
Lexicon
Een woordje uitleg bij onze moeilijke woorden

Woorden en formuleringen die voor ons bedrijfsrevisoren dagelijkse 
taal zijn, zijn dat vaak helemaal niet voor onze klanten. Daarom doen 
we ons uiterste best om onze soms moeilijke woorden, helder uit te 
leggen. Alleen zo begrijpen we elkaar.

Waarom we dan niet gewoon afstappen van de moeilijke woorden? Dat 
willen we graag doen. Alleen zit soms veel nuance vervat in één woord 
of formulering. Nog vaker is de reden dat we werken met de begrippen 
en normen die internationaal en in ons land wettelijk zijn vastgelegd.

Maar misschien kan het overzicht hieronder ons al aardig op weg 
helpen. Is iets toch niet duidelijk? Zeg het ons, vraag toelichting. Zo 
zorgen we samen voor een beter begrip.

Een beperkte of redelijke mate van zekerheid

Na de meest doorgedreven controles, kan de bedrijfsrevisor de grootst 
mogelijke mate van zekerheid bieden, namelijk de redelijke mate van 
zekerheid. Om redelijke mate van zekerheid te geven over de cijfers 
moet hij een contractuele of een wettelijke controle uitvoeren. Om 
een beperkte mate van zekerheid te geven, volstaat een beoordeling. 
Welke mate van zekerheid vereist is, hangt af van de wetgeving en 
waarvoor het verslag van de revisor moet dienen.

Assurance-opdrachten

De assurance-opdrachten zijn alle opdrachten waarbij de bedrijfsre-
visor een oordeel met een bepaalde mate van zekerheid velt over de 
financiële staten of onderdelen ervan. In welke mate is de bedrijfsre-
visor zeker dat de financiële overzichten een getrouw beeld geven? Bij 
niet-assurance opdrachten bestaat de opdracht van de bedrijfsrevisor 
eruit om informatie te objectiveren, te verzamelen en eventueel toe 
te lichten. Op basis van die ondersteuning komt de opdrachtgever 
zelf tot een conclusie, zonder dat de bedrijfsrevisor zich uitspreekt. 

Is een negatief geformuleerde opinie hetzelfde 
als een negatieve opinie?

Neen. De bedrijfsrevisor formuleert zijn opinie negatief bij een be-
oordeling, als hij beperkte mate van zekerheid kan geven. Hij zal dan 
schrijven dat hij geen vaststellingen deed die erop zouden wijzen dat 
de financiële overzichten geen getrouw beeld geven. Dat doet hij uit 
voorzichtigheid en volgens de regels van de kunst, want hij kan niet 
met zekerheid zeggen dat ze wel een getrouw beeld geven. Een negatief 
geformuleerde opinie is dus geen negatieve opinie! 

Is een controle hetzelfde als een audit?

Ja, maar de term audit wordt doorgaans ook breder gebruikt voor 
verschillende types doorlichting, die niet noodzakelijk een volledige 
controle zijn.

Getrouw beeld

De bedrijfsrevisor zal de omschrijving ‘getrouw beeld’ gebruiken in zijn 
verslag om aan te geven dat de cijfers de werkelijkheid op zodanige 
wijze weergeven dat de lezers van de cijfers hun besluitvorming in 
voldoende mate kunnen bepalen.

De directie en het bestuur leggen hun ontwerpen van financiële over-
zichten voor aan de bedrijfsrevisor, die nagaat of de overzichten in 
overeenstemming zijn met de regels en de wetgeving en dat ze geen 
fouten of onzekerheden bevatten die het oordeel van de gebruiker 
beïnvloeden. Denk daarbij aan de werkelijke weergave van transacties, 
facturen, voorraden van goederen, de waardering van bezittingen en 
de stand van de bankrekeningen. Bij een ‘getrouw beeld’ oordeelt 
de bedrijfsrevisor dat er geen belangrijke afwijkingen zijn tussen de 
overzichten op papier en de werkelijkheid volgens de conventies en 
de afspraken.

Jaarrekening

De jaarrekening is een verzamelterm voor de jaarlijkse financiële 
overzichten die vennootschappen en verenigingen opstellen en al 
dan niet moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België of bij 
de griffie van de ondernemingsrechtbank. Denk aan de balans, de 
resultatenrekening, toelichtingen  en andere cijfergegevens.

