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Algemene inleiding 

 

Na het Enron-schandaal is de druk op het auditberoep sterk toegenomen. Een extern auditor 

die opzettelijk bewijsstukken in het voordeel van zijn auditklant vernietigt, de maatschappij 

wist niet wat ze zag! Dit zorgde ervoor dat de rol en zeker de onafhankelijkheid van de 

auditor sterk in vraag werden gesteld. De reacties kwamen uit verschillende hoeken. Enerzijds 

waren er de auditoren zelf en anderzijds waren er de politici die vonden dat het tijd werd om 

de teugels wat strakker aan te spannen. Dit is het kader waarbinnen deze eindverhandeling 

dient gezien te worden. 

 

Sinds de jaren ‘80 werd reeds uitgebreid onderzoek verricht naar het gedrag van de auditor. 

Diverse onderzoekers gingen op zoek naar de determinanten van het controleverslag. 

Oorspronkelijk kwam de klemtoon te liggen op de financiële variabelen, geleidelijk begon 

men ook aandacht te krijgen voor andere invloeden. Vooral aan het eind van de twintigste 

eeuw werd de aandacht steeds meer getrokken naar de invloed van niet-financiële variabelen 

op het type verklaring bij de jaarrekening.  

 

Deze verhandeling spitst zich toe op een van deze niet-financiële variabelen, namelijk het 

type auditor. De heersende opvatting is dat auditoren die werken voor een gerenommeerde 

internationaal bedrijf strengere controles uitvoeren en als gevolg daarvan ook een hogere 

auditkwaliteit zouden leveren. De auditmarkt is de voorbije jaren sterkt geëvolueerd. Tal van 

fusies hebben plaatsgevonden, waardoor wij ons afvragen of dit nog wel effectief het geval is. 

Wij keren terug naar de basis van de stelling en gaan na in hoeverre het type verklaring bij de 

jaarrekening bepaald wordt door het type auditor. Attesteren Big Four auditoren vandaag 

strenger dan ‘niet-Big Four’ auditoren of heerst deze opvatting enkel nog als het gevolg van 

hun in het verleden opgebouwde naam en reputatie? Of is het juist omgekeerd, zijn 

‘niet-Big Four’ voorzichtiger omdat deze kantoren en personen nog hun goede naam en 

reputatie aan het uitbouwen zijn? 

 

Dit werk is ingedeeld in twee grote pijlers: de literatuurstudie en het empirisch onderzoek. De 

literatuurstudie omvat de eerste drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een algemene 

situering van het financieel auditberoep en geeft ook de afbakening van deze thesis aan. In het 

tweede hoofdstuk wordt de onafhankelijkheid besproken van de auditor. Een objectief en 

onafhankelijk oordeel uitbrengen over de te publiceren financiële staten is en blijft de 



 

 

 

 
 

hoofdtaak van de auditor. Aangezien elk erkend bedrijfsrevisor werkt volgens dezelfde 

beroepsnormen zou er dus geen verschil mogen waargenomen worden tussen een audit 

uitgevoerd door een Big Four auditor en een uitgevoerd door een niet-Big Four auditor. Na de 

recente schandalen werd de onafhankelijkheid van de auditor steeds meer in vraag gesteld, 

waardoor de wetgever tussenkwam. De Europees-Belgische situatie wordt in dit hoofdstuk 

uitgebreid toegelicht. Het laatste onderdeel van de literatuurstudie geeft de aanzet tot het 

empirisch onderzoek. Hierin worden een aantal theorieën meegegeven die aantonen waarom 

een Big Four auditor al dan niet onafhankelijker is dan een niet-Big Four auditor. Vervolgens 

worden de opvattingen van de auditcliënt, de onderneming, besproken. Waarom zou zij er 

voor opteren een Big Four of een niet-Big Four auditor aan te stellen? Als afsluiter wordt er 

een kort overzicht gegeven van de determinanten van het controleverslag aan de hand 

waarvan de regressie opgebouwd zal worden. 

 

De empirische studie vormt de tweede pijler. Aan de hand van een regressieanalyse wordt 

gezocht voor de invloed van het type auditor op het type controleverslag. Er wordt gewerkt 

met de jaar- en controleverslagen van een ruime steekproef Belgische ondernemingen. Uit de 

resultaten kon geen statistische evidentie teruggevonden worden die de stelling staaft dat 

‘niet-Big Four’ auditoren en Big Four auditoren significant verschillend certificeren. Dit is 

positief nieuws voor de auditmarkt. Vervolgens wordt de steekproef beperkt tot alle 

ondernemingen die gecontroleerd worden door een niet-Big Four auditor. Op deze steekproef 

wordt nagegaan of de rechtsvorm waaronder de auditor tewerkgesteld is een invloed uitoefent 

op de oordeelsvorming van de auditor. Opnieuw werd geen statistische evidentie 

teruggevonden die deze stelling kan staven. 

 

 



 

 

 

 
 

HOOFDSTUK 1: AUDITDIENSTEN 

 

In dit eerste hoofdstuk wordt een verduidelijking gemaakt van een aantal begrippen. We 

beginnen met de omschrijving van wat een audit precies is. Daarna gaan we over op de 

verschillende soorten audits. Na de afbakening van het toepassingsgebied van deze scriptie, 

wordt de taakomschrijving van de financieel auditor meegegeven naargelang het grondgebied 

waar hij tewerkgesteld is. Vervolgens introduceren we de commissarisfunctie van de 

bedrijfsrevisor. Eens we de extern auditor voldoende besproken hebben, gaat onze aandacht 

uit naar het resultaat van zijn werk, het controleverslag. We besluiten met een voorstelling 

van de verschillende types van controleverslagen en hun betekenis. Er wordt afgesloten met 

een frequentietabel die de verhoudingen weergeeft van de verschillende types 

controleverslagen afgeleverd aan de Belgische ondernemingen.  

 

1.1 De taak van de auditor 

 

De American Accounting Association omschreef auditing als:  

 

“Een systematisch proces waarbij op objectieve wijze bewijsmateriaal verzameld en 

geëvalueerd wordt met betrekking tot veronderstellingen over economische feiten en 

handelingen, om na te gaan in hoeverre deze veronderstellingen overeenstemmen met 

vastgestelde criteria; de resultaten van dit onderzoek worden meegedeeld aan 

geïnteresseerde gebruikers.” (De Beelde I., 2002, blz. 5). 

  

Dit is echter een zeer ruime definitie. Ze is dan ook van toepassing is op de verschillende 

soorten audits.  

 

Afhankelijk van het voorwerp van de auditactiviteit onderscheid men vier grote groepen: 

1 financiële audit; 

2 overeenstemmingsaudit; 

3 operationele audit; 

4 forensische audit (Breesch D. en Branson J., 2005, blz. 248). 

 

Naast het voorwerp van de auditactiviteit kan men ook een onderscheid maken naargelang het 

doel van de auditactiviteit, meerbepaald de interne versus de externe audit (Dries R. et al., 



 

 

 

 
 

2004, blz. 19). Zowel de interne als de externe auditor heeft als taak bewijskrachtig materiaal 

te verzamelen met betrekking tot de gemaakte managementbeweringen.  

 

Het onderscheid tussen de intern en de extern auditor ligt hoofdzakelijk in hun positie ten 

opzichte van de onderneming. Een externe auditor is een extern aan de onderneming 

aangestelde deskundige die zijn taak onafhankelijk van het management uitvoert. Deze heeft 

een maatschappelijke functie. Hij treedt op ter bescherming van de belangen van de 

verschillende stakeholders van de onderneming. Voorbeelden hiervan zijn de aandeelhouders, 

schuldeisers, personeel,….De interne auditor heeft eerder een ondersteunende functie naar het 

management toe. Hij is een werknemer van de onderneming en heeft bijgevolg niet dezelfde 

graad van onafhankelijkheid als de externe auditor. De deelname van de interne auditoren aan 

de financiële audit blijft eerder beperkt tot een ondersteunende rol bij de 

informatieverzameling voor de externe auditor (Breesch D. en Branson J., 2005, blz. 254). 

 

Deze scriptie beperkt zich tot de externe of financiële audit, waardoor er niet verder ingegaan 

wordt op de andere. Wanneer wij voortaan spreken over een auditor gaat het steeds om een 

extern financieel auditor, in België een bedrijfsrevisor genaamd. We zullen ons hoofdzakelijk 

toespitsen op de Europees-Belgische context. De Angelsaksische situatie wordt enkel kort 

besproken indien er verschillen vastgesteld werden. 

 

Financiële audit is de controle van de jaarrekening of een andere financiële staat van de 

onderneming door een onafhankelijk deskundige (De Beelde I., 2002). In de praktijk gaat het 

hier hoofdzakelijk over de controle van de jaarrekening, die voor een aantal vennootschappen 

jaarlijks verplicht is bij wet1. Naast de jaarlijks verplichte audit van de jaarrekening kan er 

eventueel ook een financiële audit plaatsvinden in het kader van een bijzondere opdracht 

(Breesch D. en Branson J., 2005, blz. 248).  

 

                                                 
1 De aanstelling van een commissaris is verplicht in elke vennootschap behalve in vennootschappen onder firma, 
gewone commanditaire vennootschappen, coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid 
waarvan alle onbeperkte aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn en kleine vennootschappen.  
Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste afgesloten 
boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden heeft: 

1 Balanstotaal: € 3 125 000 
2 Jaaromzet excl. BTW: € 6 250 000 
3 Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50   

Indien de vennootschap echter meer dan 100 personeelsleden tewerkstelt, wordt zij meteen als een grote 
onderneming gedefinieerd (Art. 15, W. Venn.). 



 

 

 

 
 

1.1.1 Taak van de auditor in de EU en België 

 

De EU-Richtlijnen vormen de minimale regelgeving die de EU-lidstaten moeten uitwerken in 

hun nationale regelgeving. De taak en inhoud van het auditberoep wordt hoofdzakelijk 

bepaald door de Achtste Richtlijn2 van de EU. Deze Richtlijn legt de voorwaarden vast inzake 

de toelating van personen die belast zijn met de wettelijke controle van jaarrekeningen. Op 17 

mei 2006 werd een nieuwe Richtlijn3 uitgevaardigd ter wijziging van onder andere de Achtste 

Richtlijn. De bedoeling van de vernieuwde Achtste Europese Richtlijn was een wettekst te 

maken met voldoende duidelijke beginselen die de grondslag moet vormen voor alle binnen 

de EU verrichte wettelijke jaarrekeningcontroles. Tevens bevatte deze ook de principes 

betreffende extern toezicht, tuchtmaatregelen, kwaliteitswaarborgingsstelsels, 

auditstandaarden, onafhankelijkseisen en ethische gedragscodes (Periodieke berichten IBR, 

2006). Dit zal uitgebreid besproken worden in hoofdstuk 2 wanneer we dieper ingaan op de 

onafhankelijkheidsvereiste.  

 

De wettelijk auditor wordt omschreven als een natuurlijk persoon die door de bevoegde 

autoriteiten van een lidstaat in overeenstemming met de Achtste Richtlijn is toegelaten tot het 

uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen (Europees Parlement en de Raad, 

2006). Een van de taken die een wettelijk auditor op zich kan nemen is de commissarisfunctie. 

Dit houdt in dat de auditor de jaarlijks verplichte controle van de financiële staten op zich 

neemt (De Beelde I, 2002, blz.26). 

 

De commissarisfunctie wordt in België toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor die lid is van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR). Het IBR beschikt over een monopolie op de uitvoering 

van de wettelijke controle van de afgeleverde financiële staten.  

Het IBR werd opgericht met de Wet van 22 juli 1953. Het IBR heeft als doel te waken over de 

opleiding en te voorzien in de bestendige organisatie van een korps specialisten die bekwaam 

zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen én dit binnen de vereiste waarborgen in zake 

bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid4. Het IBR houdt met andere woorden 

toezicht op haar leden opdat deze hun opdrachten behoorlijk zouden uitvoeren volgens de 

auditstandaarden, uitgevaardigd door de Raad van het IBR. 

                                                 
2 Richtlijn 84/253/EEG van het Europees Parlement en de Raad, 10 april 1984 
3 Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad, 17 mei 2006 
4 Art. 2,  Wet van 22 juli 1953, Wet houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren 



 

 

 

 
 

Het IBR maakt deel uit van het International Federation of Accountants (IFAC), die zich 

toelegt op de harmonisering van het accountancyberoep op het vlak van beroepsethiek, de 

opleiding, de controlewerkzaamheden en ook de controlenormen. Europa legt sterk de nadruk 

op een internationale in plaats van een Europese harmonisatie van het auditberoep. Vandaar 

dat er ook vanuit het IBR gewerkt wordt om de Belgische regels (normen en aanbevelingen) 

vast te leggen volgens de International Standards on Auditing (ISA). De Belgische 

Controlenormen zijn hooguit nog aanvullend en nergens meer afwijkend ten opzichte van de 

ISA’s (Breesch D. en Branson J., 2005, blz. 280). 

 

In België wordt de regulering omtrent de jaarlijks verplichte controle van de financiële staten 

vastgelegd door de wetgevende macht. De commissarisfunctie wordt in essentie bepaald door 

Art. 130-171, terug te vinden in het Wetboek van Vennootschappen (W. venn.).  

De algemene taakomschrijving van de commissaris-bedrijfsrevisor omvat: 

 

“De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op 

de regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de 

jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer 

commissarissen” (Art. 142, W. Venn.)  

 

De auditor of in geval van een wettelijke opdracht de commissaris-bedrijfsrevisor heeft dus 

hoofdzakelijk een certificeringsfunctie. Dit houdt het volgende in. 

 

 “Certificeren betekent tot uitdrukking brengen dat een gegeven naar zijn getrouwheid 

en oprechtheid werd gecontroleerd. Dit kan slechts gebeuren m.b.t. die gegevens die 

werkelijk als zodanig kunnen gecontroleerd worden en in het bijzonder m.b.t. de 

gegevens die hun oorsprong of hun weerslag vinden in de boekhouding en de 

jaarrekening. Vooruitzichten vallen daar dus buiten. In elk geval moet de informatie 

niet alleen naar haar conformiteit met de cijfers maar ook met de werkelijkheid 

onderzocht worden.” (IBR, 2006) 

 

De financiële audit resulteert uiteindelijk in het opstellen van een controleverslag. De inhoud 

van dit controleverslag wordt bij wet geregeld door Art. 144, W. Venn. (Larcier, 2006 en 

Laga, 2006a).  

 



 

 

 

 
 

De belangrijkste elementen zijn: 

� de manier waarop de auditor zijn controletaak heeft uitgevoerd; 

� of de boekhouding gevoerd is conform de wet en de statuten; 

� of de daaruit resulterende jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de 

financiële toestand en de resultaten van de vennootschap (= de verklaring bij de 

jaarrekening); 

� en of het jaarverslag alle vereiste toelichtingen bevat (Laga, 2006a). 

 

De taak van de commissaris beperkt zich niet alleen tot de certificering van de jaarrekening. 

Louter ter illustratie worden hier nog een aantal voorbeelden gegeven van situaties waarbij de 

inbreng van een bedrijfsrevisor of eventueel een commissaris-bedrijfsrevisor bij wet verplicht 

is: 

� Uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde (Art. 582 W. 

Venn.); 

� Omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap (Art. 777, 778 en 779 en 436 W. 

Venn.); 

� Omzetting van een V.Z.W. in een vennootschap met sociaal oogmerk (Art. 26ter van 

de wet van 27 juni 1921); 

� Splitsing van vennootschappen (Art. 731 W. Venn.); 

� Vereffening van vennootschappen (Art. 181 W. Venn.). 

Deze lijst is zeker geen exhaustief overzicht! Zij werd louter gegeven om aan te tonen dat de 

taak van een bedrijfsrevisor verder kan reiken dan enkel de wettelijke attestatie van de 

(geconsolideerde) jaarrekening, waartoe deze scriptie zich beperkt. 

 

1.1.2 Taak van de auditor in de VSA 

 

In de Verenigde Staten wordt een financiële audit uitgevoerd door een Certified Public 

Accountant (CPA). De toezichtshoudende beroepsorganisatie is The American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA). Het AICPA is een privé-organisatie waardoor, in 

tegenstelling tot de Belgische situatie, de Amerikaanse auditmarkt zelfregulerend werkt (Dries 

R. et al., 2004, blz. 29). De AICPA vaardigt Statements of Audit Standards (SAS) uit, die een 



 

 

 

 
 

meer specifieke uitwerking zijn van de in 1947 uitgevaardigde Generally Accepted Audit 

Standards (GAAS).  

 

SAS 1 omschrijft de taak van de auditor als volgt: 

 

“The objective of the ordinary audit of financial statements by the independent auditor 

is the expression of an opinion on the fairness with which they present, in all material 

aspects,  financial position, results of operations, and its cash flows in conformity with 

the generally accepted accounting principles.”  

 

In de Amerikaanse regelgeving ligt de nadruk dus veel meer op het respecteren van de van 

toepassing zijnde accountingregels als voorwaarde tot het bekomen van het getrouw beeld. 

Het toepassen van de Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) is volgens het 

AICPA een voldoende voorwaarde opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou weergeven.  

 

Hierbij dient de opmerking gemaakt te worden dat in België daarentegen de nadruk veel meer 

ligt op het ‘true en fair view’ dat de jaarrekening voorstelt. Het respecteren van de 

accountingregels is een middel om tot een getrouw beeld van de jaarrekening te komen, maar 

zeker geen voldoende voorwaarde. De bedrijfsrevisor mag dan ook afwijkingen aanvaarden 

als dit het getrouw beeld van de jaarrekening bevordert. 

 

1.1.3 Taak van de auditor volgens de internationale auditorganisatie 

 

Op internationaal niveau is er het IFAC. The International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) is de deelorganisatie die zich hoofdzakelijk toespitst op het auditberoep. Zij 

vaardigt o.a. de ISA’s uit. In ISA 200 wordt het doel en de taak van de financieel auditor 

omschreven als:  

 

“The objective of an audit of financial statements is to enable the auditor to express an 

opinion whether the financial statements are prepared, in all material respects, in 

accordance with an identified financial reporting framework.” (IAASB Handbook, 

ISA 200, 2007, blz. 215) 

 

De financiële audit resulteert in een controleverslag. In ISA 700 is het volgende te lezen: 



 

 

 

 
 

 

“Unless required by law or regulation to use different wording, the auditor’s opinion 

on a complete set of general purpose financial statements prepared in accordance 

with a financial reporting framework that is designed to achieve fair presentation 

states whether the financial statements ‘give true and fair’ view’ or ‘are presented 

fairly, in all material respects,’ in accordance with the applicable financial reporting 

framework.” (IAASB Handbook, ISA 700, 2007, blz. 563) 

 

Samengevat betekent dit dus dat op internationaal vlak de nadruk eveneens ligt op het feit dat 

de commissaris moet nagaan of de jaarrekening een getrouw beeld weergeeft van het 

vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming. Het toepassen van de 

International Accounting Standards (IAS) is de methode om te komen tot dit getrouw beeld.  

Afwijkingen van de IAS mogen getolereerd worden door de auditor op voorwaarde dat zij het 

true and fair view verbeteren. De uitgewerkte voorschriften van het IBR sluiten dus perfect 

aan bij de internationaal opgestelde auditstandaarden. 

 

1.2 Het controleverslag 

 

Er werd reeds kort vermeld dat het resultaat van een financiële audit het controleverslag is. 

Zowel volgens het EU-recht als de regelgeving in de Verenigde Staten moet de bedrijfsrevisor 

zijn bevindingen noteren in een rapport dat achteraf bij de gepubliceerde jaarrekening 

gevoegd wordt. 

 

ISA 700 bepaalt de inhoud van dit rapport, het controleverslag. Het gaat respectievelijk over 

vijf puntjes namelijk: een inleidende paragraaf, de beschrijving van de verantwoordelijkheden 

van de ondernemingsleiding voor het opstellen en presenteren van de financiële overzichten, 

de beschrijving van de verantwoordelijkheid van de auditor, het oordeel van de auditor en de 

overige rapporteringsverplichtingen. 

ISA 700 schrijft expliciet voor dat de auditor zijn oordeel over de financiële overzichten 

duidelijk tot uitdrukking moet brengen. Met dit oordeel of de verklaring bij de jaarrekening 

geeft de commissaris-bedrijfsrevisor, op basis van de resultaten van zijn 

controlewerkzaamheden, zijn mening mee over het feit of de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap.  

 



 

 

 

 
 

Er zijn vier soorten gekwalificeerde verklaringen bij de jaarrekening: 

1 unqualified opinion of de goedkeurende verklaring zonder voorbehoud; 

2 qualified opinion of de goedkeurende verklaring met voorbehoud; 

3 adverse opinion of de afkeurende verklaring; 

4 disclaimer of opinion of de onthoudende verklaring (IAASB Handbook, 2007, blz. 

580 en IBR, 2004). 

 

De verklaring zonder/met voorbehoud kan eventueel aangevuld worden met een toelichtende 

paragraaf (zie punt 1.2.3). De toelichtende paragraaf kan niet gezien worden als een 

kwalificatie omdat hij enkel in twee uitzonderlijke gevallen gebruikt mag worden. Vandaar 

dat men spreekt over de aangepaste verklaring (IBR, 1998). 

 

1.2.1 Verklaring zonder voorbehoud 

 

Een goedkeurende verklaring wordt gegeven wanneer de auditor, op basis van zijn 

controlewerkzaamheden volgens de geldende auditnormen, tot de conclusie komt dat de 

cijfers en beweringen geuit in de jaarrekening conform de wetgeving en de statuten  zijn. 

Bijgevolg is de jaarrekening een getrouwe weergave van de financiële situatie van de 

vennootschap (IBR, 1998a). Dit betekent dat de jaarrekening geen materiële fouten bevat. 

Eventuele noodzakelijke aanpassingen in de jaarrekening werden doorgevoerd door het 

management, waardoor de auditor van mening is dat de belanghebbenden van de jaarrekening 

een redelijk en waarheidsgetrouw beeld krijgen van de financiële toestand van de 

onderneming.  

Indien er onzekerheid bestaat over een element uit de jaarrekening kan de auditor eventueel 

een toelichtende paragraaf (zie punt 1.2.3) toevoegen aan de goedkeurende verklaring zonder 

voorbehoud. 

 

1.2.2 Verklaring met voorbehoud 

 

Er zijn twee redenen die aan de basis kunnen liggen van een verklaring met voorbehoud. 

Scope limitation is de eerste oorzaak. De houdt in dat de auditor verhinderd werd om bepaalde 

gegevens te verzamelen, bepaalde onderzoeken te verrichten of controles uit te voeren. Een 

tweede reden is het bestaan van een meningsverschil tussen de ondernemingsleiding en de 

auditor (IBR, 1998a). De jaarrekening geeft wel een getrouw beeld, maar werd volgens de 



 

 

 

 
 

auditor niet opgesteld conform de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. De auditor gaat 

dus niet akkoord met de manier waarop de ondernemingsleiding bepaalde transacties of feiten 

voorstelt in haar boekhouding. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de keuze van 

waarderingsregels, afschrijvingsmethode of periode,… De auditor voelt zich dan ook vanuit 

zijn maatschappelijke functie verplicht een goedkeurende verklaring onder voorbehoud te 

geven. Er wordt wel verwacht dat de auditor in een extra paragraaf aangeeft wat precies 

aanleiding gaf tot een verklaring onder voorbehoud (IBR, 1998a). 

