
DE BEDRIJFSREVISOR: 
EEN VERTROUWENS
PARTNER VOOR 
IEDEREEN



Of je nu ondernemer, bestuurder in een 
vennootschap of een vzw, KMO’er of financieel 
verantwoordelijke in een overheids- of non-
profitorganisatie bent, vroeg of laat moet je 
kunnen rekenen op betrouwbare experten. 

Bedrijfsrevisoren zijn dergelijke 
vertrouwenspartners. 

Ze gaan een stap verder dan eenvoudig je 
boekhouding controleren. Ze geven aan hoe 
betrouwbaar je jaarrekening is en kunnen tal 
van (complexe) opdrachten uitvoeren en advies 
op maat verstrekken.



Niet alleen audit

Het werk van bedrijfsrevisoren wordt nog al te 
vaak verengd tot de audit of de wettelijke controle 
van financiële overzichten. Ten onrechte, want 
de bedrijfsrevisor kan nog in tal van andere 
situaties een bevoorrechte partner van organisaties 
of ondernemingen zijn. Denk maar aan een 
bedrijfswaardering of fiscaal en juridisch advies.

Een beschermd 
beroep

In België zijn een 1.000-tal 
bedrijfsrevisoren actief. 
Niet iedereen mag zich 
bedrijfsrevisor noemen. Het is 
een beschermde titel, net als 
advocaat of arts. De titel krijg je 
pas na een grondige opleiding 
en enkele jaren praktijkervaring. 

Werken in het 
publiek belang

We staan er niet altijd bij stil, 
maar bedrijfsrevisoren dienen 
niet enkel rechtstreeks de 
belangen van hun klant, maar 
ook onrechtstreeks deze van 
de hele samenleving. Omdat 
ze integer en onafhankelijk 
moeten zijn en blijven, nemen 
ze afstand van beïnvloeding 
door derden en staan ze 
daardoor garant voor de 
kwaliteit en de goede werking 
van onze bedrijven en 
instellingen. Jaarrekeningen 
die door bedrijfsrevisoren zijn 
nagezien, zijn betrouwbaarder 
en zullen aandeelhouders, 
investeerders, sociale partners 
en andere stakeholders 
gemakkelijker toelaten om 
beslissingen te nemen. Kortom: 
bedrijfsrevisoren effenen 
het pad voor vertrouwen en 
economische welvaart. Hun 
werk komt iedereen ten goede!

Nieuwe tijden  
vergen 
doorgedreven 
expertise

De snelheid waarmee de 
economie en de technologie 
evolueert, maakt de rol van 
een betrouwbare en kritische 
expert relevanter dan ooit. 
(Cyber)criminaliteit, fraude, 
niet-financiële rapportering en 
data-analytics zijn uitdagingen 
waarmee we dagelijks 
geconfronteerd worden. Maar 
wie begrijpt ze en vooral, wie 
kan je hierin adviseren? Een 
bedrijfsrevisor contacteren, kan 
een eerste stap in de goede 
richting zijn.

Strenge regels

Door hun grote maatschappelijke verantwoordelijkheid 
zijn bedrijfsrevisoren gebonden aan strenge 
deontologische regels. Bovendien zijn ze de enige 
vrije beroepers die onderworpen zijn aan een extern 
publiek toezicht.



1. ASSURANCE-
OPDRACHTEN

Assurance betekent ‘een mate van zekerheid’. 
De bedrijfsrevisor kan diverse types opdrach-
ten voor jou uitvoeren, met wisselende gra-
daties van zekerheid. Afhankelijk van de wen-
sen van de klant kan een assurance- rapport 
een redelijke mate van zekerheid (we noemen 
dit een ‘oordeel’) of een beperkte mate van 
zekerheid (een ‘conclusie’) geven. Het doel van 
de assurance-opdrachten is om het risico op 
fouten te verminderen (100% zekerheid is echter 
nooit mogelijk), zodat de expectation gap met de 

verwachtingen van de klanten zo klein mogelijk is.

a. Controleverslag: verschaffen van financiële betrouwbaarheid 

Bedrijfsrevisoren zijn de enige cijferberoepers die in België een wettelijke 
audit of controle van de jaarrekening mogen doen: hierbij gaan ze na of 
de cijfers een getrouw beeld van de reële financiële situatie geven. Bij een 
wettelijke controle krijgen bedrijfsrevisoren de titel ‘commissaris’.

