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Disclaimer
Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te 
zorgen. Niettemin zijn het NIVRA en de NOvAA niet aansprakelijk voor onjuistheden die eventueel in deze 
uitgave voorkomen.



3Controleverklaringen, heldere taal

Inleiding

Vanaf 15 december 2010 is de term ‘accountantsverklaring’ passé en moeten nieuwe 

voorbeeldteksten worden gehanteerd als uitkomst van een uitgevoerde controleopdracht. 

Vanaf die datum geldt ook een nieuwe term: controleverklaring. Deze aanpassingen zijn 

het gevolg van de nieuwe Nederlandse Controlestandaarden. 

Vraag en antwoordrubriek over de nieuwe teksten
Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal vragen. De vragen en antwoorden zijn bedoeld voor ac-
countants, maar kunnen natuurlijk ook met klanten worden gedeeld.

1 Waarom een nieuwe verklaring? 
De in Nederland geldende Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (Standaarden) zijn ge-
baseerd op de International Standards on Auditing (ISAs) zoals uitgegeven door de International Auditing 
& Assurance Standards Board (IAASB) van de International Federation of Accountants (IFAC). In 2009 
zijn de ISAs als gevolg van het Clarity-project grondig herzien en de vertaling ervan is als herziene Stan-
daarden begin april 2010 gepubliceerd. Door de wijziging van met name Standaard 700 diende ook de 
Nederlandse tekst van de accountantsverklaring (thans ‘controleverklaring’) te worden aangepast. 

2 Waarom heet de accountantsverklaring nu ‘controleverklaring’? 
De term controleverklaring als resultaat van een controleopdracht is duidelijker. Vooral wanneer deze 
wordt afgezet tegen  de overige verklaringen van een accountant: de beoordelingsverklaring en de samen-
stellingsverklaring als uitkomst van een beoordelingsopdracht respectievelijk samenstellingsopdracht. De 
aanduiding ‘controleverklaring’ in plaats van ‘accountantsverklaring’ geeft duidelijker weer dat het gaat 
om het product, als uitkomst van een uitgevoerde controleopdracht. 

3 Vanaf wanneer is de nieuwe tekst van de controleverklaring van toepassing?  
Met ingang van 15 december 2010. Er is sprake van een ‘big bang’-scenario: alle controleverklaringen 
die worden afgegeven op of na 15 december 2010 volgen het nieuwe stramien van Standaard 700, on-
geacht het boekjaar waarop de (jaarrekening)controle zich richt. Dit ‘big bang’-scenario is bedoeld om 
niet tegelijkertijd verschillende versies van het model van de controleverklaring te laten circuleren. Dus 
een controleverklaring die wordt afgegeven op 3 januari 2011 over een jaarrekening 2009 volgt de nieuwe 
voorbeeldteksten, die zijn gebaseerd op het stramien van standaard 700. 

4 De wet vraagt om een accountantsverklaring. Kan ik nu toch een controleverklaring afgeven?  
Het wijzigen van de term ‘accountantsverklaring’ in de term ‘controleverklaring’ doet inhoudelijk niets af 
aan de essentie van de opdracht die de accountant uitvoert en de mate van zekerheid die hij als uitkomst 
van die werkzaamheden verstrekt. Er kan dus gewoon een controleverklaring worden afgegeven. 

5 Welke betekenis heeft de term ‘accountantsverklaring’ vanaf 15 december 2010? 
Vanaf 15 december 2010 is de accountantsverklaring, binnen de context van de Nederlandse controlestan-
daarden, eenvoudig ‘een verklaring van de accountant’ waaronder alle verklaringen van een accountant kun-
nen worden geschaard, bijvoorbeeld de controleverklaring, beoordelingsverklaring of samenstelverklaring. 