 

1.2.3 Toelichtende paragraaf 

 

In de Verenigde Staten bestaat de mogelijkheid van het toevoegen van een toelichtende 

paragraaf aan een verklaringen zonder/met voorbehoud al sinds 1 januari 1989 (SAS 58). 

Sinds december 1997 laten de algemene controlenormen van het IBR dit ook toe in België 

(IBR, 1998b).  

 

Volgens Paragraaf 3.6 van de algemene controlenormen van het IBR kan de toelichtende 

paragraaf enkel een verklaring aanvullen in twee gevallen, met name 

1 als er een betekenisvol probleem is inzake de bedrijfscontinuïteit of 

2 als er een betekenisvolle onzekerheid bestaat op een andere vlak, die geen aanleiding 

geeft tot een onthoudende verklaring (IBR, 1998b). 

 

De hypothese van de bedrijfscontinuïteit veronderstelt dat de onderneming in staat is om haar 

activiteiten verder te zetten voor een aanzienbare periode in de toekomst (IBR, 1999). De 

revisor beoordeelt de hypothese van de bedrijfscontinuïteit over dezelfde tijdspanne als de 

ondernemingsleiding dit gedaan heeft. Deze zal dus meestal twaalf maanden bedragen, te 

rekenen vanaf de afsluitingsdatum van het boekjaar. 

De uitkomst van de hypothese van de ondernemingscontinuïteit beïnvloedt de te hanteren 

waarderingsregels. De gekozen waarderingsregels kunnen de ondernemingsresultaten zwaar 

beïnvloeden. Dit verklaart het grote belang dat er gehecht wordt aan de hypothese van de 

bedrijfscontinuïteit.  

Alle indicatoren dienen te worden onderzocht. Zelfs indien hun uitwerking zich ook na de 

periode van twaalf maanden manifesteert, dienen zij toch onderzocht te worden. Voorbeelden 

van indicatoren die wijzen op een continuïteitsprobleem kunnen zijn: openstaande betalingen 



 

 

 

 
 

aan RSZ en belastingen, overgedragen verliezen, het verliezen van een belangrijke klant,… 

(Ooghe H. en Van Wymeersch C., 2003, blz. 415) 

 

Een ‘onzekerheid’ wordt volgens het IBR omschreven als: “Een situatie waarvan de afloop 

afhankelijk is van de toekomstige verrichtingen of gebeurtenissen, die niet onder de 

rechtstreekse controle van de onderneming vallen en die een weerslag kunnen hebben op de 

jaarrekeningen in de toekomst.” (IBR, 2004a). Ter verduidelijking werden een aantal 

commissarisverslagen ingekeken. Hieruit blijken o.a. volgende zaken aanleiding te geven tot 

het toevoegen van een toelichtende paragraaf: twijfels over het welslagen van het opgesteld 

businessplan (Spector Photo Group, 2005), de verdere financiële positie is afhankelijk van de 

uitkomst van een juridisch geschil met de Chief Financial Officer (Accentis, 2005), het 

nettoactief van de onderneming is kleiner dan de helft van het maatschappelijk kapitaal 

waardoor elke belanghebbende de ontbinding kan vragen van de onderneming (Punch 

Telematix, 2005), onderneming is in vereffening (Flanders Language, 2005). 

 

De vraag die zich stelt is wanneer een onzekerheid of probleem betekenisvol is?  

Het antwoord van het IBR luidt als volgt: “De verantwoordelijkheid van de commissaris 

bestaat erin de beoordeling van de mogelijkheid van de vennootschap om haar activiteiten 

verder te zetten na te gaan. Hij zal bepalen in welke mate betekenisvolle onzekerheden 

omtrent de gevolgen voor de toekomst van bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden 

aanleiding kunnen geven tot een duidelijke twijfel over  de mogelijkheid van de vennootschap 

om haar activiteiten verder te zetten; de commissaris kan hierbij het best steunen op zijn eigen 

kennis van de gebeurtenissen en omstandigheden op het moment van de 

controlewerkzaamheden.” (IBR, 2004). 

 

Indien de commissaris gebruik maakt van de toelichtende paragraaf, moet deze onmiddellijk 

na het oordeel over de jaarrekening komen. In het commissarisverslag wordt dit opgenomen 

onder de melding ‘een verklaring zonder voorhoud met toelichtende paragraaf’ of ‘een 

verklaring met voorbehoud en toelichtende paragraaf’. De reden voor de melding van de 

onzekerheid moet expliciet opgenomen worden in het commissarisverslag. Er wordt dus van 

de commissaris verwacht dat hij verantwoordt waarom hij bepaald aspect(en) als een 

betekenisvolle onzekerheid evalueert. Indien de revisor dergelijke informatie niet ter 

beschikking heeft, is hij genoodzaakt zich te beperken tot een van de gekwalificeerde 

verklaringen (IBR, 1998b).  



 

 

 

 
 

Indien er echter ernstige problemen zijn met betrekking tot de ondernemingscontinuïteit en de 

auditor een toelichtende paragraaf niet voldoende vindt als waarschuwing, is hij genoodzaakt 

een onthoudende verklaring (zie hiervoor punt 1.2.5) te geven. Voor de klant kan deze 

verklaring echter een ‘self-fulfilling prophecy’ karakter hebben. Als een auditor zijn twijfels 

uit over de continuïteit van de ondernemingsactiviteiten in de komende twaalf maanden, kan 

dit tot gevolg hebben dat de onderneming inderdaad problemen krijgt als gevolg van die 

certificering door de auditor. Een onderneming zal het bijvoorbeeld moeilijker hebben om 

extra kredieten aan te gaan omdat kredietverleners/investeerders meer wantrouwig zijn naar 

de onderneming toe (Ooghe H. en Van Wymeersch C., blz. 429). 

  

De beslissing om al dan niet een toelichtende paragraaf aan de verklaring toe te voegen houdt 

vooral een maatschappelijke verantwoordelijkheid in (IBR, 2004a). Het is met andere 

woorden aan de revisor om te bepalen of het al dan niet toevoegen van een toelichtende 

paragraaf een meerwaarde biedt voor de verschillende belanghebbenden van de jaarrekening.  

                                            

1.2.4 Afkeurende verklaring 

 

Een afkeurende verklaring mag pas gegeven worden als de auditor van oordeel is dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de reële economische situatie van de onderneming 

(IBR, 1998a). Het management is niet bereid de nodige aanpassingen te maken aan de 

voorgestelde jaarrekening om toch te komen tot wat volgens de auditor een getrouwe 

weergave is van de financiële situatie van de onderneming. De auditor is van mening dat de 

gevonden afwijkingen van materiële aard zijn, waardoor de belanghebbenden van de 

jaarrekening misleid zouden kunnen worden bij hun beslissingen ten aanzien van de 

onderneming. Het beeld dat de jaarrekening weergeeft is dermate onbetrouwbaar, dat de 

auditor maatschappelijk verplicht is een afkeurende verklaring te geven (IBR, 1998a). 

 

1.2.5 Onthoudende verklaring 

 

De auditor attesteert de jaarrekening met een onthoudende verklaring indien hij niet in staat 

was te komen tot een goed gefundeerd oordeel (1998a). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 

indien de auditor gehinderd werd door de ondernemingsleiding bij zijn gegevensverzameling. 

Hierdoor konden niet alle nodige controletesten uitgevoerd worden op de jaarrekening. 



 

 

 

 
 

Een tweede mogelijke situatie die aanleiding geeft tot een onthoudende verklaring is, is 

wanneer de auditor zodanige twijfels heeft over de bedrijfscontinuïteit dat een toelichtende 

paragraaf niet voldoende wordt geacht als waarschuwing naar de gebruikers van de 

jaarrekening (IBR, 1998a). Deze situatie kan echter ook aanleiding geven tot een afkeurende 

verklaring indien er niet voldoende informatie teruggevonden kan worden in het jaarverslag 

ter waarschuwing voor mogelijke continuïteitsproblemen. 

 

Onderstaande tabel geeft nog eens kort de beslissingscriteria weer die gehanteerd worden 

wanneer er problemen opduiken tijdens de uitvoering van de auditwerkzaamheden of wanneer 

er afwijkingen geconstateerd werden waardoor de auditor genoodzaakt wordt een andere 

verklaring bij de jaarrekening af te leveren dan de verklaring zonder voorbehoud. 

     
 
  informatie in het  

 jaarverslag  

 vertrouwen in  

 herstelmogelijkheden 

Ja Nee 

 
  

 
Ja toelichtende paragraaf verklaring onder 

voorbehoud  
  

 
Nee onthouding afkeurende verklaring 

 
 Tabel 1.1: Onzekerheid rond de bedrijfscontinuïteit en het controleverslag (IBR, 1998b)  

 

1.3 Frequentie verschillende soorten controleverslagen in België 

 

In mei 2003 maakte het handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium N.V. een studie bekend 

betreffende de controle van de jaarrekening door de commissaris. Zij onderzochten de 

afgeleverde commissarisverslagen bij de jaarrekening van Belgische ondernemingen voor de 

boekjaren 1997 tot en met 2001. 

Graydon Belgium N.V. (2003) stelde vast dat in 2001, 14.448 Belgische vennootschappen een 

commissaris hebben benoemd, tegenover 13.396 in 1997. Uit de studie blijkt dat van de 

14.448 Belgische vennootschappen met een commissaris er slechts 926 of 6,4 % geen 

goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2001 hebben gekregen. In 1997 waren dit er 

nog 8,2 %. Met ‘niet-goedkeurende verklaringen’ verwijst men naar de verklaringen met een 

voorbehoud, de onthoudende verklaringen en de afkeurende verklaringen. De verklaring 

zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf wordt hier dus niet bij gerekend. 

 



 

 

 

 
 

 

  Balans ‘97 Balans ‘98 Balans ‘99 Balans 2000 Balans 2001 

Verklaring zonder 

voorbehoud 

11.213 10.708 11.036 11.639 11.350 

Verklaring zonder 

voorbehoud met 

toelichtende paragraaf 

1.080 1.792 1.590 1.799 2.172 

Verklaring met 

voorbehoud 

834 691 636 683 715 

Onthoudende verklaring 252 242 336 247 201 

Afkeurende verklaring 17 28 20 22 10 

Totalen 13.396 13.461 13.618 14.390 14.448 

Tabel 1.2: Resultaten Studie Graydon, 2003 

 

Op basis van de gegevens concludeert Graydon Belgium N.V. (2003) dat de oorzaak van de 

dalende trend in het aantal niet-goedkeurende verklaringen ligt in het feit dat de boekhouding 

van de grote Belgische ondernemingen jaar na jaar correcter wordt opgesteld. Ten tweede 

concludeert Graydon Belgium N.V. (2003) dat het commissarisverslag een belangrijke 

indicator is voor het bepalen van de ondernemingscontinuïteit: 

 

“Dat de verklaringen van de commissaris met de nodige attentie dienen te worden 

gelezen, blijkt uit het feit dat bedrijven die bedacht werden met een afkeurende of een 

onthoudende verklaring een veel grotere kans maken op een nakend faillissement. Op 

het gebied van de faillissementspredictie is een afkeurende of onthoudende verklaring 

dan ook een belangrijk signaal.” (Graydon, 2003). 

 

Volgens de Raad van het IBR illustreert de Graydon-studie duidelijk het belang dat wordt 

gehecht aan de inhoud van de commissarisverklaring. Dit benadrukt nog maar eens de rol die 

de commissaris opneemt binnen de maatschappij en het belang van een juiste certificering 

(IBR, 2003). 

 



 

 

 

 
 

We kunnen hierbij opmerken dat een onderneming er dan ook alle belang bij heeft om een  

niet-goedkeurende verklaring te vermijden. Zeker de financiële markt ziet dit als een ernstige 

waarschuwing voor nakende continuïteitsproblemen. Een onderneming die een onthoudende 

of een afkeurende verklaring krijgt, zal het daardoor naar alle waarschijnlijkheid nog 

moeilijker krijgen. Voor een onderneming met serieuze liquiditeitsproblemen zou een 

negatieve verklaring wel eens de finale druppel kunnen zijn tot het aanvragen van een 

gerechtelijk akkoord of een faillissement. 

 

In het licht van het latere empirisch onderzoek werd ons een dataset bezorgd door Graydon 

N.V. Belgium met de afgeleverde commissarisverklaringen van de Belgische ondernemingen 

voor de boekjaren 2003 tot en met 2005. Hieruit blijkt dat er een stijgend aantal Belgische 

ondernemingen een financiële audit laat uitvoeren. Daarnaast zien we ook dat zowel het 

absoluut als relatief aantal niet-goedkeurende verklaringen jaar op jaar blijft dalen. We 

kunnen dus concluderen dat de vastgestelde trend door Graydon Belgium N.V. (2003) zich 

blijft voortzetten. 

 

  Balans 2003 Balans 2004 Balans 2005 

Verklaring zonder voorbehoud 11.159 11.404 11.811 

Verklaring zonder voorbehoud met 

toelichtende paragraaf 

2.685 2.500 2.381 

Verklaring met voorbehoud 703 683 617 

Onthoudende verklaring 242 217 157 

Afkeurende verklaring 21 18 15 

Totalen 14.810 14.822 14.981 

Tabel 1.3: De afgeleverde types controleverslagen aan Belgische ondernemingen 



 

 

 

 
 

HOOFDSTUK 2: DE ONAFHANKELIJKHEIDSVEREISTE 

 
Een aantal financiële schandalen uit het verleden hebben ertoe geleid dat de het vertrouwen in 

de correctheid van de financiële verslaggeving serieus in vraag werd gesteld. Alhoewel er van 

een wettelijke controleur juridisch niet verwacht wordt dat hij aan fraudedetectie doet, houden 

dergelijke zaken nefaste gevolgen in voor de auditor. Vandaar dat de diverse organisaties 

blijven verder zoeken naar middelen om de (schijnbare) onafhankelijkheid van de auditor zo 

hoog mogelijk te stellen. Onafhankelijkheid is immers het voornaamste middel waarover de 

wettelijke rekeningencontroleur beschikt om aan te tonen dat hij in staat is om zijn opdracht 

op objectieve wijze te vervullen (FEE, 1998, geciteerd in het IBR jaarverslag 1998).  

 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de onafhankelijkheidsvereiste die rust op de 

commissaris-bedrijfsrevisor tijdens de uitvoering van zijn taak. Eerst wordt er een algemene 

omschrijving gegeven voor het begrip. Vervolgens zal er gekeken worden naar de mogelijke 

regelgevingen die de onafhankelijkheidsvereiste moeten garanderen. Afhankelijk van het 

uitgangspunt kunnen er twee vormen van regulering onderscheiden worden: de conceptuele 

benadering en de op regels gebaseerde benadering. Deze worden achtereenvolgens besproken. 

Met het oog op het latere empirisch onderzoek waarin de invloed van het type auditor op het 

type controleverslag zal nagegaan worden, wordt de Europees-Belgische situatie uitgebreid 

toegelicht. Onze aandacht zal hier vooral gaan naar de beschermingsmaatregelen die er voor 

moeten zorgen dat er geen significantie invloed uitgaat van het type auditor op het 

controleverslag. De implicaties van deze maatregelen voor een groot auditkantoor ten aanzien 

van een kleiner kantoor worden daar waar mogelijk toegelicht. 

 
2.1 Omschrijving 

 

Onafhankelijkheid wordt gedefinieerd als “de bekwaamheid om te handelen met integriteit en 

objectiviteit” (Europese Commissie, 2006).  

Voor België staat het algemeen onafhankelijkheidsbeginsel duidelijk verwoord in Art. 6 van 

het K.B. van 10 januari 19945: 

 

 “Het is de bedrijfsrevisor verboden een opdracht , een functie of een mandaat te 

aanvaarden of voort te zetten, wanneer de uitoefening daarvan hem in een positie 
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van belangenconflict dreigt te plaatsen die van aard is het onafhankelijke oordeel 

dat hij moet uitoefenen in het gedrang te brengen.” 

 

In de literatuur wordt steeds benadrukt dat onafhankelijkheid geen absoluut concept is. Het is 

nooit mogelijk om als revisor 100% onafhankelijk op te treden. Toch moet het een na te 

streven doel blijven. Men zou onafhankelijkheid dus eerder moeten beschouwen als een 

relatieve vereiste waarvoor men als auditor enorm veel positieve acties dient te leveren (Pany 

K. en Whittington R., 1994). Deze moeten hen toelaten een zo groot mogelijke graad van 

onafhankelijkheid te bereiken.  

  

De Europese Commissie (2002) definieert de onafhankelijkheid vanuit twee aspecten. Ten 

eerste moet er voldaan zijn aan de onafhankelijkheid qua geesteshouding en ten tweede moet 

de onafhankelijkheid naar buiten toe ook gegarandeerd worden. Het volstaat met andere 

woorden niet dat de auditor zijn taak onafhankelijk uitvoert. Hij moet daarenboven ook nog 

als onafhankelijk gepercipieerd worden door zijn publiek. Zowel de feitelijke als de 

gepercipieerde onafhankelijk zijn fundamenteel om het vertrouwen dat derden hebben in het 

werk van revisoren in tact te houden (Europese Commissie, 2002).  

 

Het feit dat beide vormen van onafhankelijkheid belangrijk zijn geldt niet alleen in de 

Europese context, maar wordt eveneens benadrukt door zowel de Amerikaanse als de 

internationale beroepsorganisaties. Dit blijkt uit volgend citaat van de AICPA. 

 

 “Underlying both the AICPA and SEC rules is the belief that the auditor is engaged 

to serve the public trust. As a consequence, it is vital to the audit function that a CPA 

engaged in an attestation be independent of the client both in fact and in appearance. 

Independence in both fact and appearance is also crucial to maintaining professional 

autonomy and the high esteem in which the profession is held.” (AICPA, 2001). 

 

2.2 Regulering 

 

De algemene controlenorm 1.2 van het IBR stelt: “De bedrijfsrevisor brengt zijn 

beroepsmatige beoordeling uit in een geest van volledige onafhankelijkheid. Hij zal zich 

onthouden van alles wat aan deze onafhankelijkheid enige afbreuk doet...” (Dries R. et al., 

2004).  Voor een auditor is het echter niet zo evident te bepalen wanneer zijn 



 

 

 

 
 

onafhankelijkheid al dan niet in het gedrang komt. Er bestaan met betrekking tot de 

onafhankelijkheid van een revisor twee extreme vormen van reguleringen, met name de 

conceptuele benadering en de benadering gebaseerd op regels. Beide methodes worden hierna 

verder toegelicht. Er wordt afgesloten met een bespreking van de benadering die beide 

aanpakken combineert.  

 

2.2.1   Conceptuele benadering 

 

Deze benadering is gebaseerd op het algemeen onafhankelijkheidsprincipe. Zoals reeds 

vermeld houdt dit in dat er van de wettelijke controleur van de financiële staten verwacht 

wordt dat hij de bekwaamheid bezit om te handelen met een voldoende hoge graad van 

integriteit en objectiviteit (Europese Commissie, 2002). De auditor zal dus, alvorens hij een 

klant aanvaardt, nagaan of zijn onafhankelijkheid al dan niet in het gedrang komt. Is dit niet 

het geval, kan hij de taak uitvoeren. Is dit wel het geval, moet de auditor voldoende 

veiligheidsmaatregelen nemen of in extremis de klant weigeren (Herron T. en Gilbertson D., 

2004). Vanuit deze visie kan de onafhankelijkheid het best gegarandeerd worden via 

zelfregulering door de auditor.  

 

Vanzelfsprekend dient hierbij opgemerkt te worden dat er nood is aan een toezichts- en 

controleorgaan vanuit de verschillende beroepsorganisaties. Dit is nodig om de revisoren te 

blijven stimuleren de principes daadwerkelijk toe te passen. Op deze manier wordt het 

professioneel imago hoog gehouden. Men tracht hiermee te voorkomen dat de 

belanghebbenden hun vertrouwen zouden verliezen in het afgeleverde rapport van de revisor.  

 

2.2.2   Benadering op regels gebaseerd 

 

In tegenstelling tot de conceptuele benadering wordt er hier gewerkt met een lijst van 

activiteiten die niet verenigbaar zijn met de functie van bedrijfsrevisor. Het is de revisor 

verboden deze activiteiten uit te voeren wanneer hij al de functie van commissaris uitoefent 

bij een onderneming. Het nemen van maatregelen ter bescherming van de onafhankelijkheid 

is hier dus niet voldoende (Herron T. en Gilbertson D., 2004). 

Het grootste voordeel van de benadering gebaseerd op regels is dat ze geen ruimte laat voor 

interpretatie. Pas de regels toe en de onafhankelijkheid is gegarandeerd. Het nadeel is dat de 

regelgevers meestal niet beschikken over de nodige kennis om de impact juist in te schatten 



 

 

 

 
 

van het al dan niet aanvaarden van een extra activiteit bij de auditopdracht op de 

onafhankelijkheid van de auditor (Herron T. en Gilbertson D., 2004).  

 

Tevens dient er opgemerkt te worden dat een auditor wel volledig onafhankelijk kan 

uitschijnen, maar wanneer hij zijn functie niet met de nodige integriteit en expertise uitoefent, 

deze onafhankelijkheid eigenlijk geen betekenis meer heeft. De auditfunctie staat of valt met 

de persoonlijkheidskenmerken integriteit en oprechtheid. Dit eist sowieso een hoge mate van 

zelfdiscipline en zelfregulering van de betrokken revisor. 

 

2.2.3 Evaluatie van beide methodes 

 

Welke methode (de conceptuele of de op regels gebaseerde benadering) de beste is, is reeds 

jarenlang een discussiepunt. Er kan een algemene evolutie vastgesteld worden naar het 

voorschrijven van striktere regels inzake de onafhankelijkheid van de financiële auditor. Deze 

trend wordt zowel opgemerkt internationaal, Europees, Belgisch als op Angelsaksisch vlak.  

Ondanks dat er gewerkt wordt naar een strengere regulering toe, blijven de verschillende 

beroepsorganisaties toch de voorkeur uitdragen naar de conceptuele benadering.  

 
De Europese Comissie (2002) ziet volgende voordelen in de conceptuele benadering: 

 

� Revisoren worden zelf geacht uit te maken of bepaalde omstandigheden al dan niet 

een bedreiging vormen voor hun onafhankelijkheid. Ze kunnen ook zelf bepalen hoe 

zij zich hiertegen beschermen; 

� Men kan beter tegemoet komen aan de verwachtingen en eisen van de Europese 

kapitaalmarkt. 

� Elke situatie kan als een geval apart behandeld worden. 

 

La Fédération des Experts comptables Européens (2006) (FEE) voegt hier nog aan toe: 

 

� Een benadering op basis van principes behandelt alle mogelijke variaties van 

praktijksituaties. De auditor kan steeds ter verantwoording geroepen worden. 

