bij de bestemmelingen van de door een
commissaris uitgebrachte attestering
van de jaarrekeningen te vermijden. Het
past te benadrukken dat, zelfs in een
Belgische context, bepaalde bestemme-
lingen of gebruikers van het auditverslag
van de commissaris dit verslag zouden
kunnen verwarren met een verslag dat,
bijvoorbeeld, door het Auditcomité werd
opgesteld. 

Ten slotte dient te worden benadrukt dat
indien de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren dit advies van de Hoge
Raad opvolgt, dit niet enkel noopt tot een
aanpassing van de eerste alinea van para-
graaf 3.1.2. van de algemene controle-
normen, maar ook van het model dat in
de bijlage tot de algeme normen werd
opgenomen.
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2.3. Aanpassing van paragraaf 3.3.1. van
de algemene controlenormen

De leden van de Hoge Raad hebben
terzake geen bijzondere opmerkingen
aangezien de voorgestelde aanpassingen
– in dit geval het vervangen van de afkor-
ting « IASC» door « IASB» enerzijds en
van «IAPC» door « IAASB» anderzijds –
een logisch gevolg zijn van de naams-
verandering van deze twee organen.

2.4. Schrapping van de laatste zin van de
eerste alinea van paragraaf 3.1.2. van de
algemene controlenormen 

De leden van de Hoge Raad hebben vast-
gesteld dat de zin «Wanneer het gaat om
een contractuele opdracht, kan deze
bestemmeling ook het bestuursorgaan
van de vennootschap zijn» in de Frans-
talige versie van de door de Raad van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren overge-
maakte tekst werd geschrapt.

De leden van de Hoge Raad menen dat er
niet echt reden is tot wijziging van de
reikwijdte van deze alinea van paragraaf
3.1.2. van de algemene controlenormen
en stellen voor deze zin opnieuw op te
nemen om de overeenstemming tussen
de Franstalige en Nederlandstalige tekst-
en van de algemene controlenormen te
verzekeren. 

2.5. Vervanging van de uitdrukking
«commissaris-revisor» door «commis-
saris»

De leden van de Hoge Raad hebben 
terzake geen bijzondere opmerkingen
aangezien de uitdrukking «commissaris-

revisor » bij de coördinatie van het
vennootschapsrecht in het Wetboek van
Vennootschappen in 1999 werd afge-
schaft en vervangen door de uitdrukking
die vóór 1985 werd gebruikt, met name 
«commissaris».

2.6. Vermelding van de twee verwijzingen
naar het vennootschaps- en het boek-
houdrecht (oude en nieuwe verwijzingen
van 1999 (voor wat het vennootschaps-
en het boekhoudrecht betreft ) en van
2001 (voor wat het koninklijk besluit
inzake boekhouding betreft ) )

Naast de aanpassingen van de verwij-
zingen naar het vennootschapsrecht en
het boekhoudrecht, stellen de leden van
de Hoge Raad voor om systematisch de
uitdrukkingen «gecoördineerde wetten
betreffende de handelsvennootschap-
pen» en «vennootschapswet» te ver-
vangen door de uitdrukking «Wetboek
van vennootschappen»

Tevens dient te worden vermeld dat twee
verwijzingen niet werden geactualiseerd :
– De tweede alinea van paragraaf 3.3.3.

van de algemene controlenormen ver-
wijst enkel naar artikel 75, 1° van het
koninklijk besluit van 6 maart 1990 op
de geconsolideerde jaarrekeningen.
Dit artikel werd overgenomen in
artikel 148 van het Wetboek van ven-
nootschappen;

– Paragraaf 3.11.5. van de algemene con-
trolenormen verwijst enkel naar artikel
75, 2° van het koninklijk besluit van 6
maart 1990 op de geconsolideerde
jaarrekeningen. Dit artikel werd over-
genomen in artikel 148 van het
Wetboek van vennootschappen.
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a onderzoek van het document
tot wijziging van de algemene controle-
normen, goedgekeurd door de Raad van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren op 8
januari 2003, blijkt dat de voorgestelde
verandering betrekking heeft op de uit-
drukkelijke vermelding in de algemene
controlenormen dat een verklaring met
voorbehoud indien nodig in een verkla-
rende paragraaf kan worden aangevuld.

