
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIT AMBASSADOR 
COMPASS: 

DE PROSPECTIEFASE 



DE PROSPECTIEFASE 
Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk! Met andere woorden het is essentieel 
om je eerste onderhoud met een mogelijke klant goed voor te bereiden. Een goede 
voorbereiding laat je toe het gesprek op een heldere manier te voeren, vertrouwen te geven en 
vooral om interesse te winnen en de bedrijfsleider te overtuigen. Bij de voorbereiding van het 
eerste gesprek dien je op onderstaande vragen een antwoord te hebben: 

X Wie? 
X Wat? 
X Hoe? 

1. Wie ? (Ik - de commissaris/Mijn gesprekspartner – de te controleren 
entiteit) 

Een goede voorstelling van jezelf als bedrijfsrevisor en eventueel het kantoor dat je 
vertegenwoordigt is cruciaal. Een mondelinge voorstelling kan de voorstellingsbrochure van 
jouw kantoor ondersteunen. Tracht in het gesprek naar voor te brengen waarom de klant 
met jou zou moeten samenwerken. 

Let in het bijzonder op onderstaande puntjes: 
X licht jouw deskundigheid als commissaris toe. 
X vermeldt dat je zelf ook bedrijfsleider bent en dat je dus met gelijkaardige problemen 

als jouw gesprekspartner geconfronteerd wordt. 
X gebruik concrete voorbeelden en geef referenties mee. 
X zet jouw toegevoegde waarde in de verf. 

Uiteraard is het essentieel te weten wie je voor je hebt en jouw kennis over de entiteit verkregen 
naar aanleiding van het eerste kennismakend gesprek te tonen: 

X  verzamel zo veel mogelijk nuttige informatie over de bedrijfsleider: wat zijn zijn 
ervaringen, zijn noden, zijn bekommernissen, zijn plaats binnen de organisatie, zijn 
vorige functies, de hiërarchische structuur, zijn beslissingsbevoegdheid, … 

X  hiervoor kan je informatie inwinnen op diverse internetsites: Belgisch Staatsblad, 
Nationale Bank, KBO, diverse sociale media kanalen (LinkedIn en Viadeo, Facebook…). 

X  informeer je over de aard van de onderneming, specifieke aspecten en voornamelijk 
de activiteiten: voornaamste activiteit, klanten en leveranciers, vestigingen, 
betalingscapaciteit (talrijke websites geven je gratis toegang tot recente resultaten 
van de onderneming, kredietwaardigheid,… ), … 

2. Wat ? (De behoeften – mijn oplossing) 

Over wat spreekt men? 

Het eerste onderhoud laat toe om van een controleopdracht over de cijfers een echte 
opportuniteit te maken om van jouw tussenkomst een troef te maken voor de volledige 
organisatie. 

Bekijk de toegevoegde waarde van jouw tussenkomst voor de onderneming in het bijzonder 
voor jouw gesprekspartner. Met concrete en gerichte voorbeelden kan je veel beter overtuigen 
dan met algemene bepalingen. 

Buiten de technische aspecten van het beroep, de wettelijke en reglementaire aspecten, de 
ISA’s en de deontologie, die onveranderd blijven in de loop van het betoog (alleszins tijdens het 
eerste contact!), kan je op voorhand reeds de belangrijkste argumenten overleggen met de 
gesprekspartner. 

Bij wijze van voorbeeld: 
X “Om jouw bankier gerust te stellen voor wat betreft de kwaliteit van de financiële 

informatie…” 
X “De attestering zal jouw kredietwaardigheid geven bij jouw 

kredietverzekeringsmaatschappij.” 
X “De controle van de onderneming door een commissaris is de waarborg dat het risico 

van anomalieën in de boekhouding, inclusief fraude, tot een minimum wordt 
herleid…” 

X “Het controleverslag aan de algemene vergadering is een bron van zekerheid voor de 
aandeelhouders en voor de ganse omgeving van de entiteit…” 

X Onafhankelijkheid door jouw statuut en deontologie.” 
Uiteindelijk moet je jouw klant ervan overtuigen dat de tussenkomst van een 
commissaris (de jouwe in dit geval) een waarborg is voor het vertrouwen: 

X intern (voor hem en zijn personeel => zekerheid op de beheersing van de risico’s op 
significante tegenstrijdigheden in de rekeningen, respecteren van statuten en 
wetgeving…). 

X extern (voor de diverse partners: banken, investeerders, leveranciers om de 
verhoudingen tussen de ondernemingen ten goede te komen en een bron van groei 
voor de gecontroleerde entiteit). 

3. Hoe ? (samenwerken) 

Eens jouw argumentatie opgebouwd is, bereid dan nauwgezet volgende elementen voor: 
X duidelijk de uurtarieven bepalen 
X informatie voorbereiden (brochure)  
X nota’s nemen tijdens het onderhoud  
X luisteren 
X de nodige informatie verzamelen om de opdracht goed te kunnen voorbereiden. 
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Er bestaat bij de Belgische KMO’s een  lange traditie om een beroep te  
doen op een bedrijfsrevisor voor een wettelijke controleopdracht. Deze 
opdracht heeft zich voortdurend aangepast aan de wettelijke en 
reglementaire evoluties. 

Door zijn/haar opdracht aan te passen aan de omvang en de complexiteit 
van de door hem/haar gecontroleerde organisaties, neemt de commissaris 
deel aan de ontwikkeling en de duurzaamheid van het economisch verkeer. 

Om tegemoet te komen aan de noden van de KMO’s, heeft het IBR een aan- 
tal aangepaste tools ontwikkeld voor de wettelijke controleopdracht van 
KMO’s teneinde een controle te verzekeren die aangepast is aan de om- 
vang en de complexiteit van deze organisaties. 

 

13.617 KMO’s gecontroleerd door een commissaris 
139 278 FTE 

 
 
 
 
 
 
 

Aantal FTE in KMO met 

commissaris 

De toepassing van dit zogenaamde “scalability” concept houdt in dat de 
internationale controlestandaarden proportioneel worden toegepast en 
dat er rekening wordt gehouden met de bijzondere aspecten en noden 
van kleinere ondernemingen. 

Een kleinere entiteit wordt doorgaans gekenmerkt door een beperkt 
management, een beperkt aantal personeelsleden met een breed 
takenpakket, enkele personen die de entiteit in eigendom hebben, een 
eenvoudige administratie en ongecompliceerde transacties en weinig 
interne beheersingsmaatregelen. De commissaris focust voornamelijk 
op de evenredigheid tussen het inschatten van het risico van een 
afwijking van materieel belang, de werkzaamheden die hij/zij in de 
entiteit zal verrichten en de kwaliteit van de controle-informatie die 
hij/zij hieruit zal verkrijgen. 

Het normatief kader geeft niet alleen richtlijnen mee om de risico’s op af- 
wijkingen van materieel belang te identificeren en in te schatten door in- 
zicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving, maar ook specifieke 
overwegingen die gelden voor kleinere entiteiten. Belangrijk hierbij is de 
communicatie met het management en het verzoek om inlichtingen bij lei- 
dinggevenden. Deze gesprekken met het management zijn nuttig om de 
processen voor interne beheersing in kaart te brengen. Het management 
vervult in de kleinere entiteiten vaak een sleutelrol bij bepaalde controle- 
processen. Deze rol van het management is voor de bedrijfsrevisor een op- 
portuniteit maar tevens ook het belangrijkste risico. 

Voorbeeld: in een kleinere entiteit zijn de functiescheidingen soms be- 
perkt. Dit kan worden ondervangen: immers, in een kleine entiteit kan de 
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Aantal KMO’s met 

commissaris 

eigenaar-bestuurder op een meer effectieve wijze toezicht uitoefenen dan 
in een grotere entiteit. Dit toezicht kan de beperkte mogelijkheden voor 
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Aantal werknemers per KMO 

functiescheiding compenseren. Evenwel kan de eigenaar-bestuurder hier- 
door eenvoudig de interne beheersingsmaatregelen omzeilen. 

De revisor dient hiermee rekening te houden bij de beoordeling van het 
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identificeren van de risico’s. Er zal in de kleinere entiteiten allicht geen ge- 
schreven risico-inschattingsproces voorhanden zijn maar het management 
kan de risico’s identificeren door haar directe betrokkenheid bij de bedrijfs- 
activiteiten. Het is noodzakelijk om inlichtingen in te winnen over hoe hier- 
op wordt ingespeeld teneinde deze controle-omgeving met haar risico’s te 
identificeren. 

De documentatie van de controlewerkzaamheden van een kleinere 
entiteit is in het algemeen minder omvangrijk dan bij een grotere 
entiteit. De bedrijfsrevisor kan bepaalde aspecten van zijn/haar controle 
vastleggen in één enkel document. 

Voorbeeld: het verwerven van inzicht in de entiteit en de interne 
beheersing, de algehele controle-aanpak en het controleprogramma 
kunnen in éénzelfde document worden vervat. 

Het vertrouwen voortvloeiend uit de opdracht van de commissaris strekt 
zich uit over een intern en een extern niveau: 

X  intern vertrouwen voor de werknemers en voor het management 
(vb. : in het kader van de opvolging van de KMO’s in 
moeilijkheden, heeft de commissaris een verplichting tot 
waakzaamheid die hem toelaat om te informeren over eventuele 
risico’s in verband met de bedrijfsexploitatie). De opdracht van de 
commissaris beantwoordt daarnaast aan een informatieopdracht 
t.a.v. het management, in de zin dat hij/zij zich uitspreekt over het 
feit dat de interne boekhoudkundige verwerkingen in 
overeenstemming zijn met de van kracht zijnde regels. 

X   extern vertrouwen voor de diverse partners van de onderneming  
en in het bijzonder voor de investeerders en de leveranciers. De 
certificering van de boekhouding door een commissaris vormt een 
bijkomende zekerheid voor investeerders, hetgeen gunstig is om 
kapitaalverschaffing te bekomen en bijgevolg ook de uitbouw 

van de KMO mogelijk te maken. 

De wettelijke controleopdracht laat toe om een tweeledig objectief te 
realiseren : 

X  voor een groeibeweging zorgen binnen de KMO; en 

X  de kwaliteit van de financiële informatie waarborgen. 

