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Handleiding Revidocs  

(Februari 2020) 
 

Deze korte handleiding beoogt het doel van de tool Revidocs (Februari 2020) uit te leggen,  de 

omstandigheden te vermelden waarin deze tool kan worden gebruikt en de werking ervan concreet 

uit te leggen.  

 

Wat is Revidocs? 

 

Het ICCI heeft besloten om de bedrijfsrevisoren een gebruiksvriendelijk computerhulpmiddel aan te 

bieden  dat is ontworpen  ter vergemakkelijking van het opstellen van diverse documenten, in het 

Nederlands en het Frans, zoals het commissarisverslag (art. 3:75 WVV) met hetzij een  goedkeurend, 

hetzij een aangepast oordeel, en de opdrachtbrief. 

 

In de eerste fase, gelanceerd in maart 2019, maakte de tool “Revidocs Maart 2019” het mogelijk om voor 

verschillende ondernemingsvormen een commissarisverslag op te stellen waarin een goedkeurend  

oordeel tot uitdrukking werd gebracht.  

 

De versie gelanceerd in februari 2020, houdt rekening met de bepalingen van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. Andere verfijningen van de tool werden aangebracht, zoals de 

mogelijkheid om een aangepast oordeel tot uitdrukking te brengen of de inachtneming van eerste 

controleopdrachten. De sectie “Overige vermeldingen” van het tweede deel van het commissarisverslag 

werd ook uitgebreid. Bovendien laat de nieuwe versie van Revidocs toe om een verslag van niet-

bevinding te genereren.  

 

Op basis van een aantal antwoorden op vooraf gestelde vragen wordt het voorbeeld van 

commissarisverslag automatisch gegenereerd volgens het model opgenomen in het ontwerp van 

bijkomende norm (herziene versie 2020). 

 

Het is belangrijk te benadrukken dat Revidocs slechts een hulpmiddel is bij het opstellen van het verslag 

en dat de gegenereerde teksten slechts als voorbeeld zijn bedoeld. Het is ook essentieel dat de 

bedrijfsrevisor de gegenereerde teksten beoordeelt en controleert op basis van zijn professionele 

deskundigheid. Revidocs geeft bovendien geen voorbeeldtekst voor alle specifieke gevallen die zich 

kunnen voordoen in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening, zodat de voorbeeldtekst 

mogelijkerwijs niet volledig van toepassing is op de concrete situatie. Sommige paragrafen moeten 

daarom mogelijks handmatig ingevuld of, indien nodig, aangepast worden. Voor het gebruik van Revidocs 

wordt verder uitgegaan van een grondige kennis van de geldende normen. 
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Omstandigheden waarin Revidocs Februari 2020 kan worden gebruikt 

 

Zoals hierboven vermeld, is Revidocs enkel gericht op bepaalde specifieke omstandigheden. Het is erg 

belangrijk om kennis te nemen van de veronderstellingen waarin Revidocs Februari 2020 momenteel 

kan worden gebruikt: 

 

1. Het verslag wordt uitgebracht als commissaris belast met de wettelijke controle van de 

jaarrekening, zoals gedefinieerd in artikel 3:55 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen;  

2. Wat de organisaties van openbaar belang betreft, worden enkel beursgenoteerde 

vennootschappen in Revidocs behandeld. Specifieke sectoren worden niet behandeld (bv. 

banken, verzekeringen, ziekenfondsen, ...); 

3. De wettelijke controle betreft de (enkelvoudige) jaarrekening van de entiteit en niet de 

geconsolideerde jaarrekening;  

4. Het verslag wordt uitgebracht door de commissaris op grond van artikel 3:75 van het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen; de door een rechtbank aangeduide bedrijfsrevisor wordt 

niet beoogd; 

5. Het opgesteld verslag houdt rekening met de van toepassing zijnde ISA’s, alsook met het ontwerp 

van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s. Het 

verslag houdt geen rekening met de norm met betrekking tot de contractuele controle van 

KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij 

KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen; 

6. De volgorde van de secties in de gegenereerde voorbeeldteksten is deze aangegeven door het 
ontwerp van de bijkomende norm (herziene versie 2020); 

7. Revidocs houdt geen rekening met een aangepast oordeel over de jaarrekening van het 
voorafgaande boekjaar;  

8. Het gecontroleerde boekjaar is een boekjaar van 12 maanden (dus niet korter of langer); 

 

Zoals vermeld, is Revidocs een tool die bedoeld is te evolueren via toekomstige updates. In deze 

context zal de gebruiker, bij de toepassing ervan, wellicht bepaalde bemerkingen of aanbevelingen 

hebben (inhoud van de voorgestelde voorbeelden, voorstel van bijkomende modellen, enz.). Ter 

verbetering van de volgende versies, kunnen deze ook gedeeld worden op het volgend e-mailadres: 

info@icci.be. 

 

Werking Revidocs 

 

Revidocs stelt onder andere een voorbeeld van commissarisverslag voor, voor de wettelijke controle 

van de jaarrekening gebaseerd op het ontwerp van de bijkomende norm (herzien in 2018). Elk 

antwoord op een vraag genereert een  vooraf in de software opgenomen tekstgedeelte dat verschilt 

naargelang van het gegeven antwoord. Bijvoorbeeld, de eerste gestelde vraag  betreft het type entiteit 

(vennootschap, VZW, IVZW, stichting) waarvoor een commissarisverslag moet worden gegenereerd. 

De volgende vragen hangen af van de gegeven antwoorden.  

 

Aan het eind van elke vragenreeks moeten invoervelden worden ingevuld die het mogelijk zullen 
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maken om de teksten van het voorbeeldverslag op een specifieker en gepersonaliseerder manier aan 

te passen (zoals de naam van de klant, van de bedrijfsrevisor of van het bedrijfsrevisorenkantoor, 

alsook de benoemingsdatum, de afsluitingsdatum van het boekjaar, enz.). Deze gegevens worden dan 

automatisch opgenomen in de gegenereerde voorbeeldtekst. 

  

De gegenereerde voorbeeldtekst kan naar Word worden geëxporteerd en vervolgens naar wens 

worden gewijzigd of aangevuld. De tekstverwerking kan bijgevolg aangepast  worden.  

 

Als de gebruiker de vragen en de erop gegeven antwoorden wil behouden, moet hij de samenvattende 

webpagina, die de vragenreeks volgt, afdrukken. De vragen/antwoorden kunnen niet naar Word 

geëxporteerd worden. 

 

Disclaimer 

 

Revidocs (Februari 2020) is slechts een hulpmiddel bij het opstellen van modelteksten van het 

commissarisverslag. Het gebruik van Revidocs (Februari 2020) doet niet af aan de eigen professionele 

vaktechnische verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor. U dient de inhoud van de gegenereerde 

voorbeeldtekst zorgvuldig te controleren en daar waar nodig aan te passen. 

 

Noch het ICCI, noch het IBR verlenen bijstand met betrekking tot Revidocs. Wij adviseren u echter om 

regelmatig te controleren of het ICCI updates heeft uitgebracht met betrekking tot  Revidocs. Hiervoor 

kunt u de website van het ICCI raadplegen: www.icci.be.  

 

Het ICCI heeft zich ten doel gesteld Revidocs zo betrouwbaar mogelijk te maken en werkt hiervoor 

samen met het IBR. Niettemin zijn noch het ICCI, noch het IBR aansprakelijk voor onjuistheden die in 

Revidocs of in de gegenereerde modelverslagen voorkomen of voor schade die ontstaat door gebruik 

van de modelteksten of Revidocs. 

 

Alle informatie die tijdelijk in Revidocs wordt verwerkt voorafgaand aan het exporteren van het verslag 

naar MS-Word, wordt beschermd door de wettelijke bepalingen van de GDPR (General Data Protection 

Regulation).  

http://www.icci.be/