Overigens hoeft een audit niet altijd wettelijk vereist te zijn. Zij kan ook op 
vrijwillige basis gebeuren. In beide gevallen is de bedrijfsrevisor de part-
ner bij uitstek.

Bedrijfsrevisoren streven bij een controle een dubbel doel na: het waar-
borgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële informatie 
en zorgen voor een groeibeweging binnen de onderneming. Daarbij zal 
altijd rekening gehouden worden met de omvang en de complexiteit van 
de gecontroleerde onderneming.

De bedrijfsrevisor is een bron van vertrouwen. Het controleverslag geeft 
immers een redelijke mate van zekerheid over de betrouwbaarheid van de 
historische financiële informatie. Dit leidt ertoe dat investeerders, banken, W
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leveranciers, werknemers en publieke overheden er meer vertrouwen in hebben, zowel intern als 
extern. Dit vertrouwen bevordert op zijn beurt investeringen, omzetgroei en meer werkgelegenheid.

De controle is niet alleen nuttig voor derden, maar beschermt de onderneming zelf ook tegen 
mogelijke toekomstige moeilijkheden. De bedrijfsrevisor kan immers verder gaan dan louter 
controleren, bvb. door aan de zijde van het management proactief risico’s op te sporen. 

Het commissarisverslag is publiek en wordt samen met de jaarrekening neergelegd.

Een andere wettelijke opdracht die enkel aan bedrijfsrevisoren wordt toegekend, is de certifice-
ringsopdracht bij de ondernemingsraad. Hier is hun rol drieledig: 
• de dialoog bevorderen door de geloofwaardigheid van de financiële en economische infor-

matie te vergroten;
• een vertrouwensrelatie opbouwen door een noodzakelijke onafhankelijkheid ten opzichte 

van het management;
• het begrip versterken door op pedagogische wijze de verstrekte informatie toe te lichten.

b. Beoordelingsverslag: een beperkte mate van betrouwbaarheid

Het verschil met een controleverslag is dat een beoordelingsverslag een beperkte mate van 
zekerheid over de betrouwbaarheid geeft. Dat is onder andere zo bij de controle van tussen-
tijdse cijfers, de uitkering van een interimdividend van een NV of een netto-actieftest bij een 
BV of CV.

c. Opdrachten betreffende niet-historische of niet-financiële informatie

Bedrijfsrevisoren kunnen ook niet-historische financiële informatie analyseren, zoals de effecti-
viteit van de interne controle over de financiële rapportering. De informatie kan ook niet-finan-
cieel van aard zijn, zoals het bijstaan van ondernemingen bij het rapporteren van hun ‘klimaat-
prestaties’, controle van de governance of ‘duurzaamheidsdoelstellingen’.



2. NIET ASSURANCE-OPDRACHTEN

a. Samenstellingsopdracht

De jaarrekening toont de resultaten van je bedrijf van het afgelopen jaar en het jaar daarvoor. De 
bedrijfsrevisor kan deze jaarrekening, bestaande uit een balans, winst- en verliesrekening en een 
toelichting daarop, objectiveren volgens wettelijke eisen. Dit leidt tot een samenstellingsverkla-
ring. Deze opdracht staat los van een audit. Omdat de bedrijfsrevisor hierbij de beoordeling van 
bepaalde elementen van de jaarrekening kan beïnvloeden, mag deze opdracht niet uitgevoerd wor-
den door een ‘commissaris’ of bedrijfsrevisor belast met de wettelijke controle van de rekeningen.

b. Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Sluit een project van je bedrijf of vzw aan op het overheidsbeleid of dient het een maatschap-
pelijk doel? Dan kom je wellicht in aanmerking voor één van de vele financierings- of subsidie-
regelingen. De bedrijfsrevisor is uitstekend geplaatst om de voor jou meest geschikte te selecteren. 