Deze wettelijke controleopdracht die “nuttig en beschermend” is voor 
de betrokken KMO’s vertrouwt aan de commissaris een rol toe die verder 
gaat dan deze van certificeren en een steun op vlak van preventie van 
moeilijkheden. 

De commissaris kan, aan de zijde van het KMO-management, een 
antwoord bieden op eventuele moeilijkheden door de ontwikkeling van 
een risicobenadering. 

Fase 1 DE AUDIT AANGEPAST AAN EEN KMO OMGEVING 
THEMAFICHE 1 



 
 
 
 
 

 

EEN STEUN VOOR DE GROEI VAN DE ONDERNEMINGEN 
De aanstelling van een commissaris brengt een proces van vooruitgang op 
gang. 

De veranderende economische en reglementaire omstandigheden 
versterken de “behoefte aan een commissaris”. 

Door de  attestering van de jaarrekening, verkrijgt de onderneming het 
vertrouwen van derden, te weten investeerders, leveranciers, werknemers, 
banken en publieke overheden. Dit vertrouwen leidt tot extra investeringen 
in de activiteiten van de onderneming, meer omzet en meer 
werkgelegenheid. Dit alles bevordert de ontwikkeling en groei van de 
onderneming. Door de bevestiging dat de jaarrekening een correct en 
getrouw  beeld geeft van de werkelijkheid, wordt het beeld van de 
financiële transparantie versterkt. 

WELK PROCES VAN VOORUITGANG? 
De commissaris speelt een essentiële rol in het leven van de onderneming: 
hij/zij heeft een globale visie op haar activiteiten dankzij zijn/haar 
bevoorrechte plaats binnen de onderneming. 

De commissaris past zijn auditapproach aan aan de specifieke omstandig- 
heden van de ondernemingen teneinde op de best mogelijke wijze aan de 
behoeften van de KMO te beantwoorden. De wettelijke controleopdracht 
van de rekeningen werd aangepast aan de specifieke KMO-situatie, dankzij 
de terbeschikkingstelling aan de bedrijfsrevisoren van tools ter 
vergemakkeling van controleopdrachten bij kleine entiteiten. 

De commissaris zal meer focussen op een betere communicatie met de 
cliënt, onder meer door de belangrijke geïdentificeerde risico’s die uit 
de beschrijving van de interne procedures naar boven zijn gekomen te 
bespreken met het management. De commissaris kan aanbevelingen 
aanreiken om deze interne procedures te verbeteren, zonder daarom  

tussen te komen in de beslissing van het management om al dan niet 
wijzigingen aan deze procedures door te voeren. 

Het is echter belangrijk dat de commissaris het management ervan 
bewust maakt dat bepaalde geïdentificeerde risico’s mogelijk een 
impact kunnen hebben op de kwaliteit van de financiële overzichten. 

De bedrijfsrevisor dient bij zijn/haar werkzaamheden meer tijd te besteden 
aan het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving, dit zowel 
vanuit economisch, fiscaal en juridisch standpunt. Deze inzichten laten 
hem/haar toe nuttige raadgevingen te verstrekken aan het management. 
Op die manier creëert hij/zij een toegevoegde waarde voor de onder- 
neming met een positief effect op haar prestaties. 

TROEVEN DANKZIJ DE AANWEZIGHEID VAN EEN 
COMMISSARIS 
DE OP RISICO GEBASEERDE AANPAK 

X  Identificeren en evalueren van de risico’s met betrekking tot de 
attestering van de boekhouding. 

X  Vaststelling van de sterke en zwakke punten met betrekking tot 
het intern beheersingssysteem, voor zover relevant in het kader 
van de audit. 

X  Anticiperen op de risico’s van significante anomalieën in de 
boekhouding. 

X  Aanpassen van de controle aan de geïdentificeerde risico’s. 

Fase 1 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE COMMISSARIS 
THEMAFICHE 2 



 
 
 
 
 
 
 

DE COMMISSARIS PARTNER VAN DE ONDERNEMING 
De commissaris is voortdurend waakzaam over de mogelijkheden van de 
onderneming om haar activiteiten al dan niet verder te zetten. Hij/zij zal de 
aandacht van het management vestigen op elke mogelijke risicosituatie. 
Deze bewustmaking zet de ondernemingsleiding er meestal toe aan om 
de nodige maatregelen te nemen teneinde de vastgestelde problemen op 
te lossen (doorlichting van de organisatie, heronderhandelen met partners, 
een beroep doen op deskundigen, enz.). 

WAT GEBEURT ER HIERNA? 
De bedrijfsrevisor zal op permanente wijze tussenkomen in de organisatie, 
bij zowel het management als de werknemers. 

Door het oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening, kan hij het 
vertrouwen van diverse partners (investeerders, leveranciers, klanten enz.) 
in de onderneming versterken. De commissaris ondersteunt en versterkt 
het groeiproces van de onderneming. 

Fase 1 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE COMMISSARIS 
THEMAFICHE 2 



 
 
 
 
 
 

In een steeds complexere economische, juridische en fiscale omgeving 
draagt de commissaris bij tot het beheer van de interne controlesystemen 
en vergroot hij de geloofwaardigheid van financiële informatie. Aandeel- 
houders, leveranciers, klanten, banken en werknemers zijn op zoek naar 
betrouwbare informatie over de onderneming en haar projecten. 

Uit transparantie ontstaat vertrouwen dat onmisbaar is voor groei. 

BEVEILIGING VAN DE ONTWIKKELING 
Belanghebbenden, vooral de financiële, verwachten dat de onderneming 
een gecertificeerde en volledige jaarrekening opstelt, die een getrouw 
beeld geeft. 

Er is immers niets belangrijker dan het verwerven van een volledig en 
nauwkeurig inzicht in de jaarrekening van een onderneming om te kunnen 
beslissen erin te investeren, ermee handel te drijven of zelfs om er een 
arbeidsovereenkomst mee aan te gaan. 

Door te attesteren dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
financiële positie van de onderneming, optimaliseert de commissaris de 
werking van de organisatie en versterkt hij het beeld van transparantie 
waarop grotendeels haar financiële middelen berusten. 

Hij kan eveneens tussenkomen bij: bijvoorbeeld, de attestering van 
tussentijdse cijfers voorafgaand aan een lening, een attestering voor het 
verkrijgen van subsidies, een kapitaalverhoging, een beursnotering, een 
overname-audit vóór de verwerving van een deelneming, een 
overdracht. 

GARANTIE VOOR EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT 
De tussenkomst van de commissaris zet de leidinggevende binnen de 
onderneming aan om, in een klimaat van steeds groeiende liberalisering 
van het economische kader te beschikken over een relevante 
boekhouding en betrouwbare interne procedures met inachtneming van 

de regelgevende beperkingen. 

Wanneer de administratieve beperkingen worden opgeheven, dient door 
het uitvoeren van een effectieve externe controle te worden ingespeeld op 
de behoefte aan zekerheid op alle gebieden. De uitbreiding van de 
werkzaamheden van de commissaris binnen de openbare sector speelt in 
op de behoefte aan vrijwaring van de overheidsmiddelen en aan 
reorganisatie van de werkingsregels van bijvoorbeeld universiteiten of 
verenigingen. 

Het is een erkenning van het nut en de effectiviteit van de opdracht van 
de commissaris. Door de geloofwaardigheid van financiële informatie te 
verhogen creëert de commissaris een sterke vertrouwensband tussen alle 
economische partners. 

ALS VERTROUWENSBRON BEVORDERT HIJ DE GROEI 
VAN DE ONDERNEMINGEN EN DE ECONOMIE 
De commissaris bevordert de groei en is een hefboom voor de 
ontwikkeling van de ondernemingen waarvoor hij optreedt. 

Door het attesteren van de jaarrekening van ondernemingen creëert de 
commissaris vertrouwen bij derden. Hierdoor kunnen de ondernemingen 
werkgelegenheid creëren, financieringsmiddelen vinden en zich dus 
verder ontwikkelen. 

De commissaris bevordert de ontwikkeling van ondernemingen. 

Fase 1 DE COMMISSARIS, BRON VAN VERTROUWEN THEMAFICHE 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIT AMBASSADOR 
COMPASS: 

EEN OPDRACHT 
VERKOPEN 



EEN OPDRACHT VERKOPEN 
De bedrijfsrevisor krijgt de gelegenheid om een wettelijke 
controleopdracht aan de klant voor te stellen! 
In een gesprek met het management wordt informatie verzameld en de 
opdracht toegelicht. 

X   De bedrijfsrevisor zal verduidelijken hoe de controleopdracht zal 
verlopen  met name wat het doel is van een wettelijke controle : analyse 
van de aanwezige risico’s, de evaluatie van de interne 
controleprocedures, de efficiënte werking van de entiteit, hoe het risico 
op interne/externe fraude kan worden beperkt, wat het belang is van 
zijn verslag; 

X  dat de controles zullen plaatsvinden tijdens de loop van het jaar en 
niet enkel achteraf: aangeven wat tussentijdse werkzaamheden zijn 
(stap 3); 

X  dat de werkzaamheden aanvullend zijn op die van de accountant (als 
er een accountant is aangesteld voor het dossier); 

X  dat er rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen 
van de opdracht (grootte van de onderneming, de sector, enz. ); 

X  dat de commissaris ook kan tussenkomen voor andere niet verboden 
opdrachten : IT , fiscaliteit, enz. 

Het onderhoud met het management biedt de mogelijkheid om aan te 
geven op welke manier de opdracht wordt opgebouwd en aan te tonen 
dat elk dossier zijn eigen aanpak vergt, rekening houdend met de 
specifieke eigenschappen van de onderneming, op elk niveau. 

X  Bijvoorbeeld: een productiebedrijf kan niet op dezelfde manier 
worden gecontroleerd als een handelsonderneming waarvoor een 
fysieke inventaris bijvoorbeeld niet altijd nodig is. 

X  Meerdere criteria worden zo in rekening genomen: het bestaan van 
dochterondernemingen, het belang van R&D, of de gebruikte 
informatiesystemen standaardsoftware is of eerder intern ontwikkelde 
systemen. 

Het kan nuttig zijn voorafgaand een overlegmoment te hebben met de 
accountant (of de financiële afdeling): wat zijn de gewoonlijke termijnen 
voor de opmaak van de rekeningen? Zijn er problemen van 
terugkomende aard? Moeten bepaalde werkzaamheden sneller dan 
anders worden uitgevoerd? (nood aan kredieten?) 

