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Betreft:  Consultatiedocument uitgebreidere controleverklaring 

 

Beste collega’s, 

 

Graag maak ik gebruik van de uitnodiging om te reageren op het consultatiedocument over de 
uitgebreidere controleverklaring. Deze reactie bestaat uit 3 onderdelen: 
1. Wettelijk kader 
2. Consultatievragen 
3. Overige opmerkingen 
 

1 Wettelijk kader 

1.1 Verklaring over de jaarrekening 
De oordeelparagraaf geeft (cf. de huidige verklaring) aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met IFRS en Titel 9. Dat oordeel is niet alleen strijdig met 5 bepalingen uit Titel 9, 
maar is evenmin toegestaan volgens alinea A8 uit NVCOS 700. Op basis van de wettekst (en 
wetsgeschiedenis) en NVCOS 700 zou hooguit gesproken kunnen worden over overeenstemming met 
IFRS en art. 362 lid 9. Ik verwijs naar mijn beschouwing over deze problematiek die ik als bijlage 1 heb 
opgenomen (afkomstig van mijn website www.everestadvies.nl). 
 
Ik vind het bijzonder om de controleverklaring uit te breiden met (nu nog) onverplichte onderwerpen, 
terwijl de kern van de verklaring (het oordeel) niet voldoet aan wet- en regelgeving. De AFM eist een 
meer professioneel-kritische instelling van accountants, maar ook de Werkgroep Toekomst 
Accountantsberoep heeft het over ‘discipline in de raadpleging en toepassing van actuele controle- en 
overige standaarden’. Beide aspecten zie ik in de oordeelparagraaf onvoldoende terugkomen.   
  

1.2 Verklaring over het jaarverslag en de overige gegevens 
Voor deze verklaring geldt in mindere mate dat deze niet voldoet aan wet- en regelgeving, alhoewel art. 
393 lid 5 sub f (en de EG-richtlijn die eraan ten grondslag ligt) een oordeel van de accountant verlangt, 
en niet spreekt van een vermelding. Evenmin eist art. 393 (en de EG-richtlijn) dat er wordt 
gerapporteerd dat geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Op basis van de parlementaire stukken kan 
deze verklaring kernachtiger (en daarmee duidelijker) worden geformuleerd. Meer details treft u aan in 
mijn beschouwing die als bijlage 2 is opgenomen (afkomstig van mijn website www.everestadvies.nl).  
 
Jammer dat art. 34 uit EG-richtlijn 2013/34 niet al in de verklaring wordt afgedekt, dat had prima gepast 
bij ‘Transparant over de controle’. Dat had bijvoorbeeld gekund door de volgende passage op te nemen: 
‘Wij hebben geen materiële onjuistheden in het jaarverslag vastgesteld in het licht van de tijdens de 
controle verkregen kennis en begrip omtrent de onderneming en haar omgeving’.  
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2 Consultatievragen 

2.1 Ontbrekende onderwerpen 
Gezien de toenemende belangstelling van het maatschappelijk verkeer voor de naleving van wet- 
regelgeving zou de controleverklaring daar afzonderlijk aandacht aan kunnen besteden, en niet slechts 
als onderdeel van de werkzaamheden inzake fraude. 

Ten aanzien van continuïteit zou het overzichtelijker zijn om hiervoor een apart kopje op te nemen, en 
hier de specifieke situatie van de entiteit te beschrijven, alsmede de verantwoordelijkheid van bestuur 
en accountant in die situatie. Nu zijn enkel de algemene verantwoordelijkheden opgenomen, zodat voor 
de gebruiker onduidelijk is of er sprake is van een voornemen tot liquidatie of beëindiging, of 
gebeurtenissen die zorgen voor gerede twijfel over de continuïteitsveronderstelling. 

2.2 Volgorde en kernpunten 
De kernpunten van de controle zouden naar mijn mening direct na de oordeelparagraaf moeten worden 
opgenomen. Ik verwacht dat de interesse van gebruikers met name daar naar uit zal gaan. De 
informatieve waarde van de kernpunten zou overigens toenemen als er ook een deelconclusie per 
kernpunt zou worden opgenomen. 

De teksten over controlestandaarden, onafhankelijkheid, en groepscontrole zullen voor veel 
ondernemingen redelijk vergelijkbaar zijn, en derhalve voor gebruikers relatief minder nieuws bevatten. 

2.3 Materialiteit en groepscontrole 
Ik denk dat het voor gebruikers interessant is te weten wat de gehanteerde materialiteit is. Dat geldt 
ook voor de aard en omvang van uitgevoerde werkzaamheden bij groepsonderdelen.  

