
CONTROLEOPDRACHT BEOORDELINGSOPDRACHT OVERIGE ASSURANCE-OPDRACHTEN AANVERWANTE DIENSTEN

OVEREENGEKOMEN SPECIFIEKE 
WERKZAAMHEDEN 

SAMENSTELLINGSOPDRACHTEN

Naast de specifieke 
NBO’s, in voor
komend geval: 
Internationaal 

referentiekader 

Internationale controlestandaarden

(International Standards 
on Auditing – ISA)

Internationale standaarden voor 
beoordelingsopdrachten

(International Standards on Review 
Engagement – ISRE)

Internationale standaarden voor 
 assurance-opdrachten

(International Standards 
on Assurance Engagement – ISAE)

Meer bepaald ISAE 3402 Assurance Report on 
Controls at a Service Organization & ISAE 3420 

Assurance Engagements to Report on the 
Compilation of Pro Forma Financial Information 

Included in a Prospectus

Internationale standaarden voor aanverwante diensten

International Standards on Related Services – ISRS) 

ISRS 4400
Overeengekomen specifieke werk

zaamheden

ISRS 4410 
Samenstelling

Toepassing in 
België

Norm inzake de toepassing van de ISA's/3 > verplichte toepassing in België 
van de internationale standaarden ISA en ISRE

Er is geen verplichte internationale standaard in België, maar het is raadzaam om te verwijzen 
naar de internationale standaarden/4

Opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoor 
deling vereist? 

(ISQC 1)

Ja
(voor de beursgenoteerde 
 vennootschappen en voor 
de entiteiten opgenomen 

in de beleidslijnen van het bedrijfs
revisorenkantoor)

Ja 
(de entiteiten opgenomen in 

de beleidslijnen van het bedrijfs
revisorenkantoor)

Nee 
(ISQC 1 is in België niet van toepassing op de 
overige assuranceopdrachten, maar indien 

ISAE 3000 wordt toegepast, moet het bedrijfsre
visorenkantoor onderworpen zijn aan vereisten 

die minstens even stringent zijn als ISQC1) 

Nee
(ISQC 1 is in België niet van toepassing op de aanverwante diensten, maar indien 

ISRS 4410 wordt toegepast in het kader van een samenstellingsopdracht, moet het 
bedrijfsrevisorenkantoor onderworpen zijn aan vereisten die minstens even 

stringent zijn als ISQC 1)

Soort informatie Historische financiële informatie Nietfinanciële informatie
Niethistorische financiële informatie

(types: geïntegreerd verslag, prestatie 
indicatoren, of het proces om een geïntegreerd 

verslag op te stellen)

Financiële informatie 
(In voorkomend geval: nietfinanciële 
informatie indien voldoende kennis)

Historische financiële informatie 
(In voorkomend geval: informatie 
andere dan historische financiële 

informatie of nietfinanciële informatie)

Mate van zekerheid Redelijke mate van zekerheid Beperkte mate van zekerheid Redelijke of beperkte mate van zekerheid Geen enkele mate van zekerheid

Aard van de werk
zaamheden

Risicoinschatting en werkzaamheden 
uitgevoerd om in te spelen op de 
geïdentificeerde risico’s of op de 
afwijkingen van materieel belang

Hoofdzakelijk verzoeken om 
 inlichtingen en analyses 

Redelijke mate van 
zekerheid: 

 risicoinschatting en 
werkzaamheden 
uitgevoerd om  

in te spelen op de 
geïdentificeerde 
risico’s of op de 
 afwijkingen van 

 materieel belang

Beperkte mate van 
zekerheid:

hoofdzakelijk 
 verzoeken 

om  inlichtingen  
en analyses

Vormt de basis voor het verslag van 
feitelijke bevindingen

Bijstand van het management bij het 
opstellen en het voorstellen van de 

financiële informatie

VERGELIJKING TUSSEN DE OPDRACHTEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR/1

Controleopdrachten, beoordelingsopdrachten, overige assurance-opdrachten en aanverwante diensten/2 

1/ De “andere opdrachten”, waarvan de voorwaarden moeten worden bepaald tussen de partijen, zijn niet opgenomen in onderhavige vergelijking.  