TIJDENS HET GESPREK MET HET MANAGEMENT KAN DE 
COMMISSARIS ZIJN KERNBOODSCHAP OVERBRENGEN 
DEWELKE BEPALEND ZAL ZIJN VOOR DE VERDERE RELATIE 
MET DE KLANT: 
Als het management zijn akkoord geeft om met de bedrijfsrevisor te 
werken, zullen alle voorwaarden worden vastgelegd in een geschreven 
opdrachtbrief. 
In de opdrachtbrief wordt de opdracht duidelijk omschreven en de 
werkzaamheden en interventie-momenten van de commissaris 
concreet voorgesteld: de coördinatie tussen de commissaris en het 
auditteam-afspraken over de verschillende fases van de opdracht (vooral 
overgang tussentijdse werkzaamheden en afsluiting en later het 
bijwonen van de algemene vergadering). Verder wordt in de 
opdrachtbrief opgenomen wat de verantwoordelijkheden van de 
partijen zijn , wat de inhoud van het verslag is, de houding t.o.v. fraude, 
de erelonen en een verwijzing naar de algemene voorwaarden van het 
kantoor. 
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De opdracht van de commissaris is niet alleen onderworpen aan strenge standaarden, strikt 
gereglementeerd en gecontroleerd, maar evenzeer en vooral een oprecht en solidair 
engagement van de commissaris voor zijn klant. De commissaris past zijn opdracht aan zodat 
gedurende het gehele mandaat de audit en de gegevensuitwisseling zo optimaal mogelijk kan 
verlopen. De voorstelling van een opdracht is belangrijk opdat het management alle 
potentiële mogelijkheden ervan maximaal begrijpt en benut. 

1. AANVAARDEN VAN DE OPDRACHT 
X  Eerste contact met het management 

X  Het vertrekpunt voor de drie jaren van het mandaat van commissaris 

X  Uitwisseling en analyse van de situatie 

2. DE OPDRACHTBRIEF 
X  Een verplichting opgelegd door artikel 21 van 

de wet van 7 december 2016 tot 
organisatie van het beroep van en het 
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 

X  Vastleggen van de verantwoordelijkheden 
van de partijen 

X  Uitleg van de modaliteiten van de opdracht 

X  Werkzaamheden aangepast aan de onderneming 

X  Houding t.o.v. fraude 

X  Timing en honoraria 

3. INDENTIFICATIE EN EVALUATIE VAN DE RISICO’S OP 
AFWIJKINGEN VAN MATERIEEL BELANG EN 
OPSTELLEN VAN EEN AUDITPLAN 

X  Beschrijving van een onderneming en naar belangrijkste transacties 

X  Analyse en evaluatie van de risico’s op afwijkingen van materieel belang 

X  Kennis nemen van de interne controle die relevant is voor de audit en beschrijving van 
de verschillende systemen 

4. UITVOERING VAN HET AUDITPROCES 
Op basis van het onderzoek, zoals beschreven in fase 3, wordt een gedetailleerd 
controleplan opgemaakt waarbij wordt bepaald hoe en in welke mate de interne 
controleprocedures zullen worden getest om er in een latere fase van de controle te 
kunnen op steunen, dan wel in welke domeinen er meer substantieve controletesten 
worden uitgevoerd. Dit is geen eenmalig proces maar een continu proces tijdens de 
auditwerkzaamheden. 

5. SAMENVATTING VAN DE OPDRACHT 

X  Ultiem analysewerk en controlewerk 

X  Uitwisseling van de besluiten met het management van de onderneming 

X  Aanbevelingen van de te verbeteren punten en vragen tot het maken van 
correcties bij afwijkingen 

X  Analyse van de gevraagde correcties die niet werden uitgevoerd 

X  Controle van de jaarrekening 

X  Formuleren van een oordeel 

6. FORMULEREN VAN EEN OORDEEL 

X  Voorstel van het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

De commissaris verantwoordt zijn oordeel in het verslag en verklaart dat de jaarrekening 
al dan niet een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van de 
onderneming. 

De verschillende contacten zullen niet alleen de band met klant sterker maken, ze zullen 
ook de commissaris helpen om de nodige informatie te vergaren die van uiterst belang is 
voor de kwaliteit van de opdracht. 

De commissaris zal zo, vanaf de start van de opdracht kunnen inspelen op het risico op 
fouten en fraude maar ook het risico m.b.t. de continuïteit kunnen inschatten. 

Tijdens de contacten kan de commissaris de klant er eveneens aan herinneren dat hij ook 
bijkomende opdrachten kan en mag uitvoeren. Bijvoorbeeld het opstellen van bijkomende 
attesten of due diligence opdrachten of bepaalde werkzaamheden. 

 

Fase 2 
DE BELANGRIJKSTE FASEN VAN DE AUDITOPDRACHT 

THEMAFICHE 1 

Te onthouden 
De frequentie van de 

afspraken zal aangepast 
zijn aan de specifieke 

eigenschappen van het 
mandaat en de context 

van het mandaat 
(complexiteit van het 
mandaat, anciënniteit 

van het mandaat) 



 
 
 
 
 
 

Niet minder dan 18 ISA’s gaan over de “communicatie van de commissaris”. Er zijn 3 momenten waarop de communicatie plaats vindt: het eerste contact bij aanvaarding en opstart van de 
opdracht, een eventueel onderhoud tijdens de opdracht en een afsluitende vergadering. Er worden eveneens praktische hulpmiddelen aangereikt: modellen, voorbeelden voor een 
onderhoud, bevestigingsbrief. De communicatie kan mondeling en/of schriftelijk zijn. In bepaalde gevallen is men verplicht het management schriftelijk op de hoogte te brengen en 
volstaat een mondelinge communicatie niet. 

VEREISTEN BIJ DE VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMOMENTEN 
Bij het begin van de opdracht 

X  Opdrachtbrief van de commissaris 

Tijdens de opdracht 

X  Bij een vermoeden van fraude (ISA 240) 

X  Bij een risico op significante afwijkingen in de rekeningen als het gevolg van het niet naleven van wetten en reglementaire bepalingen (ISA 250) 

X  Communicatie met de verantwoordelijken van de onderneming (ISA 260) 

X  Meedelen van de tekortkomingen in de interne controle (ISA 265) 

X  Kwalitatieve aspecten inzake administratieve verwerking: de schattingen, met inbegrip van de oordeelsvorming van de commissaris over de waarderingsregels en de in de 
jaarrekening opgenomen toelichtingen, de niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen  

X  Relaties met verbonden partijen (ISA 550) 

X  Continuïteit van de onderneming (ISA 570)  

Bij het einde van de opdracht 

X  Evaluatie van geïdentificeerde afwijkingen tijdens van de controle (ISA 450)  

X  Communicatie met de verantwoordelijken van de onderneming (ISA 260)  

X  Schriftelijke bevestigingen (ISA 580 en ISA 550) 

X  Gebeurtenissen na balansdatum (ISA 560) 

Een schriftelijke communicatie is altijd vereist indien de commissaris significante tekortkomingen in de interne beheersing heeft ontdekt. 

Fase 2 DE COMMUNICATIES ZOALS BESCHREVEN IN DE ISAS 
THEMAFICHE 2 



 

 COMPLEMENTARITEIT  
TECHNISCHE FICHE 1 

 
 

De relatie tussen de commissaris en de accountant/ bedrijfsrevisor die niet de 
commissaris is 

In K(M)O’s, komen accountants en commissarissen vaak tussen bij dezelfde 
aangelegenheden. Hoewel ze elkaar aanvullen, zijn hun taken toch zeer 
verschillend van aard. 

ER ZIJN TAKEN DIE NIET DOOR DE COMMISSARIS WORDEN UITGEVOERD MAAR 
EVENTUEEL WEL DOOR EEN ACCOUNTANT OF EEN BEDRIJFSREVISOR DIE NIET DE 
COMMISSARIS IS 
 

X  Assistentie bij het voeren van algemene boekhouding 
X  Ondersteuning van de onderneming bij de algemene organisatie 
X  Algemene administratieve, commerciële en gegevensverwerkende taken zoals 

invullen van statistieken, enz. 
X  Opstellen van de jaarrekening 

DAARNAAST ZIJN ER WERKDOMEINEN UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE 
COMMISSARIS 
 

X  Wettelijke controleopdracht beschreven in artikel 3:72 e.v. van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen 

X  Wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, 
nazicht van het jaarverslag en de sociale balans, melden van 
onregelmatigheden en onjuistheden aan de algemene vergadering 

X  Andere werkzaamheden zoals voorzien in de wet zoals de melding bij 
continuïteitsproblemen, interventie bij verrichtingen in verband met het 
kapitaal, enz. 

TENSLOTTE ZIJN ER GEDEELDE WERKDOMEINEN TUSSEN DE ACCOUNTANT EN DE 
COMMISSARIS BIJ HUN TUSSENKOMST VOOR DEZELFDE CLIENT 
 

X  De accountant en de commissaris dragen beide bij aan de juistheid en betrouw- 
baarheid van de jaarrekening. De meest voorkomende opdrachten van een 
accountant bij een K(M)O zijn de assistentie bij de boekhoudkundige 
werkzaam- heden, de opmaak van fiscale aangiften en/of eventuele andere 
aangiften van financiële aard. 

X  In het kader van de controle van de jaarrekening, voert de commissaris een 
audit uit om zich er van te verzekeren dat de rekeningen geen afwijkingen van 
materieel belang bevatten. De internationale auditstandaarden zijn van 
toepassing (ISA) evenals de ISQC1-norm en de bijkomende controle normen. 
Sommige werkzaamheden van de accountant kunnen ook nuttig zijn voor de 
commissaris. Dit hangt vooral af van de aard en de omvang van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Het is niet verboden dat de commissaris ook bepaalde fiscale 
werkzaamheden verricht voor de klant. 

DE COMMISSARIS GEEFT EEN MEERWAARDE OMDAT HIJ VERTROUWEN 
CREEERT: 

De commissaris stelt een aanbevelingsbrief of managementletter op gericht aan 
het bestuursorgaan. Daarin worden aanbevelingen gegeven over de interne 
werking, de interne controleprocedures, de risico’s op fraude te verminderen, enz. 