3.1. Internationale benadering

De norm ISA 700 van het IAASB behan-
delt de vorm van het door de externe
revisor te verstrekken auditverslag. Uit
deze normatieve tekst volgt dat een «ge-
kwalificeerd verslag» drie vormen kan
aannemen ( ISA 700-29) :
(a) een verklaring met voorbehoud («a

qualified opinion») ;
(b) een onthoudende verklaring («a dis-

claimer of opinion») ;
(c) een afkeurende verklaring ( « an

adverse opinion»).

Deze paragraaf 29 van de norm ISA 700
introduceert eveneens het concept van
«verslag met andere strekking dan goed-
keurend», dat naast deze drie vormen
van gekwalificeerd verslag de mogelijk-
heid bevat een toelichtende paragraaf 
(«an emphasis of matter») toe te voegen
die het mogelijk maakt het auditverslag
onder de aandacht van de bestemmeling
te brengen zonder dit verslag daarom
noodzakelijkerwijs als een gekwalificeerd
verslag te catalogeren. 

Uit deze norm ISA 700 blijkt dat een der-
gelijke toelichtende paragraaf in drie
omstandigheden kan worden gebruikt :
– bij betekenisvolle problemen inzake

bedrijfscontinuïteit ( ISA 700.31) ;
– bij grote onzekerheid ( andere dan

bedrijfscontinuïteitsproblemen) waar-
van de afloop afhangt van toekomstige
ontwikkelingen die niet onder de
rechtstreekse controle van de onder-
neming vallen en die een significante

weerslag kunnen hebben op de finan-
ciële staten ( ISA 700.32) ;

– wanneer de revisor gevraagd wordt
een verslag op te maken over andere
materies dan deze die de jaarreke-
ningen beïnvloeden ( ISA 700.35).

De norm ISA 700 stelt bovendien de
gebruiksvoorwaarden van een dergelijke
toelichtende paragraaf vast ( ISA 700.30) :
– een toelichtende paragraaf mag

slechts gebruikt worden wanneer de
bijlage bij de jaarrekeningen op gede-
tailleerdere wijze de problematiek
behandelt ;

– een toelichtende paragraaf wordt bij
voorkeur na de verklaring over de jaar-
rekeningen opgenomen;

– een toelichtende paragraaf vermeldt
over het algemeen het feit dat het
auditverslag geen kwalificatie (verkla-
ring met voorbehoud, onthoudende of
afkeurende verklaring) bevat.

3.2. Belgische benadering

In het Belgisch normatieve kader
bevatten de algemene controlenormen 
( ACN ) de verschillende soorten op
internationaal niveau vastgestelde ver-
slagen :
– Het verslag zonder voorbehoud (ACN

3.5. ) ;
– Het verslag met voorbehoud (ACN

3.7. ) ;
– De onthoudende verklaring ( ACN

3.8.1. ) ;
– De afkeurende verklaring (ACN 3.8.2.).

In 1997 werd in de algemene controle-
normen ook de mogelijkheid opgenomen
om aan het controleverslag een toe-
lichtende paragraaf (ACN 3.6. ) toe te
voegen.

Het Belgische normatieve kader staat toe
( in het eerste geval ) en verplicht ( in het
tweede geval ) een dergelijke toelichtende
paragraaf in twee soort situaties te
gebruiken :
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– bij grote onzekerheid ( andere dan
bedrijfscontinuïteitsproblemen )
waarvan de afloop afhangt van toe-
komstige ontwikkelingen die niet
onder de rechtstreekse controle van de
onderneming vallen en die een signifi-
cante weerslag kunnen hebben op de
financiële staten (ACN 3.6.2. – het
equivalent van paragraaf ISA 700.32) ;

– bij betekenisvolle problemen inzake
bedrijfscontinuïteit ( ISA 700.31).

Het derde op internationaal niveau vast-
gestelde gebruik van de toelichtende
paragraaf, namelijk wanneer de auditor
een verslag over andere zaken dan de
jaarrekeningen opmaakt ( ISA 700.35 )
werd op een andere manier in het
Belgische normatieve kader opgenomen
(zonder daarom incompatibel te zijn).
Deze verklaring en aanvullende infor-
matie worden namelijk in het tweede deel
van controleverslag opgenomen (ACN
3.9. tot 3.14). 