6 Zijn de voorbeeldteksten voor bijzondere controleopdrachten (Standaarden 800 t/m 810)  
 ook aangepast? 
Ja, Standaard 800 schrijft voor dat de accountant bij het vormen van een oordeel en het rapporteren over 
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financiële overzichten voor bijzondere doeleinden, de vereisten zoals omschreven in Standaard 700 dient 
toe te passen.  
In de oude Standaard 800 werden weliswaar een aantal verplichte onderdelen van de rapportage ge-
noemd, maar deze waren beperkter van aard en daarbij behoefde het stramien van Standaard 700 niet te 
worden gevolgd.

In de nieuwe HRA deel 3 Voorbeeldteksten is standaard 800 vervangen door 800-810 en zijn de teksten 
voor bijzondere controleopdrachten opgenomen die qua stramien overeenkomen met die van Standaard 
700-voorbeeldteksten. * 

7 Gelden er ook nieuwe voorbeeldteksten voor beoordelings- en samenstellingsverklaringen? 
De voorbeeldteksten voor beoordelings- en samenstellingsverklaringen wijzigen marginaal, omdat de op 
deze opdrachten betrekking hebbende Standaarden  niet zijn gewijzigd. In verband met de consistentie 
zijn enkele taalkundige aanpassingen doorgevoerd. *

Aanpassingen voorbeeldteksten controleverklaringen  

8 Waarom is ‘onafhankelijke accountant’ toegevoegd aan het opschrift van de controleverklaring? 
Standaard 700 schrijft voor dat de controleverklaring een titel heeft die duidelijk aangeeft dat het een ver-
klaring is van een onafhankelijke accountant. Zodoende wordt bevestigd dat de accountant alle relevante 
ethische voorschriften heeft nageleefd met betrekking tot onafhankelijkheid. Hiermee onderscheidt de 
controleverklaring van de onafhankelijke accountant zich van verklaringen die door anderen dan accoun-
tants zijn afgegeven. Internationaal is het al jaren gebruikelijk om in het opschrift van de accountantsver-
klaring te verwijzen naar de onafhankelijke positie van de accountant. 

9 Waarom is de omschrijving van de verantwoordelijkheid van het bestuur in de verklaring aangepast  
 en is hierdoor de verantwoordelijkheid van het bestuur gewijzigd? 
In Standaard 700 is de tekst over de verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit op een andere 
manier verwoord dan voorheen. Als gevolg hiervan is de passage over de verantwoordelijkheid van het 
bestuur aangepast in de tekst van de controleverklaring.  
Primair gaat het hier om consistentie qua taalgebruik. Dit betekent niet dat de verantwoordelijkheid van het 
bestuur voor de jaarrekening is gewijzigd of dat accountants daar nu een andere opvatting over hebben. 

10 Waarom is in de paragraaf over de verantwoordelijkheid van het bestuur ‘het in Nederland  
 geldende’ toegevoegd bij de verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek? 
Indien een entiteit rapporteert volgens een ander financieel verslaggevingsstelsel dan de International 
Financial Reporting Standards (IFRSs) of de International Public Sector Accounting Standards (IPSASs), 
dient volgens ISA 700 in het oordeel van de accountant het rechtsgebied van oorsprong van het van toe-
passing zijnde financiële verslaggevingsstelsel te worden aangeduid. Voor de Nederlandse situatie is  
Titel 9 Boek 2 BW toegevoegd aan de hiervoor genoemde twee verslaggevingsstelsels. De toevoeging 
‘het in Nederland geldende’ is in de nationale context niet echt nodig, maar komt de duidelijkheid in het 
internationale verkeer wel ten goede. 