De commissaris stelt zijn verslag op nadat hij van de ondernemingsleiding een 
schriftelijke bevestiging heeft gekregen van alle informatie die werd verschaft 
maar ook dat alle activa effectief eigendom zijn, dat er geen geschillen zijn die niet 
werden medegedeeld en dat er geen problemen zijn met het voortbestaan van de 
onderneming. Dit verhoogt het vertrouwen in het commissarisverslag. 

De opdracht creëert ook vertrouwen voor de onderneming en voor derden omdat 
het commissarisverslag publiek wordt gemaakt: banken, aandeelhouders, 
leveranciers, cliënten, en personeel kunnen zich zo een idee vormen van de 
werking van de entiteit. 

De kwaliteit van de werkzaamheden van de commissaris wordt gewaarborgd 
door de controle van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dit is 
een onafhankelijke instelling die de administratieve en logistieke steun van de 
FSMA geniet en toezicht houdt op alle bedrijfsrevisoren. 
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BESCHRIJVING VAN DE COMMISSARISOPDRACHT VS DE OPDRACHT VAN DE ACCOUNTANT 
 

Accountant Commissaris 

Contractueel kader Juridisch kader: Opdracht voor 3 boekjaren 

 Opmaak v/d jaarrekening: specifieke opdracht Controle v/d jaarrekening: permanente opdracht 

Raadgevende rol Geeft aanbevelingen; maar verbod van inmenging in het bestuur van de 
onderneming 

Bieden van technische antwoorden op de economische en juridische vragen van 
de onderneming 

Ziet toe dat de gemaakte keuzes conform de wettelijke en statutaire bepalingen 
zijn 

Begeleiden van de onderneming bij de uitwerking van de interne organisatie Analyseert de kwaliteit van de interne controle en formuleert aanbevelingen 
ter  verbetering ervan. 

Enkele voorbeelden van werkzaamheden die (meestal) niet worden uitgevoerd 
door de accountant: 

• Aanwezigheid bij de fysieke inventaris 

• Evaluatie van de interne controle (verkopen, aankopen, voorraad, 
personeel, liquiditeiten, vaste activa 

• Andere wettelijke verplichtingen 

• De continuïteit van de onderneming in vraag stellen rekening houdend 
met de gekende elementen 

Doel: 
• Zich verzekeren van de echtheid van de voorraad 
• Aanbevelingen formuleren om risico’s te beperken – toegevoegde waarde 

creëren 
• Overgaan tot andere controles zoals voorzien door de wet (jaarverslag, 

wettelijke verslagen, gelijkheid tussen aandeelhouders, …) 
• Commissarisverslag over de jaarrekening aan de aandeelhouders en 

publicatie bij de nationale bank) 
• Financiële moeilijkheden pro actief voorkomen , omdat de wet bepaalde 

verplichtingen voorschrijft aan de commissaris in geval van 
continuïteitsproblemen; het verslag van de commissaris bevat 
dienaangaande een verklaring. 

• De onderneming is verplicht aan de commissaris ten minste halfjaarlijks 
een boekhoudkundige staat voor te leggen volgens het schema van 
balans en resultatenrekening. Dit laat de commissaris toe de financiële 
situatie van de klant te beoordelen en in te spelen op eventuele 
problemen. 
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AUDIT AMBASSADOR 
COMPASS: 

INTERIM AUDIT 



INTERIMGIDS (TUSSENTIJDSE 
WERKZAAMHEDEN) 
De focus van tussentijdse werkzaamheden is gericht op de analyse van 
aanwezige risico’s op afwijkingen die materieel zijn voor de 
jaarrekening, de evaluatie van de interne controleprocedures en de 
opmaak van het auditplan. 
Dit is ook de uitgelezen gelegenheid om te polsen naar bepaalde 
verwachtingen van het management en af te stemmen met informatie uit 
vorige besprekingen. Al de betrokken partijen (management, 
hoofdboekhouder, financieel directeur, directeuren, enz.) kunnen aan de 
informatie-uitwisseling deelnemen. 
Werden de beoogde doelstellingen gehaald? Zijn de bestaande 
controles efficiënt? Werd er rekening gehouden met de frauderisico’s? 
Het is het geprivilegieerd moment om het ook over andere zaken te 
heb- ben dan de boekhouding. 
Aan het management zullen de uitgevoerde werkzaamheden worden 
toe- gelicht, de besluiten van de tussentijdse werkzaamheden worden 
voorgesteld, een analyse van de risico’s worden verklaard alsook 
mogelijke ver- beteringen. Er wordt duiding verschaft betreffende de 
gevolgen van deze werkzaamheden op het verdere auditplan. 
Een schriftelijke synthese is aan te raden. 

DE TUSSENTIJDSE WERKZAAMHEDEN ZIJN EEN BEVOOR- 
RECHT OGENBLIK OM DE RELATIE MET UW CLIENT DUUR- 
ZAMER TE MAKEN 
De aanwezigheid van de commissaris in deze fase zal een externe 
kritische blik op de onderneming en haar werking mogelijk maken. Dit 
betekent een reële toegevoegde waarde voor het management: Is de 
organisatie van de onderneming efficiënt? Wat zijn de lacunes met 
betrekking tot beveiliging en traceability van de informatie? Kan het 
risico op fraude op enige wijze worden verminderd? 

Deze fase sluiten we af met te focussen op de bijzonderheden van de 
entiteit: Werkt het systeem? Werden operationele zwakheden vastgesteld? 
Dienen de controles te worden geheroriënteerd? 
Verrijkte en hernieuwde thema’s aanhalen en routine tegengaan 
Hoewel onze controlewerkzaamheden normatief en terugkerend van aard 
zijn, moeten we de aandacht van de cliënt behouden door een anti-routine 
aanpak. De commissaris kan elk jaar vernieuwende elementen aanreiken en 
een scala van zeer gediversifieerde thema’s behandelen zoals: het respect 
voor bepaalde sociale regels (medisch bezoek, sociaal secretariaat, 
arbeidsduur, enz.), bepaalde technische evoluties, IT en zijn toepassingen, 
mogelijke subsidies of fiscale nieuwigheden. 
Deze aanpak is bijzonder pertinent in KMO’s waar de interne 
controleprocedures weinig evolueren ingevolge een stabiele omgeving 
en een weinig veranderende interne organisatie. De commissaris zal het 
accent kunnen leggen op nieuwe wettelijke verplichtingen waarop de 
onderneming zich nog niet heeft voorbereid. 
Dit kan de toegevoegde waarde van de werkzaamheden van de 
commissaris verhogen en een impact hebben op de interesse en het 
imago van de certificatieopdracht. 

PLANNING VAN DE TUSSENKOMSTEN 
De tussentijdse werkzaamheden laten de commissaris toe om halfweg een 
stand van zaken op te stellen en de controles bij te sturen. Het beste is om 
dit schriftelijk vast te leggen. Op die manier kan de klant ook het overzicht 
bewaren. Het is niet omdat  de  commissaris  de  planning  van  de  
opdracht bijhoudt, dat het management daar  noodzakelijkerwijze  weet 
van heeft! 
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A. GEÏNTERESSEERDE ONDERNEMINGEN 
De toegenomen complexiteit van informaticasystemen zet ondernemingen meer 
en meer aan om een deel of het geheel van hun informatica te externaliseren. 
Het constant evoluerende aanbod van dergelijke diensten zorgt ervoor dat er 
aantrekkelijke pakketten worden aangeboden. Naast financiële overwegingen 
zouden ook een gebrek aan interne competenties en het standaardkarakter van 
de behoeftes (administratie, relatiebeheer met de klant, beheer van human 
ressources,…) een aanzet kunnen geven tot de keuze voor een dergelijke 
oplossing. 

De onderneming aanvaardt dat haar kerngegevens en -processen worden beheerd 
door een systeem dat niet volledig onder haar controle staat zodat de uit- bestede 
activiteit en gegevens enkel nog beschermd zijn door de contractuele bepalingen in 
de overeenkomst met de dienstverlener. 

De doelstelling van dit document bestaat eruit om enkele aandachtspunten aan 
te halen die mogelijkerwijze over het hoofd worden gezien. 

ENKELE AANDACHTSPUNTEN … 

UITBESTEDING 
Omwille van kostentechnische redenen of omwille van de afwezigheid van interne 
competenties besteedt een aantal KMO’s het onderhoud van zijn informatica 
infrastructuur uit. Hierdoor staat het informaticasysteem niet meer volledig onder 
controle van de onderneming. 

Het contract kan bepalen dat bepaalde taken op hun beurt door de service 
provider uitbesteed kunnen worden. Zelfs als contractueel bepaald wordt dat in 
der- gelijk geval de initiële dienstverlener verantwoordelijk blijft voor de 
informatica- diensten, is het aangewezen na te gaan of dergelijke 
onderaannemers voldoende garanties bieden (technische capaciteit, financiële 
draagkracht, territorialiteit) en of dergelijke onderaannemers enkel mits 
akkoord van de onderneming kunnen worden vervangen. 

 

 

HET BEHEER VAN INFORMATICA KAN IN 3 CATEGORIEËN 
ONDERVERDEELD WORDEN: 
 

X  Beheer van de infrastructuur: onderhoud van de informatica-uitrusting, beheer en 
behuizing van de servers, opvolging van het netwerk en de beveiliging, beheer van de 
opslag en back-up van de gegevens, enz. 

X  Beheer van de toepassingen: functionele ondersteuning, preventief of correctief 
onderhoud, beheer van versies. De in aanmerking komende toepassingen zijn 
vaak web-toepassingen of ERP (Enterprise ressource planning) oplossingen. 

X  “Hosting” van diensten: de dienstverlener “host” daarbij voor rekening van de klant 
de toepassing, waarbij de toegang wordt verschaft via web navigatie of via een 
specifieke toepassing. 

In dergelijk geval is de klant niet de beheerder van de toepassing die hij gebruikt 
voor zijn gegevensbeheer. Met de opkomst van web toepassingen kunnen 
leveranciers van “hosting” ook een meer modulaire oplossing aanbieden door een 
op afstand raad te plegen oplossing aan te bieden. 