De algemene controlenormen beschrij-
ven ook de gebruiksvoorwaarden van een
dergelijke toelichtende paragraaf (ACN
3.6.1 ) ( equivalent aan paragraaf ISA
700.30) :
– een toelichtende paragraaf mag

slechts worden gebruikt indien de
bijlage tot de jaarrekeningen of het
beheersverslag dit punt aanhaalt ;

– een toelichtende paragraaf moet
steeds de verklaring over de jaarreke-
ningen volgen.

De leden van de Hoge Raad stellen daar-
entegen vast dat de derde voorwaarde
die op internationaal niveau in paragraaf
30 van de norm ISA 700 werd vermeld,
namelijk de vermelding in de toelich-
tende paragraaf van het feit dat de audit
hierover geen kwalificatie bevat (verkla-
ring met voorbehoud, onthoudende of
afkeurende verklaring) niet in de alge-
mene controlenormen werd opgenomen.

3.3. Voorstel tot aanpassing van de
algemene controlenormen

De tekst die op 8 januari 2003 door de
Raad van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren werd goedgekeurd heeft tot
doel een paragraaf toe te voegen aan de

algemene controlenormen waarin ver-
duidelijkt wordt dat een verklaring met
voorbehoud indien nodig met een toe-
lichtende paragraaf kan worden aange-
vuld.

De leden van de Hoge Raad stellen zich
vragen over de motivering van de Raad
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
om een bedrijfsrevisor uitdrukkelijk de
mogelijkheid te bieden een controle-
verslag die tegelijkertijd een voorbehoud
en een toelichtende paragraaf bevat te
publiceren. 

3.3.1. Met betrekking tot de inhoud

• Wat de inhoud betreft steunen de
leden van de Hoge Raad de mening
van de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren dat een toelichtende
paragraaf in bepaalde omstandig-
heden aan een verklaring met voorbe-
houd kan worden toegevoegd.

De norm ISA 700 geeft hierover
immers een duidelijk antwoord door
in paragraaf 30 te preciseren dat het
toevoegen van een toelichtende para-
graaf meestal gepaard gaat met een
vermelding van het feit dat het audit-
verslag geen kwalificatie (verklaring
met voorbehoud, onthoudende of
afkeurende verklaring ) hieromtrent
bevat.

• Wat betreft de mogelijkheid een toe-
lichtende paragraaf aan een onthou-
dende verklaring of een afkeurende
verklaring toe te voegen, oordelen de
leden van de Hoge Raad dat het geen
nut heeft een toelichtende paragraaf
toe te voegen aan een verklaringswei-
gering. Wanneer een commissaris
namelijk een verklaringsweigering uit-
brengt, geeft hij al een duidelijk sig-
naal aan de bestemmeling van dit
verslag en aan derden in het alge-
meen. 

Het is derhalve niet nodig een toelich-
tende paragraaf waarin een specifiek
aspect wordt belicht toe te voegen aan
dergelijk type van verklaring aangezien
verklaringsweigering reeds een dui-
delijke aanwijzing geeft van diverse
problemen, zoals betekenisvolle pro-
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blemen inzake bedrijfscontinuïteit 
(ACN 3.6.3 – ISA 700.31) of grote
onzekerheden ( andere dan de
bedrijfscontinuïteitsproblemen) waar-
van de afloop afhangt van toekomstige
ontwikkelingen die niet onder de
rechtstreekse controle van de onder-
neming vallen en die een significante
weerslag kunnen hebben op de finan-
ciële staten (ACN 3.6.2. – het equiva-
lent van paragraaf ISA 700.32). 

• De leden van de Hoge Raad stellen
bovendien vast dat de typologie van de
auditverslagen die op internationaal
niveau door het IFAC wordt gebruikt –
en bijgevolg ook bij de Raad van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren – over-
eenstemt met de benadering op het
Europese niveau in het kader van het
voorstel tot wijziging van de vierde 
en de zevende Europese richtlijn inzake
jaarrekeningen dat werd gepubliceerd
in het Publicatieblad van 24 september
2002 (zie uittreksels in bijlage).