11 Waarom is in de paragraaf over de verantwoordelijkheid van de accountant bij ‘Nederlands recht’   
 toegevoegd: ‘waaronder de Nederlandse controlestandaarden’? 
De tekst ‘waaronder de Nederlandse controlestandaarden’ is toegevoegd om richting het maatschap-
pelijk verkeer duidelijker aan te geven dat de accountant bij de uitvoering van zijn opdracht niet alleen de 
wet, maar ook de door zijn beroepsorganisaties voorgeschreven controlestandaarden heeft toegepast. 
De toevoeging ‘Nederlandse’ wordt gehanteerd om aan te geven uit welk land die controlestandaarden 
afkomstig zijn. 
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12 Kan in de controleverklaring ook worden vermeld dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming  
 met de International Standards on Auditing (ISAs)? 
Ja, dat kan. Zeker in het internationale verkeer kan dat gewenst zijn. De verwijzing naar alleen de ISAs 
zou doorgaans tekort door de bocht zijn. De verwijzing naar Nederlands recht en de Nederlandse con-
trolestandaarden blijft gehandhaafd, desgewenst kan daar wel een verwijzing naar de ISA’s aan worden 
toegevoegd. De spelregels hiervoor zijn na te lezen in alinea 44 van Standaard 700. 

13 Indien de opdracht een vrijwillige controle betreft, moet dan ook verwezen worden naar de  
 ‘Nederlandse controlestandaarden’? 
Ja, bij een vrijwillige controle moet worden verwezen naar de ’Nederlandse controlestandaarden’ omdat 
deze ook bij een vrijwillige controle onverkort van toepassing zijn. Dit vloeit voort uit de Verordening ge-
dragscode waarin is opgenomen dat de accountant bij het verlenen van een professionele dienst zorgvul-
dig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften 
handelt. 

14 Wat is een ‘Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden’?  
Op basis van Standaard 706 wordt een ‘Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden’ in de controle-
verklaring opgenomen indien de accountant een aangelegenheid wil of dient te benadrukken die, naar zijn 
oordeel, fundamenteel is voor het begrip van de gebruikers van de financiële overzichten. Een paragraaf 
ter benadrukking van aangelegenheden kan slechts worden opgenomen wanneer de aangelegenheid ook 
in het financiële overzicht is weergegeven of toegelicht. 
 
In de oude voorbeeldteksten werd een dergelijke paragraaf aangeduid met ‘toelichtende paragraaf’, de 
nieuwe titel geeft echter het doel van de paragraaf beter aan. 
 
Standaard 706 spitst de koptekst van de ‘Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden’ toe op de spe-
cifieke situatie. Dit biedt de accountant de mogelijkheid om in de controleverklaring de aard van de aan-
gelegenheid concreter dan voorheen te benoemen. In de voorbeeldteksten zijn enkele praktijkvoorbeelden 
opgenomen waarbij de aanduiding is toegespitst op de aard van de desbetreffende aangelegenheid: 
• bij een onzekerheid in de financiële overzichten:  
 ‘Benadrukking van een onzekerheid in de jaarrekening vanwege een rechtszaak; of
• bij een onzekerheid van materieel belang over de continuïteit:  
 ‘Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit’.

15 Wat is een ‘paragraaf inzake overige aangelegenheden’? 
Zoals in Standaard 706 opgenomen, kan de accountant een paragraaf inzake overige aangelegenheden in 
de controleverklaring opnemen om over een andere aangelegenheid te communiceren dan welke in het 
financiële overzicht is weergegeven of toegelicht. Een paragraaf inzake overige aangelegenheden heeft 
dus een andere context dan een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan 
een uitleg over het specifieke doel van een verklaring. 

16 Moet een accountant de informatie die ontbreekt in de toelichting alsnog opnemen in de  
 controleverklaring?  
Ja, op basis van Standaard 705 alinea 19c moet de accountant belangrijke informatie die ontbreekt in de 
toelichting doorgaans alsnog vermelden in zijn controleverklaring. Uiteraard moet de accountant zijn 
uitspraken kunnen onderbouwen met controle-informatie. Dit is in lijn met andere bedenkingen tegen de 
jaarrekening (bijvoorbeeld getalsmatige fouten) waarbij het reeds gebruikelijk is dat in de bevindingenpa-
ragraaf de kwantitatieve impact wordt vermeld. Vanzelfsprekend moet dit ook passen binnen de ruimte 
die de relevante wet- en regelgeving daarvoor biedt. 
 