Er bestaan inherente risico’s met betrekking tot de uitbesteding, die gelieerd zijn 
aan het verlies van kennis en beheersing van het eigen informaticasysteem. 

RISICO VERBONDEN AAN DE PLAATS WAAR DE GEGEVENS 
WORDEN BEWAARD 
De onderneming dient zich ervan te vergewissen dat het geheel van de locaties 
waar de gegevens worden bewaard (hoofdlocatie, uitwijklocaties, locatie van de 
back-up, enz.) enerzijds beantwoordt aan de eigen veiligheidseisen en anderzijds 
aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke 
gegevens. 

OPGEPAST VOOR DE EVOLUTIE IN HET REGLEMENTAIRE 
KADER: 
Op grond van een arrest van het Europees Hof van Justitie van 6 oktober 2015 
(zaak C 362/14) werd de “veilige” haven regeling, die een overdracht van gegevens 
toeliet naar ondernemingen in de Verenigde Staten, ongeldig verklaard. 
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De EU-wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, die in voege is 
getreden op 25 mei 2018, is van toepassing op alle ondernemingen die beschikken 
over persoonlijke gegevens, ongeacht of deze gegevens “online” of op papier 
worden bijgehouden. Deze vereisten hebben tevens een impact op de 
bedrijfsrevisoren aangezien zij gegevens van cliënten en hun werknemers 
verzamelen, opslaan en verwerken. Het niet naleven van deze vereisten kan boetes 
met zich meebrengen die kunnen oplopen tot miljoenen euros. 

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST 
Het contract moet het niveau van de dienstverlening zoals vereist door de onder- 
neming verzekeren. Het dient de mogelijke onbeschikbaarheid van de diensten 
vast te leggen, evenals de tijd voor het herstellen van de diensten en het dient 
tevens aangepast te zijn aan het kritisch belang van de uitbestede dienst. 

AUDIT 
De onderneming moet over de mogelijkheid beschikken om ter plaatste bij de 
dienstverlener de genomen veiligheidsmaatregelen na te kijken. Een dergelijke 
controle moet ook mogelijk zijn door een door de onderneming gemandateerde 
persoon. 

CONFIDENTIALITEIT VAN DE GEGEVENS 
De dienstverstrekker dient de confidentialiteit van de aan hem toevertrouwde 
gegevens te waarborgen en dient deze verplichting ook af te dwingen bij zijn 
medewerkers en eventuele onderaannemers. 

OMKEERBAARHEID 
De voorwaarden en de kosten verbonden aan het opnieuw internaliseren en over- 
brengen van de dienst naar een andere partij dienen vastgelegd te worden. 

ONDERHOUD OP AFSTAND 
De mogelijkheid van onderhoud op afstand vergemakkelijkt mogelijk de intrusie in 
het informaticasysteem et kan zo een impact hebben op de veiligheid van het 
informatiesysteem. 

 
De belangrijkste risico’s verbonden aan interventies op afstand zijn: 

X  Intrusie in het informaticasysteem door een niet gemachtigde persoon met 
mogelijk zware gevolgen: 
o Onbeschikbaarheid van de hardware en het informaticasysteem; 
o Schending van de confidentialiteit of de integriteit van de gegevens aanwezig 

in het informaticasysteem. 

X  Misbruik van rechten door een technieker van het support center tijdens een 
interventie: 
o Toegang tot confidentiële gegevens of het massaal downloaden van 

dergelijke gegevens; 
o Het wijzigen van gegevens in het informaticasysteem, mogelijk zonder een 

spoor achter te laten. 

Het opzetten van een beveiligde verbinding met het oog op het onderhoud van een 
systeem waarbij tevens de traceerbaarheid van de interventies wordt gewaarborgd zijn 
dan ook sterk aan te raden. 

CLOUD 
De Cloud biedt de mogelijkheid om verschillende diensten op één enkele server aan te 
bieden zodat beschikbare middelen worden gerationaliseerd. In het merendeel van de 
gevallen betreft het websites, diensten met betrekking tot berichten en databases. De 
klanten hebben daarbij niet onmiddellijk toegang tot de servers en resources als 
beheerders. De configuratie wordt opgezet en beheerd door de host of door een derde 
partij. 

X  Verlies van beschikbaarheid: 
o een cyberaanval kan de server van de host treffen waardoor de gegevens niet 

langer beschikbaar zijn; 
o de resources staan op een uitrusting die niet onder controle staat van de 

eigenaar, maar onder controle van de host. Een materieel probleem dat niet 
onder controle staat kan op min of meer lange termijn een impact hebben op 
de resources die aan de host werden toevertrouwd. 
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X  Verlies van integriteit: 
o De zwakheden maken het mogelijk dat er wordt ingebroken in het systeem 

door een virus: slechte configuratie van de website, diefstal van gegevens, 
aanvallen en dergelijke. Als de gehoste dienst door een dergelijke aanval 
wordt getroffen, kan zo’n virus het geheel van de diensten treffen. 

X  Verlies van confidentialiteit: 
o Het delen van dezelfde locatie waar gegevens worden bewaard kan tot 

gegevensvermenging leiden bij gebruik van een gedeelde database. 

De risico’s waaraan een dienst in de cloud zich blootstelt zijn dus sterk 
verhoogd en dit in een omgeving die men niet beheerst. Bovendien zijn er aan 
diensten in de cloud van nature uit enkele obstakels verbonden: gebrek aan 
reactiviteit, slechte voorwaarden voor analyses, weigering van communicatie 
door de host om de confidentialiteit van de andere diensten te respecteren. 

B. MOGELIJKE CONTROLES DOOR DE COMMISSARIS 
Onafhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd worden met het oog 
op de attestering van de jaarrekening kan de commissaris een verduidelijking 
geven aan het management van de risico’s verbonden aan: 

X  Het verlies van de controle over het informaticasysteem 

o uitbesteding; 
o plaats van gegevensbewaring; 
o bescherming van persoonlijke gegevens; 
o technische keuze van de dienstverlener. 

X  Interventies op afstand 

o afwezigheid van authentificatie van de machine op afstand en de 
verantwoordelijke voor de ondersteuning op afstand; 

o misbruik tijdens het onderhoud op afstand; 
o schending van de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens in het 

informaticasysteem; 
o afwezigheid van de traceerbaarheid van de interventie van de technieker; 
o lekken van informatie naar de buitenwereld. 

 

X  de Cloud 

o verlies van beschikbaarheid; 
o verlies van integriteit; 
o verlies van confidentialiteit. 

Naast de omkeerbaarheid van het hostingcontract dient aan vier andere aspecten 
bijzondere aandacht besteed te worden in het contract: 

X  log van voorvallen en bewaren van log-gegevens; 

X  opvolging van de “hosted resources”;  

X  preventiemaatregelen tegen een aanval;  

X  reactie op voorvallen. 
 

De commissaris kan bepaalde specifieke controles uitvoeren, onder meer de 
volgende: 

X  nazicht van de overeenkomsten; 

X  de financiële gezondheid van de dienstverlener beoordelen of ten minste bij de klant 
aandringen dit periodiek zelf te doen; 

X    het bestaan van een back-up plan nagaan; 

X  de in de overeenkomst voorgestelde veiligheidsmaatregelen beoordelen; 

X  identificeren van de verantwoordelijkheden, de verplichtingen, de garanties en 
verzekeringen die worden aangeboden door de dienstverlener; 
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   HOE HET FRAUDERISICO BESPREKEN MET DE KLANT ?  
 
 
 

1. COMMUNICATIE 
ISA 240: “VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT 
FRAUDE IN HET KADER VAN EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN”: 
De standaard legt aan de auditor niet enkel op om de risico’s op afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude in te schatten, maar ook om een inzicht 
te verwerven in de implicatie van het management en het controleorgaan bij de 
preventie en het bewaken van het frauderisico. 

X  De commissaris dient zich niet te verdiepen in alle mogelijke fraudes, maar enkel in 
deze die mogelijk een risico vormen dat resulteert in een afwijking van materieel 
belang in de jaarrekening: 
o frauduleuze financiële verslaggeving; 
o oneigenlijke toe-eigening van activa. 

Bij het verwerven van kennis van de gecontroleerde entiteit zal de commissaris 
een onderhoud hebben met het management. Hij kan daarbij een beroep doen 
op checklists aangaande de analyse van afwijkingen van materieel belang. 

Op het einde van de controle vraagt de commissaris in de bevestigingsbrief een 
verklaring betreffende : 

X  het opzetten van controles teneinde frauderisico’s te voorkomen en op te sporen; 

X  de beoordeling van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat die voortkomen uit fraude; 

X  de afwezigheid van fraude die aanleiding geeft tot afwijkingen van materieel belang. 

In het geval fraude wordt vastgesteld, moet de commissaris communiceren: 

X  op het niveau van de gepaste verantwoordelijke indien de fraude niet tot een 
materiële afwijking heeft geleid in de jaarrekening. 

X  op het niveau van het management indien de fraude tot een materiële afwijking 
heeft geleid in de jaarrekening of indien hij de mogelijkheid tot dergelijke fraude zou 
vaststellen. 

2. AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT DE 
COMMUNICATIE 

De commissaris dient dus te communiceren met: 

X  het management; 

X  de met governance belaste personen; 

X  elke andere partij die verwacht wordt een rol te spelen in de bescherming van de 
entiteit tegen een mogelijk frauderisico (bijvoorbeeld de interne auditor). 

Met betrekking tot bepaalde misdrijven voorziet de wetgeving dat de entiteit niet 
op de hoogte gesteld kan worden van de melding van deze misdrijven. Het is ten 
zeerste aan te raden de te volgen werkwijze en professionele verplichtingen 
terzake in de opdrachtaanvaarding te specifiëren. 
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TECHNISCHE FICHE 3 
 
 
 

Terwijl de digitalisering steeds meer deel uitmaakt van ons persoonlijk en 
professioneel leven, staan we te weinig stil bij de beveiliging ervan. De nieuwe 
technologieën die overal aanwezig zijn, houden nochtans nieuwe risico’s in die 
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de ondernemingen. 

Gevoelige gegevens kunnen bijvoorbeeld gestolen worden door “hackers” of 
kunnen worden gevonden in het geval van diefstal of verlies van een GSM, tablet 
of laptop. 