2.4 Verwijzingen 
Algemeen: ik denk dat het goed is voor algemene aspecten die niet specifiek op de entiteit betrekking 
hebben, te verwijzen naar een bijlage of de NBA-website. 

Onafhankelijkheid: ik betwijfel of gebruikers zitten te wachten op de vermelding van de onderdelen van 
de onafhankelijkheidsregelgeving in Nederland. Deze kunnen beter in een bijlage worden opgenomen of 
achterwege worden gelaten. Ook de opgenomen afkortingen (ViO, VGBA) zijn niet functioneel, want 
komen niet terug in het vervolg van het stuk. 
 
Materialiteit: de 1e twee zinnen zijn geschikt om in een bijlage op te nemen. Ik denk dat de betekenis 
van de controleverklaring niet wijzigt als besloten zou worden deze passage te schrappen. 

Communicatie met commissarissen: de spelregels voor het opnemen van punten in de verklaring lijken 
me meer iets voor een bijlage of NBA-website. Voor de verklaring voegt dit m.i. onvoldoende toe. 

 

3 Overige opmerkingen 

In bijlage 3 heb ik met behulp van track changes diverse tekstuele suggesties voor de uitgebreidere 
controleverklaring opgenomen. De belangrijkste suggesties betreffen: 
1. Het schrappen van de tussenzin ‘de volgende overzichten over 201X’. Als de EG-richtlijn spreekt 

over ‘financiële overzichten’ in plaats van jaarrekening, dan lijkt het verwarrend om in Nederland 
zowel te spreken over jaarrekening als overzichten, maar de balans geen deel uit te laten maken 
van die overzichten; 

2. De oordeelparagraaf zou actief geformuleerd kunnen worden: ‘Wij zijn van oordeel dat: …’. Dat is 
ook meer in lijn met de stijl van de rest van de controleverklaring. 

3. In de oordeelparagraaf ontbreekt een oordeel over de mutaties in het eigen vermogen, terwijl over 
de andere primaire overzichten wel een afzonderlijk oordeel is opgenomen; 
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4. Een cursief kopje ontbreekt bij de 1e alinea’s van ‘De basis voor ons oordeel’; 
5. De tekst inzake de groepscontrole kan kernachtiger worden geformuleerd; 
6. De inleidende zinnen bij de kernpunten van de controle kunnen kernachtiger worden geformuleerd; 
7. De evaluatie van de jaarrekening valt uiteen in 3 bullets (nr. 3, 5 en 6), waarbij het onderscheid 

tussen de 3 niet helder is. Met name bullet 5 lijkt (deels?) een duplicering van bullet 3 en 6. Ik zou 
verwachten dat bullet 6 als eerste wordt genoemd, gevolgd door 3 en 4. De aard van punt 1 en 2 is 
dermate verschillend van de andere 4 dat ik die als laatste zou opnemen; 

8. Bij de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening (de eerste voldoet slechts aan 
art. 362 lid 9 en de laatste voldoet niet aan IFRS, anders dan de huidige formulering suggereert; zie 
ook paragraaf 1.1). Als de accountant een verklaring geeft over de overige gegevens is het 
consistent om de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de overige gegevens expliciet te 
maken; 

9. De aspecten die met commissarissen zijn gecommuniceerd kunnen korter en meer puntsgewijs 
worden opgenomen. Zie in dit verband ook mijn opmerkingen over de spelregels inzake 
communicatie met commissarissen bij 2.4; 

10. Mijn suggestie voor de verklaring over het jaarverslag en de overige gegevens is opgenomen in 
bijlage 2; 

11. Het kopje benoeming dekt goed de lading van deze feitelijke mededeling. Het is vreemd om deze 
passage als verklaring aan te merken, want dat is het namelijk niet. Daarom kan de tussenkop 
‘Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten’ beter worden 
geschrapt. Die tussenkop voegt evenmin iets toe aan de ‘Verklaring over het jaarverslag en de 
overige gegevens’. Een alternatief zou nog kunnen zijn om deze passage als onderdeel van de 
‘Verantwoordelijkheid van commissarissen’ op te nemen. 

  

Succes met de afronding van dit project en ik hoop dat het uitmondt in een goed geformuleerde 
verklaring die bijdraagt aan een groter vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de onafhankelijke 
accountant. 

 

Tot het geven van een nadere toelichting ben ik gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Namens Everest Advies 

 

G.-P. den Hollander RA 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Controleverklaring bij IFRS-jaarrekening is strijdig met Titel 9 en NVCOS 700 
2. Nieuwe verklaring bij het jaarverslag krijgt een zesje, maar nog lang geen 9! 
3. Tekstuele suggesties 
 