� De regulering is veel flexibeler. Revisoren kunnen zich sneller aanpassen aan de 

continu wijzigende economische omgeving. 



 

 

 

 
 

� Men vermijdt dat bepaalde regels omzeild worden omdat ze niet uitdrukkelijk 

verboden werden. 

� Er wordt van de auditor verwacht dat hij/zij continu op zoek gaat naar efficiëntere 

maatregelen ter bescherming van de onafhankelijkheid. 

 
 
Naar aanleiding van de uitvaardiging van de aanbeveling van de Europese Commissie van 16 

mei 20026, voerde de FEE in 2005 een onderzoek uit naar de mate waarin de toenmalige 25 

EU-lidstaten deze aanbeveling ook daadwerkelijk geïmplementeerd hadden. Uit de studie van 

de FEE (2006) blijkt dat het merendeel van de landen (85%) de conceptuele benadering 

volgen. Drie lidstaten hebben zelfs de aanbeveling expliciet overgenomen. De overige landen 

volgen een op regels gebaseerde benadering. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat zelfs 

binnen de zuiver op regels gebaseerde regulering er verwijzingen opgenomen werden naar de 

basisprincipes van het auditberoep (FEE, 2006). De vijf overige lidstaten volgen de Code of 

Ethics van het IFAC. Ter verduidelijking wordt nog meegegeven dat de IFAC en de Europese 

Commissie quasi dezelfde richtlijnen hanteren ter bescherming van de onafhankelijkheid. 

Beide methodes zijn gebaseerd op de conceptuele benadering. Zij hanteren gelijkwaardige 

termen, identificeren situaties die mogelijke onafhankelijkheidsbedreiging inhouden en geven 

aanbevelingen ter bescherming tegen de risico’s (FEE, 2006).  

 

2.2.4 Gecombineerde benadering 

 

De gecombineerde benadering houdt in dat er zowel gewerkt met principes als met regels om 

de onafhankelijkheid van een auditor te garanderen.  

De AICPA past deze regulering toe door middel van de uitgevaardigde “Code of Professional 

Conduct”. Het doel hiervan is de CPAs richtlijnen mee te geven over wat hun functie inhoudt 

zodat zij deze met de gepaste professionele houding kunnen uitvoeren (Pany K. en 

Whittington R., 1994, blz. 91).  

 

De Code is opgedeeld in twee delen. Ten eerste zijn er ‘the principles’. Deze vormen het 

algemeen kader voor het tweede deel, ‘the rules”. De principes geven de 

verantwoordelijkheden weer die een CPA heeft ten opzichte van zijn publiek: kredietgevers, 

aandeelhouders, klanten, werknemers,… Net als de Belgische bedrijfsrevisor heeft de CPA 
                                                 
6 2002/590/EG, Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende de onafhankelijkheid van de met de 
wettelijke controle belaste accountant in de EU: basisbeginselen, 16 mei 2002 



 

 

 

 
 

een certificeringsfunctie. Hij verzekert dat de vrijgegeven financiële informatie fair is 

opgesteld ten aanzien van de belangen van alle betrokken partijen. Geen enkele groep van 

belanghebbenden mag dus bevoordeeld worden bij het opstellen van de financiële informatie. 

De leuze is: “The public is our only client”. Een onderneming betaalt wel voor de 

auditdiensten, maar de echte klant van een auditor is het publiek. Dit na te streven ideaal is 

essentieel om de professionele status van het auditberoep te bewaren. De regulering van de 

onafhankelijkheid bij de beoordeling van de financiële informatie is dan ook het meest 

uitgebreide, en misschien ook wel het meest belangrijke, concept behandeld in “The Code of 

Professional Conduct”.  Naast de principes zijn er ook nog de regels. De regels zijn de 

afdwingbare toepassingen van de principes. Zij definiëren het vereiste gedrag wat van een 

CPA minimaal verwacht wordt(Pany K. en Whittington R, 1994, blz. 93-102).  

 

De principes en regels zoals opgesteld in “The Code of Professional Conduct” worden verder 

nog aangevuld met interpretaties en ethische regels. Deze dienen als additionele richtlijnen en 

verduidelijkingen over hoe de principes en regels tot stand gekomen zijn om 

interpretatiefouten te voorkomen (Pany K. en Whittington R, 1994, blz. 93-102) 

 

2.3 Uitwerking regulering  

 

Vanaf nu zullen wij ons beperken tot de Europees-Belgische situatie. De huidige regulering 

bestaat hoofdzakelijk uit een opsomming van onverenigbare activiteiten waarvan verwacht 

wordt dat zij mogelijke belangenconflicten kunnen inhouden. Er werd reeds meegegeven dat 

dergelijke werkwijze eigenlijk weinig uithaalt om specifieke regels meestal te beperkend zijn 

en zelfs impliciet een uitnodiging inhouden om ze te omzeilen. Het alternatief was een aantal 

principes op te stellen en de toepassing ervan de verantwoordelijkheid te maken van de 

wettelijke controleurs zelf. Met deze paragraaf gaan we dieper in op wat vandaag de van 

toepassing zijnde uitwerking is van de onafhankelijkheidsvereiste. Een opdeling wordt 

gemaakt naargelang het supranationaal niveau en het nationaal niveau.  

 

2.3.1 Supranationaal niveau 

 

Alvorens we de Belgische regulering bespreken, bekijken we eerst de van toepassing zijnde 

supranationale instellingen. Deze bepalen de minimumregels waaraan de nationale wetgeving 



 

 

 

 
 

moet voldoen. Achtereenvolgens zullen de uitgevaardigde maatregelen van de Europese Unie 

besproken worden en de aanbevelingen van de FEE. 

 

2.3.1.1 De Europese Unie 

 

De laatste jaren wordt er sterk gewerkt naar een internationale harmonisatie van de ethische 

regels. Ook de Europese Unie werkt hieraan mee. De goedkeuring van de ISA’s en de 

invoering van de IFRS zijn slechts twee voorbeelden van acties die ondernomen werden ter 

verwezelijking van een Europese financiële markt. Ook met betrekking tot de ethische regels 

en meer specifiek de onafhankelijkheid van de commissaris trof de Europese Commissie 

maatregelen met het ook op de verder harmonisatie.  

 

De aanbeveling van de Europese Commissie, Committee on Auditing, van 16 mei 2002 

behandelt volgende zaken: 

� Objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid. 

� De verantwoordelijkheid van de wettelijke controleur van de rekeningen en al wie de 

uitkomst van de wettelijke controle kan beïnvloeden. 

� Identificatie van de bedreigingen en risico’s voor de onafhankelijkheid van de 

wettelijke controleur van de rekeningen. 

� Invoeren van veiligheidsmaatregelen, inclusief verbodsmaatregelen, restricties, 

informatieverplichtingen en andere gedragsregels en procedures. 

� Voorschriften inzake openbaarmaking van de honoraria, meer bepaald voor het 

leveren van non-auditdiensten (Europese Commissie, 2002). 

 

Daarnaast geeft zij ook een aantal specifieke toepassingsvoorwaarden mee met betrekking tot 

deze algemene richtlijnen. In onderstaande paragraaf zullen wij er enkele toelichten. 

Aangezien de rode draad door deze thesis de invloed van de auditor op de het controleverslag 

is, spitsen wij ons hoofdzakelijk toe op de voorzorgsmaatregelen te nemen bij het 

auditkantoor. Deze bepalen immers grotendeels de onafhankelijkheid van de auditor. Een 

logisch gevolg hiervan zou dus kunnen zijn dat er een onderscheid opgemerkt wordt tussen de 

onafhankelijkheid van een auditor die tewerkgesteld is bij een groot kantoor en een die 

tewerkgesteld is bij een klein kantoor. Naast de beschermingsmaatregelen dat het 

auditkantoor neemt gaat onze aandacht eveneens uit naar de cliënt. Hoe kan onderneming 



 

 

 

 
 

bijdragen dat een hogere onafhankelijkheid van haar aangestelde commissaris. Er wordt 

afgesloten met de aanbeveling inzake de openbaarmaking van de honoraria. 

 

2.3.1.1.1 Voorzorgsmaatregelen bij het auditkantoor 

 

Een eerste aspect is de uitbouw van een veiligheidssysteem binnen het auditkantoor (Europese 

Commissie, 2002). Dit kan opgedeeld worden in vier aspecten. Ten eerste is er de nood aan 

het opstellen van gedragslijnen. Dit houdt in dat er duidelijk wordt aangegeven welke 

activiteiten combineerbaar zijn met auditwerkzaamheden bij een klant en welke niet. Grote 

kantoren vangen dit probleem vaak op door hun activiteiten op te splitsen in verschillende 

divisies. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat indien nodig deze gedragslijnen continu 

aangepast moeten kunnen worden en dit ook meteen meegedeeld moet worden aan de 

revisoren (Europese Commissie, 2002). Het belang van een goeie communicatie binnen het 

auditkantoor mag zeker niet onderschat worden. 

 

Een tweede aspect is het opstellen van te volgen procedures binnen het auditkantoor. Deze 

zullen verschillen naargelang de specifieke klant waarover het gaat. Hier valt tevens op te 

merken dat er een groot verschil zal zijn tussen de uitwerking van de gedragslijnen en de 

procedures wanneer we te maken hebben met een groot of klein auditkantoor. Van kleinere 

kantoren wordt verwacht dat ze elke situatie afzonderlijk zullen bekijken, terwijl de grote 

kantoren er voordeel zullen uithalen hier standaardprocedures voor op te stellen. Afhankelijk 

van het aantal klanten dat een kantoor dus heeft, kan er verwacht worden dat dit al dan niet 

geautomatiseerd wordt (Europese Commissie, 2002). 

 

Het is echter niet voldoende gedragslijnen en procedures op te stellen, de revisoren moeten 

ook gestimuleerd worden ze toe te passen. De beste manier om dit te doen is ze ‘levend’ te 

maken binnen de onderneming. Rapporteren over het toepassen en de resultaten van de 

gedragslijnen en de procedures mag dus zeker niet vergeten worden. Dit staat bekent als de 

onafhankelijkheidsbeoordeling van de revisor ten aanzien van de klant (Europese Commissie, 

2002). 

 

Een laatste aspect is hier nauw mee verbonden. Enerzijds is het belangrijk een 

onafhankelijkheidsanalyse uit te voeren, maar dit moet eveneens gecontroleerd worden door 

de ondernemingsleiding van het auditkantoor opdat de revisoren dit ook zouden blijven doen. 



 

 

 

 
 

Een intern controlesysteem zal dit op zich nemen (Europese Commissie, 2002). Opnieuw 

kunnen we de opmerking maken dat de uitbouw hiervan serieus zal verschillen naargelang we 

te maken hebben met een groot of een klein revisorenkantoor. 

 

Het veiligheidssysteem mag nog zo goed uitgebouwd zijn, het zal nooit in staat zijn alle 

onafhankelijkheidsproblemen op te vangen. In dit kader stelt het Committee on Auditing ook 

nog voor een rotatiesysteem in te voeren. Hierbij kan men een onderscheid maken tussen de 

interne en de externe rotatie. De interne rotatie houdt in dat er enkel gewijzigd wordt van 

bedrijfsrevisor in persoon, een externe rotatie gaat verder en staat voor een wijziging van 

kantoor na respectievelijk vijf en zeven jaar (De Europese Commissie, 2002).  

 

Deze rotatieregel brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Als voordelen stellen we dat 

er inderdaad kan verwacht worden dat de onafhankelijkheid stijgt van de auditor. Een 

onderzoek van de FEE geeft wel mee dat enkel de interne rotatie een positieve invloed heeft, 

de externe rotatie zou de kwaliteit van de uitgevoerde audit in het gedrang brengen (FEE, 

2005). Een verplichte rotatie zou eveneens kunnen vermijden dat de revisor een te hoge 

vertrouwensband ontwikkelt met de klant (Myers et al., 2003). Daarnaast kan er ook 

meegegeven worden dat de alertheid van de revisor gestimuleerd wordt wanneer hij telkens 

met een nieuwe klant of situatie geconfronteerd wordt. Hiermee wordt vermeden dat de 

auditor bij de uitvoering van controleactiviteiten zich te veel zou laten leiden door zijn 

vaststellingen uit het verleden, wat natuurlijk de kwaliteit van uitgevoerde audit ten goede 

komt (Myers et al., 2003). Hierbij dient meegegeven te worden dat uit het onderzoek van 

Myers et al. (2003) geen signifante positieve of negatieve invloed werd ontdekt wanneer de 

rotatieverplichting ingevoerd zou worden. Carey en Simnet (2006) vonden dit wel. Op basis 

van Australische gegevens, waar de commissarisrotatie niet verplicht is, gingen zij de invloed 

na van een de lengte van het mandaat op het uitvaardigen van continuïteitswaarschuwingen. 

De resultaten toonden aan dat naarmate de commissaris langer tewerkgesteld is bij een 

onderneming hij minder geneigd is continuïteitswaarschuwingen uit te schrijven.  

De kwaliteitsvraag brengt ons eveneens naar de mogelijke nadelen van een verplichte rotatie. 

Critici van deze maatregel stellen immers dat de revisor over een lagere graad van 

specialisatie zou beschikken wanneer hij telkens van klant moet veranderen. Dit zou zijn 

bekwaamheid in gedrang kunnen brengen, waardoor er verwacht wordt dat de revisoren meer 

foute beoordelingen zullen maken (FEE, 2005).  



 

 

 

 
 

De conclusie van een onderzoek uitgevoerd door de FEE in 2004 is trouwens dat een 

verplichte rotatie niet zou bijdragen tot een hogere auditkwaliteit. De externe rotatie van het 

kantoor zou zeer weinig gunstige gevolgen hebben voor de verbetering van de 

onafhankelijkheid van de commissaris of de versterking van de concurrentie op de auditmarkt. 

De FEE (2005) is dan ook geen voorstander van deze maatregel. We spreken hier wel enkel 

over de externe rotering.  

Dopuch et al. (2001) onderzochten eveneens de impact van de rotatievereiste. Zij stelden dat 

deze wel degelijk kan fungeren als extra beschermingsmaatregel. Revisoren zouden minder 

geneigd zijn zich te laten leiden door het management wanneer zij hun opinie over de 

jaarrekening tot uiting brengen. Hieruit zouden we dus kunnen concluderen dat een verplichte 

interne rotatie wel zou kunnen bijdragen tot een verhoogde onafhankelijkheid van de 

bedrijfsrevisor. Deze omvat de voordelen verbonden aan rotatie, maar laat de nadelen achter 

zich aangezien de onderneming wel klant kan blijven bij het zelfde auditkantoor.  

 

De impact van deze maatregel is natuurlijk afhankelijk van de grote van het revisorenkantoor. 

Wij stellen ons dan ook de vraag of dit niet ten nadele zou komen van de kleinere kantoren. Er 

wordt immers verwacht dat een onderneming graag klant blijft bij een zelfde auditkantoor 

zolang zij er tevreden van is. Revisoren die alleen werken worden hier dus geconfronteerd 

met een serieus concurrentienadeel. 

 

Een uitgebreid veiligheidssysteem en een eventuele rotatieverplichting werden reeds 

besproken. Een laatste aspect is de cooling-off period. Wanneer een bedrijfsrevisor 

tewerkgesteld is geweest als commissaris van een onderneming was het hem oorspronkelijk 

verboden om tijden de uitoefening van zijn dienstbetrekking een belangrijke functie te 

bekleden bij zijn klant. De Commissie beveelt aan deze periode uit te breiden tot twee jaar na 

de afloop van het mandaat (Europese Commissie, 2002).  

 

3.3.1.1.2 Voorzorgsmaatregelen te nemen bij de cliënt 

 

Er werd reeds gewezen op het feit dat een revisor alvorens hij een klant aanvaard uitgebreid 

dient na te gaan of hij hierdoor zijn onafhankelijkheid niet mee in het gedrang brengt. Grote 

ondernemingen hebben meer mensen tewerkgesteld. Dit verhoogt het gevaar dat de auditor als 

gevolg van familiale banden als afhankelijk zou gepercipieerd worden door het publiek. Dit 

kan eventueel opgelost worden wanneer de onderneming beschikt over een apart orgaan, het 



 

 

 

 
 

auditcomité, dat instaat voor de selectie van haar commissaris-revisor. De onderneming kan 

zelf op zoek gaan de auditor die over de hoogste mate van onafhankelijkheid beschikt. 

(Europese Commissie, 2002) 

Daarnaast kan er ook een onderscheid gemaakt worden naargelang de onderneming 

beursgenoteerd is of niet. Beursgenoteerde ondernemingen zijn vaak grotere bedrijven en 

hebben ook veel meer stakeholders. Ook hier mag het belang van een goed opgestelde 

controlestructuur voor de aanstelling van de commissaris niet onderschat worden bij de keuze 

van de auditor.  

 

3.3.1.1.3 Openbaarmaking van de audithonoraria 

 

In het vorige onderdeel spraken we reeds over het auditcomité. Dit orgaan is specifiek 

bevoegd voor alle zaken aangaande de commissaris-bedrijfsrevisoren. Indien er problemen 

zouden zijn, moet de auditor dit melden aan dit orgaan. Daarnaast heeft hij ook de 

verplichting minimaal een keer per jaar de totale vergoedingen vrij te geven die hij ontvangen 

heeft van de onderneming. Op deze manier tracht het auditcomité een oordeel te vellen over 

het feit of de commissaris nog steeds financieel onafhankelijk is van de onderneming 

(Europese Commissie, 2002).  

 

Een tweede aspect met betrekking tot de honoraria is de aanbeveling die de Commissie maakt 

met betrekking tot de openbaarmaking van de betaalde audithonoraria voor ondernemingen 

die hun financiële staten moeten publiceren (Europese Commissie, 2002). Zij stelt eveneens 

voor het totale bedrag op te splitsen naargelang het type opdracht dat de revisor uitgevoerd 

heeft. Dit zou dan resulteren in enerzijds vergoeding als gevolg van de auditwerkzaamheden, 

assurance-taken, belastingadvies en de andere niet-auditopdrachten. Dergelijke 

openbaarmaking heeft volgens de Commissie (2002) positieve gevolgen op de 

geloofwaardigheid van het beroep. 

 

Met de nieuwe EU-Richtlijn van 17 mei 20067 werd de aanbeveling van de Europese 

Commissie van 16 mei 2002 bindend voor alle lidstaten. Zij moet worden omgezet in de 

nationale wetgeving vóór 29 juni 2008. Wat België betreft is dit geen probleem want dit is 
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reeds gebeurd met de invoering van de Corporate Governance Wet van 2 augustus 2002, die 

later uitgebreid behandeld wordt. 

 

2.3.1.2 De beroepsorganisaties  

 

Ook de beroepsorganisaties vaardigen allerhande normen en aanbevelingen uit inzake de 

onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor. De FEE, de Europese Commissie en het IFAC 

hanteren klassiek een lijst met vijf categorieën van bedreigingen voor de onafhankelijkheid. 

Deze worden achtereenvolgens toegelicht.  

1 De bedreiging of het risico verbonden aan persoonlijk belang. Men bedoelt hiermee een 

bedreiging die de objectiviteit van de wettelijke financiële controleur in gevaar brengt als 

gevolg van een financiële, emotionele of eender andere persoonlijke 

belangenverstrengeling.  

Als voorbeelden kunnen hier vermeld worden: afhankelijkheid door de hoogte van de 

verloning, financiële belangen in de te controleren onderneming, persoonlijke relaties 

tussen de bedrijfsleiding en de auditor,… 

2 De bedreiging of het risico van zelfcontrole. Dit refereert naar de bedreiging voor de 

onafhankelijkheid wanneer de controleur zijn eigen werkzaamheden moet beoordelen. 

Voorbeelden hiervan zijn wanneer de auditor in samenspraak met de ondernemingsleiding 

de financiële staten zou opstellen of indien een conclusie voortvloeiend uit vroegere 

werkzaamheden opnieuw herzien en geëvalueerd zou moeten worden.  

3 De bedreiging of het risico verbonden aan advocacy. Hiermee wordt verwezen naar het 

risico op afhankelijkheid wanneer de auditor optreedt als vertegenwoordiger van de 

gecontroleerde klant ten aanzien van derden. De objectiviteit zal in het gedrang komen 

wanneer hij pleit in het voordeel van (of zelfs tegen) de cliënt naar aanleiding van 

allerhande confrontaties of debatten.  

4 De bedreiging of het risico van familiariteit of vertrouwdheid. De auditor heeft sterke 

persoonlijke banden met de te auditeren cliënt. Hierdoor is het mogelijk dat de klant een 

morele invloed heeft op de uitgebrachte opinie van de auditor. De auditor wordt als het 

ware te welwillend ten aanzien van zijn cliënt. De auditor heeft een verregaand 

vertrouwen in zijn klant waardoor hij onvoldoende in staat is een objectieve controle uit te 

voeren.  



 

 

 

 
 

Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een dicht familielid van de commissaris een 

bestuursfunctie bekleedt binnen de te controleren onderneming. 

5 De bedreiging of het risico van intimidatie. Het betreft hier situaties waarin de auditor 

onder druk wordt gezet door een bedreiging, een te dominante persoonlijkheid of andere 

zaken van de cliënt of diens vennoten. De auditor krijgt schrik voor de consequenties 

wanneer hij een objectief oordeel zou uitbrengen. Voor de auditor wordt het dan ook 

onmogelijk om zijn taak met de vereiste graad van professionalisme uit te voeren.  

(FEE 1998, zoals geciteerd in het jaarverslag van het IBR 1998c) 

Het IBR sluit zich aan bij deze klassieke lijst van vijf bedreigingen. Het AICPA daarentegen 

schrijft zeven situaties voor die de onafhankelijkheid van de auditor in gevaar kunnen 

brengen. Deze zijn: financieel eigenbelang, tegengestelde belangen, zelfcontrole, 

vertegenwoordiging, familiariteit, intimidatie en deelname aan het management. Op het eerste 

zicht klinkt dit misschien als een strengere regulering, maar in werkelijkheid is het verschil 

beperkt. De bedreigingen zijn in principe dezelfde, maar worden enkel opgedeeld in andere 

categorieën (AICPA, 2006).  

De impact van deze bedreigingen is verschillend naargelang de situatie waarin ze zich 

voordoen. Deze is afhankelijk van de omvang van de gevolgen voor de belanghebbenden, de 

status van degene die er bij betrokken is, de oorzaak van de bedreiging en de algemene 

risico’s voortvloeiend uit de controleomgeving. Vandaar dat de opvatting heerst bij de 

beroepsorganisaties dat de auditor zelf het best in staat is deze te beoordelen en de nodige 

maatregelen te nemen om de bedreiging af te zwakken tot een aanvaardbaar niveau of ze 

resoluut weg te werken (Europese Commissie, 2002). Deze beschermingsmaatregelen zullen 

meestal echter expliciet in de wet of in de beroepsregels opgenomen zijn.  