De beveiliging van de informatica is ook een prioriteit voor de goede werking van 
het operationele systeem en een aanval hierop kan leiden tot het verlies van de 
controle op de systemen, of tot het stilvallen ervan. 

Dergelijke incidenten gaan vaak gepaard met belangrijke gevolgen op gebied van 
veiligheid, van economische verliezen en van de aantasting van het imago van de 
onderneming. 

Dergelijke gevaren kunnen evenwel sterk beperkt worden door de implementatie 
van een aantal goede praktijken die vaak niet veel kosten of zelfs gratis zijn en die 
de onderneming eenvoudig kan toepassen. 

In het licht daarvan is de sensibilisering van de medewerkers van de onderneming 
op gebied van informatica niet alleen zeer belangrijk, maar ook zeer efficiënt om 
een belangrijk deel van dergelijke risico’s in te perken. 

Met het oog op de versterking van de beveiliging van de communicatie en de 
gegevens dienen de « goede praktijken » aangevuld te worden met de volgende 
maatregelen: 

X  aanduiden van een verantwoordelijke voor de informatica beveiliging; 

X  opmaak van een informatica charter; 

X  versleutelen van de gegevens en de communicatie ervan op basis van encryptie; 

X  het beveiligen van de informaticastations om de informatie te beschermen (firewall, 
antivirus, …) 

X  het up-to-date houden van de systemen; 

X  het beperken van de toegang tot de autoriteiten die erom verzoeken; 

 

X  het screenen van bestanden met een antivirus alvorens deze op te slaan op de 
computer ; 

X  uitschakelen van de computer tijdens langere inactiviteit (nacht, weekend, 
vakantie); 

X  veiligheidsregels uitwerken en implementeren met betrekking tot het surfen op 
internet ; 

X  “sterke” paswoorden vereisen en deze op een beveiligde plaats bewaren ; 

X  monitoring van het systeem en vastleggen van voorvallen zodat gepast 
gereageerd kan worden op verdachte voorvallen (verbinding van een gebruiker 
buiten zijn gewoonlijke uren, transfers van grote hoeveelheden gegevens 
buiten de onderneming, poging tot het maken van verbinding vanaf een niet 
actieve gebruiker, …); 

X  het regelmatig maken van back-ups en de controle daarvan. 

Fase 3 

WAAROM  OVERGAAN TOT  EEN 
EVALUATIE VAN CYBERSECURITY ? 

NUTTIGE LINKS 
Gids met goede informaticapraktijken voor KMO’s – 2017 - Brussel Beschikbaar op de 
website van het IBR: 
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-
publicaties/publicaties/brochures/KMO/gids-met-goede-informaticapraktijken-voor-kmo-s.pdf 

https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/publicaties/brochures/KMO/gids-met-goede-informaticapraktijken-voor-kmo-s.pdf
https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/regelgeving-en-publicaties/publicaties/brochures/KMO/gids-met-goede-informaticapraktijken-voor-kmo-s.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIT AMBASSADOR 
COMPASS: 

DE AFSLUITING 



DE AFSLUITING 
Wanneer de afsluiting van het boekjaar nadert, zal de commissaris opnieuw 
contact opnemen met het management om de aandachtspunten van de 
tussentijdse werkzaamheden in herinnering te brengen, alsook eventuele opties 
(schattingen) waarvoor gekozen werd voor de opstelling van de jaarrekening. Hij 
zal ook vragen naar: 

X  de laatste evoluties binnen de onderneming; en 

X  de data van de interventies en beschikbaarheid van de contactpersonen. 

Terugkoppeling 
Debriefing over de aangehaalde punten, de eventuele correctieboekingen, de 
aanbevelingen en te verwachten items in de toelichtingen en/of het jaarverslag. 

Bevestigingsbrief: gezamenlijke validatie van de inhoud. 

Conclusie 
Valideren van de vertraging in het communiceren van de ontbrekende gegevens 
(toelichtingen, juridische gegevens, enz.) 

Communiceren over de elementen van tussenkomsten voor het volgende jaar. 

Afspraken maken voor de algemene vergadering. 

De contactpersonen bedanken voor de tijd die ze hebben besteed aan de 
samenkomsten. 

De afsluiting: samenwerken met de bedrijfsleider 
De “afsluiting” is het moment om samen te werken met de bedrijfsleider met 
betrekking tot de samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden en het 
regelen van eventueel nog openstaande aangelegenheden. 

Samen met de klant de zaken coördineren en hierover in dialoog gaan moet toe- 
laten om onduidelijkheden te verhelderen van beide kanten. 

Deze fase laat eveneens toe om de nodige schriftelijke bevestigingen te 
verkrijgen, hetgeen veel gemakkelijker zal gebeuren wanneer de 
bevestigingsbrief vergezeld wordt met wat uitleg. 

Tenslotte is dit het moment om de presentatie van het controleverslag aan de 
algemene vergadering te bespreken en akkoord te gaan met de elementen die de 

bedrijfsleider en zijn raadgevers (advocaten, accountants) nog moeten overmaken 
om de teksten te finaliseren. 

Ons controleverslag is het enige document van onze opdracht dat openbaar 
wordt gemaakt. Dit verslag, dat onderworpen is aan standaarden, is het voorwerp 
van hoge verwachtingen van de wetgever en van de maatschappelijke omgeving 
over de inhoud en de verantwoording van de beoordelingen. Het is essentieel om 
de inhoud van het controleverslag perfect te beheersen (cf. Verslag van de 
commissaris – boek ICCI). 

Hulpmiddelen om te slagen 
 

 
Samenvattende memo van de controleopdracht 

 
PE-KE 

 
Aanbevelingsbrief 

 
PE-KE 

 
Voorbeeld van bevestigingsbrief 

 
ICCI 

 
Technische fiches 

 
De commissaris en continuïteitsproblemen 

 
1 

 
Voorspellen van de moeilijkheden in de 
onderneming en communicatie met de klant 

 
2 

 
Tool gebaseerd op het Pack Ambassadeur van de CNCC 



 

   DE  COMMISSARIS  EN CONTINUÏTEITSPROBLEMEN  
TECHNISCHE FICHE 1 

 
 
 

De verantwoordelijkheid voor het analyseren en opvolgen van de 
perspectieven op vlak van continuïteit behoort tot het management van de 
onderneming. Hoewel de commissaris van de gecontroleerde onderneming 
geen actieve procedures uitvoert om op systematische wijze de continuïteit 
van de onderneming op te volgen, moet hij wel rekening houden met het 
bestaan van eventuele elementen die de continuïteit van de onderneming in 
het gedrang kunnen brengen. 

De rekeningen dienen beoordeeld te worden in het licht van de continuïteit van de 
onderneming; dit is een taak die inherent is aan het uitvoeren van een wettelijke 
controle van de jaarrekening. 

Wat de status van de gecontroleerde onderneming ook is op vlak van continuïteit, 
zal de commissaris bij het voorbereiden van zijn verslag altijd beoordelen of het 
opstellen van de jaarrekening volgens het continuïteitsbeginsel wel geschikt is. 

Bijkomende controleprocedures zullen worden uitgevoerd wanneer de 
commissaris elementen heeft vastgesteld die de continuïteit van de onderneming 
kunnen bedreigen: 

X  Bijzondere procedures die het bestaan van onzekerheid over de continuïteit 
kunnen bevestigen of ontkennen; 

X  Beoordeling van de actieplannen van het management: gaan deze een einde 
stellen aan de onzekerheid? 

X  Een schriftelijke bevestiging aan het management vragen; 

X  Indien er onzekerheid blijft bestaan: nagaan welke informatie hierover in de 
toelichtingen bij de jaarrekening wordt opgenomen en toepassing van de 
alarmbelprocedure. 

DE COMMISSARIS EN DE WCO WETGEVING 
De Interinstitutenaanbeveling van 8 juni 2016 in het kader van de wet betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen (WCO) (sinds 1 mei 2018: boek XX WER) 
sluit de commissaris, belast met de controle van de jaarrekening of de 
geconsolideerde jaarrekening, uit van het toepassingsgebied. 

 
Dit betekent niet dat de commissaris geen detectieopdracht of 
meldingsmogelijkheid heeft, noch dat hij geen bijstandsopdracht kan uitvoeren. Op 
advies van  de Juridische Commissie is de Raad van het IBR van oordeel dat de 
commissaris gehouden is door de verplichtingen bedoeld in artikel 3:69 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen terwijl de bedrijfsrevisor die geen 
commissaris is, onderworpen is aan artikel XX.23, §3 WER betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen  

Teneinde zijn onafhankelijkheid te waarborgen kan de commissaris evenwel geen 
bijstandsopdrachten in de zin van artikel XX.41, §2 WER betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen aanvaarden indien de boekhoudkundige 
staat niet is opgesteld door of de begroting niet werd voorbereid door het 
bestuursorgaan. 

Voor zover de boekhoudkundige staat is opgesteld door of de begroting is 
voorbereid door het bestuursorgaan, kan de commissaris daarentegen wel een 
objectiveringsopdracht uitvoeren, of zelfs een controle- of beoordelingsopdracht 
in toepassing van specifieke normen met het oog op een sterker vertrouwen in 
de voorgelegde financiële stukken uitvoeren. 
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TECHNISCHE FICHE 2 
 
 
 

Dankzij de doorgedreven kennis die de commissaris van de onderneming heeft, 
vervult hij een sleutelrol in het observeren van de gang van zaken in de 
onderneming op vlak van continuïteit, met focus op knipperlichten van een 
onderneming in moeilijkheden en de elementen die de continuïteit in het 
gedrang zouden kunnen brengen. 

Hij heeft daarom in het kader van zijn opdracht als commissaris het management 
bevraagd over de uitgevoerde stappen, de weerhouden hypotheses en de 
beslissingen die in deze probleemsituatie werden genomen. 

De communicatie met de klant is essentieel om alle relevante informatie te 
verkrijgen bij het risico op een faling. De commissaris moet dus niet aarzelen om 
zoveel mogelijk informatie uit te wisselen met het management. 

De commissaris zal het management overtuigen en uitnodigen om op hem een 
beroep te doen indien er continuïteitsproblemen zijn opgedoken of te voorzien zijn. 
De commissaris kan zijn beroepsgeheim inroepen zodat het vertrouwelijk karakter 
van de minnelijke schikkingen en procedures kan gewaarborgd worden. De 
wetgever heeft aan de commissaris een belangrijke rol toevertrouwd in het 
voorkomen van continuïteitsproblemen en dit via de alarmbelprocedure, maar ook 
heeft de commissaris een belangrijke rol in het kader van het Boek XX WER. 