Uit deze tekst volgt dat in de toekomst
op Europees niveau de vierde en de
zevende Europese richtlijn inzake jaarre-
keningen het volgende zal bevatten :
– Een typologie van de auditverslagen :

«c) een oordeelsparagraaf, waarin de
externe accountants duidelijk vermelden
of de jaarrekening een getrouw beeld
geeft overeenkomstig de vigerende voor-
schriften voor de financiële verslaglegging
en, in voorkomend geval, of de jaarre-
kening aan de wettelijke vereisten vol-
doet ; de oordeelsparagraaf kan één van
de volgende vormen aannemen : een
onvoorwaardelijk goedkeurende verkla-
ring, een verklaring met voorbehoud,
een afkeurende verklaring of, indien de

externe accountants geen oordeel
kunnen uitspreken, een verklaring van
oordeelsonthouding.» 

– De mogelijkheid een toelichtende
paragraaf toe te voegen:
«d) een verwijzing naar bepaalde aan-
gelegenheden waarop de externe accoun-
tants bijzondere aandacht vestigen
zonder een verklaring met voorbehoud
af te geven». 

• Ten slotte achten de leden van de
Hoge Raad het belangrijk dat de alge-
mene controlenormen derwijze
worden aangepast dat er in paragraaf
3.6. van de algemene controlenormen
– naar het voorbeeld van wat het inter-
nationale niveau aanbeveelt – wordt
gepreciseerd dat een commissaris die
van een toelichtende paragraaf
gebruikt maakt op het einde daarvan
dient te vermelden dat het verslag van
de commissaris niet van een kwalifi-
catie is voorzien.

3.3.2. Met betrekking tot de vorm

De leden van de Hoge Raad vragen zich
af of het gepast is om een punt 3.8. op te
nemen in de algemene controlenormen
terwijl de toelichtende paragraaf op alge-
mene wijze onder punt 3.6. van de alge-
mene controlenormen wordt besproken.

De leden van de Hoge Raad stellen voor
om de voorgestelde tekst op te nemen in
een bijkomend lid in paragraaf 3.7. van de
algemene controlenormen (onder para-
graaf 3.7.6. ) om over een normatieve
tekststructuur te beschikken die – door
de typologie van de verslagen te respec-
teren – aanleunt bij die op het interna-
tionale niveau.
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1. Zie hieromtrent de uittreksels uit dit voorstel tot
richtlijn in de bijlage van dit advies van de Hoge
Raad.
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N4. Overige 
beschouwingen

4.1. Noodzaak om hoofdstuk II van de
algemene controlenormen te herzien

a onderzoek van de wijzigingen
die door de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren werden voorgesteld,
wensen de leden van de Hoge Raad de
aandacht van deze Raad te vestigen op de
gepastheid Hoofdstuk II van de algemene
controlenormen grondig te herzien.

Immers uit dit onderzoek van Hoofdstuk
II van de algemene controlenormen blijkt
dat er nergens wordt verwezen naar de
risicobenadering die sinds vele jaren op
internationaal niveau wordt toegepast. 

Het feit dat de aanbeveling van 3
december 1993 omtrent het controle-
risico de risicobenadering introduceert in
het Belgische normatieve kader volstaat
niet. Volgens de leden van de Hoge Raad
is het dan ook aangewezen hoofdstuk II
van de algemene controlenormen aan te
passen door de risicobenadering op te
nemen in de algemene controlenormen
die voor de bedrijfsrevisoren een funda-
mentele basistekst vormt.

Deze aanpassing van hoofdstuk II van de
algemene controlenormen dringt zich
volgens de leden van de Hoge Raad des
te meer op in het licht van de recent bij
de IAASB bediscussieerde internationale
ontwerpnormen om een groter belang te
hechten aan de risicobenadering. 
Als voorbeeld kan worden verwezen
naar :
– De tekst « IAASB Proposes New ISAs

to Address Audit Risk » van 24 oktober
2002 Audit Risk : Proposed International
Standards on Auditing and Proposed
Amendment to ISA 200, Objective and
Principles Governing an Audit of
Financial Statements ;

– De tekst «Audit of Estimates Involving
Measurement Uncertainty » ter herzie-
ning van de norm ISA 540, «Audit of
Accounting Estimates » met het oog op
de risicobenadering ; 

– De tekst «Auditor’s Responsibility to
Consider Fraud and Error » ter herzie-
ning van de norm ISA 240 «The Audi-
tor’s Responsibility to Consider Fraud
and Error in an Audit of Financial

Statements» om er de risicobenade-
ring in op te nemen.