De FEE (1998) geeft volgende aanbevelingen mee inzake beschermingsprocedures die 

minimaal in acht moeten worden genomen door een auditkantoor:   

� Interne maatregelen die het auditkantoor moet treffen. Deze maatregelen worden 

opgelegd en gecontroleerd door de nationaal van toepassing zijnde beroepsorganisatie, 

voor België het IBR. Deze maatregelen moeten toelaten de risico’s te onderkennen en 

af te zwakken.  

Voorbeelden hiervan zijn ten eerste de uitbouw van een algemene bedrijfscultuur die 

beroepskwaliteit en ethiek hoog in het vaandel draagt en belang hecht aan de 



 

 

 

 
 

resultaten van een goed georganiseerd intern controlesysteem. Ten tweede zijn er de 

bepalingen die moeten toelaten dat alle personeelsleden voldoende in staat zijn om 

elke vraag in verband met de onafhankelijkheid en objectiviteit te beantwoorden of 

eventueel door te spelen naar een andere auditor die niet tot het auditteam behoort. 

Vervolgens wordt er ook nog de aanbeveling gedaan een andere vennoot, die niet aan 

de auditopdracht heeft deelgenomen, het dossier te laten inkijken en raad te geven (de 

revisorale partnercontrole). De bemiddeling van een derde is een volgend aspect. Dit 

kan bijvoorbeeld een comité van onafhankelijke leidinggevende personen zijn, een 

beroepscontroleorgaan of een andere wettelijke controleur zijn. Als laatste maatregel 

stelt de FEE ook voor om de verantwoordelijkheden en de informatie op te splitsen in 

verschillende afdelingen opdat zo het conflictrisico zou verminderd worden.  

� De beschermingsmaatregelen zichtbaar maken naar het publiek. Dit kan eventueel 

gebeuren door een openbare mededeling te maken waarin uitgelegd wordt hoe er in 

een bepaalde situatie gereageerd wordt op mogelijke conflictrisico’s. 

� Ten laatste geeft zij ook mee dat het kantoor een opdracht moet weigeren wanneer er 

geen oplossing kan gevonden worden om de bedreiging op de onafhankelijkheid te 

reduceren tot een aanvaardbaar niveau (FEE, 1998, geciteerd in IBR jaarverslag 

1998c). 

2.3.2 Nationaal niveau: de Belgische regelgeving 

Naast de gemeenschappelijke heersende principes, zoals besproken in de vorige paragrafen, 

zal de wetgever ook een aantal onverenigbare activiteiten expliciet vastleggen. In wat volgt 

zal de Belgische situatie besproken worden. Met de Wet van 22 juli 1953 werd het juridisch 

statuut van de bedrijfsrevisor vastgelegd. Zijn plichten werden verder uitgewerkt in het K.B. 

van 10 januari 1994. Een volgende mijlpaal is de uitvaardiging van de Corporate Governance 

Wet en het K.B. van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de 

commissaris in het gedrang brengen. Als laatste zal eveneens de wetswijziging van Art. 133 

W. Venn. besproken worden. 

3.3.2.1 Wet van 22 juli 1953 

 

De wet van 22 juli 1953 duidt het IBR aan als bevoegde instantie om toezicht uit te oefenen 

op de revisoren. Het Instituut gaat na of de revisoren hun werk uitvoeren volgens de 

professionele normen en verwachtingen. Onafhankelijkheid is hier een belangrijk onderdeel 



 

 

 

 
 

van. Het Instituut richtte hiertoe twee aparte commissies op met name de Commissie van 

Toezicht en de Commissie van Kwaliteitscontrole.  

 

In Art. 7 bis staat te lezen dat de bedrijfsrevisor geen werkzaamheid mag uitoefenen die 

onverenigbaar is met de waardigheid of de onafhankelijkheid van de betrokken personen, 

vennootschappen of instellingen. In Art. 8 wordt hier nog aan toegevoegd dat de revisor bij 

het vervullen van zijn controleopdracht volledig onafhankelijk optreedt van de betrokken 

personen, vennootschappen of instellingen.  

 

Met betrekking tot de onafhankelijkheid ziet het Instituut erop toe dat haar leden zich met de 

nodige zorg en in volle onafhankelijkheid kwijten van de hun toevertrouwde 

controleopdrachten en geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de 

waardigheid of onafhankelijkheid van het beroep.  

Wanneer dit niet gerespecteerd wordt, zal de revisor een tuchtstraf opgelegd krijgen. De 

straffen variëren van een geldstraf tot een verbod op het uitoefenen van het beroep (IBR, 

1996). Elk revisor dient de normen na te leven, wil hij lid blijven van de beroepsorganisaties. 

 

3.3.2.2  Het K.B. van 10 januari 1994 

 

De onafhankelijkheidsvereiste komt eveneens tot uiting in het K.B. van 10 januari 1994 

betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren. Hierin staat te lezen dat het niet volstaat dat 

de bedrijfsrevisor een objectieve en onafhankelijke opinie erop nahoudt, maar eveneens moet 

hij in wezen onafhankelijk worden ervaren door al wie geroepen is om inzage te nemen van 

een verslag of een verklaring van de bedrijfsrevisor. Hiermee wordt voor de eerste maal 

verwijzen naar het concept schijnbare onafhankelijkheid naast de feitelijke onafhankelijkheid. 

Dit wordt verder verduidelijkt in Art. 4 tot 7.  

 

In volgende situaties wordt een algemeen verbod opgelegd op de uitoefening van de 

revisorale opdracht: de revisor beschikt over een overmatige schuldenlast, er heerst een schijn 

van partijdigheid in een conflict tussen oude en nieuwe aandeelhouders, het optreden als 

commissionair van een partij bij een verkoop, een contradictie tussen datgene wat de 

bedrijfsrevisor in zijn werkzaamheden heeft vastgesteld en datgene wat in zijn controleverslag 

werd opgenomen en het afleveren van een verklaring zonder revisorale controle aan een 

advocaat van een cliënt in het kader van een faillissementsprocedure. 



 

 

 

 
 

 

3.2.2.3 Art. 133 W. Venn., de commissarisfunctie 

 

Er werd reeds gewezen op het onderscheid tussen een gewone wettelijke controleur van de 

financiële staten, de bedrijfsrevisor, en een bedrijfsrevisor die optreedt als commissaris van 

een onderneming. Art. 133 schrijft voor dat diegenen die in zich in een positie bevinden die 

een onafhankelijke taakuitoefening, overeenkomstig de regels geldend voor het beroep van 

bedrijfsrevisoren, in het gedrang kan brengen niet kunnen benoemd worden tot commissaris. 

De commissarissen moeten er daarnaast blijven op toezien dat zij zowel tijdens als na hun 

benoeming niet in een dergelijke positie geplaatst worden. Aldus mogen de commissarissen in 

de vennootschap, als in de eraan verbonden vennootschappen of personen, geen andere taak 

of opdracht aanvaarden dan deze die wettelijk toegelaten zijn. Een commissaris die niet langer 

aan deze eis kan voldoen moet ontslag nemen. 

 

3.3.2.4 Wet Corporate Governance 

 

De Aanbeveling van de Europese Commissie (2002) inzake de onafhankelijkheid van de met 

de wettelijke controle belaste accountant werd reeds besproken (zie punt 2.3.1.1). Deze 

aanbeveling werd omgezet in de Belgische wetgeving via de Corporate Governance 

wetgeving van 2 augustus 2002. Hiermee werden de regels met betrekking tot de 

onafhankelijkheid versterkt rekening houdende met de Europese bepalingen. In het kader van 

het latere empirisch onderzoek wordt hier een overzicht gegeven van de maatregelen die 

dienen getroffen worden door de verschillende auditfirma’s om hun (schijnbare en 

geestelijke) onafhankelijkheid te garanderen.  

 

2.3.2.4.1   Cooling-off period 

 

Een eerste belangrijke vaststelling is dat het toepassingsgebied van de bepalingen met 

betrekking tot de onafhankelijkheid uitbreid wordt. Enerzijds betreft het de commissaris, de 

personen met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in 

samenwerkingsverband staat of de met de commissaris verbonden vennootschappen, maar 

anderzijds betreft het ook de vennootschap waarvan de commissaris de rekeningen controleert 

alsook de vennootschappen of personen die in België verbonden zijn met de gecontroleerde 

vennootschap en haar dochterondernemingen (Art. 4, Wet 2 augustus 2002). Deze 



 

 

 

 
 

onafhankelijkheidsregel heeft derhalve ook gevolgen voor de buitenlandse filialen van 

Belgische vennootschappen (Vanderelst C., 2002) 

Voor deze personen geldt een wachtperiode van twee jaar, ook genaamd de cooling-off 

period. Dit houdt in dat de commissaris gedurende een tijdspanne van twee jaar na het einde 

van zijn mandaat van commissaris, noch in de vennootschap die aan hun controle is 

onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap, een mandaat van bestuurder, 

zaakvoerder of eender elke andere functie kunnen aanvaarden (IAB, 2002). Een niet-naleving 

van de Corporate Governance wet kan strafrechterlijk vervolgd worden. 

 

Deze maatregel kon eveneens teruggevonden worden in de aanbeveling van de Europese 

Commissie van 16 mei 2002, en werd eveneens binden met de uitvaardiging van de nieuwe 

EU-Richtlijn van 17 mei 2006. 

 

2.3.2.4.2   One to one-regel 

 

Een tweede maatregel houdt een beperking in van de te leveren bijkomende diensten. 

Hiermee wordt bedoeld: de opdrachten die de wet aan de commissaris toevertrouwt, de 

niet-auditdiensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid en de andere niet 

niet-auditdiensten die wel te combineren zijn met het mandaat van commissaris (Szafran D., 

2003). 

 

De commissaris en de personen met wie hij samenwerkt mogen geen andere diensten 

verrichten dan de opdrachten die krachtens de wet werden toevertrouwd aan de commissaris, 

voor zover het totale bedrag van de vergoedingen voor deze diensten hoger ligt dan de 

bezoldigingen van de commissaris die de AVA van de gecontroleerde vennootschap vaststelt 

voor de te leveren auditdiensten. Dit noemt noemt men de ‘one to one-regel’ (Laga, 2007). 

Dit komt er dus op neer dat de honoraria voor niet-auditdiensten in principe niet hoger mogen 

zijn dan de honoraria uitbetaald voor auditdiensten. Deze regel is zowel toepasbaar op 

beursgenoteerde vennootschappen als op vennootschappen die deel uitmaken van een groep 

die gehouden is geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te publiceren (Szafran D., 

2003) . 

 

Toch mag er in een aantal specifieke gevallen afgeweken worden van deze regel. Ten eerste 

wanneer de toelating werd gegeven door het auditcomité of als de commissaris vooraf een 



 

 

 

 
 

positief advies ontvangen heeft van het Comité voor Advies en Controle (zie punt 2.3.2.4.4). 

Ten laatste kan het ook zijn dat er in de gecontroleerde onderneming een college van van 

elkaar onafhankelijke commissarissen opgericht is. Ook in dit geval kan er afgeweken worden 

van de one to one-regel (IBR, 2002).  

 

Deze ‘one to one-regel’ werd niet voorzien in de Europese aanbeveling van 16 mei 2002 

betreffende de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur van de rekeningen. België voert 

hier dus een strengere maatregel in. 

 

2.3.2.4.3   Lijst van onverenigbare niet-auditdiensten 

 

� Art. 133 van het W. Venn., gewijzigd door de Corporate Governance Wet 

 

Krachtens de Corporate Governance Wet wordt vanaf nu door de Koning bepaald of een extra 

activiteit al dan niet verenigbaar is met de commissarisfunctie. Er werd een limitatieve lijst 

samengesteld van onverenigbare diensten die de onafhankelijkheid van de commissaris in het 

gedrang brengen. 

 

De Raad van het IBR en de Hoge Raad voor Economische beroepen (HREB) hebben 

respectievelijk op 18 september en 24 oktober 2002 elk hun advies geformuleerd over het 

voorontwerp van het opgestelde K.B. van de Minister van Economie. Dit ontwerp werd 

uiteindelijk goedgekeurd op 4 april 2003 (Vanderelst C, 2002). 

 

� K.B. betreffende de onverenigbare niet-auditdiensten 

 

Het besluit bevat een limitatieve lijst van activiteiten die onverenigbaar zijn met de 

commissarisfunctie omdat zij de onafhankelijkheid in het gevaar brengen. 

 

Deze lijst heeft betrekking op: 

� het nemen van een beslissing in de gecontroleerde vennootschap of tussenkomen in de 

besluitvorming; 

� bijstand verlenen of deelnemen aan de voorbereiding of het voeren van de 

boekhouding of aan het opstellen van de (geconsolideerde) jaarrekening van de 

gecontroleerde vennootschap; 



 

 

 

 
 

� instaan voor de opstelling, de ontwikkeling, de invoering en het beheer van 

technologische systemen van financiële informatie in de gecontroleerde vennootschap; 

� instaan voor het waarderen van de elementen van de (geconsolideerde) jaarrekening 

van de gecontroleerde vennootschap indien deze een belangrijk element vormen van 

de jaarrekening; 

� deelnemen aan de interne auditfunctie; 

� de gecontroleerde vennootschap vertegenwoordigen bij de afwikkeling van fiscale en 

andere geschillen; 

� tussenkomen in de werving van personen die deel uitmaken van een orgaan of van het 

leidinggevende personeel van de gecontroleerde vennootschap (Szafran D, 2003). 

 

We merken opnieuw op dat het K.B. perfect in de lijn ligt met de aanbeveling van de 

Europese Commissie van 16 mei 2002. 

 

2.3.2.4.4   Comité voor Advies en Controle 

 

In België is de HREB belast met het uitbrengen van adviezen inzake de economische 

beroepen (bedrijfsrevisoren, accountants, belastingsconsulenten, boekhouders en fiscalisten).  

Door de uitvaardiging van de Corporate Governance Wet werd het Comité voor Advies en 

Controle in het leven geroepen. Dit orgaan is samengesteld uit leden onafhankelijk van het 

beroep van bedrijfsrevisor, en door de Koning benoemd voor een hernieuwbare periode van 

vijf jaar. Deze leden zijn gebonden aan het beroepsgeheim (Szafran, 2003). 

 

Het Comité voor Advies en Controle heeft drie bevoegdheden. Ten eerste dient het raad te 

geven aan de revisoren wanneer zij hier om vragen. Externe auditors zullen hen advies vragen 

wanneer zij twijfels hebben over het al dan niet verenigbaar zijn van een activiteit. Er dient 

hier wel opgemerkt te worden dat het advies niet bindend is (Vanderelst, 2002). Met de 

tweede functie neemt zij een deel van de taken van de HREB op zich, namelijk het Comité 

voor Advies en Controle kan een klacht indienen bij het IBR wanneer zij meent dat de 

commissaris zijn taak niet volgens de geëiste graad van onafhankelijkheid heeft uitgeoefend. 

De laatste taak heeft te maken met de hierboven besproken one tot one-regel. Het Comité 

voor Advies en Controle kan een commissaris toelaten deze regel te verbreken mits gegronde 

redenen (Vanderelst, 2002). 

 



 

 

 

 
 

Het IBR en het Comité voor Advies en Controle werken nauw samen, maar blijven toch twee 

aparte organen aangezien de Wet de Koning machtigt om de samenstelling, de organisatie, de 

werking, de financieringswijze alsook de vergoeding van de leden te bepalen. Tevens is het 

verboden een lid van het IBR op te nemen als lid van het Comité voor Advies en Controle. De 

reden hiervoor is dat beide instituties onafhankelijkheid moeten blijven ten aanzien van elkaar 

(Vanderelst C., 2002).  

 

2.3.2.4.5   Vermelding van de honoraria in het jaarverslag 

 

Krachtens de Corporate Governance Wet moeten de bezoldigingen van onderstaande 

activiteiten opgenomen worden in het jaarverslag: 

 

1 De uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de 

commissaris binnen de vennootschap waarvan hij de jaarrekening controleert of een 

Belgische vennootschap of een Belgische persoon die met deze vennootschap is 

verbonden in de zin van Art. 11 W. Venn. of een buitenlandse dochtervennootschap 

van een Belgische vennootschap die is onderworpen aan de wettelijke controle van 

haar jaarrekening; en 

2 de taken, mandaten of opdrachten uitgevoerd door een persoon met wie de 

commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in 

samenwerkingsverband8 staat of door een met de commissaris verbonden 

vennootschap of persoon zoals bepaald in Art. 11 W. Venn. binnen de vennootschap 

waarvan de commissaris de jaarrekening controleert of een Belgische vennootschap 

of een Belgische persoon die met deze vennootschap is verbonden in de zin van Art. 

11 of een buitenlands dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die 

onderworpen aan de wettelijke controle van haar jaarrekening (IBR, 2002). 

 

In haar aanbeveling van 16 mei 2002 stelde de Europese Commissie voor de totale 

vergoeding op te splitsen in vier categorieën. Als eerste zijn er de honoraria die voortvloeien 

uit externe controlediensten. Ten tweede de vergoedingen voor assurance-werkzaamheden. 

Vervolgens de inkomsten verbonden aan belastingadvies en ten slotte de andere 

niet-auditdiensten. 

                                                 
8 Voor de definitie van een beroepsmatig samenwerkingsverband, zie bijlage I.  



 

 

 

 
 

 

3.3.2.5 De wet van 20 juli 2006 

 

De wet van 20 juli 2006 past de regels inzake de onafhankelijkheid van de commissaris aan 

die in Art. 133 van het W. Venn. zijn opgenomen. 

 

 De aanpassingen hebben onder meer betrekking op: 

 

� een verduidelijking van de berekeningsregels nodig voor de “one to one”-regel op 

groepsniveau; 

� afschaffing van het in rekening brengen van diensten geleverd door buitenlandse 

kabinetten ten gunste van buitenlandse dochterondernemingen; 

� de terugwerkende kracht van twee jaar wordt afgeschaft die van toepassing is op de 

levering van diensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de 

commissaris; 

� in de wettekst worden ook 3 categorieën aan andere opdrachten opgenomen. Deze zijn 

respectievelijk de andere controle-opdrachten, belastingsadviesopdrachten en andere 

opdrachten buiten de revisorale opdracht denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuadvies 

(Ernst & Young, 2006). 

 

Na de regulering inzake onafhankelijkheid van de commissaris-bedrijfsrevisor besproken te 

hebben, kunnen we concluderen dat de regels voldoende streng opgesteld zijn om geen 

significante invloed te verwachten van het type auditor op de verklaring bij de jaarrekening. 

Elke auditor wordt immers verwacht te werken met een zelfde graad van onafhankelijkheid, 

wat impliciet inhoudt dat wanneer een Big Four (B4) auditor en een niet-Big Four (NB4) 

auditor dezelfde gegevens auditen zij tot een zelfde type van controleverslag zouden moeten 

komen.  

 

In het derde en laatste hoofdstuk van het literatuuronderzoek wordt weergegeven waarom er 

eventueel wel een significante invloed kan verwacht worden bij de opinievorming van de 

auditor.  

 

 



 

 

 

 
 

HOOFDSTUK 3:DE INVLOED VAN DE AUDITOR OP HET CONTRO LEVERSLAG 

 

Zoals besproken in het vorige hoofdstuk werkt elk erkend auditor volgens dezelfde heersende 

beroepsnormen. In dit hoofdstuk zal de vraag naar auditdiensten en de specifieke auditorkeuze 

verklaard worden. Drie theorieën verklaren waarom zelfs niet-wettelijk ertoe verplichte 

ondernemingen er kunnen voor opteren een auditor onder de arm de nemen. De agency 

theorie, de signaaltheorie en de verzekeringstheorie zullen achtereenvolgens besproken 

worden. In een tweede onderdeel wordt er gezocht naar een antwoord op de vraag waarom 

een onderneming, meerbepaald de RvB en de AVA, een bepaald type auditor prefereren 

boven een ander type. De typering van de auditor staat voor een auditor die werkt voor een 

groot kantoor, vandaag beter gekend als een B4 auditor, en een auditor die werkt voor een 

klein kantoor, een NB4 auditor. Daarnaast zal tevens de mogelijke impact op de afgeleverde 

verklaring bij de jaarrekening meegegeven worden. Met het oog op het latere empirisch 

onderzoek wordt eveneens een kort overzicht gegeven van andere variabelen, die naast het 

type auditor, eveneens het controleverslag zouden kunnen beïnvloeden.  

 

3.1 De vraag naar auditdiensten 

 

Het aanstellen van een financieel auditor is voor een aantal categorieën van vennootschappen 

bij wet verplicht. De markt is met andere woorden sterk gereguleerd waardoor het aspect 

omtrent de algemene vraag meestal vervalt.  

In wat volgt worden drie theorieën besproken die verklaren waarom het voor een 

onderneming toch nuttig kan zijn om een financiële audit te laten uitvoeren, zelfs wanneer zij 

hiertoe niet wettelijk verplicht is. Achtereenvolgens zullen de agency theorie, de 

verzekeringstheorie en de signaaltheorie besproken worden. 

  

3.1.1 De agency theorie 

 

In een onderneming zijn er verschillende agencyrelaties aanwezig. Er is sprake van een 

agencyrelatie wanneer een of meerdere personen (principalen) een andere persoon (agent) 

inhuren om voor hun rekening een bepaalde dienst te leveren. De principaal geeft hiertoe de 

agent de mogelijk de handelen in zijn naam. De agent neemt dus de beslissingsbevoegdheid 

van de principaal over. De agent verbindt zich hierbij te handelen in de belangen van de 



 

 

 

 
 

principaal. Voorbeelden hiervan zijn enerzijds het management als agent van de eigenaars en 

anderzijds de eigenaars/managers als agent van de schuldeisers. 

Volgens de agency theorie van Jensen en Mackling (1976) heeft de auditfunctie zowel een 

monitoring en een bonding functie om het bestaan van belangenconflicten tussen de 

principaal en de agent te reduceren tot een minimum.  

 

Hét kenmerk van een agencyrelatie is de aanwezigheid van informatieasymmetrieën tussen de 

agent en de principaal. Voor de principaal is het immers onmogelijk om alle acties van de 

agent te controleren. Hierbij wordt de veronderstelling gemaakt dat elke partij zal handelen 

vanuit eigenbelang proberen. In plaats van de belangen van de principaal na te streven, zal de 

agent zijn eigen belangen nastreven waardoor de principaal naar alle waarschijnlijkheid 

verliezen zal lijden. De principaal zal dit verwachte verlies aan welvaart, het agencyprobleem, 

zoveel mogelijk proberen te beperken door een effectief toezichtsysteem op te stellen. Dit 

noemt men ‘monitoring’. Zodoende probeert hij de agent te motiveren om te handelen 

volgens zijn belangen in plaats vanuit eigenbelang. De agent zal op zijn beurt ook de 

principaal willen overtuigen dat hij wel degelijk in het belang van de principaal handelt. De 

agent zal aan bonding doen om zo te voorkomen dat de principaal, bij de bepaling van de 

agent zijn vergoeding, hem een minderwaarde aanrekent omdat hij er vanuit gaat dat de agent 

in eigenbelang handelt (Jensen M. en Mackling W., 1976). 