Er is een wettelijk verplichte communicatie en niets verbiedt de commissaris 
om zich verder te blijven informeren en blijvend contact op te nemen met het 
management los van de wettelijke aspecten voorzien in de alarmbelprocedure. 
Formele en informele informatie-uitwisselingen kunnen immers de kwaliteit van 
de in de wetgeving voorziene verplichte verslagen (in het kader van de alarm- 
belprocedure) alleen maar ten goede komen, zonder ze evenwel te kunnen ver- 
vangen. De opvolging op vlak van continuïteit kan herhaald worden tijdens de 
bespreking van de samenvatting van de belangrijkste controlebevindingen met 
het management en zal geformaliseerd worden in de bevestigingsbrief. 

HET VOORKOMEN VAN MOEILIJKHEDEN: ANTICIPEREN 
EN REAGEREN OM CONTINUÏTEITSPROBLEMEN TE 
VOORKOMEN 

Het voorkomen van moeilijkheden in de onderneming heeft als doel het 
management bewust te maken van de financiële situatie van de onderneming en 
de mogelijke evolutie ervan. 

Hoe moeilijkheden in de onderneming ontdekken en voorkomen in de diverse 
fases van bedreiging van de continuïteit? 

 

Gezonde onderneming 

Ondernemingen in moeilijkheden (Art. 3:69 W.V.V. - art. 3:6, §1,6° W.V.V.) 
Alarmbelprocedure-gerechtelijke ontbinding 
Boek XX WER 
Faillissement 

Het management van de onderneming moet – onder het toezicht van of gevolg 
gevend aan een initiatief van de commissaris – aan de volgende verplichtingen 
voldoen: 

X  Art.3:69 W.V.V. – continuïteitsbedreiging: 

De commissarissen die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en 
overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de economische activiteit 
van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen, moeten het bestuursorgaan hiervan 
schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte brengen. In dat geval moet het 
bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de 
continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur 
van twaalf maanden te vrijwaren. 

Indien binnen een maand na de kennisgeving van voornoemde melding, de 
commissarissen niet werden ingelicht over de beraadslaging door het bestuursorgaan over 
de genomen maatregelen of de in het vooruitzicht gestelde maatregelen om de 
continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te 
vrijwaren, of indien ze oordelen dat de maatregelen de continuïteit van de economische 
activiteit niet kunnen vrijwaren voor een minimumduur van twaalf maanden, kunnen ze 
hun vaststellingen schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. 
In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing. 

Fase 4 

VOORSPELLEN VAN MOEILIJKHEDEN IN DE ONDERNEMING EN 
COMMUNICATIE MET DE KLANT 



 
 
 

TECHNISCHE FICHE 2 
 
 
 

X  Art. 3:6, §1,6° W.V.V. – waarderingsregels verantwoorden in het jaarverslag. 

Bijzondere vermelding in het “jaarverslag art. 3:5” of in een stuk dat samen met de 
jaarrekening wordt neergelegd (art. 3:4), meer bepaald een verantwoording van de 
toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit (ingeval uit 
de balans een overgedragen verlies blijkt of ingeval de resultatenrekening gedurende 
twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar vertoont). 

X  Alarmbelprocedure (verlies van kapitaal) 

NV: art. 7:228. Het netto-actief is gedaald tot minder dan: 
o de helft van het kapitaal; 
o één vierde van het kapitaal. 

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot 
minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene 
vergadering, tenzij strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een 
vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of 
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld 
om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda 
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te 
vrijwaren. 

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt 
overeenkomstig artikel 7:230, zet het in een bijzonder verslag dat vijftien dagen 
voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking 
van de aandeelhouders wordt gesteld uiteen welke maatregelen het voorstelt 
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de 
agenda vermeld. 

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van 
geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien 
verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door 
een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller 
noch in de noemer worden meegerekend. 

 

X  Alarmbelprocedure ((dreiging van) negatief nettoactief)  

BV: art. 5:153 / CV: art. 6:119 

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het 
bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in 
de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden 
na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of 
statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de 
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde 
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het 
bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een 
bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van 
de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. 

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat 
het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te 
verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf 
volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.  
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AUDIT AMBASSADOR 
COMPASS: 

DE ALGEMENE VERGADERING 



GIDS ALGEMENE VERGADERING 
De jaarrekening wordt voorgesteld op de algemene vergadering (AV). 
Deze fase heeft tot doel: 

X het verslag voor te stellen, aan de AV de verrichte werkzaamheden toe te 
lichten evenals het oordeel dat op basis daarvan wordt uitgesproken ... 
zonder het beroepsgeheim te schenden! 

X het verslag niet integraal voor te lezen, en de aandacht vestigen op de op- 
dracht van algemeen belang van de commissaris, in dienst van de gebruikers 
van de jaarrekening. 

Vóór de AV: 
X communiceer op voorhand om de late ontvangst van opmerkingen vanwege 

de juridische dienst te vermijden. 
X anticipeer op ‘complexe’ discussies in geval van verslag van niet-bevinding, 

indien er geen akkoord is over de jaarrekening (voorbehoud, weigering). 

Tijdens de AV: 
X spits de communicatie toe op punten die interessant zijn voor de 

aanwezigen, zonder het beroepsgeheim te schenden. 

Naleving van de termijnen 
Het commissarisverslag dient te worden afgeleverd binnen de wettelijke 
termijnen. 
Artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
De commissarissen stellen naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig 
schriftelijk verslag op. Met het oog daarop overhandigt het bestuursorgaan 
van de vennootschap hen de nodige stukken, en dit ten minste één maand 
of, bij genoteerde vennootschappen, vijfenveertig dagen vóór de geplande 
datum van de algemene vergadering. 
Indien het bestuursorgaan in gebreke blijft om hen deze stukken binnen de 
wettelijke termijn te overhandigen, stellen de commissarissen een verslag 
van niet-bevinding op, bestemd voor de algemene vergadering van 
aandeelhouders en gericht aan het bestuursorgaan, voor zover zij niet in 
staat zijn om de termijnen na te leven die in onderhavig Wetboek zijn 
voorgeschreven in verband met de terbeschikkingstelling van hun verslag 
van commissaris. 

ESSENTIËLE TOOLS 
 
 

 
Themafiches 

 
Het belang van de certificering voor de onderneming 
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Wat de commissaris wel en niet mag zeggen aan de AV 
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Model voor presentatie van het verslag over de jaarrekening 
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Certificering van de jaarrekening / lijst van de verslagen 

 
ICCI website 

 
Het beroepsgeheim van de commissaris 
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Tool gebaseerd op het Pack Ambassadeur van de CNCC 



 
 
 
 
 
 
 

De controle en de certificering van de jaarrekening  zijn  nooit  een  nutteloze  kost 
voor ondernemers die streven naar transparant beheer: een vennootschap met een 
gecertificeerde jaarrekening biedt een garantie op transparantie en betrouwbaarheid 
aan haar aandeelhouders, haar investeerders en haar bankiers. 

Controle en transparantie zijn meer dan ooit cruciaal voor alle externe stakeholders van 
de onderneming en voor haar werknemers en het management. De certificering van de 
jaarrekening van de entiteiten brengt onbetwistbaar voordelen mee voor degenen die ze 
ontvangen, maar dit nut wordt te vaak miskend. 

HET NUT VAN DE COMMISSARIS 
De onderneming mag van haar commissaris onafhankelijkheid, transparantie en 
vertrouwen verwachten. 

De opdracht van de commissaris is gereglementeerd en van algemeen belang en is gericht 
op de gebruikers van de financiële informatie (aandeelhouders, schuldeisers, leveranciers, 
bankiers, werknemers, enz.), die de financiële toestand van de onderneming moeten 
beoordelen en daartoe moeten kunnen vertrouwen op haar boekhoudkundige en 
financiële documenten. 

CERTIFICERING BIEDT VEILIGHEID EN TOEGEVOEGDE 
WAARDE: 

X  inzake de kwaliteit van de financiële informatie van de onderneming; 

X  inzake het veilig stellen van de relaties met haar partners (commissaris, bron van 
vertrouwen); en 

X  om vooruitgang te boeken en meer bepaald problemen te voorkomen. 

WAT DE COMMUNICATIE BETREFT 
De wettelijke aard van de opdracht van de commissaris, het beroepsgeheim dat hij in acht 
moet nemen en de meldingsplicht zorgen ervoor dat de communicatie naar de 
ondernemingen en hun institutionele omgeving soms delicaat is. 

De frequentie van de ontmoetingen moet uiteraard aansluiten op de kenmerken van 
het mandaat, de context van de opdracht en de verwachtingen en het nieuws van de 
bedrijfsleiders. 

DRIE COMMUNICATIETIJDSTIPPEN WORDEN 
VASTGELEGD TIJDENS DE WETTELIJKE 
CERTIFICERINGSOPDRACHT: 

X  het gesprek tot aanvaarding van de opdracht; 

X  het gesprek voorafgaand aan de uitvoering van de controles; 

X  het gesprek over de controle van de jaarrekening . 

Het verdient aanbeveling dat de bedrijfsleider of financieel directeur gebruik maakt 
van de elementen die de commissaris bij zijn opdracht heeft aangeleverd: 

X  de werkzaamheden van de commissaris gebruiken als hefboom om de 
onderneming te verbeteren (verbetering van de interne 
beheersingsprocedures van de onderneming via de zwakke punten die de 
commissaris in kaart heeft gebracht). 

 
 
 
 
 
 

WAT ONTHOUDEN WE? 
De commissaris draagt via zijn 

aanbevelingen en zijn voorlichting bij tot de 
verbetering van de financiële informatie. 
De commissaris is, net als de klant die hij 
controleert, een ondernemer. Dat statuut 
betekent dat hij de dialoog kan aangaan 

‘als een gelijke’. 

Fase 5 
HET BELANG VAN CERTIFICERING VOOR DE ONDERNEMING 

THEMAFICHE 1 



 
 
 
 
 
 

Er moet absoluut een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie van de 
commissaris tijdens de aandeelhoudersvergadering en die aan het management of 
aan het bestuursorgaan van de onderneming. 