4.2. Huidige besprekingen met betrekking
tot wijziging van de norm ISA 700

De leden van de Hoge Raad wensen even-
eens de aandacht van de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren te vestigen
op het feit dat de norm ISA 700 heden het
onderwerp uitmaakt van besprekingen
met het oog op aanpassing.

Volgens de leden van de Hoge Raad is het
aangewezen dat deze besprekingen van
nabij worden gevolgd door de Raad van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat
een aanpassing van de algemene contro-
lenormen kort na de goedkeuring van de
nieuwe norm ISA 700 wordt voorgesteld.

4.3. Huidige besprekingen op Europees
niveau

De leden van de Hoge Raad willen de
leden van de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren bovendien attent ma-
ken op het feit dat een voorstel tot richt-
lijn van het Europese Parlement en van
de Raad tot wijziging van de richtlijnen
78/660/CEE, 83/349/CEE en 91/674/CEE
van de Raad over de jaarrekeningen en 
de geconsolideerde jaarrekeningen van
bepaalde vennootschapsvormen en ver-
zekeringsondernemingen werd gepubli-
ceerd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschap van 24 sep-
tember 20021. 

Sommige bepalingen wijzigen de
Europese normen op het stuk van de
inhoud en de voorstelling van het audit-
verslag enerzijds, en op het stuk van de
inhoud en de voorstelling van het
beleidsverslag anderzijds. Daarom is het
volgens de leden van de Hoge Raad aan-
gewezen dat de Raad van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren de ontwikkelingen
van deze richtlijn opvolgt om, in voorko-
mend geval, de algemene controle-
normen aan te passen aan de bepalingen
in deze Europese richtlijn, wanneer deze
op Europees niveau definitief wordt
goedgekeurd en in het Belgisch recht zijn
omgezet.
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gelet op het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap,inzonderheid
op artikel 44, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch
en Sociaal Comité,

Volgens de procedure van artikel 251 van
het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt :

(…)

(7) Het jaarverslag en het geconsoli-
deerde jaarverslag zijn belangrijke
aspecten van de financiële verslagleg-
ging. In overeenstemming met de thans
gangbare optimale werkwijzen dient het
bestaande vereiste dat deze verslagen
een getrouw overzicht van de gang van
zaken en de positie van de vennootschap
moeten geven, te worden versterkt ten-
einde een grotere eenvormigheid te
bewerkstelligen en aanvullende richt-
snoeren te geven met betrekking tot de
informatie die een “getrouw overzicht”
geacht wordt te bevatten. De opgenomen
informatie mag niet beperkt blijven tot de
financiële aspecten van de bedrijfsuit-
oefening van de onderneming. Verwacht
wordt dat dit zal leiden tot een analyse
van de ecologische, sociale en andere
aspecten die relevant zijn voor een goed-
begrip van de ontwikkeling en positie
van de vennootschap. Dit sluit eveneens
aan bij Aanbeveling 2001/453/EG van de
Commissie van 30 mei 2001 betreffende
de verantwoording, waardering en ver-

melding van milieuaangelegenheden in
de jaarrekeningen en jaarverslagen van
ondernemingen1.

(8)Verschillen in de opstelling en vorm-
geving van het ”accountantsverslag”
doen afbreuk aan de vergelijkbaarheid en
maken het moeilijker voor de gebruiker
om dit essentiële onderdeel van de finan-
ciële verslaglegging te begrijpen. De aan-
gebrachte wijzigingen, die met de
gangbare optimale internationale werk-
wijzen in overeenstemming zijn, zorgen
voor een grotere consistentie van de
specifieke vereisten betreffende de vorm-
geving en inhoud van een accountants-
verslag.