 

De rol van de externe of financiële auditor wordt verklaard vanuit zowel de monitoring als de 

bonding rol. Door controle uit te oefenen op de financiële staten die de managers opgesteld 

hebben ter verantwoording van hun beleid, vermindert de informatieasymmetrie tussen de 

manager en de eigenaar. De eigenaars van de onderneming (de principalen) hebben meer 

toezicht op de activiteiten die de manager (de agent) uitvoert. De manager krijgt daardoor 

minder ruimte om bewust vanuit eigenbelang te handelen.  

Ook de manager heeft er voordeel bij de eigenaar een audit te laten uitvoeren. De goedkeuring 

van een extern onafhankelijk deskundige vormt een extra garantie voor de eigenaar dat de 

manager wel degelijk naar zijn belangen handelt. De manager kan er dus vanuit gaan dat de 

principaal zijn vergoeding in een positieve, of toch zeker niet in op een negatieve manier, zal 

aanpassen. 

 

 

 



 

 

 

 
 

3.1.2 De signaaltheorie  

 

De tweede theorie is de signaaltheorie. De signaaltheorie veronderstelt een markt waar 

leveranciers perfect weten wat de kwaliteit is van de door hen aangeboden diensten en 

goederen. De klant daarentegen weet dit niet. De signaaltheorie veronderstelt net als de 

agency theorie het bestaan van een informatieasymmetrie. Deze heerst echter niet tussen een 

principaal en een agent, maar tussen de leverancier en de klant. De klant is slechts bereid een 

gemiddelde prijs te betalen, onafhankelijk van wat de hem aangeboden kwaliteit is. 

Leveranciers die een hoge kwaliteit leveren kunnen in deze marktomstandigheden niet 

overleven. Zij zullen uit de markt geduwd worden omdat de klant hen percipieert als te duur.  

Als de leverancier echter een ‘signaal’ geeft naar de klant om hem op de hoogte te stellen van 

de hogere productkwaliteit, kan volgens Bar-Yosef en Livnat (1984) de informatieasymmetrie 

beperkt worden.  

 

Als voorbeeld stellen zij ondernemingen die voor het eerst hun aandelen op de beurs 

aanbieden. De onderneming (de leverancier) is nog niet voldoende gekend bij investeerders 

(‘klant’). Investeerders zullen nog onzeker zijn over de toekomstige winsten van de 

onderneming, waardoor de aandelen ondergewaardeerd geraken. Het aanstellen van een 

bedrijfsrevisor (het signaal) geeft een extra garantie naar de investeerders toe dat de 

afgeleverde financiële informatie correct is. Potentiële investeerders krijgen hierdoor meer 

vertrouwen in de onderneming, waardoor uiteindelijk de aandelen tegen een juiste waarde op 

de beurs genoteerd zullen staan (Bar-Yosef S. en Livnat J., 1984). 

 

Empirisch onderzoek van Teoh en Wong (1993) toonde aan dat de financiële markt meer 

vertrouwen heeft in de resultaten van een audit uitgevoerd door een Big Six (B6) auditor. Zij 

onderzochten dit als volgt. De aandelenkoersen van telkens twee beursgenoteerde 

ondernemingen met dezelfde kenmerken werden vergeleken wanneer de ene gecontroleerd 

werd door een B6 auditor ten opzichte van de andere onderneming die gecontroleerd werd 

door een niet-Big Six (B6) auditor. Er werd een positieve impact vastgesteld op de 

aandelenkoersen bij de ondermeningen die hun financiële audit hadden laten uitvoeren door 

een B6 auditor. Met dit onderzoek werd duidelijk aangetoond dat de financiële markt meer 

vertrouwen heeft in het werk dat de grote auditkantoren leveren. 

 

 



 

 

 

 
 

3.1.3 De verzekeringstheorie 

 

Volgens de verzekeringstheorie treedt de auditor via de controle van de financiële staten op 

als verzekeraar ten aanzien van derden (investeerders, leveranciers, banken,…). Indien zij als 

gevolg van door de auditor niet opgemerkte, materiële fouten of weglatingen verkeerde 

beslissingen nemen, kunnen zij de auditor mee laten opdraaien voor hun geleden verliezen. In 

de verzekeringstheorie staat dus de aansprakelijkheid van de auditor centraal (De Beelde I, 

2002, blz. 15). 

 

Menon en Williams (1991) beschouwen als derden voornamelijk de investeerders. Vandaar 

omschrijven zij de verzekeringstheorie als volgt: 

 

“The investor’s right to recover from auditors the losses sustained by relying on 

audited financial statements that contain misrepresentations.” 

 

In België kan een bedrijfsrevisor inderdaad publiekrechterlijke vervolgd worden door het 

management of derden. Art. 140 W. Venn. stelt de commissaris hoofdelijk aansprakelijk ten 

aanzien van derden. De auditor kan zich maar van deze aansprakelijkheid onttrekken wanneer 

hij aantoont dat hij geen deel heeft gehad in de overtreding. Dit kan bijvoorbeeld door te 

bewijzen dat hij niet op de hoogte was van bepaalde beslissingen.  

 

Vanaf 9 januari 2006 is er een nieuwe wet van toepassing die de aansprakelijkheid van de 

bedrijfsrevisor beperkt in zijn revisorale opdrachten en andere opdrachten die hem door de 

wet voorbehouden zijn. Het vroegere regime van onbeperkte aansprakelijkheid werd 

verworpen omwillen van twee redenen. Ten eerste had de onbeperkt burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid een nefast effect op de kwaliteit van de audit en vormde deze een 

bedreiging bij de continuïteitsbeoordeling. De tweede reden is dat met deze maatregel 

getracht werd de verdere concentratie van de beursgenoteerde vennootschappen naar de B4 

auditkantoren tegen te gaan (Laga, 2006b). 

  

Door deze nieuwe wet: 

� is de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor beperkt tot € 3 miljoen voor elke 

opdracht uitgevoerd voor niet-beursgenoteerde vennootschappen of tot € 12 miljoen 



 

 

 

 
 

voor elke opdracht uitgevoerd voor beursgenoteerde vennootschappen, behoudens 

bedrieglijk opzet of met oogmerk om te schaden in hoofde van de bedrijfsrevisor; 

� mogen bedrijfsrevisoren hun aansprakelijkheid niet contractueel beperken voor 

revisorale opdrachten of andere speciale opdrachten die door de wet toevertrouwd zijn 

aan de commissaris of aan een bedrijfsrevisor of aan een accountant; 

� mogen bedrijfsrevisoren hun professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

betreffende de revisorale opdracht laten dekken onder de voorwaarden die door het 

IBR moeten goedgekeurd worden (Laga, 2006b). 

 

Naast de publiekrechterlijke vervolging kan de bedrijfsrevisor ook nog strafrechterlijk en 

tuchtrechterlijk vervolgd worden. De strafrechterlijke vervolging staat los van elke 

schadevergoeding, maar regelt de belangen van de maatschappij in het werk van de auditor. 

De auditor kan zich hier niet tegen indekken. De vervolging van de bedrijfsrevisor voor het 

maken van deontologische fouten heet de tuchtrechterlijke vervolging. 

 

3.2 Beïnvloedende factoren bij de auditorkeuze 

 

Zoals reeds meermaals vermeld werd, is de vraag naar auditdiensten hoofdzakelijk wettelijk 

bepaald. De keuze en de verandering van auditor is echter vrij te bepalen. Uit empirisch 

onderzoek van Teoh en Wong (1993) bleek dat de audits aangeboden door de grote kantoren 

aanzien worden als van betere kwaliteit te zijn. In wat volgt zal dieper ingegaan worden op 

redenen waarom een audit zou kunnen verschillen naargelang het type auditor dat hem 

uitgevoerd heeft.  

 

We starten met een korte historiek over hoe de auditmarkt de voorbije jaren geëvolueerd is. 

Vervolgens zullen de beïnvloeden factoren bij de auditorkeuze aangehaald worden. 

Aangezien elke auditor werkt volgens dezelfde heersende beroepsnormen, wordt er een 

opdeling gemaakt vanuit de visie van de klant van de auditor, namelijk de onderneming. Een 

onderneming kan zich in twee situaties bevinden: ofwel kan ze vrij haar commissaris kiezen 

ofwel maakt ze deel uit van een groep van ondernemingen en wordt ze verplicht gebruik te 

maken van de diensten van het auditkantoor aangesteld door de moederonderneming. Het 

laatste geval wordt in de literatuur behandeld als ‘referral’. 

 

 



 

 

 

 
 

3.2.1 Situering van het type auditor 

 

Ter verduidelijking wordt allereerst meegegeven dat de financiële auditoren in de literatuur 

steeds opgedeeld worden in twee aparte groepen. Naar de grote internationale kantoren wordt 

verwezen als de Big Eight (B8), later de Big Six (B6), Big Five (B5) en nu de Big Four (B4). 

De overige kantoren worden geklasseerd als de non-‘Big Eight’ (NB8), non-‘Big Six’ (NB6), 

non-‘Big Five’ (NB5) en de non-‘Big Four’ (NB4). Afhankelijk van de onderzoeksperiode 

wordt in de literatuur dan ook afwisselend B8, B6, B5 of B4 gebruikt. 

  

De B8 bestonden respectievelijk uit: Arthur Andersen; Arthur Young; Coopers & Lybrand; 

Deloitte Haskins & Sells; Ernst & Whinney; Peat, Marwick, Mitchell; Price Waterhouse en 

Touche Ross. Fusies tussen enerzijds Ernst & Whinney en Arthur Young (Ernst & Young) en 

anderzijds Deloitte Haskins & Sells met Touche Ross (Deloitte & Touche) herleidden het 

aantal grote internationale auditkantoren tot B6. Na de fusie in 1998 tussen Coopers & 

Lybrand met Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers) en het verdwijnen van Arthur 

Andersen in 2002 zijn ze nu nog met B4.  

De B4 bestaan vandaag uit Price Waterhouse Coopers (PWC); Ernst & Young (E & Y); 

Deloitte en Klynfeld, Peat, Marwick en Goerdeler (KPMG). 

  

3.2.2 Ondernemingen met eigen keuze 

 

Het orgaan binnen de onderneming dat bevoegd is voor de aanstelling van de auditor varieert 

van land tot land en hangt af van de nationale wetgeving terzake. In België stelt de AVA de 

commissaris aan voor een periode van vijf jaar. Dit gebeurt op voorstel van de RvB. In de 

Verenigde Staten daarentegen stelt het bestuursorgaan rechtstreeks de auditor aan. Het 

Sarbanes-Oxley Act laat maximaal een periode van vijf jaar toe. Tijdens deze periode, drie of 

vijf jaar, is het niet evident om een auditor te ontslaan of om als auditor zelf ontslag te nemen. 

Het doel van hiervan is de onafhankelijkheid van de auditor te beschermen. 

In wat volgt zal dieper ingegaan worden op de determinanten van de auditor en hoe zij een 

voorkeur voor een B4 of een NB4 auditor kunnen creëren. 

 

3.2.1.1 Het honorarium 

 



 

 

 

 
 

Craswell et al. (1995) vonden empirisch bewijs terug voor het feit dat B8 audits relatief 

duurder zijn dan NB8 audits. Op basis van een steekproef van 1484 Australische 

beursgenoteerde ondernemingen vonden zij dat de prijs gevraagd voor een B8 audit 

gemiddeld 30% hoger ligt dan de prijs van een NB8 audit. Binnen de groep van B8 

auditkantoren werd eveneens aan prijsdifferentiatie gedaan. B8 kantoren die zich 

specialiseerden in een bepaalde sectoren konden tot 34% meer verdienen dat de B8 auditoren 

die dit niet doen. 

 

De resultaten van het historisch onderzoek van Craswell et al. (1995) werden meegegeven om 

aan te tonen dat er duidelijke prijsverschillen vastgesteld konden worden op de auditmarkt. In 

wat volgt zal er kort ingegaan worden op enkele determinanten die hoogte van honorarium 

van de auditor bepalen en hoe zij dit vastgestelde verschil in prijs kunnen verklaren. Onze 

aandacht gaat natuurlijk ook uit naar de huidige situatie. Zijn B4 audits duurder dan NB4 

audits? 

 

3.2.2.1.1 Risicograad 

 

Simunic D. is een van de grondleggers van de bestaande literatuur over de prijsbepaling in de 

auditsector. Na een studie op de audithonoraria betaald door Amerikaanse ondernemingen 

werd een positieve relatie terug gevonden tussen de hoogte van het audithonorarium en twee 

klantspecifieke kenmerken, namelijk de grootte van de te controleren ondernemingen en de 

complexiteit van de controlewerkzaamheden. De prijs vormt een weerspiegeling van het 

risico waarmee de auditor geconfronteerd zal worden (Simunic, 1980).  

 

Ook Simunic en Stein (1996) vonden een positief verband terug tussen de hoogte van het 

audithonorarium en het bestaan van klantspecifieke kenmerken die het risico op 

aansprakelijkheid verhogen. Uit een experiment bleek dat de deelnemende auditoren 

significante moeilijkheden ondervonden bij de prijsbepaling van een audit. In een regime met 

strikte aansprakelijkheidsregels en niet-wettelijk verplichte auditwerkzaamheden werden de 

honoraria te duur ingeschat. In de situatie van gezamelijke aansprakelijkheid of beperkte 

aansprakelijkheidsregels gecombineerd met de auditor als wettelijk aangesteld commissaris, 

werden de honoraria te laag ingeschat (Simunic en Stein, 1996). 

 



 

 

 

 
 

Dit experimenteel onderzoek werd aangevuld met bewijsmateriaal verzameld uit de 

audithonoraria aangerekend door de CPAs aan beursgenoteerde ondernemingen. Hieruit bleek 

opnieuw het belang van de striktheid van het aansprakelijkheidsregime.  

Wanneer de onderneming bijvoorbeeld een hoge schuldgraad heeft, er nettoverliezen geboekt 

worden of andere kenmerken aanwezig zijn waaruit de auditor kan afleiden dat de 

onderneming mogelijke continuïteitsproblemen heeft, zal de auditor een hogere vergoeding 

vragen omdat hij strengere controleactiviteiten zal willen uitvoeren. Daarnaast stijgt ook de 

kans dat de auditor aansprakelijk kan worden gesteld als de onderneming in moeilijkheden 

komt en de auditor de belanghebbenden hiervoor niet voldoende heeft gewaarschuwd in zijn 

controleverslag (Simunic en Stein, 1996). 

 

Andere onderzoekers daarentegen vonden dit positief verband niet terug. Francis (1984), Gul 

en Tsui (1998) en Seetharaman et al. (2002) vonden op basis van auditgegevens uit Australië, 

Canada, Hong Kong en het Verenigd Koninkrijk dat de coëfficiënten bij de controlevariabelen 

voor de kans op gerechtelijke volging niet significant waren in de opgestelde regressie ter 

benadering van het audithonorarium.  

 

Recent onderzochten Choi et al. (2005) de audithonoraria van vijftien landen met elk hun 

eigen rechtsysteem en accountingregels. Zij concludeerden dat op internationaal niveau de 

audithonoraria ten eerste positief gerelateerd zijn aan de strengheid van het juridisch kader.  

Ten tweede vonden zij ook dat B4 auditors consistent hogere honoraria aanrekenen dan NB4 

auditors, wat wijst op het bestaan van een Big Four premium. De maximale 

aansprakelijkheidskost ligt voor B4 kantoren hoger omdat zij nu eenmaal over meer financiële 

reserves beschikken dan NB4 kantoren. De B4 auditor zal als gevolg van zijn hogere 

aansprakelijkheidskost geneigd zijn meer auditwerkzaamheden uit te voeren dan de NB4 

auditor. Choi et al. (2005) voegen hier nog aan toe dat de kost voor deze “extra” uit te voeren  

controlewerkzaamheden doorgerekend wordt naar de klant, waardoor B4 bedrijfsrevisoren 

consistent duurder zijn dan NB4 auditor.  

Ten laatste vonden zij ook dat de B4 premium zou dalen wanneer de aansprakelijkheidsregels 

versterkt zouden worden. Dit lijkt intuïtief tegengesteld, maar Choi et al. verklaart het als 

volgt: een NB4 auditor levert werk van een lagere kwaliteit, waardoor hij ook meer kans heeft 

op auditrapporteringsfouten. De NB4 auditor verhoogt zijn audithonorarium ter compensatie 

voor dit extra risico, maar doet dit meer dan evenredig dan de B4 auditor dit zou doen. 



 

 

 

 
 

Wanneer het juridisch kader dus strikter wordt, zal het verschil in prijs tussen de twee types 

van auditors verminderen of de B4 premium daalt (Choi et al., 2005). 

 

3.2.2.1.2 Brand name premium 

 

Simunic (1980) vond in eerder onderzoek dat er geen significant verschil bestond tussen de 

prijzen aangerekend door B8 en NB8 kantoren op de Amerikaanse auditmarkt. Dit zou er op 

wijzen dat er op de auditmarkt aan competitieve prijszetting gedaan wordt, waarbij grote 

kantoren er niet in slagen schaalvoordelen te realiseren.  

 

De meningen hierover zijn echter verdeeld. Craswell et al. (1995) werd reeds aangehaald, 

maar ook andere auteurs (Francis, 1984 en meer recent DeFond et al., 2000) spreken Simunic 

(1980) tegen. Zij tonen aan dat er wel degelijk significante prijsverschillen bestaan tussen de 

grote en kleine auditkantoren. Hun conclusies komen tot stand aan de hand van de betaalde 

audithonoraria in respectievelijk Australië en Hong Kong. 

 

Craswell et al. (1996) spreekt over een brand name audit fee premium die bedrijven moeten 

betalen aan de grote auditkantoren. De grote kantoren hebben over de jaren heen een immers 

een uitstekende reputatie opgebouwd. Zij zijn nu in staat de vruchten te plukken van hun 

jarenlange investeringen in garanties tot het afleveren van goede auditkwaliteit (Langendijk, 

1997). Ook de klant is zich hiervan bewust en is daarom bereid die meerwaarde te betalen. De 

verklaring hiervoor kan teruggevonden worden bij de signaaltheorie (zie punt 3.1.2). 

Ondernemingen willen een signaal geven naar de financiële markt dat zij niets te verbergen 

hebben en huren daarom een B4 auditor in. De gepercipieerde waarde van een controlerapport 

afgeleverd door een auditor ligt hoger dan een afgeleverd door een NB4 auditor. Dit zou 

eveneens een verklaring kunnen bieden voor het feit dat beursgenoteerde bedrijven een 

hogere audit fee moeten betalen dan niet-beursgenoteerde ondernemingen (Langendijk, 1997). 

 

Het al dan niet aanrekenen van een audit brand name fee premium is reeds vele jaren een punt 

van discussie in de literatuur. Simunic (1980) vond dat grote kantoren geen extra premie 

vragen en dit zowel bij de uitvoering van kleine als grote auditwerkzaamheden. Simunic en 

Stein (1987), zoals vermeld in Choi et al. 2005, vonden dat een groot kantoor enkel een extra 

premie vraagt aan kleine klanten.  



 

 

 

 
 

Doogar and Easley (1998) argumenteren daarentegen dat er wel degelijk schaaleffecten te 

realiseren zijn op de auditmarkt. Volgens hen zouden B4 auditoren dan ook geen duurdere, 

maar juist goedkopere auditdiensten kunnen aanbieden. In de praktijk doen zij dit echter niet.  

 

Studies over het bestaan van een audit brand name fee premiums in België werden niet 

teruggevonden. Langendijk (1997) onderzocht het fenomeen op de Nederlandse auditmarkt. 

Zijn bevindingen waren grotendeels gelijklopend. De grootte van de te auditeren klant, de 

complexiteit en de risicograad van de auditwerkzaamheden zijn de meest verklarende factoren 

van de te betalen audit fee door de klant (Langendijk, 1997). Verrassend was wel dat hij geen 

extra premie terugvond bij de B6 kantoren als groep actief op de Nederlandse markt. Binnen 

de groep van B6 kantoren kwamen wel significante prijsverschillen voor. Dit laat vermoeden 

dat de reputatie van B6 kantoren afhankelijk is van het land waar het onderzoek uitgevoerd 

wordt in plaats van te spreken over een globale B6 premie (Langendijk, 1997).  

 

3.2.2.1.3 Prijsstrategie 

 

Een duurdere prijs kan ook een gevolg van zijn een met succes toegepaste prijsstrategie door 

een auditkantoor. Price cutting is hier een voorbeeld van. Dit betekent dat auditfirma’s 

gedurende de eerste jaren hun diensten aanbieden tegen lagere prijzen. Zij doen dit in de 

veronderstelling dat ze de geleden verliezen tijdens het eerste jaar, zullen kunnen recupereren 

in de daaropvolgende jaren (Chan D., 1999). Dit uitgangspunt brengt de onafhankelijkheid 

van de auditor in het gedrang. De auditor zal de onderneming zo lang mogelijk als klant 

willen houden en daarom gunstig trachten te staan bij de het ondernemingsbestuur. Om de 

nieuwe klant binnen te halen, heeft men immers een aanzienlijke investering moeten doen. 

Geleidelijk aan zal het honorarium opgetrokken worden terwijl het auditkantoor als maar 

meer vertrouwd raakt met de werkzaamheden van de klant. Op die manier worden de geleden 

verliezen teruggewonnen en zal het auditkantoor tijdens de latere jaren van hun 

samenwerking als maar meer winsten kunnen boeken. De auditor heeft dus een financieel 

belang bij het voortbestaan van de klant, wat in strijd is met de onafhankelijke positie van 

extern bedrijfsrevisor zoals besproken in hoofdstuk 2. 

 

DeAngelo (1981) en Chan (1999) zien price cutting als een gevolg van de sterke graad van 

concurrentie op de auditmarkt. De aangestelde commissaris is meestal in staat quasi-rentes te 

realiseren op zijn werk. DeAngelo (1981) definieert de toekomstige quasi-rentes als het 



 

 

 

 
 

verschil tussen de geanticipeerde toekomstige auditinkomsten en de hieraan verbonden 

auditkosten. Price cutting is eigenlijk een specifiek voorbeeld van low balling. Low balling 

doet zich voor wanneer de auditpremie lager is dan de som van de auditkosten en de normale 

winsten. Bij price cutting is het voldoende dat enkel de gegevens in verband met de hoogte 

van de audithoraria bestudeerd worden. Wanneer men low balling nagaat moet er eveneens 

rekening gehouden worden met de auditkosten en de winstmarge (DeAngelo, 1981). 

 

Concurrentie onstaat nu net wanneer men ziet dat de aangestelde commissaris quasi-rentes 

realiseert op zijn werk. Concurrerende auditors zullen hun prijs proberen lager te zetten, zelfs 

onder de initiële kost om de klant af te snoepen. Ze gaan er vanuit in de toekomst quasi-rentes 

te realiseren bij de klant. Low balling is daarom niet de oorzaak van de lagere 

onafhankelijkheidsgraad, maar wel het bestaan van de toekomstige quasi-rentes (DeAngelo, 

1981).  

