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commissarisverslag van (eventuele) materiële onzekerheden 

die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden 

die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het 

vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten 

voort te zetten (art. 144, §1, 7° W. Venn.) 

A. Context

De omzetting van de auditrichtlijn2 in de wet van 7 december 2016 tot 

organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 

heeft een nieuwe verklaring in het commissarisverslag ingevoerd (artikel 

144, §1, 7° van het Wetboek van vennootschappen):

 In het Nederlands: “een verklaring betreffende materiële onzekerheden 

die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk 

aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap 

om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten;” 

 In het Frans: « une déclaration sur d'éventuelles incertitudes 

significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent 

jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation ». 

1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat 

de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot 

organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de 

normen en aanbevelingen zijn bindend.  
2 Richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging 

van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 

geconsolideerde jaarrekeningen. 
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Verschillende vragen werden gesteld of er een verschil bestaat tussen de 

Nederlandse en Franse tekst van dit artikel vermits het woord « éventuelles » 

niet werd overgenomen in de Nederlandse versie en of het commissarisverslag 

steeds een verklaring dient op te nemen inzake de continuïteitsproblematiek of 

enkel indien materiële onzekerheden hieromtrent bestaan.  

 

B. Datum van inwerkingtreding van het nieuw artikel 144, §1, 7° W. Venn. 

 

Wij verwijzen naar het IBR-advies 2017/01 omtrent het commissarisverslag. 

 

C. Draagwijdte van het nieuw artikel 144, §1, 7° W. Venn. 

 

De auditrichtlijn 

 

Artikel 144, §1, 7° W. Venn. is een letterlijke overname van artikel 28, §2, f) 

van de auditrichtlijn van 16 april 2014. In de overwegingen van de richtlijn 

wordt niet toegelicht wat de Europese Commissie meer beoogde dan een meer 

uitgebreide en informatieve verklaring van de auditor omtrent de going concern-

problematiek. 

 

Wel valt uit de overwegingen af te leiden dat verwezen moet worden naar de 

internationale controlestandaarden zoals uitgevaardigd door IFAC. Het zijn 

deze ISA’s waarvoor de Europese Commissie via een “delegated act” bevoegd 

is om deze aan te nemen in Europa. 

 

De ISA’s van IFAC (IAASB) 

 

De IAASB is in 2012 begonnen met een herziening van diverse ISA’s die 

verband houden met de controleverklaring, waaronder ISA 570 (Continuïteit) 

en lanceerde een Invitation to Comment waarbij onder meer werd voorgesteld 

om een verklaring over continuïteit op te nemen, zelfs indien geen van materieel 

belang zijnde onzekerheden inzake continuïteit werden geïdentificeerd. 

 

Naar aanleiding van de diverse ontvangen commentaren en de uitgebreide 

besprekingen van de IAASB, waarbij de Europese Commissie was 

vertegenwoordigd, werd ervoor geopteerd om het controleverslag enkel te 

richten op het bestaan van een van materieel belang zijnde onzekerheid. 

 

ISA 570 (Herzien)3 voorziet in paragraaf 6: “Het is de verantwoordelijkheid van 

de auditor om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen met 

betrekking tot, en om te concluderen over, de geschiktheid van het hanteren 

door het management van de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen en 

presenteren van de financiële overzichten en om te concluderen, gebaseerd op 

                                                 
3 Op dit punt werd ISA 570 (Herzien) niet gewijzigd ten aanzien van ISA 570 (Clarified).  

De vertalingen van de nieuwe en herziene ISA’s zijn beschikbaar op de website van het IBR.  

  

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/nieuwe-herziene-ISAs/Pages/Default.aspx
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de verkregen controle-informatie, of er sprake is van een onzekerheid van 

materieel belang met betrekking tot de mogelijkheid van de entiteit om haar 

continuïteit te handhaven.” De paragrafen 21 tot 24 van ISA 570 (Herzien) 

bevatten de vereisten omtrent de gevolgen voor de controleverklaring en geven 

duidelijk aan dat een afzonderlijke sectie omtrent de continuïteit louter dient te 

worden opgenomen in het geval dat de auditor concludeert dat een onzekerheid 

van materieel belang met betrekking tot de continuïteit bestaat. 

 

Conclusie: verklaring, in voorkomend geval, op te nemen indien onzekerheden 

in verband met de continuïteit worden geïdentificeerd 

 

Aangezien het nieuw artikel 144, §1, 7° W. Venn. een letterlijke overname is 

van de auditrichtlijn die op haar beurt verwijst naar de internationale 

controlestandaarden van IFAC, besluit de Raad van het IBR dat de vereiste 

verklaring inzake (eventuele) materiële onzekerheden in verband met 

continuïteit moet gelezen worden op volgende manier “in voorkomend geval, 

een verklaring betreffende materiële onzekerheden, die verband houden met 

gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen 

over het vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te 

zetten, indien dergelijke onzekerheden door de commissaris worden 

geïdentificeerd en deze geen impact hebben op het oordeel van de 

commissaris”.4 

 

Hetzelfde geldt voor het nieuw artikel 148, §1, 6° van het Wetboek van 

vennootschappen. 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 

                                                 
4 Zie ook de Briefing Paper, “Recent developments in auditor communication”, gepubliceerd 

in februari 2015 door de FEE (vandaag Accountancy Europe), waarbij de nieuwe EU-vereisten 

worden vergeleken met de nieuwe ISA-vereisten. 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/fee-issues-a-briefing-paper-on-recent-developments-in-auditor-communication/
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