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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Publicaties op de website van het ICCI: ISA’s die betrekking 

hebben op kleine entiteiten – Update van het Pack PE-KE en 

van de ISA checklists – Bevestigingsbrieven 

 

De huidige mededeling heeft tot doel u te informeren over nieuwe tools die 

werden gepubliceerd op de website van het ICCI, en in het bijzonder 

modellen van bevestigingsbrief. 

 

Bovendien werden er ook andere praktische tools gepubliceerd teneinde de 

confraters, die controles van KMO’s uitvoeren, te ondersteunen. 

 
1. ISA’s die betrekking hebben op kleine entiteiten 

 

Wij hebben het genoegen u te melden dat een document waarin wordt 

gewezen op de belangrijkste in de ISA’s opgenomen toepassingsgerichte 

teksten (paragrafen A) die betrekking hebben op kleine entiteiten, werd 

gepubliceerd op de website van het ICCI, onder het tabblad “publicaties”, 

rubriek “modeldocumenten”.  

Dit document, opgesteld door de werkgroep ISA en ISQC 1, is bedoeld om 

de confraters die de controle van een kleine entiteit uitvoeren, in staat te 

stellen gemakkelijker kennis te nemen van de specifiek voor kleine entiteiten 

geldende overwegingen die zijn opgenomen in de ISA’s.  

Het betreft toepassingsgerichte teksten die een toelichting geven bij de 

vereisten van de ISA’s waarnaar ze verwijzen.  

Wij brengen u in herinnering dat ISA 200 van de commissaris vereist dat hij 

voldoet aan alle ISA’s die relevant zijn voor de controle (par. 18). De 

commissaris dient inzicht te hebben in de gehele tekst van een ISA, met 

                                                             
1
 De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de 

Koning bij KB 21 april 2007, BS 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn 

documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van 

audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende 

het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het 

Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 

aspecten bevatten. 
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inbegrip van de toepassingsgerichte en overige verklarende teksten teneinde 

de doelstellingen te begrijpen en de vereisten naar behoren toe te passen 

(par. 19). 

 
 

2. Update van het Pack PE-KE en van de ISA checklists 

 

Naar aanleiding van de eerste resultaten van de controles uitgevoerd 

overeenkomstig de ISA’s, is de werkgroep ISA en ISQC 1 tot het besef 

gekomen dat zowel het Pack PE-KE als de ISA checklists dienen te worden 

aangepast teneinde bijkomende meer pragmatische tools te kunnen 

verstrekken. 

 

De werkgroep ISA en ISQC 1 heeft meer bepaald de in de leidraden voor de 

kwaliteitscontrole 2015 en 2016 gestelde vragen geanalyseerd teneinde zich 

ervan te vergewissen dat er tools voorhanden zijn om hierop een antwoord te 

verstrekken. 

 

Duidelijkheidshalve is een samenvatting van de wijzigingen, samen met het 

Pack PE-KE v3.0, gepubliceerd op de website van het ICCI. 

 

Verder is er ook een lijst van wijzigingen in de ISA checklists beschikbaar 

op de website van het ICCI waar voortaan de versie 2.0 van de checklists 

met zichtbare wijzigingen kan worden geraadpleegd. 

 

De werkgroep buigt zich ook over de update van het op de website van het 

ICCI gepubliceerd handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1). 

 

3. Bevestigingsbrieven  

 

Bij deze geven wij u kennis van het feit dat het ICCI (tabblad “publicaties”, 

rubriek “modeldocumenten”) ook een aantal voorbeelden van bevestigings-

brieven heeft gepubliceerd die de schriftelijke bevestigingen omvatten zoals 

vereist door ISA 580 en de andere van kracht zijnde normen, rekening 

houdend met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel. Deze voorbeelden vertrekken van de hypothese dat de 

commissaris meent dat er geen bijkomende bevestigingen nodig zijn noch 

dat er uitzonderingen bestaan op het verzoek om schriftelijke bevestigingen.  

Indien er uitzonderingen zouden bestaan, dienen de bevestigingen aangepast 

te worden om rekening te houden met de uitzonderingen. 

 
 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 

http://www.icci.be/nl/publicaties/Downloads/Pages/PackPE-KE.aspx
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