Volgens Chan (1999) komt price cutting enkel voor wanneer auditors hevige concurrenten 

zijn van elkaar. Indien dit het geval is, zou het niveau van price cutting gerelateerd moeten 

zijn aan de graad van de heersende concurrentie op de auditmarkt.  

 

Gosh en Lutgarten (2006) gingen dit na. Zij vonden dat de graad van concurrentie het hoogst 

is tussen de NB4 kantoren. Chans (1999) veronderstelling werd bevestigd. De mate waarin er 

aan price cutting gedaan wordt, is groter tussen de NB4 kantoren dan B4 kantoren. NB4 

kantoren vragen gemiddeld 15% lagere honararia aan nieuwe klanten dan ze aan hun huidige 

klanten zouden vragen. Bij B4 kantoren bedroeg dit 11% minder. Op de Amerikaanse 

auditmarkt wordt er dus duidelijk aan price cutting gedaan.  

 

In België is dit verboden. Het IBR controleert dergelijke praktijken door het opvragen van de 

audithonoraria (IBR, 2002). Of dit in werkelijkheid een voldoende garantie is, is maar de 

vraag. Als gevolg van de verplichte interne rotatie vragen wij ons af of hier geen 

opportuniteiten weggelegd zijn voor de grotere kantoren. 

 

Als besluit kunnen we stellen dat er op de auditmarkt duidelijke prijsverschillen aanwezig zijn 

tussen de grote en de niet grote kantoren. Deze kunnen o.a. het gevolg zijn van het risico dat 

gepaard gaat met de opdracht, het aansprakelijkheidssysteem waarbinnen de bedrijfsrevisor 

zijn taak uitwerkt of een extra premie die de klant moet betalen voor de reputatie van het 

auditkantoor. De bedrijfsrevisor kan zich ook laten verleiden tot het toepassen van 



 

 

 

 
 

prijsstrategieën om nieuwe klanten aan te trekken. Dit is echter in strijd met de 

onafhankelijkheidsvereiste en daarom in principe ook verboden. 

 

3.2.2.2 Auditkwaliteit 
 

Auditkwaliteit wordt door DeAngelo (1981) gedefinieerd vanuit twee aspecten. Ten eerste de 

kans dat een auditor een materiële fout of weglating ontdekt in de financiële staten en ten 

tweede de kans dat de auditor deze fout ook rapporteert (DeAngelo, 1981). 

De kans dat een auditor een materiële fout of weglating ontdekt is een functie van zijn 

technische deskundigheid of expertise, ervaring, de gevolgde auditprocedure, de 

uitgebreidheid van de steekproeven,… De kans dat de auditor de gevonden fout rapporteert 

hangt af van zijn graad van onafhankelijkheid ten aanzien van de onderneming (DeAngelo, 

1981). Dit werd reeds besproken in hoofdstuk 2. 

 

Vanuit de agency theorie (zie punt 3.1.1) kan men stellen dat ondernemingen met grotere 

agencyproblemen verwacht worden een auditor met een hogere kwaliteit aan te stellen. Om de 

auditkwaliteit te meten is er geen eenduidig meetinstrument beschikbaar. Het is dan ook 

moeilijk voor de onderneming en de gebruikers van haar financiële staten om deze in te 

schatten. Bijgevolg wordt auditkwaliteit hoofdzakelijk gemeten via indirecte indicatoren.  

Voorbeelden hiervan zijn de grootte en de naambekendheid van het auditkantoor waarvoor de 

auditor werkt (DeAngelo L., 1981), de informatiewaarde die het controleverslag biedt en de 

mate waarin er aan earningsmanagement gedaan wordt. Het eerste aspect vormt de rode draad 

door deze scriptie en zal later (punt 3.2.2.3) ook nog eens expliciet toegelicht worden. De 

inhoud van het controleverslag is zeer sterk gestandaardiseerd (ISA 700) en deze scriptie 

beperkt zich tot de verklaring bij de jaarrekening. Er zal hier dan ook enkel ingegaan worden 

op het concept earningsmanagement als maatstaf voor auditkwaliteit. 

 

Healy en Wahlen (1999) omschrijven earningsmanagement als volgt: 

 

“Earnings management occurs when managers use judgement in financial reporting 

and in structuring to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 

the underlying economic performance of the company or to influence contractual 

outcomes that depend on reported accounting numbers.” 

 



 

 

 

 
 

Earningsmanagement of winstmanipulatie houdt in dat het management de financiële 

resultaten tracht bij te sturen om bepaalde belangenpartijen gunstiger te stemmen ten aanzien 

van de onderneming. Men verwijst hier ook naar als het uitvoeren van “accounting’s 

cosmetics”. De winsten kunnen bijvoorbeeld kunstmatig verhoogd worden om de 

aandeelhouders tevreden te houden, investeerders te lokken, te betalen 

vennootschapsbelasting trachten te beperken,…  

Earningssmoothing is een veel gebruikte toepassing. Het management tracht de winstcijfers 

zo egaal mogelijk te houden omdat ondernemingen die grote fluctuaties kennen in hun 

financiële resultaten door beleggers ervaren worden als meer risicovolle ondernemingen.  

 

Winstmanipulatie kan nog een opgesplitst worden in twee groepen: accrual based 

earningsmanagement en reëel earningsmanagement. Bij accrual based probeert men de 

resultaten te beïnvloeden via de manipulatie van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Men 

kan bijvoorbeeld de keuze van de voorraadwaarderingsmethode (LIFO/FIFO) hiervan laten 

afhangen. Deze vorm van winstmanipulatie kan enkel op het einde van het boekjaar gebeuren. 

Bij reële winstmanipulatie grijpt men rechtstreeks in via de bedrijfsactiviteiten. Het overgaan 

tot overproductie om zo een deel van de vaste kosten te kunnen opnemen in de voorraden is 

een mogelijk voorbeeld hiervan. Deze vorm van winstmanipulatie kan doorheen het boekjaar 

uitgevoerd worden (Roychowdhury S., 2003). 

 

Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat earningsmanagement minder voorkomt bij 

ondernemingen die gecontroleerd worden door de grote auditkantoren. Francis et al. (1999) 

maakten een onderscheid tussen de discretionaire en de niet-discretionaiere9 niet-kaskosten en 

niet-kasopbrengsten bij ondernemingen die gecontroleerd werden door B6 auditoren. Zij 

vonden dat deze ondernemingen een opmerkelijk aantal minder discretionaire accruals 

vertoonden dan ondernemingen die gecontroleerd werden door een NB6 auditor.  

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ondernemingen die klant zijn bij de grote 

auditkantoren kwalitatief hoogstaander werk verwachten. De gecontroleerde ondernemingen 

zullen dan ook veel minder proberen de financiële resultaten te manipuleren uit schrik een 

niet-goedkeurende verklaring te krijgen van de auditor. Een andere verklaring hiervoor zou 

                                                 
9 Het onderscheid tussen discretionaire en niet-discretionaire accruals ligt in de intentie van hem management 
voor het opnemen van de accruals in de financiële verslaggeving. Discretionaire ingrepen tasten de 
accounting-kwaliteit van de externe financiële verslaggeving aan terwijl de niet-discretionaire deze juist 
verhogen (Dechow P. en Skinner D., 2000)  



 

 

 

 
 

kunnen zijn dat kleinere kantoren deze praktijken vlugger door de vingers zien uit schrik de 

klant te verliezen (Francis et al., 1999). 

Opmerkelijk was ook de bevinding van Francis et al. (1999) dat ondernemingen die als 

gevolg van de aard van hun activiteiten relatief meer niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten 

hadden in hun financiële staten, eerder geneigd waren om een B6 auditor aan te stellen als hun 

commissaris. De reden hiervoor is dat de financiële markten de B6 auditoren ervaren als meer 

kwaliteitsvol (Teoh S. en Wong J. ,1993) waardoor een hoger aantal opgenomen accruals 

meer gerechtvaardigd is na de controle van een B6 auditor dan een NB6 auditor. 

 

3.2.2.3   Grootte van de auditfirma 

 

Alhoewel alle auditoren dezelfde deontologische normen nastreven, wordt er in de 

wetenschappelijke literatuur vaak gewezen op het bestaan van een productdifferentiatie tussen 

de vroeger B6 en NB6 auditoren. Algemeen kan men dus stellen dat er een verschil is in 

kwaliteit tussen het werk afgeleverd door een auditor die werkt voor een groot kantoor ten 

opzichte van iemand die werkt voor een niet-groot kantoor. 

 

DeAngelo (1981) stelt dat: 

 

“Auditor size serves as a surrogate for audit quality.” 

 

DeAngelo (1981) argumenteert dat de grootte van het auditkantoor een goede maatstaf is voor 

de aangeboden auditkwaliteit. Zij argumenteert dat grotere auditkantoren meer klanten hebben 

die elk slechts een beperkt aandeel innemen in de totale klantenportefeuille. Vandaar genieten 

zij een hogere waargenomen onafhankelijkheid (en dus grotere waargenomen auditkwaliteit) 

dan kleinere auditkantoren. Daarnaast maakt zij ook de redenering dat grotere auditkantoren 

meer toekomstige quasi-rentes of inkomsten te verliezen hebben wanneer hun reputatie onder 

vuur komt te liggen.  

De auditor weegt steeds twee zaken tegen elkaar af. Een negatieve rapportering kan tot gevolg 

hebben dat de klant op zoek gaat naar een ander auditkantoor waardoor de toekomstige 

winsten ten aanzien van deze klant mislopen zullen worden. Dit zou de auditor er kunnen toe 

verleiden fouten door de vingers te zien en aldus een lagere auditkwaliteit te leveren.  

Een te gunstige rapportering zal echter tot gevolg hebben dat de auditor zijn goede reputatie, 

en die van het auditkantoor waarvoor hij werkt, op het spel zet. Indien de fout aan het licht 



 

 

 

 
 

komt is de kans groot dat zijn deskundigheid in twijfel wordt gesteld door al zijn klanten. Een 

auditor die zijn taak niet op een onafhankelijke manier uitoefent, vervult immers niet langer 

meer zijn rol van een betrouwbaar signaal, waardoor de klanten zullen overlopen naar de 

concurrentie. 

DeAngelo (1981) concludeert dus op basis van de verwachte toekomstige quasi-rentes dat de 

grotere auditkantoren meer te verliezen hebben en bijgevolg zullen zij minder geneigd 

toegevingen te doen. 

 

Ondernemingen die een auditor in het kader van een verzekeringstheorie (zie punt 3.1.3) 

aanstellen, zullen veeleer een groot auditkantoor aanstellen. Grote auditkantoren beschikken 

immers over ‘deep pockets’. Dit wil zeggen dat ze rijker zijn dan hun kleine broertjes en dit 

zowel in termen van geld als hun opgebouwde reputatie. Bij een schadeclaim wordt daarom 

verwacht dat zij beter in staat zijn om een faire schadevergoeding te betalen. Het 

audithonorarium wordt in dit kader soms als een verzekeringspremie gezien. Hoe hoger het 

honorarium is, hoe hoger de betaalde verzekeringspremie en bijgevolg ook hoe hoger de kans 

op een hoge terugbetaling in geval van een schadeclaim (Simunic D. en Stein M., 1996). 

 

Lennox (1999) stelt een positieve relatie vast tussen de grootte van het auditkantoor en het 

type controleverslag. Met een steekproef bestaande uit 976 Britse beursgenoteerde bedrijven 

tussen 1987 en 1994, testte hij het verband tussen het erkennen van continuïteitsproblemen en 

de grootte van het auditkantoor waarvoor de auditor werkt. De auditoren die voor de grote 

kantoren werkten waren significant beter in het erkennen van indicatoren die wijzen op 

continuïteitsproblemen en maakten ook opmerkelijk minder auditrapporteringsfouten. 

Ook Francis et al. (1999) kwamen tot dezelfde conclusie op basis van Angelsaksische 

gegevens. Zij onderscheidden drie groottecategorieën: de B6, de nationale kantoren en de 

regionale en lokale kantoren. In hun onderzoek vonden zij een positieve relatie terug tussen de 

grootte van het kantoor en de stijgende strengheid van de afgeleverde verklaringen bij de 

jaarrekening. 

 

Volgens DeAngelo (1981) reageert de aandelenmarkt gunstiger wanneer een onderneming de 

overschakeling maakt van een klein naar een groot auditkantoor in plaats van omgekeerd. Dit 

wijst opnieuw in het grotere vertrouwen dat er heerst in de grote kantoren. 

In dit kader deden Francis en Krishan (1999) een onderzoek naar de strengheid waarmee 

groeibedrijven geëvalueerd worden. Volgens hen vaardigen B6 auditoren sneller een 



 

 

 

 
 

continuïteitswaarschuwing uit dan NB6 auditoren. Zij namen een ruime steekproef van 

Amerikaanse bedrijven en gingen na of groeibedrijven een hogere kans hebben op een 

continuïteitswaarschuwing wanneer er onzekerheden waren met betrekking tot 

activa-overnames of het voortbestaan van de onderneming. Zij klasseerden de ondernemingen 

op drie criteria: het verschil tussen de inkomsten en de cash flow gegenereerd uit de 

bedrijfsactiviteiten, een aantal specifieke componenten die dit verschil kunnen verklaren 

(bijvoorbeeld veranderingen in voorraad, te betalen belastingen, leverancierskredieten,…) en 

de totale som van deze afzonderlijke componenten. Uit hun resultaten bleek dat B6 auditoren 

vlugger melding gaven van continuïteitsproblemen dan NB6 auditoren. Zij zien de indicatoren 

veel vlugger als bedreigend waardoor B6 auditoren strenger oordelen. 

 

Hermanns et al. (2003) testten eveneens de hypothese of er een significant onderscheid kon 

vastgesteld worden tussen de auditopinie uitgedrukt door een B4 auditor en deze uitgedrukt 

door een NB4 auditor. Zij voerden hiervoor een ordinale regressieanalyse op een steekproef 

van 2489 Belgische ondernemingen gespreid over 3 boekjaren. Enkel voor het boekjaar 1999 

werd een 5% significante positieve relatie teruggevonden tussen de grootte van de revisor en 

verklaring bij de jaarrekening. In tegenstelling tot vroegere onderzoeken vinden zij dus dat B4 

auditoren meer afhankelijk zijn van hun cliënten dan NB4 auditoren. De reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat B4 kantoren vaak ook niet-auditdiensten leveren aan hun klanten wat hen 

financieel afhankelijker maakt dan de kleinere kantoren. We benadrukken wel nogmaals dat 

de positieve invloed op het controleverslag slechts voor een van de drie gecontroleerde 

boekjaren teruggevonden werd.  

 

3.2.2.4   Aanbieden van bijkomende diensten 

 

Een bedrijfsrevisor kan aangesteld worden als commissaris van een onderneming, maar 

daarnaast kan de revisor eveneens bijkomende diensten verlenen aan de onderneming. Deze 

niet-auditdiensten worden door het revisorenkantoor aangeboden naast hun hoofdactiviteit, 

namelijk de controleopdracht. Voor verdere informatie over welke diensten al dan niet 

verenigbaar zijn met de commissarisfunctie verwijzen we hoofdstuk 2 (punt 2.3.2.4.3). Hier 

wordt enkel de mogelijke invloed op het controleverslag besproken.  

 

Intuïtief kan verwacht worden dat naarmate de auditor meer niet-auditdiensten levert aan zijn 

klant, de onafhankelijkheid van deze auditor vermindert. Dit zou het gevolg zijn van het feit 



 

 

 

 
 

dat de auditor een grotere vrees heeft de klant te verliezen omdat hij instaat voor meer 

inkomsten. Tegengesteld zou men ook kunnen verwachten dat het leveren van 

niet-auditdiensten de klant afhankelijker maakt van de auditor, wat de onafhankelijkheid van 

de revisor dan weer positief beïnvloedt. Arruñada (1999) verfijnt deze benadering, door een 

onderscheid te maken tussen een gediversifieerde dienstenportfolio en een niet 

gediversifieerde dienstenportfolio. Hij komt daarbij tot de conclusie dat de aanwezigheid van 

niet-auditdiensten de onafhankelijkheid van de revisor ten goede komt in het geval van een 

voldoende gediversifieerde portfolio. Daarnaast kan men ook argumenteren dat naarmate de 

revisor ook niet-auditdiensten levert aan de klant, de revisor de onderneming en haar 

activiteiten beter leert kennen, waardoor hij sneller problemen zal opmerken (Arruñada, 

1999). 

 

Onderzoekers zijn het niet eens of het aanbieden van niet-auditdiensten een positieve of een 

negatieve impact heeft op de kwaliteit van de uitgevoerde auditdiensten en het afgeleverde 

controleverslag. Hoewel Craswell (1999), Lennox (1999) en De Fond et al. (2002) vaststelden 

dat bijkomende dienstverlening geen significante invloed heeft op het controleverslag, toont 

Wines (1994) aan dat meer niet-audit inkomsten resulteren in een minder streng 

controleverslag. 

 

Bepaalde auteurs trachten het verband te achterhalen tussen niet-auditdiensten en het 

voorkomen van earningsmanagement in de jaarrekening. Frankel et al. (2002) stellen een 

significant positieve relatie vast tussen earningsmanagement en de hoogte van de honoraria 

van de revisor voor het leveren van niet-auditdiensten. 

Gore et al. (2001), zoals geciteerd in Hermanns et al. (2003), maakten een onderscheid tussen 

B5 en NB5 auditoren. Zij vonden dat de positieve relatie tussen earningsmanagement en 

niet-auditdiensten sterker is wanneer de revisor niet tot een B5 kantoor behoort. De conclusie 

is dat de kleine kantoren een grotere afhankelijkheid vertonen ten aanzien van de honoraria 

die voortvloeien uit niet-auditdiensten waardoor ze minder in staat zijn zich tegen hun klanten 

te keren.  

 

3.2.2.5 Beursgenoteerde ondernemingen 

 



 

 

 

 
 

Er werd reeds gewezen op de vaststelling dat de financiële markten meer vertrouwen hebben 

in een audit uitgevoerd door een revisor die werkt voor een groot kantoor (Teoh S. en Wong 

J., 1993). 

 

De identiteit van de auditor is een van de meest bepalende factoren in de productdifferentiatie 

op de auditmarkt. De grote kantoren genieten een grotere zichtbaarheid en een betere 

reputatie. Zij worden geassocieerd met kennis en expertise waardoor er verwacht wordt dat zij 

een betere kwaliteit leveren. Vooral ondernemers die niets te verbergen hebben en gunstige 

vooruitzichten hebben, zullen geneigd zijn om auditors van hogere kwaliteit te kiezen. De 

informatie verschaft door een auditor van een hogere kwaliteit laat de investeerders immers 

toe een betere raming te maken van de waarde van de onderneming. Zij zijn dan ook bereid 

een extra premie te betalen voor de hogere auditkwaliteit aangezien dit zal leiden tot een 

hogere waardering van de aandelen (Menon K. en Williams D., 1991).  

Ondernemers die wel iets te verbergen hebben, zullen echter niet bereid zijn deze extra kost te 

betalen. Voor hen betekent een meer kwaliteitsvolle audit een hogere kans dat hun problemen 

aan het licht zouden komen. Hierdoor zullen de beurskoersen in negatieve zin aangepast 

worden. Er wordt dan ook verwacht dat een onderneming de meerkost van een B4 auditor zal 

afwegen ten opzichte van de invloed die het afgeleverde controleverslag zal hebben op de 

waardering van de aandelen.  

 

Investeerders zijn zich echter bewust van dit feit en zullen de betrouwbaarheid van de 

voorgelegde financiële informatie dan ook afleiden uit de keuze van de auditor en 

meerbepaald de auditkwaliteit die hij vertegenwoordigt. Hoe hoger de kwaliteit, hoe gunstiger 

de investeerders de informatie zullen beoordelen en hoe hoger de prijs die zij bereid zijn te 

betalen voor de nieuwe aandelen. 

 

Menon en Williams (1991) bestudeerden 1105 Amerikaanse ondernemingen die in 

1985 - 1986 naar de beurs stapten. Zij stelden vast dat ondernemingen die een 

beursintroductie voorbereiden geneigd zijn over te schakelen naar een B5 auditor (Menon K. 

en Williams D., 1991). Asymmetrische informatie tussen de ondernemingsleiding en de 

potentiële investeerders is de oorzaak hiervan. De ondernemingsleiding is beter op de hoogte 

van de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de onderneming dan de beleggers. Wanneer 

de voorgelegde financiële informatie goedgekeurd werd door een gereputeerd bedrijfsrevisor 

zullen potentiële beleggers meer vertrouwen hebben in de juistheid van cijfers en daardoor 



 

 

 

 
 

ook meer vertrouwen krijgen in de onderneming. De onderneming zal een grotere toegang 

hebben tot de financiële markt en makkelijker extra kapitaal aantrekken wanneer zij hier nood 

aan heeft (Menon K. en Williams D, 1991). 

 

3.2.3 Ondernemingen zonder eigen keuze: ‘referral’ 

 

Een specifiek geval treedt op wanneer de onderneming deel uitmaakt van een groep. De 

moederonderneming is in de meeste gevallen onderworpen aan een controle van haar 

enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening. In het kader van de groepsstructuur streeft de 

moederonderneming dikwijls naar eenheid van controle: zij zal als hoofdaandeelhouder van 

de dochteronderneming ervoor opteren om bij de dochteronderneming hetzelfde 

revisorenkantoor aan te stellen als bij zichzelf. Dit fenomeen wordt in de auditwereld 

‘referral’ genoemd (IBR, 1998d). Aangezien de grote kantoren een internationaal netwerk 

uitgebouwd hebben, hebben zij hier dus een duidelijk voordeel ten aanzien van de kleine 

kantoren. 

 

De auditor van de dochteronderneming krijgt de revisorale opdracht als het ware cadeau van 

de auditor van de moederonderneming. Efficiëntie, schaalvoordelen, vertrouwdheid met de 

onderneming zijn mogelijke doorslaggevende motieven wanneer een moederonderneming 

beslist aan referral te doen. Voor het management van de groep is het eenvoudiger, en naar 

alle waarschijnlijk ook goedkoper, om slechts met een auditor of kantoor in plaats van met 

verschillende te moeten overleggen.  

Ook het auditkantoor  zelf heeft er voordeel bij dat zij zowel de moeder- als alle 

dochterondernemingen controleert. Het is alleszins makkelijker een overzicht te krijgen van 

de financiële staten van alle ondernemingen in de groep. Alle verslagen worden immers 

volgens dezelfde procedures opgesteld. Dit vormt bij het controleren van de geconsolideerde 

jaarrekening een immens voordeel.  

 

Referral betekent onrechtstreeks eveneens dat wanneer de moederonderneming verandert van 

auditor, de dochteronderneming verplicht is hierin te volgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn na een overname of fusie. Het IBR publiceerde in 1998 een studie uitgevoerd door 

Branson en Breesh in 1997 rond de mate van referral op de Belgische auditmarkt. Hiervoor 

werd een willekeurige steekproef genomen van 3276 ondernemingen die in het boekjaar 1995 

en 1996 een commissaris-revisor aanstelden. Hieruit bleek dat 60% van de ondernemingen 



 

 

 

 
 

een dochteronderneming was van ofwel een Belgische onderneming of een internationale 

groep. Hiervan heeft 75% dezelfde auditor als hun moederonderneming.  