Certificeren

Financiële overzichten die volgens vastgelegde procedures zijn nage-
keken en goed bevonden, kan de bedrijfsrevisor certificeren. Hij zet 
er bij wijze van spreken zijn stempel op, een keurmerk van kwaliteit 
en nauwkeurigheid zodat de gebruiker van een financieel overzicht 
in meer of mindere mate zeker is van de informatie. Certificeren volgt 
na een specifieke controle of audit.

Commissaris

Een commissaris is een bedrijfsrevisor met een bij wet geregeld contro-
lemandaat voor drie opeenvolgende boekjaren. Grote vennootschappen 
en verenigingen zijn bij wet verplicht een commissaris te benoemen, 
alle anderen kunnen zich vrijwillig onderwerpen aan de bepalingen 
over het commissarismandaat door een commissaris te benoemen.



Auditopinie, oordeel, conclusie of verslag: is er 
een verschil?

Er is wel degelijk een verschil tussen de eerste drie termen en een 
verslag. Een auditopinie, oordeel of conclusie is een uitspraak van 
de bedrijfsrevisor. Maar bij het opstellen van een verslag doet de be-
drijfsrevisor niet noodzakelijk een uitspraak over de nauwkeurigheid 
van de financiële staten, of geeft hij niet noodzakelijk een indicatie of 
de stukken een getrouw beeld geven. Zo zal de bedrijfsrevisor bij de 
aanverwante opdrachten een verslag opstellen met feitelijke bevin-
dingen, of adviezen. Die houden geen oordeel, conclusie of auditopinie 
in. Bij een controle of een beoordeling geeft de bedrijfsrevisor wel 
een opinie, oordeel of conclusie – en dat oordeel, die opinie of die 
conclusie schrijft hij neer in zijn verslag. 

Neerlegging of publicatie van het 
controleverslag

Vennootschappen en verenigingen kunnen bij wet verplicht zijn om 
hun jaarrekening te publiceren, door ze neer te leggen bij de Nationale 
Bank van België of bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Het is 
heel begrijpelijk dat ze naast de cijfers, ook graag de conclusie van de 
beoordeling of van de controle door de bedrijfsrevisor publiceren. Zo 
staven ze immers dat de cijfers betrouwbaar zijn. Alleen, publicatie van 
het controle- of beoordelingsverslag samen met de jaarrekening mag 
enkel wanneer het is opgesteld door een aangestelde commissaris. 
Want alleen het commissarisverslag is zo opgesteld dat het voldoet 
aan de wettelijke vereisten voor neerlegging bij de Nationale Bank van 
België of op de griffie. Publicatie elders kan geval per geval besproken 
worden met de bedrijfsrevisor die de opdracht uitvoert.

Continuïteitsrisico

Hoe waarschijnlijk is het, alles bij elkaar genomen, dat de vennoot-
schap of de vereniging over een jaar nog bestaat? De directie en de 
bestuurders dragen argumenten aan, de bedrijfsrevisor houdt die 
argumenten kritisch tegen het licht. Zekerheid over het voortbestaan 
van de entiteit is belangrijk voor tal van partijen: aandeelhouders, 
klanten, leveranciers, personeel, overheden, enzovoorts.

Opdrachtbrief

Elke opdracht start met de precieze omschrijving ervan in een op-
drachtbrief. Zo weten de opdrachtgever en de bedrijfsrevisor goed 
wat ze van elkaar kunnen verwachten – en wat niet. 

EN DAN ZIJN ER NOG … 
DE AFKORTINGEN.

ISA

International Standards on Auditing. Dankzij de internationale regel-
geving, krijgt het werk van de bedrijfsrevisor bredere legitimiteit en 
geloofwaardigheid en kunnen verslagen ook internationaal gebruikt 
en vergeleken worden.

IFRS

International Financial Reporting Standards, meer bepaald  in Europa 
het verplichte boekhoudkundig stelsel voor beursgenoteerde bedrijven.

ISRE

International Standard on Review Engagements. Deze internationale 
regelgeving wordt gevolgd voor opdrachten waar een beperkte mate 
van zekerheid voldoende is. 

IBR-IRE

Het beroepsinstituut van de Belgische bedrijfsrevisoren. Het IBR-IRE 
adviseert, vertegenwoordigt en ondersteunt de bedrijfsrevisoren in 
hun rol in het maatschappelijk en economisch verkeer. Een aparte 
stage-commissie organiseert de opleiding en vorming tot nieuwe 
bedrijfsrevisoren.


