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Algemene controlenorm (Besliss. Raad d.d. 30 september 1991)

1.1. Inleiding
Elk door de accountant afgeleverd attest steunt op de onafhankelijke beoordeling die hij
heeft opgedaan ingevolge een passende en daadwerkelijke controle die hij heeft uitgevoerd.
Bij de uitvoering van zijn opdrachten moet de accountant zich laten leiden:
1) door de wettekst die zijn opdracht omschrijft en die de vorm van de controle
bepaalt;
2) door de overeenkomst die de accountant met zijn cliënt heeft afgesloten;
3) door de bijzondere aanbevelingen die uitgaan van het Instituut van de Accountants
en de Belastingconsulenten;
4) door de gespecialiseerde vakliteratuur.

1.2. Verslag
In zijn verslag vermeldt de accountant binnen het kader van welke wettelijke, contractuele en technische grenzen hij zijn opdracht heeft uitgevoerd. Wanneer het gaat om een
opdracht die hem door of krachtens de wet is toevertrouwd mag de accountant geen
enkele contractuele beperking aanvaarden die de opdracht, zoals die door de wet is
omschreven, zou wijzigen of de geest ervan zou veranderen.
Vooraleer een opdracht te aanvaarden moet de accountant er zich van vergewissen:
1) dat hij over de vereiste bekwaamheid en ervaring beschikt om zijn werk tot een
goed einde te brengen;
2) dat hij desgevallend over het vereiste personeel en de nodige werkinstrumenten
beschikt om zijn opdracht te kunnen uitvoeren;
3) dat hij over de nodige tijd beschikt om zijn taak te kunnen afwerken binnen de
gestelde wettelijke of contractuele termijn;
4) dat hij zich noch tegenover zijn cliënt, noch tegenover iemand anders bevindt in
een verband van rechtstreekse of onrechtstreekse ondergeschiktheid die zijn beoordeling zou kunnen beı̈nvloeden.
De accountant voert zijn opdracht uit en stelt zijn besluiten op in een geest van totale
onafhankelijkheid; daarvoor moet hij zijn beste krachten inzetten en desgevallend een
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beroep doen op het advies van confraters of van andere erkende beroepsbeoefenaars,
zonder evenwel zijn gedragslijn door laatstgenoemden te laten beı̈nvloeden.
De accountant dient geen oordeel uit te spreken over de opportuniteit van de beslissingen die aan zijn opdracht ten grondslag liggen. Toch dient hij, met naleving van het
beroepsgeheim waartoe hij gehouden is, erover te waken dat alle betrokken partijen op
correcte wijze voorgelicht worden over de mogelijke gevolgen van de genomen beslissingen, met name wanneer de beslissingen de continuı̈teit van het bedrijf in het gedrang
zouden kunnen brengen.

1.3. Werkschema
Elke opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig een passend werkschema. Dit schema
is een beschrijving van de controlewerkzaamheden die moeten uitgevoerd worden en
aan de hand waarvan het mogelijk moet zijn, binnen normaal voorzienbare grenzen, te
bepalen wanneer en hoe de controlewerkzaamheden zullen kunnen worden uitgevoerd
en hoeveel tijd zij in beslag zullen nemen.
Dit werkschema kan, naarmate zijn opdracht vordert, aangepast worden. De accountant
is verplicht de door hem of door zijn medewerkers uitgevoerde controlewerkzaamheden
schriftelijk en op onuitwisbare wijze op te tekenen of te laten optekenen teneinde er een
spoor van te behouden. Deze werkdocumenten moeten gedurende ten minste 10 jaar
worden bewaard.