Wanneer er gekeken werd naar de motivering voor een doorgevoerde commissarisverandering 

blijkt dat in 80% van de gevallen in België referral de reden is. De overige 20% 

veranderingen zijn te wijten aan wijzigingen in het management of het op zoek gaan naar een 

goedkopere commissaris. Meningsverschillen tussen commissaris en de ondernemingsleiding 

of ‘opinion shopping’ bleken slechts in uitzonderlijke gevallen te leiden tot een 

auditorverandering (IBR, 1998d). 

 

3.3 Determinanten van het controleverslag 

 

Als empirisch onderzoek zal er een regressievergelijking opgesteld worden dat het type 

controleverslag voorspelt en de invloed nagaat van het type auditor op het type verklaring bij 

de jaarrekening. Opdat specificatiefouten zouden kunnen worden voorkomen, gaan we met dit 

onderdeel op zoek naar een aantal relevante controlevariabelen. De wetenschappelijke 

literatuur omschrijft een hele reeks variabelen die een invloed kunnen hebben op het type 

controleverslag. De bespreking wordt hier beperkt tot de minimumeisen nodig voor het latere 

empirisch onderzoek. We kunnen de controlevariabelen systematisch onderverdelen in twee 

categorieën: de financiële en de niet-financiële.   

 

3.3.1 Financiële variabelen 

 

Tijdens de jaren tachtig spitste het wetenschappelijk onderzoek zich hoofdzakelijk toe op de 

invloed die financiële indicatoren hebben bij de beoordeling van een onderneming door een 

auditor.  

 

In een driedeling onderzoek gaat Mutchler (1984, 1985, 1986) op zoek naar een antwoord op 

de vraag of het type controleverslag voorspelt kan worden aan de hand van de publiekelijk 

vrijgegeven informatie. Op basis van een enquête die hij afnam bij 16 Amerikaanse B8 

auditoren ontwierp hij een lijst met elf financiële indicatoren waarmee het type 

controleverslag voorspeld zou kunnen worden. Aan de hand van de zes hoogst gerangschikte 

ratio’s stelde hij in 1985 een voorspellingsmodel op.   

Dit testte hij uit op een gematchete steekproef jaarverslagen van 238 Amerikaanse 

probleemondernemingen. Alle variabelen bleken een significante invloed te hebben op het 



 

 

 

 
 

type controleverslag. Na Mutchlers (1985) onderzoek kan dan ook geconcludeerd worden dat 

de financiële toestand van een onderneming een belangrijke invloed heeft bij de beoordeling 

van de ondernemingscontinuïteit. Mutchler (1986) merkt op dat het initieel niet de taak is van 

de auditor om te zoeken naar indicatoren die wijzen op mogelijke toekomstige 

continuïteitsproblemen. Tijdens het auditproces zullen deze echter naar boven komen, en dan 

is het aan de auditor deze verder te onderzoeken. 

 

Laitinem en Laitinem (1998) stelden eveneens een voorspellingsmodel. Dit was echter gericht 

op de verklaringen bij de jaarrekening van Finse ondernemingen te verklaren. Dit onderzoek 

wordt vermeld omdat Mutchler (1984, 1985, 1986) zich enkel baseerde op controleverslagen 

afgeleverd door Amerikaanse auditoren. Aangezien ons empirisch onderzoek zich zal richten 

tot de controleverklaringen afgeleverd bij Belgische ondernemingen wordt het noodzakelijk 

geacht na te gaan of financiële indicatoren eveneens een significante impact hebben op het 

Europese continent.  

 

Het opgestelde model ziet er als volgt uit:  

 

Type  controleverslag = ß0 + ß1
omzet_totale

omzet wijz.
+ ß2

vermogen_vreemd

vermogen_eigen
+ ß3 #werknemers 

 

(Laitinem E. en Laitinem T., 1998) 

  

Alle verklarende variabelen bleken significant te zijn op het 0,10 significantieniveau. Hieruit 

blijkt duidelijk de invloed van financiële indicatoren wanneer de auditor zijn uiteindelijke 

verklaring geeft over de afgeleverde jaarrekening (Laitinem E. en Laitinem T., 1998).  

 

Hermanns et al., 2003, onderzocht de jaarrekeningen en bijhorende controleverslagen van 

Belgische ondernemingen voor de boekjaren 1998 tot en met 2001. Ook zij trachten na te 

gaan welke variabelen het type controleverslag bepalen. Hun vaststellingen waren dat de 

afgeleverde opinie bij de jaarrekening hoofdzakelijk beïnvloed wordt door het financieel 

risico op korte termijn, de juridische toestand (falend of niet) en de bedreiging van de 

ondernemingscontinuïteit door verliezen (Hermanns et al., 2003). Deze drie variabelen zullen 

dan ook zeker opgenomen worden als controlevariabelen bij het empirisch onderzoek (zie 

hoofdstuk 4). 



 

 

 

 
 

 

3.3.2 Niet-financiële variabelen 

 

De aandacht voor niet-financiële variabelen en hun invloed op het controleverslag, is het 

onderwerp van recenter onderzoek. Deze zijn meestal een gevolg van het feit dat de 

bedrijfsrevisor zich niet in een volledig onafhankelijke positie bevindt. Hieronder worden 

achtereenvolgens de invloed van de grootte van de te controleren onderneming, de grootte van 

het auditkantoor als benadering voor de geleverde auditkwaliteit en de lengte van het 

commissarismandaat besproken. Als laatste aspect wordt ook gekeken naar de invloed van de 

auditorrotatievereiste. 

 

3.3.2.1    Omgevingsfactoren 

 

De omgevingsfactoren duiden op de internationaal heersende verschillen inzake 

boekhoudstandaarden, auditstandaarden, aansprakelijkheidswetten, ontwikkeling van de 

kapitaalmarkt, … Deze zaken zijn historisch zo gegroeid en een gevolg van het beleid dat een 

land wenst te voeren. Naar de toekomst toe wordt er een trend van internationale harmonisatie 

vastgesteld, waardoor deze factor zal verdwijnen. Daarnaast zijn er ook cultuurgebonden 

verschillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderscheid Verenigde Staten en België als het 

aankomt op rechtsvervolging. In de Verenigde Staten is de kans op vervolging veel groter dan 

in België. Recente schokken of schandalen kunnen eveneens hun sporen nalaten. 

 

Empirisch onderzoek van Geiger et al. (2005) toonde aan dat de Amerikaanse CPAs 

voorzichtiger werden met hun besluiten na de invoering van het Sarbanes-Oxley Act in 2002. 

De verklaring hiervoor kon gevonden worden in de deskundigheid van het auditberoep die in 

die periode zwaar ter discussie stond na een reeks van grootschalige boekhoudschandalen. 

Met alertere controlewerkzaamheden trachtten de auditoren hun reputatie opnieuw te 

herstellen. Verder wou men hiermee ook anticiperen op de stijgende overheidsinterventie op 

de regulering van het auditberoep in de Verenigde Staten (Geiger et al., 2005). 

 

Een ander voorbeeld hiervan is het verschijnen van negatieve persverslagen over de te 

controleren onderneming. De auditor zal hierdoor zijn controleactiviteiten en eventueel zijn 

verklaring over de jaarrekening (onbewust) aanpassen. Een eerste mogelijke verklaring is dat 

de auditor door de negatieve persaandacht (bijvoorbeeld over moeilijkheden bij het afbetalen 



 

 

 

 
 

van schulden) meer belang zal hechten aan een bepaald aspect uit de jaarrekening. De auditor 

kan op die manier een negatiever beeld krijgen over de overlevingskansen van de 

onderneming en zal hierdoor zijn opinie in negatieve zin aanpassen (de cognitieve verklaring). 

Een tweede verklaring voor het negatief bijstellen van zijn opinie is de strategische 

verklaring. De auditor probeert zich in te dekken tegen een groter risico op aansprakelijkheid 

mocht hij ondanks de media-aandacht zijn opinie toch niet in negatieve zin gewijzigd hebben 

(Joe, 2003). 

 

Ons statistisch onderzoek zal enkel uitgevoerd worden op de controleverslagen van Belgische 

ondernemingen en dit voor het boekjaar 2005, waardoor de invloed van omgevingsfactoren 

minimaal geacht wordt. 

 

3.3.2.2   Grootte van de te controleren onderneming 

 

Bij de bepaling van het honorarium (zie punt 3.2.2.1) werd reeds gesproken over de hoge 

competitiviteit die heerst op de auditmarkt. Managers kunnen de revisoren onder druk zetten 

door te dreigen over te lopen naar de concurrentie eens het mandaat afgelopen is. Volgens 

Casterella et al. (2000) heeft de grootte van de te controleren onderneming een invloed op het 

controleverslag via de hoogte van het audithonorarium dat betaald wordt. Grotere 

ondernemingen zullen meestal een hoger honorarium moeten betalen. De auditor heeft meer 

toekomstige quasi-rentes te verliezen wanneer de klant niet wil overgaan tot een verlenging 

van het mandaat. Hij kan daarom geneigd zijn toe te geven aan de druk van de 

ondernemingsleiding om een goedkeurende verklaring af te leveren. Er bestaat dus een 

negatieve relatie tussen de grootte van de onderneming en de kans op een andere dan een 

goedkeurende verklaring. (Casterella, 2000). 

 

Mogelijk op te nemen controlevariabelen zijn de natuurlijke logaritme van de totale activa 

(Casterella et al., 2000) of de marktwaarde van de onderneming (Myers et al., 2003). 

 

3.3.2.3   Lengte van het commissarismandaat 

 

Indien de auditor te lang verbonden zou zijn aan de onderneming, zou hij in een te 

vertrouwelijke positie kunnen komen. In België geldt de regel dat een auditor maximaal voor 

drie jaar aangesteld kan worden als commissaris van een onderneming, in de Verenigde 



 

 

 

 
 

Staten is dit vastgelegd op maximaal vijf jaar. De reden hiervoor is dat de onafhankelijkheid 

van de revisor in gedrang zou kunnen komen als gevolg van bijvoorbeeld een familiale relatie 

die ontstaat tussen de auditor en zijn cliënt. Dit zou zijn kritische visie kunnen afzwakken, 

waardoor de auditor sneller geneigd is de onderneming een goedkeurende verklaring te geven. 

De kans op type ΙΙ  auditrapporteringsfouten stijgt. 

Deze factor is zeker belangrijk in een Belgische context, die veel minder “pleitziek” is dan de 

Amerikaanse. De dreiging een revisor voor het gerecht te dagen heeft in België veel minder 

effect dan in de Verenigde Staten. Volgens Gaeremynck en Willekens (2003) is een maximaal 

commissarismandaat van drie jaar voor een zelfde revisor in persoon dan ook een van de 

basiselementen die een positief effect heeft op de graad van onafhankelijkheid.  

 

Empirisch onderzoek spreekt deze visie echter tegen. Geiger en Raghunandan (2002) vonden 

op basis van een steekproef van Amerikaanse ondernemingen tijdens de periode van 

1996-1998 een negatief significant verband tussen de variabelen lengte van het 

commissarismandaat en de graad van type ΙΙ auditrapporteringsfouten. In tegenstelling tot wat 

verwacht werd, bleek dat er meer type ΙΙ auditrapporteringsfouten voorkwamen tijdens de 

eerste jaren van het commissarismandaat dan tijdens de laatste. 

 

Myers et al. (2003) stelden dit zelfs nog sterker. Zij onderzochten eveneens een steekproef 

van Amerikaanse ondernemingen voor de boekjaren 1988-2000. Zij vonden een positieve 

relatie terug tussen de lengte van de auditovereenkomst en de geleverde auditkwaliteit. 

Naarmate een auditor dus meer auditwerkzaamheden verricht, zal hij een betere beoordeling 

van de afgeleverde jaarrekening kunnen maken. De kans op auditrapporteringsfouten daalt 

dus volgens Myers et al. (2003).  

De reden omdat auditoren niet verwacht worden een lagere graad van onafhankelijkheid te 

vertonen, is dat zij meer vertrouwd geraken met de ondernemingsactiviteiten van de te 

controleren klant. De auditor heeft reeds een aantal jaren de onderneming gecontroleerd en 

hiervan duidelijk nota genomen. Daarbij heeft hij ook een vertrouwensrelatie opgebouwd met 

zowel de aandeelhouders, het management als de werknemers. Dit zou inderdaad zijn 

onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden, maar wanneer de revisor handelt volgens de 

beroepsvereisten inzake objectiviteit en integriteit speelt dit eerder in zijn voordeel. Hij weet 

immers hoe de onderneming geëvolueerd is en is ook beter op de hoogte van de toekomstige 

plannen en het effect hiervan op de financiële resultaten. 

 



 

 

 

 
 

We kunnen dus concluderen dat hoewel er in theorie een negatief verband verwacht wordt 

tussen de lengte van de auditovereenkomst en de geleverde auditkwaliteit, dit wordt 

tegengesproken door de wetenschappelijke onderzoekers binnen het domein. De opmerking 

dient hier wel gemaakt te worden dat de term ‘audit tenure’ slaat op de externe en niet op de 

interne rotering van de auditor (Myers et al, 2003). Bij interne rotering wordt op regelmatige 

basis een ander partner toegewezen aan de klant. Deze revisoren kunnen dus wel deel 

uitmaken van een zelfde auditkantoor. Bij externe rotering kan dit niet, de auditor wijzigt dan 

volledig zowel in persoon als het kantoor waarvoor hij werkt.  

 

3.3.2.4   Waargenomen graad van accountingkwaliteit 

 

Accountingkwaliteit kan omschreven worden als de vastgestelde kwaliteit van de financiële 

informatie die door het management opgesteld en vrijgegeven wordt. Accountingkwaliteit is 

een moeilijk te meten begrip. Vandaar dat er opnieuw gewerkt wordt met indirecte relaties. 

Net als voor auditkwaliteit is de graad van earningsmanagement een veel gebruikte 

meetvariabele. Voor de definiëring, de verschillende soorten van earningsmanagement en hoe 

het tot uiting kan komen in de boekhouding verwijzen wij naar punt 3.2.1.2 Auditkwaliteit.   

 

Intuïtief zou verwacht worden dat naarmate de auditor een hogere graad van 

accountingkwaliteit vaststelt, de kans op een goedkeurende verklaring toeneemt. 

Verscheidene onderzoekers (Bartov et al., 2000;  Firer (2004)) vonden dit verband ook terug. 

Een niet-goedkeurend controleverslag hoeft daarom niet te betekenen dat er een lagere graad 

van accountingkwaliteit vastgesteld werd door de auditor (Butler et al.,2003)   

 

Bartov et al. (2000) stelden de kans om een andere dan een goedkeurende verklaring te 

krijgen voor met onderstaande regressie: 

 

Auditopion = ß0 + ß1 BP + ß2 MKTCAP + + ß3 DE + + ß4 PERFORM + ß5 (abs(DA)) + e 

 

De afhankelijke variabele audit-opinion neemt de waarde 0 aan als er een goedkeurende 

verklaring afgeleverd werd en de waarde 1 wanneer er een niet-goedkeurend controleverslag 

opgesteld werd. De onafhankelijke variabelen zijn: de book to market ratio (BP), de grootte 

van de onderneming (Log(marktkapitalisatie)), de schuldgraad (Debt to total assets ratio) en 



 

 

 

 
 

de absolute waarde van de cashflow gedeeld door de totale activa van de vorige periode 

(Perform). De testvariabele is het absolute niveau van de discretionaire accruals. 

Het model werd getest op een gematchete steekproef van 174 Amerikaanse ondernemingen. 

De coëfficiënt bij het absolute niveau van de discretionaire accruals bleek significant te zijn 

op een significantieniveau van 0,01. Bijgevolg stellen de onderzoekers dat er 

wetenschappelijke bewijs werd teruggevonden voor de stelling dat een dalende 

accountingkwaliteit de kans op een niet-goedkeurende verklaring laat toenemen (Bartov et al., 

2000) 

  

Butler et al. (2004) stellen dit in vraag en tonen aan dat de gevonden relatie het gevolg is van 

andere factoren dan accountingkwaliteit. De traditionele accrualmodellen zouden 

onvoldoende rekening houden met financial distress. Zij kwamen tot deze conclusie op basis 

van een gematchete steekproef van 2236 Amerikaanse ondernemingen. Hiervoor stelden zij 

twee regressies op. Een om de resultaten van de vroegere onderzoeken na te gaan en een 

nieuwe. De afhankelijke variable en de testvariabele werden wel omgekeerd. 

Op basis van hun eerste regressie vonden zij dat een andere dan een goedkeurende verklaring 

inderdaad een significante invloed heeft op de graad van accountingkwaliteit. De tweede 

regressie werd uitgebreid met extra controlevariabelen en sprak deze stelling echter tegen. 

 

We kunnen dus concluderen dat accountingkwaliteit een moeilijk vast te stellen indicator is. 

Wanneer dit indirect gemeten wordt via het hoogte van de niet-kaskosten en 

niet-kasopbrengsten, wordt het resultaat in grote mate bepaald door de manier waarop deze 

gemeten worden. Het resultaat is vaak afhankelijk van het opgestelde accrualmodel, waardoor 

wij meegeven dat de impact van de accountingkwaliteit op het controleverslag onbeslist blijft.  

 

3.3.2.5 Grootte van de auditfirma 

 

DeAngelo L. toonde reeds in 1981 aan dat er een positief verband bestaat tussen de 

auditkwaliteit en de grootte van het revisorenkantoor (zie punt 3.2.2.3).  

Een eerste verklaring is dat auditoren die werken voor een groter kantoor meer incentieven 

hebben om nauwkeuriger werk te leveren omdat de gemaakte fouten hen duurder komen te 

staan. De reputatie van het kantoor lijdt wereldwijd schade, waardoor de kans op het verliezen 

van klanten veel groter is. De auditor is dan ook meer gemotiveerd kwaliteitsvoller werk af te 

leveren. Een tweede zou kunnen zijn de grote kantoren gewoon over meer competente 



 

 

 

 
 

mensen beschikken en al veel meer geleerd hebben uit het verleden. Zij hebben zodoende een 

veel hogere graad van expertise uitgebouwd. Naast auditdiensten bieden zij vaak ook andere 

consultingdiensten aan, waardoor auditoren makkelijker kunnen terugvallen op deskundigen 

binnen de gerelateerde domeinen wanneer er zich onduidelijkheden stellen tijdens de 

auditopdracht. 

 

Zowel DeAngelo (1981), Lennox (1999) als Francis et al (1999) kwamen tot de gelijkaardige 

conclusie dat revisoren die werken voor de grote kantoren minder auditrapporteringsfouten 

maken. Vandaar dat er volgens deze onderzoekers een positieve relatie bestaat tussen de 

grootte van het revisorenkantoor en het aantal afgeleverde auditrapporteringsfouten. Het feit 

of een auditor al dan niet werkt voor een groot kantoor wordt daarom vaak als surrogaat vav 

de auditkwaliteit gebruikt. 

 

Na de determinanten besproken te hebben van het controleverslag zijn we aangekomen bij het 

empirisch onderzoek. Hierin zullen wij nagaan of er een significante invloed kan gevonden 

worden van het type auditor op het type controleverslag. Wij zullen dus nagaan of de stelling 

nog steeds opgaat dat B4 auditoren verschillend certificeren dan NB4 auditoren. Vervolgens 

zullen wij eveneens de impact van het aansprakelijkelijkheidsregime, of de rechtsvorm 

waaronder de NB4 auditor tewerkgesteld is, nagaan als testvariabele op het type verklaring bij 

de jaarrekening. 



 

 

 

 
 

HOOFDSTUK 4: EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VA N HET TYPE 

AUDITOR OP DE VERKLARING BIJ DE JAARREKENING 

 
Dit hoofdstuk is het sluitstuk van het eindwerk. Aan de hand van een statistisch analyse wordt 

bewijs gezocht voor de vraag of er een verband is tussen het type auditor en het type 

controleverslag afgeleverd door een commissaris-bedrijfsrevisor. Om dit te kunnen realiseren 

wordt er gesteund op de resultaten van de gemaakte literatuurstudie in de vorige 

hoofdstukken. 

 

4.1 Inleiding 

 

Alhoewel alle Belgische bedrijfsrevisoren werken volgens dezelfde deontologische code en 

wettelijke vereisten, vragen wij ons af of er op de Belgische auditmarkt productdifferentiatie 

heerst. Zoals gezien in hoofdstuk 2 is de onafhankelijkheid van de auditor een essentieel 

aspect tijdens het uitoefenen van zijn beroep. Samen met de professionele bekwaamheid 

vormt zij de basis van de auditor zijn maatschappelijke functie wanneer hij de financiële 

staten van een onderneming beoordeelt op hun betrouwbaarheid. Onafhankelijkheid is nauw 

gerelateerd aan de geleverde auditkwaliteit. Men kan verwachten dat hoe groter de 

onafhankelijkheid van de revisor is tijdens de uitvoering en de beoordeling van zijn 

werkzaamheden, hoe hoger de geleverde auditkwaliteit zal zijn. De geleverde auditkwaliteit 

en de graad van onafhankelijkheid van een revisor zijn echter geen eenduidig meetbare 

variabelen. Zoals gezien in de literatuurstudie wordt de grootte van het auditkantoor vaak als 

surrogaat genomen. De grote kantoren worden gepercipieerd over een grotere graad van 

onafhankelijk te bezitten en een hogere auditkwaliteit te leveren.  

Met dit empirisch onderzoek zal nagegaan worden of er wel degelijk een verschil kan 

opgemerkt worden in de attestering van Belgische ondernemingen door een revisor die werkt 

voor een B4 kantoor of een die werkt voor een NB4 kantoor. 

 

Het verdere verloop van het hoofdstuk kan als volgt samengevat worden. De eerste paragraaf 

stelt een aantal onderzoeksvragen op om dit uitgangspunt te kunnen beantwoorden en geeft 

ook uitleg over de verzamelde data waarop de resultaten van het onderzoek zullen gebaseerd 

zijn. In de volgende paragraaf wordt een statistisch model opgesteld om een antwoord te 

vinden op de onderzoeksvragen. Er wordt afgesloten met de resultaten van het onderzoek en 

het antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. 



 

 

 

 
 

 

4.2 Onderzoeksvragen 

 

De jaarrekening van een onderneming wordt geattesteerd door een auditor. Uit de 

literatuurstudie is gebleken dat er reeds heel wat beïnvloedende factoren voor het type 

controle geïdentificeerd zijn. De nadruk lag oorspronkelijk op de financiële variabelen 

(Mutchler; 1984, 1985, 1986), pas daarna begon men ook oog te krijgen voor de 

niet-financiële variabelen (o.a. Ghosh A. en Moon D., 2005; Carey P. en Simnett R., 2006; 

Hermanns et al., 2003; Casterella et al., 2000; Francis et al., 1999; Lennox C., 1999). Wij 

zullen ons toespitsen op een aspect van deze niet-financiële variabelen namelijk de grootte 

van het auditkantoor. Met ons onderzoek wordt dan ook gezocht naar empirisch 

bewijsmateriaal dat aantoont of er een verschil waar te nemen is tussen de auditdiensten 

geleverd door een B4 auditor en deze geleverd door een NB4 auditor. Op basis van een 

steekproef Belgische ondernemingen wordt nagaan of B4 auditoren resoluut strenger zijn in 

hun certificering dan NB auditoren. 