( 9 )De Richtlijnen 78/660/EEG en
83/349/EEG dienen dienovereenkomstig
te worden gewijzigd. Het is bijgevolg ook
nodig Richtlijn 91/674/EEG van de Raad
van 19 december 1991 betreffende de
jaarrekening en de geconsolideerde jaar-
rekening2 van verzekeringsonderne-
mingen aan te passen. Deze wijzigingen
zullen alle tegenstrijdigheden tussen de
Richtlijnen 78/660/EEG,83/349/EEG en
91/674/EEG en de per 1 mei 2002
bestaande IAS wegnemen,

Artikel 1

Richtlijn 78/660/EEG wordt als volgt
gewijzigd :

(…)

14) artikel 46 wordt als volgt gewijzigd :

a) lid 1 wordt vervangen door :

«Het jaarverslag moet ten minste een
getrouw overzicht geven van de gang van

Bijlage I
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
de Richtlijnen 78/660/EEG,83/349/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de

jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen
en verzekeringsondernemingen

(2002/C 227 E/07)
(Voor de EER relevante tekst )

COM(2002)259/2 def.—2002/0112(COD)
(Door de Commissie ingediend op 28 mei 2002)
(PB C 227 E van 24 september 2002, pp.336-341)

Bijlage

(1) PB L 156 van 13 juni 2001, p. 33.

(2) PB L 374 van 31 december 1991, p. 7.
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zaken en de positie van de vennoot-
schap. Het overzicht moet een evenwich-
tige en grondige analyse van de gang van
zaken en de positie van de vennootschap
bevatten. De opgenomen informatie mag
niet beperkt blijven tot de financiële
aspecten van de activiteit van de ven-
nootschap. 

Deze in het jaarverslag opgenomen ana-
lyse bevat, waar zulks passend wordt
geacht, verwijzingen naar en aanvullende
uitleg betreffende de bedragen in de jaar-
rekening»

b) lid 2, onder b), wordt vervangen door :

«de verwachte ontwikkeling van de ven-
nootschap, met inbegrip van alle signifi-
cante onzekerheden en risico’s die deze
ontwikkeling ongunstig kunnen beïn-
vloeden;»

(…)

16) in artikel 49 wordt de derde volzin
vervangen door :

«De verkorte versie gaat niet vergezeld
van het verslag van de met de wettelijke
controle belaste persoon of personen 
( hierna “de externe accountants”
genoemd), maar wel moet worden ver-
meld of de externe accountants een ver-
klaring met of zonder voorbehoud
hebben afgegeven, dan wel of zij geen
oordeel konden uitspreken. Ook moet
worden vermeld of de externe accoun-
tants in hun verslag bijzondere aandacht
hebben gevestigd op bepaalde aange-
legen heden, zonder een verklaring met
voorbehoud af te geven.»

17) artikel 51,lid 1,wordt vervangen door :

«De jaarrekening van een vennootschap
moet worden gecontroleerd door een
persoon (personen) die op grond van
Richtlijn 84/253/EEG (*) door de lidstaten
is (zijn) gemachtigd om wettelijke con-
troles te verrichten. »

De externe accountants dienen eveneens
te onderzoeken of het jaarverslag in over-
eenstemming is met de jaarrekening van
hetzelfde boekjaar.

18) het volgende artikel 51 bis wordt inge-
voegd:

«Artikel 51 bis

1. Het verslag van de externe accountants
moet de volgende elementen bevatten :

a) een inleiding, waarin ten minste wordt
aangegeven welke jaarrekening aan een
wettelijke controle is onderworpen;

b) een omschrijving van de reikwijdte
van de wettelijke controle, waarin ten
minste wordt aangegeven welke stan-
daarden voor de accountantscontrole bij
de uitvoering van de wettelijke controle
in acht zijn genomen;

c ) een oordeelsparagraaf, waarin de
externe accountants duidelijk vermelden
of de jaarrekening een getrouw beeld
geeft overeenkomstig de vigerende voor-
schriften voor de financiële verslagleg-
ging en, in voorkomend geval, of de
jaarrekening aan de wettelijke vereisten
voldoet ; de oordeelsparagraaf kan één
van de volgende vormen aannemen: een
onvoorwaardelijk goedkeurende verkla-
ring, een verklaring met voorbehoud, een
afkeurende verklaring of, indien de
externe accountants geen oordeel
kunnen uitspreken, een verklaring van
oordeelsonthouding ;

d) een verwijzing naar bepaalde aangele-
genheden waarop de externe accoun-
tants bijzondere aandacht vestigen
zonder een verklaring met voorbehoud af
te geven ;

e) een oordeel betreffende de samen-
hang tussen het jaarverslag en de jaarre-
kening voor hetzelfde boekjaar of het
ontbreken daarvan.