3. TUSSENKOMSTEN BIJ BELANGRIJKE FASES IN HET LEVEN 
VAN DE VENNOOTSCHAP

Van bij de oprichting tot aan de vereffening van een vennootschap en bij alle belangrijke gebeurte-
nissen die een mijlpaal vormen in het bedrijfsleven, is de bedrijfsrevisor de bevoorrechte partner.

Sommige van die opdrachten zijn overigens voorgeschreven door het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen, en zelfs voorbehouden aan de bedrijfsrevisoren, zoals bij de oprich-
ting of kapitaalverhoging door inbreng in natura, bij de omzetting van de rechtsvorm, bij een 
fusie of splitsing, een gedwongen verkoop van aandelen, of bij de vereffening van de vennoot-
schap.



4. ADVIEZEN

Afhankelijk van de behoefte van de klant kan de bedrijfsrevisor tal van adviesopdrachten op 
contractuele basis uitvoeren.

Sta je op het punt om een bedrijf te kopen of te verkopen? Bij een bedrijfsovername is het 
cruciaal om zich te laten bijstaan en zich correct te laten informeren. In dit kader kan een 
due diligence onderzoek  (=onderzoek naar de sterktes en zwaktes van een onderneming) op 
maat een grote meerwaarde opleveren. De bedrijfsrevisor kan je helpen tijdens het hele pro-
ces: van de voorbereiding van de (ver)kooptransactie tot en met het overdrachtsmoment.

Wens je je bedrijf voorafgaand te laten waarderen? Wanneer bepaalde fiscale, financiële en 
soms psychologische elementen een belemmering vormen bij een overname, is een vooraf-
gaandelijke waardering of prijszetting door een bedrijfsrevisor een middel om de slaagkans 
van deze overname te verhogen. Meer informatie op het IBR-platform waardering van 
ondernemingen.

Heb je nood aan advies over het verbeteren van je administratieve organisatie? Wil je een 
beter inzicht in de ontwikkeling van je bedrijf en hoe verantwoord jouw toekomstbeslissingen 
zijn? Dan kan je je door een bedrijfsrevisor laten adviseren over de relevantie van je admi-
nistratieve organisatie, het beperken van de risico’s, het verhogen van de efficiëntie van de 
bedrijfsvoering, het beperken van de kosten of over het verbeteren van je online boekhouding.

Fiscaal of juridisch advies nodig? De beslissing om voor een bepaalde ondernemingsvorm te 
kiezen, vereist deskundige juridische en fiscale bijstand. De bedrijfsrevisor kijkt welke onder-
nemingsvorm het beste bij je past.

Als je een starter bent, is een gesprek met een deskundige zelfs noodzakelijk. Een goede 
voorbereiding is de helft van het werk. Maar ook als je een doorwinterde ondernemer bent, 
is het verstandig om een bedrijfsrevisor te raadplegen om te beslissen welke ondernemings-
vorm de meest geschikte is. Die raad is bijzonder zinvol in het geval van een groei/ontwik-
keling van de zaken of, a contrario, voor het geval de zaken zouden krimpen. Vergeet ook de 
vele fiscale kwesties bij de internationale business niet.

Tot slot kan de bedrijfsrevisor ook in je privé-aangelegenheden een uitstekende adviseur zijn. 
Denk bvb. aan de waarderingen bij erfenissen, schenkingen en veranderingen in de gezins-
situatie.

https://www.ibr-ire.be/nl/ons-beroep/interventiesectoren/kmo-s/platform-waardering
https://www.ibr-ire.be/nl/ons-beroep/interventiesectoren/kmo-s/platform-waardering
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Meer weten over wat bedrijfsrevisoren voor jou kunnen betekenen? Kijk op  

www.ibr-ire.be

https://www.ibr-ire.be/nl

