
Opgericht bij wet van 22 juli 1953
Bd. Emile Jacqmainlaan 135/1  – 1000 Bruxelles - Brussel - info@ibr-ire.be – www.ibr-ire.be

Instituut van de Bedrijfrevisoren
Koninklijk Instituut

De bedrijfsrevisor, 
uw partner in een 
veranderende wereld

Duurzame  
ontwikkeling

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Attesteren van financiële  
en niet-financiële informatie

Corporate  
governance



De reacties op de  financiële crisis  hebben 
aangetoond dat traditionele financiële 
informatie niet meer voldoet aan de ver-
wachtingen van de stakeholders,  of het 
nu cliënten betreft, werknemers, leve-
ranciers, aandeelhouders, vertegenwoor-
digers van maatschappelijke belangen, 
openbare instanties, de overheid, enz. In 
een complexe en onzekere economische 

context zoeken zij informatie die hen in 
staat stelt de duurzame prestaties van  
uw organisatie in ruime zin te beoordelen, 
onder meer duurzame ontwikkeling, 
doeltreffendheid van deugdelijk bestuur, 
naleving van de contractuele bepalingen 
en verplichtingen inzake subsidies, toe-
komstperspectieven en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid…

Traditionele financiële informatie is ge-
baseerd op wet- en regelgeving. Niet-fi-
nanciële informatie is  evolutief en soms 
complex, wordt vaak op vrijwillige basis 
verstrekt en wordt  in veel mindere mate 
omkaderd. Zij is echter van cruciaal belang 
voor de kwalitatieve beoordeling en voor 

het verkrijgen van een totaalbeeld van 
de prestaties van een organisatie (dus 
niet enkel van de financiële toestand). 

Hoe kunnen de gebruikers van deze 
informatie  haar kwaliteit en betrouw-
baarheid beoordelen?

De dagelijkse werkzaamheden van de 
bedrijfsrevisor bestaan uit het evalueren 
van en het geven van zijn oordeel over de 
kwaliteit van (niet-)financiële  informatie 
verstrekt door diverse actoren van het 
bedrijfsleven. De bedrijfsrevisor heeft 
immers een unieke deskundigheid opge-
bouwd die hem in staat stelt om in alle 
onafhankelijkheid een oordeel te geven 
over de kwaliteit van niet-financiële 
informatie en haar betrouwbaarheid of 
over de wijze waarop zij werd opgesteld. 

De bedrijfsrevisor hanteert internationaal 
erkende werkmethoden die specifiek zijn 
aangepast aan de analyse van niet-finan-

ciële informatie. Dit vormt een waar-
borg voor de kwaliteit van de verrichte 
werkzaamheden en stelt de gebruikers 
van deze informatie in staat om, op 
doorzichtige wijze, inzicht te verwerven 
in de uitgevoerde werkzaamheden alsook 
in de zekerheid die wordt verschaft over 
de grenzen heen. 

De ruime ervaring van de bedrijfsrevisor 
maakt van hem de aangewezen partner 
om u te helpen bij het opzetten van sys-
temen voor het uitwerken en verspreiden 
van relevante niet-financiële informatie 
die voldoet aan de verwachtingen van 
uw stakeholders.

Is de communicatie naar uw stakeholders  
toe relevant?

Hoe geloofwaardig is  
de informatie?

De bedrijfsrevisor,  
de aangewezen partner

DOOR EEN BEROEP TE DOEN OP EEN ONAFHANKELIJKE 
BEDRIJFSREVISOR KAN EEN OBJECTIEF STANDPUNT WORDEN 
VERKREGEN EN KAN DIT VERSLAG GELOOFWAARDIG EN 
LEGITIEM WORDEN GEMAAKT
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Toenemende behoeften en 
verwachtingen

Sinds meer dan een decennium is er een 
exponentiële toename van de verwach-
tingen en behoeften van stakeholders 
op het vlak van de betrokkenheid van 
ondernemingen en organisaties ten aan-
zien van het milieu, het maatschappelijk 
kapitaal en de samenleving in de bre-
dere betekenis. Tegelijkertijd staat het 
belang van duurzame ontwikkeling en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
steeds meer centraal in de door de on-
dernemingen uitgewerkte strategieën.

Tot op heden legt geen enkele regelgeving 
in België de openbaarmaking op van een 
verslag inzake duurzame ontwikkeling en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Niettegenstaande voorziet het Wetboek 
van vennootschappen  dat de analyse 
van het jaarverslag van de onderneming, 
indien noodzakelijk voor een goed begrip 
van diens ontwikkeling, diens resultaten of 
diens positie, naast financiële ook essen-
tiële niet-financiële prestatie-indicatoren 
kan omvatten die betrekking hebben 
op de specifieke bedrijfsactiviteit, met 
inbegrip van informatie betreffende 
milieu- en personeelsaangelegenheden. 
In de praktijk wordt echter vastgesteld  
dat handelsondernemingen hiermee 
nauwelijks rekening houden. Communi-
ceren over financiële en niet-financiële 
verplichtingen en prestaties maakt het 
nochtans mogelijk om een vertrouwens-
relatie op te bouwen, om de steun van 
de betrokkenen te verkrijgen en om de 
verwachtingen van de stakeholders in 
te lossen. 