2/ Bronnen : – (Herziene) ISAE 3000, § 46L, 47L, 48L en 49L voor de beperkte mate van zekerheid en § 46R, 47R, 48R en 49R voor de redelijke mate van zekerheid, alsook ISRS 4400 en ISRS 4410.
 – Leidraad voor beoordelingsopdrachten, IFAC, Werkgroep SME/SMP, 2016  http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFACSMPCGuidetoReviewEngagements.pdf
 – Discussion Paper, Supporting Credibility and Trust in Emerging Forms of External Reporting: http://www.ifac.org/publicationsresources/discussionpapersupportingcredibilityandtrustemergingformsexternal 

3/ Er dient te worden opgemerkt dat de ISRE’s bindend zijn ingevolge de norm van 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België, op voorwaarde dat er een vertaling bestaat in twee van de Belgische landstalen, zijnde het Nederlands en het Frans. ISRE 2410 (beoordeling in de hoedanigheid 
van commissaris) is vertaald, maar ISRE 2400 (beoordeling in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of accountant) is echter nog niet vertaald. Bijgevolg moet de bedrijfsrevisor die een beoordelingsopdracht uitvoert, een ISRE toepassen indien deze is vertaald.  Aangezien ISRE 2400 niet is 
vertaald, kan de bedrijfsrevisor deze standaard toepassen op grond van zijn professionele oordeelsvorming. De bedrijfsrevisor is evenwel verplicht te verwijzen naar een referentiekader ook al is de door hem toegepaste standaard niet vertaald en bijgevolg niet verplicht.

4/ De internationale standaarden ISAE en ISRS zijn in België niet van toepassing en zijn dus niet verplicht, maar het is raadzaam om ernaar te verwijzen. 

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/isas/Pages/default.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/isas/Pages/default.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/isas/Pages/default.aspx
http://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-other
http://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-other
http://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017-handbook-international-quality-control-auditing-review-other
http://
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/ISRS 4400 - NL_v4.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Documents/ISRS 4400 - NL_v4.pdf


CONTROLEOPDRACHT BEOORDELINGSOPDRACHT OVERIGE ASSURANCE-OPDRACHTEN AANVERWANTE DIENSTEN

OVEREENGEKOMEN SPECIFIEKE 
WERKZAAMHEDEN 

SAMENSTELLINGSOPDRACHTEN

Inzicht in de 
entiteit? 

Voldoende voor het identificeren en 
inschatten van het risico op een 

 afwijking van materieel belang op het 
niveau van de financiële overzichten 

en van beweringen 

Voldoende om te bepalen in welke 
delen van de financiële overzichten 
het bestaan van een afwijking van 
materieel belang waarschijnlijk is  

Voldoende 
a voor het identificeren en inschatten van het 
risico op een afwijking van materieel belang 

(redelijk)
a of om  te bepalen in welke delen het bestaan 
van een afwijking van materieel belang waar

schijnlijk is (beperkt)

Voldoende voor het verkrijgen 
van onderbouwende informatie  

Voldoende voor het samenstellen 
van de verstrekte informatie 

Opzetten van 
werkzaamheden? 

Plannen en uitvoeren van voldoende 
werkzaamheden om het risico op een 
afwijking van materieel belang in de 
overzichten terug te brengen tot een 

voldoende laag niveau 

a Dekken van alle belangrijke 
 elementen van de financiële 

 overzichten, meer bepaald de te 
verstrekken informatie 

a Zich focussen op de delen van de 
financiële overzichten waar het 
 bestaan van een afwijking van 

 materieel belang waarschijnlijk is

a Indien redelijke mate van zekerheid:
plannen en uitvoeren van voldoende werk

zaamheden om het risico op een afwijking van 
materieel belang in de overzichten terug te 

brengen tot een voldoende laag niveau
a Indien beperkte mate van zekerheid: identifi
ceren van de delen waar het bestaan van een 
afwijking van materieel belang waarschijnlijk is

Uitvoeren van de overeengekomen 
specifieke werkzaamheden en de 

tijdens de werkzaamheden verkregen 
onderbouwende informatie gebruiken 
als basis voor het verslag van feitelijke 

bevindingen

Voldoende voor het samenstellen 
van de verstrekte informatie 

Vereiste 
werkzaamheden? 

a Risicoinschatting 
a Toetsing van interne beheersings

maatregelen/5

a Cijferanalyses 
a Onderbouwende werkzaamheden

a Verzoeken om inlichtingen  
en analyses 

a Aanvullende werkzaamheden die in 
de gegeven omstandigheden nood

zakelijk worden geacht 
 

a Afhankelijk van de aard van de assurance 
opdracht (met een redelijke of beperkte mate 

van zekerheid)
a Toepassen van professionele oordeels

vorming
a Onderbouwende informatie verzamelen in 

functie van de criteria

Verschilt naargelang van hetgeen 
werd overeengekomen (werk
zaamheden met de aard van 

een audit)

Geen specifieke procedure 
 vastgesteld 

Verkrijgen van 
controle

informatie? 