1.4. Werkdocumenten
De werkdocumenten moeten zo worden opgesteld dat zij het bewijs kunnen uitmaken
van de omvang en van de aard van de uitgevoerde werkzaamheden en dat zij de
verantwoording bevatten van de conclusies waartoe de controlewerkzaamheden hebben
geleid.
De werkdocumenten omvatten met name:
1) alle gegevens betreffende de juridische en functionele structuur van de onderneming;
2) de uittreksels of afschriften van juridische stukken, overeenkomsten en notulen;
3) het door de controleprogramma’s voorziene werkschema;
4) een nota met de analyse en de waardering van het boekhoudkundig systeem en de
daarmee gepaard gaande interne controles;
5) de analyse van de verrichtingen en van de saldi;
6) de analyse van de belangrijke tendenzen en ratio’s;
7) een nota over de aard, het tijdschema en de omvang van de in uitvoering zijnde
controleprocedures evenals over het resultaat van deze laatste;
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8) het bewijs dat de accountant de door zijn medewerkers uitgevoerde controlewerkzaamheden heeft nagezien en gecontroleerd;
9) de aanwijzing van de persoon die de controleprocedures heeft uitgevoerd en het
ogenblik waarop dit gebeurd is;
10) een afschrift van de met derden uitgewisselde inlichtingen;
11) de afschriften van de brieven of van de nota’s die, met betrekking tot de uitgevoerde controles, aan het bedrijf werden gericht of die met de vertegenwoordigers
van het bedrijf werden besproken, met inbegrip van de brief die de opdracht van
de accountant bevat en de opmerkingen die verband houden met de interne controles;
12) de door de cliënt afgelegde verklaringen;
13) de besluiten waartoe de accountant gekomen is in verband met de belangrijke
punten van de controle met de gekozen oplossing voor of wat er gedaan werd met
de anomalieën die de controleverrichtingen aan het licht mochten gebracht hebben;
14) een afschrift van de financiële informatie evenals van de verslagen waarop de
controle betrekking gehad heeft.
Al deze werkdocumenten behoren uitsluitend toe aan de accountant en zijn gedekt door
het beroepsgeheim.

1.5. Opvolging
Elke accountant die een confrater of een bedrijfsrevisor moet opvolgen moet vooraf met
hem in contact treden. De opvolger mag de werkdocumenten van zijn voorganger
inzien, maar deze laatste mag zijn oorspronkelijke stukken niet uit handen geven.
De accountant beslist in alle onafhankelijkheid, maar hij moet al zijn beroepsbekwaamheid en zijn ervaring aanwenden om een verantwoorde keuze te maken in verband met
de aard en de omvang van de uit te voeren controles evenals in verband met de aan te
wenden technieken; hij moet echter steeds in staat zijn zijn besluiten op een samenhangende manier te kunnen verantwoorden.

1.6. Controles
Bij de vaststelling van zijn keuze moet de accountant:
1) erover waken dat hij een degelijke kennis heeft van het bedrijf en van de werkzaamheden van dit laatste;
2) de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het bedrijf analyseren en
met name nagaan in hoever de in de schoot van het bedrijf uitgevoerde interne
controles betrouwbaar zijn;
3) de moeilijkheid en de kosten van de technieken die normaal dienen te worden
aangewend om zijn opdracht tot een goed einde te brengen niet beschouwen als
alleenstaande criteria welke van die aard zijn dat zij moeten worden afgewezen.
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1.7. Commissie van Toezicht
Elk controleverslag dient schriftelijk en omstandig opgesteld te worden en moet besluiten met de beoordeling die de accountant wettelijk gezien moet formuleren. In zijn
verslag vermeldt de accountant met name op welke wijze hij zijn controle heeft uitgevoerd en of hij van de beheersorganen of van de andere personen die hem gegevens
moeten verschaffen, wel alle vereiste inlichtingen en uitleg heeft ontvangen. De accountant vermeldt tevens in welke mate hij, bij de uitvoering van opdrachten, heeft kunnen
steunen op een administratieve organisatie en een passende en sluitende interne controle. De accountant vermeldt in zijn verslag het eventueel voorbehoud dat hij op
bepaalde punten meent te moeten maken.
Elk verslag dat door een accountant is opgesteld ter uitvoering van een hem door of
krachtens de wet toevertrouwde opdracht moet, in afschrift, aan het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten worden toegezonden opdat dit laatste zijn
confraternele controle zou kunnen uitoefenen. De toezending van genoemd afschrift
moet zo gebeuren dat het beroepsgeheim gevrijwaard wordt.
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