
Enquête uitgebreide controleverklaring bij niet-oob’s 

Momenteel is de uitgebreide controle-verklaring alleen verplicht voor oob’s of andere 
beursgenoteerde entiteiten. Echter voor niet-oob’s bestaat er ook de mogelijkheid om deze 
uitgebreide verklaring vrijwillig toe te passen. Dit kan bij zowel wettelijke als vrijwillige controles.  

Voor alle controleverklaringen geldt nu al het volgende conform Standaard 700:  

• De structuur met het oordeel aan het begin; 
• Een uitgebreide omschrijving van verantwoordelijkheden van de gecontroleerde organisatie 

versus die van de accountant (o.a. ten aanzien van continuïteit); en  
• Uitgebreide standaardteksten die de accountant eventueel in een bijlage kan opnemen of 

waarvoor hij kan verwijzen naar de NBA-website. 

Voor oob’s en andere beursgenoteerde ondernemingen is het verplicht om ook de volgende 
paragrafen toe te voegen (uitgebreide controleverklaring): 

• Materialiteit: de accountant licht de gehanteerde materialiteit toe en de wijze waarop deze 
is bepaald (Zie Standaard 700 paragraaf 29A). 

• Reikwijdte van de groepscontrole: de accountant legt uit hoe hij de controle van de 
groepsonderdelen heeft aangepakt (Zie Standaard 700 paragraaf 29AA). 

• Kernpunten van de controle: de accountant beschrijft de belangrijkste risico’s, welke 
controlewerkzaamheden hij heeft verricht en rapporteert –indien relevant- zijn opmerkingen 
(Zie Standaard 700 paragraaf 30). 

In het kader van de maatregelen voor de niet oob-kantoren is gevraagd om te experimenteren met 
de uitgebreide controleverklaring bij wettelijke controles van niet oob’s en bij vrijwillige controles.  

De NBA wil graag weten of u al heeft geëxperimenteerd met de uitgebreide controleverklaring en als 
dat het geval is wat u ervaringen zijn De NBA heeft hierover een korte enquête opgesteld. Het 
invullen hiervan per kantoor kost u 5 minuten.  

1. Bij welk kantoor bent u werkzaam? 
2. Met hoeveel van uw controlecliënten (niet oob’s) heeft u hierover gesproken? 
3. Heeft u geëxperimenteerd met de uitgebreide controleverklaring? 

Ja (ga door naar vraag 5) 
Nee (ga door naar vraag 4) 
 

4. Waarom heeft u hiermee niet geëxperimenteerd? 
A. Geen toegevoegde waarde 
B. Anders: gaarne nader toelichten 

 
5. Wat is uw ervaring met dit experiment? 

A. De uitgebreide verklaring heeft toegevoegde waarde 
B. De uitgebreide verklaring heeft geen toegevoegde waarde 
 

6. Uw antwoord graag nader toelichten. 
7. Zou de uitgebreide verklaring verplicht moeten zijn voor alle controles? 

A. Ja  
B. Nee, vrijwillige toepassing bij niet-oob’s is voldoende 



C. Alleen voor wettelijke controles  
 

8. Zouden alle onderdelen (materialiteit, reikwijdte van de groepscontrole en 
kernpunten)verplicht moeten zijn? 
A. Ja 
B. Nee, een accountant kan zelf bepalen welke onderdelen hij nuttig vindt. 

 
9. Hoe moeten de Standaarden hierop aangepast worden 

A. Geen aanpassing nodig (vrijwillige keuze bij controles niet-oob’s blijft mogelijk) 
B. Verplichte toepassing van alle onderdelen bij controles niet-oob’s 
C. Verplichte toepassing, maar wel zelf kiezen welke onderdelen afhankelijk van de situatie 
 
 