Voldoende en geschikte controle 
informatie die het mogelijk maakt om 
redelijke conclusies te trekken over  

de financiële overzichten 

Voldoende en geschikte controle 
informatie als grondslag voor de 

conclusie over de financiële over
zichten als geheel  

Voldoende en geschikte onderbouwende 
informatie als grondslag voor de conclusie 

Toepassing van professionele oordeelsvorming 
en handhaving van een professioneelkritische 
instelling, meer bepaald met betrekking tot de 

materialiteit, het risico van de opdracht, de 
hoeveelheid en kwaliteit van beschikbare 

onderbouwende informatie

Tijdens de werkzaamheden verkregen 
onderbouwende informatie als basis 

voor het verslag van feitelijke 
 bevindingen

Geen specifieke procedure 
 vastgesteld 

Nietgecorrigeerde 
afwijkingen? 

Deze afwijkingen accumuleren, de 
invloed ervan evalueren en, indien ze 

als van materieel belang worden 
beschouwd, het management 
 verzoeken om ze te corrigeren 

Deze afwijkingen accumuleren, de 
invloed ervan evalueren en, indien ze 

als van materieel belang worden 
beschouwd, het management 
 verzoeken om ze te corrigeren

Deze afwijkingen accumuleren, de invloed 
ervan evalueren en, indien ze als van materieel 
belang worden beschouwd, het management 

verzoeken om ze te corrigeren

De afwijkingen vermelden Afwijkingen gecorrigeerd in het kader 
van de samenstelling van de financiële 

informatie

Verslag Gestandaardiseerd verslag 
(van 1 of 2 pagina(‘s) zonder details)
Op basis van gestandaardiseerde 

controlewerkzaamheden brengt de 
bedrijfsrevisor (commissaris) een 

positief geformuleerd oordeel tot 
uitdrukking over de financiële over

zichten van de gecontroleerde 
 vennootschap

Verslag met conclusie
Op basis van de analytische be

oordelingen en van gesprekken met 
het management, brengt de bedrijfs
revisor een negatief geformuleerd 

oordeel tot uitdrukking over de 
 financiële overzichten van de  
gecontroleerde vennootschap 

(“Er is niets onder onze aandacht 
gekomen dat ons ertoe aanzet van 

mening te zijn dat…”)

Verslag met conclusie 
Op basis van uitgevoerde werkzaamheden 

brengt de bedrijfsrevisor een (positief of 
negatief geformuleerde) conclusie tot 

uitdrukking over de beschrijving, de definitie 
en, in voorkomend geval, de effectieve werking 

van de interne beheersingsmaatregelen:

a Redelijke mate van zekerheid over 
de  compliance met criteria 

a Beperkte mate van zekerheid over 
de  compliance met criteria 

Verslag van feitelijke bevindingen  
(Contractueel en met beperkte 

 verspreiding)
Op basis van specifieke verzoeken legt 
de bedrijfsrevisor de bevindingen van 
zijn controles vast in een verslag maar 
hij formuleert geen conclusie/oordeel

a Feitelijke bevindingen die voort
vloeien uit de uitvoering van specifieke 

werkzaamheden als basis voor de 
gebruikers om hun eigen conclusies te 

trekken

Samenstellingsverklaring waarin de 
aard van de samenstellingsopdracht 

en de rol en de verantwoordelijk heden 
van de bedrijfsrevisor worden toe

gelicht (en waarin wordt ver duidelijkt 
dat er geen zekerheid wordt verstrekt)

a Bijstand bij het opstellen en het 
voorstellen van informatie

Beschikbaarheid 
van het verslag

Gewoonlijk openbaar beschikbaar 
verslag (mandaat) of beperkte 

 verspreiding (contractuele opdracht)

Gewoonlijk openbaar beschikbaar 
verslag (mandaat) of beperkte vers

preiding (contractuele opdracht)

Openbaar beschikbaar of beperkte verspreiding Het verslag bevat een verklaring 
volgens dewelke het gebruik van het 
verslag beperkt is tot de partijen met 
wie de uit te voeren werkzaamheden 

zijn afgesproken 

Het gebruik van het verslag kan 
 beperkt zijn tot het management en 

tot de met governance belaste 
 personen of het verslag kan openbaar 

worden gemaakt

  5/ Enkel vereist wanneer de risicoinschatting de verwachting omvat dat de interne beheersingsmaatregelen effectief werken of wanneer de gegevensgerichte werkzaamheden op zich het niet mogelijk maken om voldoende en geschikte controleinformatie te verkrijgen.