De commissaris moet het beroepsgeheim in acht 
nemen en de entiteit waarvan hij commissaris is 
kan hem hier niet van ontheffen , dat kan 
enkel via wetgeving. 

De opheffing van het beroepsgeheim ten 
aanzien van de 
aandeelhoudersvergadering vloeit voort 
uit de verplichting van de commissaris om 
de uitvoering van zijn opdracht toe te lichten 
in zijn verslag aan de 
aandeelhoudersvergadering. 

LEZING VAN DE VERSLAGEN VAN DE 
COMMISSARISSEN TIJDENS DE AV 

Artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat de 
commissarissen antwoord geven op de vragen die aan hen door de 
belanghebbenden*, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden 
gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. 

Tijdens de algemene vergadering mag de commissaris de verslagen volledig of samen- 
gevat presenteren, onder voorwaarde dat de verstrekte informatie de 
belanghebbenden* in staat stelt om zich met kennis van zaken uit te spreken over de 
jaarrekening. 

De wet- en regelgeving leggen geen specifieke vormvereisten op voor de presentatie van 
de verslagen van de commissaris. Er kan dus worden overwogen om uittreksels uit die 
verslagen te presenteren in de vorm van bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie. ** 
 

INFORMATIE DIE DE COMMISSARIS OP DE AV MAG MEEDELEN 

In zijn verslag aan de algemene vergadering licht de commissaris de uitvoering van zijn 
opdracht toe. In de hoedanigheid wordt hij van zijn beroepsgeheim ontheven om 
informatie over de volgende aspecten te verschaffen: 

X  uitleg over de certificering, de bevindingen, het voorbehoud, de 
oordeelonthouding of de weigering om te certificeren, de 
verantwoording van de beoordelingen; 

X  melden van onregelmatigheden en onjuistheden; 

X  uitleg over de inhoud van de andere verslagen die aan de algemene vergadering 
worden gepresenteerd (ad hoc verslagen). 

Zo kunnen de volgende elementen aan de algemene vergadering worden 
gepresenteerd: 

X  het verloop van de algemene benadering die de commissaris tijdens de controle 
heeft gehanteerd; 

X  de uiteenzetting van de aard en desgevallend van de kalender van bepaalde 
werkzaamheden; 

X  de vermelding van het bestaan van documenten of verslagen die aan het 
management of aan het bestuursorgaan van de vennootschap werden 
overhandigd en/of gepresenteerd. 

De commissaris moet zich bij de presentatie van deze elementen beperken tot het ver- 
melden van het bestaan van de documenten of verslagen, zonder de inhoud ervan te 
onthullen, waardoor hij zijn beroepsgeheim zou schenden als deze informatie geen deel 
uitmaakt van de informatie die hij aan de algemene vergadering mag verstrekken (uitleg 
over de verslagen, melden van onregelmatigheden en onjuistheden). 

Informatie die de commissaris aan het management of het bestuursorgaan van de 
vennootschap heeft meegedeeld en die valt onder het beroepsgeheim ten aanzien van 
de aandeelhouders mag hij in elk geval niet tijdens de aandeelhoudersvergadering 
meedelen. 

Indien een vraag van een aandeelhouder op de vergadering betrekking heeft op een 
vraag om uitleg over elementen in de verslagen van de commissaris mag 
laatstgenoemde de gevraagde uitleg verstrekken. 

 

 

*  houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of 
de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn 
uitgegeven 

** Op de besloten vennootschap en op de coöperatieve vennootschap zijn respectievelijk 
art. 5:91 W.V.V. en art. 6:77 W.V.V. van toepassing. 

 

Fase 5 

WAT DE COMMISSARIS WEL EN NIET MAG 
ZEGGEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING THEMAFICHE 2 

Wat onthouden we? 
De commissaris moet 
volgens zijn vakkundig 

oordeel bepalen op basis 
van de context welke 

informatie die niet door 
het beroepsgeheim is 

gedekt hij wil meedelen in 
welke mate. 



 
 
 
 
 
 
 

De commissaris dient oordeelkundig te handelen en enkel te antwoorden op vragen die 
betrekking hebben op uitleg die verband houdt met de inhoud van zijn verslagen. Hij 
moet er in het bijzonder op letten dat hij zich niet mengt in het beheer, noch een waarde- 
oordeel uitdrukt over de bedrijfsuitoefening bij de entiteit, noch vertrouwelijke 
informatie verstrekt die bijvoorbeeld valt onder het zakengeheim of het briefgeheim 
voor privépost. In de praktijk mag de commissaris alle informatie verstrekken die hij 
nuttig acht zodra de 
vraag die hem werd gesteld betrekking heeft op de inhoud van zijn verslagen. 

Als de gestelde vraag echter geen verband houdt met één van de aan de algemene 
vergadering gerichte verslagen hoeft de commissaris niet te antwoorden. Als een 
aandeelhouder dus een vraag stelt over een geschil, mag de commissaris antwoorden dat 
zijn werkzaamheden een controle van de geschillen omvatten en dat hij zich er in dat 
kader van vergewist heeft dat voor de risico’s van materieel belang voorzieningen 
werden gevormd overeenkomstig de geldende boekhoudkundige beginselen, maar hij 
mag in geen geval informatie geven over een specifiek geschil. In deze omstandigheden 
dient de commissaris eventueel het bestuursorgaan te verzoeken om de gevraagde 
informatie te verstrekken. 

Dit is van toepassing voor alle vragen over een specifiek punt of een losstaand 
element. Daarnaast kan de commissaris erop wijzen dat hij de (eventueel 
geconsolideerde) jaarrekening als geheel certificeert en dat het niet zijn taak is om zich 
uit te spreken over een specifiek element, een post uit de financiële overzichten of een 
specifieke informatie die al dan niet is opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. 

Ook als een belanghebbende aan de commissaris zijn mening vraagt over de kwaliteit 
van de interne beheersing van de onderneming, kan de commissaris vermelden dat hij 
kennis heeft genomen van de elementen van interne beheersing die relevant zijn voor 
zijn controle om de factoren in aanmerking te nemen die kunnen leiden tot risico’s van 
afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening en niet om een oordeel uit te spreken 
over de doeltreffendheid van de interne beheersing. 

Fase 5 

WAT  DE COMMISSARIS WEL EN NIET MAG 
ZEGGEN AAN DE  ALGEMENE VERGADERING 

THEMAFICHE 2 



 
 
 

TECHNISCHE FICHE 1 
 
 
 

In België geldt het beroepsgeheim voor tal van  beroepen  (gerechtsdeurwaar-  
der, notaris, arts, advocaat,  enz.).  Ook  de  bedrijfsrevisor  is  hieraan  gebonden, 
ongeacht of hij handelt ten persoonlijke titel dan wel als vennoot van een 
onderworpen kantoor. 

DEFINITIE VAN HET BEROEPSGEHEIM 
Het beroepsgeheim moet worden onderscheiden van de terughoudendheids- 
of discretieplicht. Het beroepsgeheim wordt geregeld door het Strafwetboek en 
wordt omschreven als de verplichting voor een beroepsbeoefenaar om geen in- 
formatie te verspreiden waarvan de bekendmaking aan een derde een nadelig 
gevolg zou hebben voor de betrokkene. 

Als de bedrijfsrevisor beschikt over strikt vertrouwelijke informatie die onder het 
zakengeheim valt, moet hij hierover zwijgen. Daarom heeft de wetgever hem een 
rol van vertrouweling of vertrouwenspersoon toegewezen en wordt deze prak- 
tijk strikt gereglementeerd door een wetgevend kader (artikel 86 van de wet van 
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op 
de bedrijfsrevisoren). 

De verplichting om het beroepsgeheim in acht te nemen bevordert de 
vertrouwensrelatie tussen de bedrijfsrevisor en zijn klant. 

Naast de informatie die de bedrijfsleider zelf bekendmaakt, valt alles wat de 
bedrijfsrevisor heeft gezien, vastgesteld, ontdekt, vernomen of bij toeval 
ontdekt in de uitoefening van zijn beroep, zelfs zonder het medeweten van zijn 
klant, onder het beroepsgeheim. 

In bijzondere omstandigheden wordt de bedrijfsrevisor van zijn beroepsgeheim 
ontheven. Hij mag dan bepaalde inlichtingen meedelen op voorwaarde dat een 
wettekst dat uitdrukkelijk bepaalt. 

De opheffing van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor vloeit dus voort uit de 
gecombineerde lezing van meerdere wetteksten (wet van 7 december 2016, 
artikel 458 van het Strafwetboek, Wetboek van vennootschappen, wet ter 
bestrijding van het witwassen van geld, Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
enz.). 

In de gevallen waarin de wetgever informatie die onder het beroepsgeheim valt 
toegankelijk wenste te maken voor de gesprekspartner van de bedrijfsrevisor 
bepaalt de wet dat uitdrukkelijk en staat de wet de bedrijfsrevisor toe om die 
informatie mee te delen of om toegang te verlenen tot zijn werkdossier. 

WELKE RISICO’S LOOPT DE BEDRIJFSREVISOR IN GEVAL 
VAN SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM ? 
Bij een inbreuk op de verplichting om het beroepsgeheim in acht te nemen kan de 
bedrijfsrevisor strafsancties oplopen (artikel 458 van het Strafwetboek). Wanneer 
de onthulling van informatie niet past binnen een door de wet bepaalde situatie, 
wordt het beroepsgeheim geschonden. 

Deze inbreuk op de wet wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 
zes maanden en met een geldboete van 100 tot 500 euro, zonder opdeciemen (x 8 
vanaf 2017) en burgerlijke aansprakelijkheid. 

Het beroepsgeheim is overigens niet beperkt in de tijd en geldt nog na de looptijd 
van de opdracht. 

Fase 5 
HET BEROEPSGEHEIM VAN DE BEDRIJFSREVISOR 
Een garantie op absolute vertrouwelijkheid met zijn klant 

LINKS 
WEBSITE VAN HET IBR 

https://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/vademecum/Pages/ 
default.aspx 

http://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/vademecum/Pages/
http://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/vademecum/Pages/
http://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/vademecum/Pages/
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