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OMZENDBRIEF1 2016/02 VAN HET INSTITUUT VAN DE  

BEDRIJFSREVISOREN  
 
 
De Voorzitter 

Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be IVB/Sha  4/02/2016 

 
 
 
Geachte Confrater, 
 

Betreft: - Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het 
uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een 
oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705) 
- Impact van de Europese Audithervorming op het 
commissarisverslag 
- Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI 
 

1. Referentiekader in het geval van een oordeelonthouding vanwege de 
onmogelijkheid van de auditor om voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen over meerdere elementen van de financiële 
overzichten 

De Raad van het IBR heeft opgemerkt dat een fout is geslopen in de vertaling naar 
het Nederlands en het Frans van voorbeeld 5 bij ISA 705 in het geval van een 
oordeelonthouding, waarbij de verwijzing naar de ISA’s in de sectie over de 
verantwoordelijkheid van de auditor niet werd vertaald. Deze vergetelheid werd 
ook overgenomen in de ICCI-publicatie “Het commissarisverslag over de 
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in toepassing van de 
artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de 
ISA’s” (ed. 2013-3, p. 8, randnr. 12). 

De Raad van het IBR wil erop wijzen dat, overeenkomstig paragraaf 27 van ISA 
705, ook in het geval van een oordeelonthouding de aangepaste sectie betreffende 
de beschrijving van de verantwoordelijkheden van de commissaris een verwijzing 
naar de ISA’s dient te bevatten en derhalve als volgt dient te luiden:  

                                                                         
1 De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter 
in hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij  K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 
2007, p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of 
beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting inhouden op 
voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor. 
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‘Verantwoordelijkheid van de commissaris 
 
Het is onze verantwoordelijkheid om een oordeel over de jaarrekening tot 
uitdrukking te brengen, op basis van het uitvoeren van de controle 
overeenkomstig de internationale controlestandaarden (ISA’s). Vanwege de 
aangelegenheid beschreven in de paragraaf ‘Onderbouwing van de 
oordeelonthouding’ waren wij niet in staat om voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen om een basis voor het controleoordeel over de 
jaarrekening te verschaffen. Derhalve hebben wij van het bestuursorgaan en de 
aangestelden van de vennootschap niet de voor onze controle vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkregen.’ 

Indien u een template heeft uitgewerkt op basis van het voorbeeld 5 bij ISA 705 
en/of voormelde ICCI publicatie, dient u dit bijgevolg aan te passen. 

2. Impact van de Europese Audithervorming en de omzetting in Belgisch 
recht van de Europese Boekhoudrichtlijn op het commissarisverslag 

Op 30 december 2015 werden de wet 2 en het koninklijk besluit 3 van 18 
december 2015 tot omzetting van de boekhoudrichtlijn gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.   

Hierbij werden onder meer de artikelen 100 en 144 van het Wetboek van 
vennootschappen gewijzigd en leiden tot een wijziging van het 
commissarisverslag.  

Ook de inwerkingtreding van de Europese Verordening Nr. 537/2014 van 16 april 
2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 
2005/909/EG van de Commissie, alsook de toekomstige omzetting van de 
Europese Richtlijn 2014/56/EU van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 
2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, zullen een impact hebben op het 
commissarisverslag. 

                                                                         
2 Wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het 
Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, 
geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. 
3 Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 
2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, 
geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. 
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Het IBR bestudeert momenteel de impact van de Europese audithervorming en de 
omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op het commissarisverslag en de 
ICCI-publicatie zal ook geactualiseerd worden. Een nieuwe publicatie wordt 
verwacht begin 2017. 

3. Pack PE-KE v3.0 en Frequently Asked Questions op de website van het 
ICCI 

In het kader van de toepassing van de ISA’s in België, werd een Pack Petites 
Entités-Kleine Entiteiten (Pack PE-KE) ontwikkeld. De eerste versie (v1.0) werd 
in 2013 ter beschikking gesteld van de bedrijfsrevisoren via de website van het 
ICCI en een tweede (v2.0) in 2014. Deze werden ontwikkeld in samenwerking 
met het Franse Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) op 
basis van het door deze laatste ontwikkelde Pack PE version ISA.  

Gebruikers van het Pack PE-KE hebben een aantal suggesties ter verbetering van 
v2.0 gedaan die op dit ogenblik verwerkt worden. Een update van v2.0 naar v3.0 
wordt verwacht tegen begin februari 2016. 

De Raad van het IBR herinnert eraan dat het ICCI Frequently Asked Questions4 
heeft ontwikkeld, die worden aangevuld telkens dit noodzakelijk blijkt. De 
bedrijfsrevisoren worden uitgenodigd om eventuele thema’s, die hierin behandeld 
kunnen worden, kenbaar te maken bij info@icci.be. 

 
Met confraternele groeten, 
 
 
 

  
 
Daniel KROES 
Voorzitter 
 

                                                                         
4 http://www.icci.be/nl/faqs/Pages/welcome.aspx.  
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