Omdat elke situatie verschilt, is het verstandig te bezien of in individuele gevallen aanleiding bestaat juri-
disch advies in te winnen over de uitwerking van deze verplichting. 
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17 De verklaring inzake het oordeel over het jaarverslag is gewijzigd. Moet de accountant nu andere   
 werkzaamheden uitvoeren?
Uit Titel 9 Boek 2 BW volgt dat de accountant moet nagaan of de jaarrekening aan de bij en krachtens de 
wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voor zover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig 
deze titel is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de in artikel 392 lid 1, onderdelen b tot 
en met h1 vereiste gegevens zijn toegevoegd. De verantwoordelijkheden, alsmede de aard en omvang van 
de werkzaamheden die de accountant uitvoert ten aanzien van het jaarverslag zijn door de nieuwe tekst van 
de controleverklaring niet gewijzigd. Wel is het moment aangegrepen om de tekst van de verklaring aan te 
laten sluiten op de eisen die de wet in het kader van onze werkzaamheden ten aanzien van het jaarverslag 
stelt.  

Gevolgen voor opdrachtbevestiging en schriftelijke bevestiging management

18 Komen er ook nieuwe voorbeeldbrieven voor de opdrachtbevestiging en voor de schriftelijke  
 bevestiging van het management (Letter of Representation)? * 
Als gevolg van de nieuwe Standaarden zullen ook de teksten van de opdrachtbevestiging en de schrifte-
lijke bevestiging van het management wijzigen.  
De tekst van de opdrachtbevestiging wijzigt omdat Standaard 210 een aantal inhoudelijke vereisten stelt 
ten aanzien van de inhoud van de opdrachtbevestiging. Ook de tekst van de schriftelijke bevestiging 
wijzigt als gevolg van de in Standaard 580 genoemde vereisten die in de bevestiging moeten worden 
opgenomen. Daarnaast sluit de terminologie inzake de verantwoordelijkheid van het bestuur volgens de 
opdrachtbevestiging en de bevestiging van het management aan bij de terminologie in de controleverkla-
ring. 

Wanneer reeds een oude opdrachtbevestiging voor de controle van de jaarrekening 2010 is  
 verstuurd, moet dan alsnog een nieuwe opdrachtbevestiging worden verstuurd? * 
Er hoeft geen nieuwe opdrachtbevestiging verstuurd te worden voor controleopdrachten eindigend op of 
na 15 december 2010 als deze al, op basis van de oude voorbeeldteksten, aan de klant is verstuurd.   
De vereisten zoals opgenomen in Standaard 210 alinea’s 6 en 10 zijn weliswaar anders verwoord, de 
intentie is hetzelfde. Zo vereist bijvoorbeeld alinea 6 iiic van Standaard 210 dat de accountant de instem-
ming van het management verkrijgt dat het zijn verantwoordelijkheid erkent en begrijpt dat het onbeperk-
te toegang verschaft bij personen binnen de entiteit. De huidige opdrachtbevestiging spreekt over ‘erop 
vertrouwen dat’. Ondanks dat de strekking van de bewoording minder strikt lijkt, kan ervan uit worden 
gegaan dat de intentie van het management in beide bevestigingen hetzelfde is. 
 
 
* NB: In de week van 15 oktober 2010 publiceren NIVRA en NOvAA ruim 125 voorbeelden van de controleverklaring  

bij de jaarrekening. In de daarop volgende weken volgen meer voorbeelden, waaronder die van bijzondere opdrachten.

1 In artikel 393 lid 3 onder e, wordt thans nog gesproken over ‘artikel 392 lid 1, onder b t/m g’. Dit is een fout in de wet, die 
er in geslopen is toen in artikel 392 lid 1, onderdeel f, is tussengevoegd. Het wetsvoorstel Invoeringswet Flexibilisering BV-recht 
(32.426) voorziet in herstel van deze fout. In de voorbeeldtekst van de verklaringen is daarmee reeds rekening gehouden. 