Het is dus fundamenteel voor een orga-
nisatie om kwaliteitsvolle informatie te 
kunnen verstrekken, om onderwerpen 
aan te snijden die inspelen op de ver-
wachtingen van de stakeholders en om 
aan te tonen dat het verslag de dagelijkse 
praktijk van de organisatie weergeeft. 
Indien de onderneming doelstelstellingen 

aankondigt, zoals de beperking van de 
CO2-uitstoot, is het overigens ook wen-
selijk om aan te tonen in welke mate deze 
doelstellingen kunnen worden bereikt.  

Een grotere transparantie  
en geloofwaardigheid

Door de mate van zekerheid die hij kan 
verschaffen over het verslag inzake 
duurzame ontwikkeling en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van een 
organisatie, is de bedrijfsrevisor een 
bevoorrechte partner in de kwalitatieve 
benadering met betrekking tot dergelijk 
verslag. Door een beroep te doen op een 
onafhankelijke bedrijfsrevisor kan een 
objectief standpunt worden verkregen en 
kan dit verslag geloofwaardig en legitiem 
worden gemaakt. Zijn assurance-verslag 
zal het vertrouwen van de betrokken 
partijen in de kwaliteit van de aan hen 
verstrekte informatie kunnen vergro-
ten. Zo kunnen de interne of externe 
stakeholders met kennis van zaken een 
oordeel vormen, beslissingen nemen 
en maatregelen treffen. Met andere 
woorden, het verslag van de bedrijfs-
revisor draagt bij tot het vergroten van 
de waarde en de aantrekkelijkheid van 
de onderneming. Door zijn kennis van 
de organisatie en zijn rol als deskundige 
voegt de bedrijfsrevisor waarde toe aan 
het proces van duurzame ontwikkeling 
en maakt hij het mogelijk om zwakke 
punten om te zetten in kansen.

Duurzame ontwikkeling en  
maatschappelijke verantwoordelijkheid

«DE BEDRIJFSREVISOR 
HANTEERT 
INTERNATIONAAL 
ERKENDE 
WERKMETHODEN 
DIE SPECIFIEK ZIJN 
AANGEPAST AAN 
DE ANALYSE VAN 
NIET-FINANCIËLE 
INFORMATIE. DIT 
VORMT EEN WAARBORG 
VOOR DE KWALITEIT 
VAN DE VERRICHTE 
WERKZAAMHEDEN »
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Zakelijke en contractuele betrekkingen 
worden steeds complexer. Aangezien 
organisaties steeds meer de neiging 
hebben om zich te concentreren op 
hun kernactiviteiten en daarom hun 
niet-kernactiviteiten of transactionele 
activiteiten uitbesteden, raken andere 
actoren betrokken bij aanbestedingen. 
Uw organisatie kan geconfronteerd wor-
den met een toenemende diversiteit 
aan  overeenkomsten en de hieraan 
verbonden risico’s: 

•  Op welke wijze verschaft (of ver-
krijgt) u zekerheid dat de ontvangen 
(of toegekende) subsidie werd besteed 
overeenkomstig de criteria van de 
subsidieovereenkomst?

•  Bent u zeker dat uw partner van de 
toeleveringsketen voldoet aan uw 
vereisten en normen zoals vermeld in 
de onderliggende overeenkomsten?

•  Over welke informatie beschikt u om u 
ervan te vergewissen dat de grondslag 
voor de berekening van de aan u ver-
schuldigde  royalty’s juist is?

•  Op welke wijze verschaft u zekerheid 
aan belastingdiensten of bestuurders 
van plaatselijke entiteiten of aan andere 
stakeholders omtrent het feit dat de 
inhoud van de overeenkomsten tussen 
verbonden partijen correct werd uitge-
voerd (bijvoorbeeld met betrekking tot 
de beheerskosten die door een centrale 
entiteit aan diverse lokale entiteiten in 
rekening worden gebracht)?

•  Op welke wijze verschaft u zekerheid 
aan uw werknemers dat de grondslag 
voor de berekening van bonussen, 
overeenkomstig de collectieve arbeids-
overeenkomsten, geschikt is?

•  Hoe weet u als toezichthoudende in-
stantie dat de aangegeven grondslag 
voor een heffing volledig en nauw-
keurig is?

De kwaliteit van elke beslissing hangt 
hoofdzakelijk af van geloofwaardige 
en betrouwbare informatiestromen en 
doelmatige processen die deze informatie 
genereren.

Op grond van zijn kennis en inzicht in de 
organisatie en haar systemen en proces-
sen die de contractuele voorwaarden 
regelen, alsook van zijn inzicht in de 
economische rechtvaardiging en de ge-
volgen van contractuele overeenkomsten, 
verkeert de bedrijfsrevisor in de beste 
positie om zich ervan te vergewissen dat 
de contractuele voorwaarden werden 
nageleefd. Door zijn onafhankelijkheid en 
door het hanteren van een internationaal 
erkende methodologie, draagt de door 
de bedrijfsrevisor verschafte zekerheid 
bij tot het vergroten van de waarde van 
de informatie, in het belang van uw 
organisatie of onderneming.

Contractuele  betrekkingen: een nieuw terrein  
van complexiteit en verantwoordingsplicht

Meer info ? Contacteer ons !
Uw bedrijfsrevisor :

Institut des Réviseurs d’Entreprises – Instituut van de Bedrijfrevisoren
Bd. Emile Jacqmainlaan 135/1  - 1000 Bruxelles - Brussel
02 512 51 36 
www.ibr-ire.be
info@ibr-ire.be