2. Het verslag moet door de externe
accountants ondertekend en gedagte-
kend zijn.»

Artikel 2

Richtlijn 83/349/EEG wordt als volgt
gewijzigd :

(…)

11) artikel 36 wordt als volgt gewijzigd :
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a) lid 1 wordt vervangen door :

« 1. Het geconsolideerde jaarverslag
moet ten minste een getrouw overzicht
geven van de gang van zaken en de
positie van de gezamenlijke in de conso-
lidatie opgenomen ondernemingen.

Het overzicht moet een evenwichtige en
grondige analyse van de gang van zaken
en de positie van de onderneming
bevatten.

De opgenomen informatie mag niet
beperkt blijven tot de financiële aspecten
van de activiteit van de onderneming.

Deze in het geconsolideerde jaarverslag
opgenomen analyse bevat, waar zulks
passend wordt geacht, verwijzingen naar
en aanvullende uitleg betreffende de
bedragen in de geconsolideerde jaarreke-
ning.»

b) lid 2, onder b), wordt vervangen door:

«b) de verwachte ontwikkeling van deze
ondernemingen gezamenlijk, met inbe-
grip van alle significante onzekerheden
en risico’s die deze ontwikkeling ongun-
stig kunnen beïnvloeden;»

c) het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

«3. Wanneer benevens een jaarverslag
ook een geconsolideerd jaarverslag is ver-
eist, mogen beide verslagen worden
samengevoegd tot één enkel verslag. Bij
de opstelling van dit ene verslag kan het
aangewezen zijn meer de nadruk te
leggen op aangelegenheden die relevant
zijn voor alle ondernemingen die in de
gezamenlijke consolidatie zijn opge-
nomen.»

12) Artikel 37 wordt vervangen door :

«1. De geconsolideerde jaarrekening van
een vennootschap moet worden gecon-
troleerd door een persoon (of personen)
die op grond van Richtlijn 84/253/EEG
van de Raad (*) door de lidstaat onder
wiens nationale recht de moederonderne-
ming valt, is (zijn) gemachtigd om wette-
lijke controles te verrichten.

De met de wettelijke controle van de jaar-
rekening belaste perso(o)n(en) (hierna
“de externe accountants” genoemd )
dient (dienen) eveneens te onderzoeken
of het geconsolideerde jaarverslag in
overeenstemming is met de geconsoli-

deerde jaarrekening van hetzelfde boek-
jaar.

2. Het verslag van de externe accountants
dient de volgende elementen te bevatten:

a) een inleiding, waarin ten minste wordt
aangegeven welke geconsolideerde jaar-
rekening aan een wettelijke controle is
onderworpen;

b) een omschrijving van de reikwijdte van
de wettelijke controle, waarin ten minste
wordt aangegeven welke standaarden
voor de accountantscontrole bij de uit-
voering van de wettelijke controle in acht
zijn genomen;

c ) een oordeelsparagraaf, waarin de
externe accountants duidelijk vermelden
of de geconsolideerde jaarrekening een
getrouw beeld geeft overeenkomstig de
vigerende voorschriften voor de financiële
verslaglegging en, in voorkomend geval,
of de geconsolideerde jaarrekening aan
de wettelijke vereisten voldoet ; de oor-
deelsparagraaf kan één van de volgende
vormen aannemen: een onvoorwaardelijk
goedkeurende verklaring, een verklaring
met voorbehoud, een afkeurende verkla-
ring of, indien de externe accountants
geen oordeel kunnen uitspreken, een ver-
klaring van oordeelsonthouding;

d) een verwijzing naar bepaalde aangele-
genheden waarop de externe accountants
bijzondere aandacht vestigen zonder een
verklaring met voorbehoud af te geven;

e) een oordeel betreffende de samenhang
tussen het geconsolideerde jaarverslag en
de geconsolideerde jaarrekening voor het-
zelfde boekjaar.

3. Het verslag moet door de externe
accountants ondertekenden gedagtekend
zijn.

4. Ingeval de jaarrekening van de moeder-
onderneming aan de geconsolideerde
jaarrekening is gehecht, mag het krach-
tens dit artikel vereiste verslag van de
externe accountants worden gecombi-
neerd met het krachtens artikel 51 van
Richtlijn 78/660/EEG vereiste verslag van
de externe accountants betreffende de
jaarrekening van de moederonderne-
ming. »

(…)
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