 

Met de eerste hypothese wordt er nagegaan of een significante invloed teruggevonden kan 

worden van het type auditor op het type controleverslag. We trachten dus statistische 

evidentie te zoeken die aangeeft of een B4 auditor al dan niet strenger certificeert dan een 

NB4 auditor.   

 

Hypothese 1: De grootte van het auditkantoor heeft een negatieve invloed op de afgeleverde 

verklaring bij de jaarrekening.  

 

Hermanns et al. (2003) testten deze hypothese reeds. Er werd geen significante invloed 

teruggevonden van het type auditor op de verklaring bij de jaarrekening. Dit onderzoek 

baseerde zich echter op de commissarisverslagen afgeleverd bij de boekjaren 1998 tot en met 

2000. Dit was dus voor het invoeren van de Corporate Governance Wet in 2002. Wij zullen 

dit herbekijken voor de commissarisverslagen afgeleverd bij het boekjaar 2005. Mogelijk 

heeft de Corporate Governance Wet, die erop gericht was de onafhankelijkheid van de auditor 

te versterken na de recente schandalen, een wijzing teweeg gebracht in het gedrag van de 

auditor bij de beoordeling van de financiële staten. 

 



 

 

 

 
 

Hypothese 2: Wanneer een B4 auditor werkt onder een rechtsvorm met onbeperkte 

aansprakelijkheid, heeft dit een negatieve invloed op de afgeleverde verklaring bij de 

jaarrekening. 

 

Met deze hypothese wordt de groep van NB4 auditoren verder opgesplitst. De bedoeling is na 

te gaan of er een verschil is tussen een bedrijfsrevisoren die voor eigen rekening werkt of 

iemand die verbonden is aan een kantoor of een samenwerkingsverband. Alhoewel de auditor 

een verzekering kan afsluiten die hem dekt bij het maken van eventuele fouten, zou er toch 

kunnen verwacht worden dat een auditor die werkt met een onbeperkte aansprakelijkheid 

strengere controles zal uitvoeren als het aankomt op de beoordeling van de 

ondernemingscontinuïteit. In geval van een schadeclaim is deze persoon immers minder 

gedekt, en kan zijn privé-kapitaal aangesproken worden.   

 

4.3 Gegevensverzameling 

 

De data voor het onderzoek zijn afkomstig van twee bronnen. Graydon Belgium N.V. 

bezorgde ons een lijst met het ondernemingsnummer, het afgeleverde type controleverslag, de 

naam van de auditor en het kantoor waarbij hij tewerkgesteld is. Via de BelFirst DVD ROM 

van het Bureau van Dijk (editie september 2006) werden de corresponderende financiële 

ratio’s gezocht ter aanvulling van de data. 

 

De onderzochte populatie bestaat uit de Belgische ondernemingen die verplicht waren een 

volledig schema neer te leggen voor het boekjaar 2005. 2005 werd voorafgegaan door een 

periode van economisch herstel na de beurscrash van aan het begin van de jaren 2000. In 2005 

deed de economie het opnieuw iets minder, maar dit was zeker niet alarmerend. Het 

daaropvolgend jaar werd dit alweer goedgemaakt en gingen de groeicijfers opnieuw de hoogte 

in (FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie; 2007). 2005 kan dus aanzien worden als 

een gemiddeld jaar. 

 

 Graydon Belgium N.V. stuurde ons een dataset toe met de commissarisverklaringen van 

18 332 Belgische ondernemingen die hun jaarrekening neerlegden volgens het volledig 

schema. Op de BelFirst DVD ROM werden de financiële gegevens voor het boekjaar 2005 

van 17 902 ondernemingen teruggevonden. Deze twee datasets hadden 17 609 

ondernemingen gemeen.  



 

 

 

 
 

 

Op basis van de NACE-BEL-code toegekend door de nationale Bank van België werd er 

enkel uit de niet-financiële ondernemingen10 geselecteerd. O.a. verzekerings-, 

beleggingsmaatschappijen en financiële instellingen komen niet voor in de steekproef omdat 

deze ondernemingen hun boekhouding en jaarrekening opstellen volgens andere richtlijnen. 

De grote auditkantoren brengen de audits van financiële instellingen vaak onder in een apart 

departement, waardoor deze audits uitgevoerd worden door bedrijfsrevisoren die zich hierin 

gespecialiseerd hebben. Dit zou een vertekening van het resultaat kunnen geven. De 

niet-financiële dienstverlenende bedrijven werden wel opgenomen. Er dient hier wel 

opgemerkt te worden dat deze ondernemingen meestal geen voorraden voorhanden hebben, 

waardoor dit eventueel een vertekening van de resultaten zou kunnen inhouden. De impact 

ervan wordt echter minimaal ingeschat. 

 

Uiteindelijk zal het opgestelde statistisch model getest worden op een steekproef van 1203 

Belgische ondernemingen die in 2005 hun jaarrekening opgesteld hebben volgens het volledig 

schema, en waarvan het commissarisverslag opgesteld werd volgens de IBR-normen.  

Alle ondernemingen met een niet-goedkeurend controleverslag werden geselecteerd op 

voorwaarde dat ze aan de sectoreis voldeden en er een standaardverklaring bij de jaarrekening 

teruggevonden werd in het controleverslag.  

 

Aan de hand van de Excel functie, random steekproef, werd een willekeurige steekproef van 

een zelfde aantal ondernemingen geselecteerd die een goedkeurende verklaring ontvangen 

hadden voor het boekjaar 2005. De uiteindelijke verhouding van de totale steekproef is niet 

meer 50% goedkeurende en 50% niet-goedkeurende ondernemingen omdat van niet alle 

ondernemingen de nodige waarden voor de controlevariabelen konden teruggevonden 

worden. De afwijking blijft echter beperkt, en dit zou zeker geen vertekening van de 

resultaten mogen inhouden. Het hoofddoel was om alle niet-goedkeurende verslagen op te 

nemen en dit is ook gebeurd. 

 

4.4 Methode 

 

                                                 
10 Niet-financiële ondernemingen = codes 0 tot 6 – (65 + 66) + 70 tot 74 – 74151 +804 + 90 + 92 +93 + 95 
(Ooghe H. en Van Wymeersch C., 2003, blz. 288). 



 

 

 

 
 

We zullen gebruik maken van een lineair regressiemodel om de opgestelde hypothesen te 

staven. Dit houdt in dat we de beïnvloedende factoren op het controleverslag kwantitatief 

zullen voorstellen door middel van variabelen. Op deze manier zal getracht worden een model 

op te stellen met een zo hoog mogelijke verklaringskracht voor het type verklaring bij de 

jaarrekening.  

 

In deze paragraaf worden eerst de afhankelijke variabele besproken, vervolgens gaan we over 

op de bespreking van de verschillende onafhankelijke variabelen. Deze worden opgedeeld in 

enerzijds de testvariabelen en anderzijds de controlevariabelen. We sluiten af met een 

overzicht van de gebruikte variabelen en de waarden die zij kunnen aannemen in het 

regressiemodel. 

 

4.4.1 Afhankelijke variabelen 

 

De afhankelijke variabele in ons regressiemodel is het type verklaring bij de jaarrekening. De 

bedoeling is een voorspelling te maken van het afgeleverd type controleverslag op basis van 

een aantal onafhankelijke variabelen. Wij zullen ons hoofdzakelijk richten op de 

niet-goedkeurende verklaringen.  

Deze variabele neemt de waarde 0 aan wanneer de onderneming een goedkeurende verklaring 

gekregen heeft. Een waarde 1 betekent dat zij geattesteerd werd met een van de 

niet-goedkeurende verklaringen. Een niet-goedkeurende verklaring betekent dat de 

onderneming voor het boekjaar 2005 een verklaring met voorbehoud, afkeurende of 

onthoudende verklaring gekregen heeft van haar auditor. Een goedkeurende verklaring komt 

overeen met een verklaring zonder voorbehoud, eventueel aangevuld met een toelichtende 

paragraaf. 

  

4.4.2 Onafhankelijke variabelen 

 

De onafhankelijke variabelen zijn deze variabelen die een mogelijke invloed hebben op de te 

verklaren variabele, namelijk het type controleverslag. Er worden twee soorten variabelen 

opgenomen in ons model: de testvariabelen en de controlevariabelen. 

 

4.4.2.1 Testvariabelen 

 



 

 

 

 
 

Er wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen het type auditor en de verklaring bij de 

jaarrekening. Het type auditor is dus de testvariabele. Deze variabele wordt ingedeeld in twee 

groepen naargelang de auditor al dan niet werkt voor een NB4 kantoor of een B4 kantoor. De 

testvariabele auditor is dus een dummy variabele die de waarden 0 en 1 kan aannemen. 

 

Een tweede onderverdeling gebeurt op basis van de rechtsvorm waaronder de auditor werkt. 

Er wordt een nieuwe variabele ontwikkeld die aangeeft of de auditor al dan niet werkt met een 

beperkte aansprakelijkheid. De invloed van deze testvariabele zal vanzelfsprekend enkel 

getest worden op de controleverslagen afgeleverd door een NB4 auditor. Via EViews kan de 

steekproef makkelijk beperkt worden door het invoeren van deze bijkomstige voorwaarde. 

 

4.4.2.2 Controlevariabelen 

 

Controlevariabelen zijn variabelen die de verklarende kracht van het model moeten vergroten. 

Ze worden in het model opgenomen omdat ze op een logische wijze de afhankelijke variabele 

beïnvloeden. De waarden voor de controlevariabelen werden verzameld op basis van de 

informatie die terug te vinden is in het jaarverslag. Dit betekent dat we dezelfde informatie 

gebruiken als deze waarop de commissaris zijn oordeel van toepassing is.  

We splitsen deze verder op in de financiële en de niet-financiële variabelen. 

 

4.4.2.2.1 Financiële controlevariabelen 

 

Uit de literatuurstudie bleek dat de financiële positie van een onderneming een 

determinerende invloed heeft op het type controleverslag (Mutchler; 1984, 1985, 1986). 

Vandaar dat het nodig is om in ons model een correctie in te voeren naargelang de financiële 

gezondheid waarin de onderneming zich bevindt. Daarnaast zullen wij ook een aantal 

variabelen opnemen die hoog scoren als het aankomt op falingspredictie. Revisorenkantoren 

hebben deze modellen ook ter beschikking, waardoor er verwacht wordt dat een auditor deze 

zal gebruiken wanneer hij de ondernemingscontinuïteit evalueert. 

 

Ten eerste wordt de current ratio opgenomen. Deze indicator geeft de verhouding weer tussen 

het vreemd vermogen op korte termijn en de beperkt vlottende activa. Deze variabele geeft 

een indicatie voor het financieel risico op korte termijn. Er wordt verwacht dat naarmate de 



 

 

 

 
 

current ratio een hogere waarde aanneemt de kans op een niet-goedkeurende verklaring 

toeneemt (Casterella et al, 2000).  

De waarden voor deze ratio werden gedownload van de BelFirst DVD ROM. 

 

Er wordt eveneens een indicator opgenomen voor het financieel risico op lange termijn. Dit is 

de schuldgraad. De algemene graad van financiële onafhankelijkheid geeft de verhouding 

weer tussen het uitgebreid eigen vermogen en het totaal vermogen. Naarmate deze ratio 

dichter komt te liggen bij 0, betekent dit dat de onderneming weinig eigen middelen ter 

beschikking heeft. Dit verhoogt het risico dat investeerders lopen wanneer de onderneming 

contininuïteitsproblemen krijgt. Er wordt dan ook verwacht dat de commissaris-revisor sneller 

een andere dan een goedkeurende verklaring zal afgeven (Mutchler, 1984).  

 

Als derde controlevariabele wordt de brutorendabiliteit van het totaal van de activa voor 

belastingen in het model geïntroduceerd. Deze indicator geeft de verhouding weer tussen het 

brutoresultaat voor niet-kaskosten, voor financiële kosten en voor belastingen ten opzichte 

van het totaal actief. De rendabiliteit van het totaal van de activa of het totaal vermogen geeft 

aan welk resultaat bekomen wordt per € 100 geïnvesteerd vermogen. De brutorendabiliteit 

wordt verkozen boven de nettorendabiliteit van het totaal actief omdat hiermee de invloed van 

afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen op het resultaat uitgeschakeld wordt 

(Ooghe H. en Van Wymeersch C., 2003, blz. 200). Deze maatstaf geeft een goeie indicatie 

van de rendabiliteit en  de performantie van de onderneming. Naarmate de ratio een lagere 

waarde aanneemt, hoe hoger de kans dat de auditor een niet-goedkeurende verklaring aflevert. 

Daarnaast kan er opgemerkt worden dat wanneer deze ratio hoger ligt, de onderneming naar 

alle waarschijnlijkheid vlotter toegang zal hebben tot de kapitaalmarkt. Dit is positief naar de 

toekomst toe. 

 

De ratio ‘(vervallen belastingschulden + vervallen schulden RSZ)/ vreemd vermogen op korte 

termijn’ bleek de meest discriminerende ratio te zijn in het predictiemodel een jaar voor faling 

(Ooghe H. en Van Wymeersch C., 2003, blz. 415). Wanneer een onderneming haar betalingen 

stopt aan de RSZ en de fiscus is dit een serieus teken aan de wand dat de onderneming in 

financiële moeilijkheden zit, aangezien de Belgische overheid typisch hoge 

nalatigheidsintresten aanrekent.  

 



 

 

 

 
 

Tevens wordt de ratio ‘(voorraden goederen in bewerking + gereed product + bestellingen in 

uitvoering)/vlottende bedrijfsactiva’ opgenomen. Deze indicator is kenmerkend voor de 

modellen twee en drie jaar voor faling (Ooghe H. en Wymeersch C., 2003, blz. 415) 

Toegenomen voorraden wijzen op gedaalde verkopen, maar kunnen ook het gevolg zijn van 

het feit dat de onderneming de voorraden begint over te waarderen om zo de 

boekhoudkundige verliezen te beperken. Deze indicator wordt verwacht een discriminerende 

factor te zijn tussen het toevoegen van een toelichtende paragraaf en het overgaan naar een 

niet-goedkeurende verklaring. Verwacht wordt dat hoe hoger de onderneming scoort op deze 

variabele, hoe meer kans ze heeft een niet-goedkeurende verklaring te krijgen. 

 

Als laatste controlevariabele wordt er een dummy variabele geïntroduceerd die de waarde 1 

aanneemt wanneer de onderneming overgedragen verliezen heeft staan op haar balans en de 

waarde 0 wanneer dit niet het geval is. Negatieve cijfers trekken normalerwijze de aandacht 

van auditoren en maken hen ook voorzichtiger. De aanwezigheid van verliezen wijst op een 

financieel ongezonde situatie, waardoor er een verhoogde kans op een niet-goedkeurende 

verklaring verwacht wordt. 

 

4.4.2.2.2 Niet-financiële controlevariabelen 

 

Een eerste variabele heeft te maken met de moeilijkheidsgraad van de auditopdracht. Het 

auditrisico wordt klassiek gemeten door het gewicht van de voorraden en de 

handelsvorderingen in de totale activa. Vroegere studies toonden aan dat zij samengaan met 

meer waarderingsfouten en dus aanleiding geven tot meer opmerkingen door de auditor. Er 

wordt dus verwacht dat naarmate de ratio stijgt, de kans op een andere dan goedkeurende 

verklaring toeneemt. 

 

Ten tweede wordt er een dummy variabele geïntroduceerd die de juridische toestand aanduidt 

waarin de onderneming zich bevindt. Logischerwijs wordt er verwacht dat een onderneming 

die zich in staat van vereffening bevindt of een gerechterlijk akkoords- of 

faillissementsaanvraag ingediend heeft, meer kans zal hebben een niet-goedkeurende 

verklaring te ontvangen.  

 

De invloed van de grootte van de te controleren onderneming is reeds uit verschillende 

studies gebleken. Wij opteren ervoor de natuurlijke logaritme van de omzet op te nemen als 



 

 

 

 
 

indicator hiervan. Andere mogelijkheden waren o.a. geweest: de natuurlijke logaritme van het 

totaal actief of de marktkapitalisatiewaarde en de hoogte van het audithonorarium. Alhoewel 

de Ln(totaal actief) vaak gebruikt wordt als indicator, prefereren wij toch Ln(omzet) te 

gebruiken omdat het balanstotaal reeds gebruikt wordt bij de rendabiliteitsindicator. Gegevens 

omtrent het audithonorarium werden niet teruggevonden.  

De impact van de grootte van de klant kan twee richtingen uitgaan. Enerzijds hebben grotere 

ondernemingen vaak een complexere structuur, waardoor de kans dat er iets over het hoofd 

gezien wordt bij het opstellen van de jaarrekening hoger is. Disputen met de 

ondernemingsleiding kunnen hier dus vaker voorkomen, wat zou kunnen leiden op een 

verhoogde kans tot een niet-goedkeurende verklaring. Anderzijds kan het zijn dat een revisor 

meer vertrouwen heeft in een groot bedrijf dan in een klein bedrijf wanneer hij merkt dat het 

bedrijf te kampen heeft met financiële problemen. Verwacht wordt dat grote en gevestigde 

bedrijven eventuele problemen makkelijker te boven kunnen komen. Grote bedrijven hebben 

vaak ook een meer gediversifieerde klantenportefeuille en een betere onderhandelingspositie 

ten aanzien van de financiële instellingen (Sercu et al., 2004). Daarnaast dient er eveneens 

gewezen te worden op het feit dat grotere klanten meer betalen, waardoor de revisor geneigd 

zou kunnen zijn toegeeflijker te zijn om zo de klant niet te verliezen.  

Er kan dus zowel een verklaring gegeven worden voor een verhoogde als een verlaagde kans 

op het voorkomen van een niet-goedkeurende verklaring naarmate de te controleren 

onderneming groter is. 

 

Naast de grootte van de onderneming wordt er ook een maatstaf opgenomen die de lengte van 

het commissarismandaat weergeeft. Verwacht wordt dat naargelang de revisor dichter komt 

bij het eind van zijn commissarismandaat, hij milder wordt opdat de klant het mandaat zou 

verlengen bij het revisorenkantoor. Er wordt dus verwacht dat wanneer een auditor zich 

bevindt in zijn derde mandaatsjaar, dit een positieve invloed zal hebben op het type 

controleverslag. 

  

Tot slot wordt er ook nog een variabele opgenomen die weergeeft in welke mate de 

onderneming aan winstmanipulatie of earningsmanagement doet. Zoals gezien in de 

literatuurstudie kan men een onderscheid maken tussen enerzijds de accrual based en 

anderzijds het reëel earningsmanagement. Wij spitsen ons toe op de accrual based. Hierbij 

probeert het management de resultaten te beïnvloeden via de niet-kaskosten en de 

niet-kasopbrengsten. Het onderscheid tussen de discretionaire en de niet-discretionaire 



 

 

 

 
 

accruals is in werkelijkheid niet eenvoudig te maken. Vandaar dat er dan ook geopteerd wordt 

om als indicator de absolute waarde van de totale hoeveelheid niet-kaskosten te nemen en dit 

ten opzichte van de operationele cashflow (Leuz et al., 2003). Op deze manier gebeurt er een 

correctie naargelang de ondernemingsperformantie. Met behulp van deze indicator wordt 

gemeten in welke mate het management ingrijpt op de jaarrekening. Hoe hoger de waarde, 

hoe groter de invloed van het management is op de resultaten van de onderneming. 

 

Om de tweede hypothese te testen wordt eveneens nog een extra variabele ingevoerd die zich 

speciaal richt tot de NB4 auditoren, namelijk de rechtsvorm waaronder zij tewerkgesteld zijn. 

Er wordt nagegaan of een auditor die werkt met een beperkte aansprakelijkheid milder 

certificeert dan iemand die werkt met een onbeperkte aansprakelijkheid. Zal de auditor 

misschien meer risico’s nemen om toch gunstig te blijven staan ten aanzien van de cliënt? 

 

4.4.3 Verklaring van de gebruikte variabelen 

 

Met deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de variabelen die we zullen gebruiken in 

ons model en hoe we ze modelleren.  

De variabelen worden als volgt verklaard: 

 

VERKLARING = dummy variabele die de waarde 1 aanneemt wanneer de geselecteerde 

onderneming een niet-goedkeurende verklaring gekregen heeft, en de waarde 0 wanneer zij 

een goedkeurende verklaring gekregen heeft. Zoals reeds vermeld staat een goedkeurende 

verklaring voor een verklaring zonder voorbehoud, eventueel aangevuld met een toelichtende 

paragraaf. Een niet-goedkeurende verklaring kan een verklaring met voorbehoud, een 

onthoudende verklaring of een afkeurende verklaring betekenen. 

 

BIGFOUR = dummy variabele die de waarde 1 aanneemt wanneer de auditor behoort tot een 

B4 revisorenkantoor. Dit zijn respectievelijk KPMG, PWC, E & Y of Deloitte. De waarde 0 

betekent dat de auditor behoort tot een NB4 kantoor. 

 

AANSPR = dummy variabele die de waarde 1 aanneemt wanneer de auditor tewerkgesteld is 

onder een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid, de waarde 0 indien dit niet het geval is. 

 



 

 

 

 
 

CURRENT = de current ratio, de verhouding tussen de korte termijnschulden en de vlottende 

activa 

 

LT_RISICO = de verhouding van het uitgebreid eigen vermogen ten opzichte van het totaal 

vermogen. Dit is een indicator voor de financiële onafhankelijkheid van de onderneming. 

 

Ln(BRUTOREND_TA) = de natuurlijke logaritme van de brutorendabiteit van het totaal 

vermogen voor belastingen. Dit is de verhouding tussen het brutoresultaat voor 

niet-kaskosten, voor financiële kosten en voor belastingen ten opzichte van het totaal der 

activa. 

 

OVERHEIDSSCHULD = indicator die aangeeft of de onderneming haar financiële 

verplichtingen ten aanzien van de overheid nakomt. Deze ratio is het quotiënt van ‘vervallen 

belastingschulden + vervallen schulden RSZ’ en het vreemd vermogen op korte termijn. 

 

VOORR = ratio die de hoogte en de waardering van de aanwezige voorraden in de 

onderneming weergeeft. Dit is de verhouding van de ‘voorraden goederen in bewerking + 

gereed product + bestellingen in uitvoering’ ten opzichte van de vlottende bedrijfsactiva. 

 

VERLIES = dummy variabele die de waarde 1 aanneemt wanneer de onderneming 

overgedragen verliezen op haar balans heeft staan en de waarde 0 wanneer dit niet het geval 

is. 

 

AUDITRISICO = deze indicator geeft een aanduiding van het auditrisico dat gepaard gaat 

met de waardering van de voorraden en de handelsvorderingen. 

 

JURTOEST= de juridische toestand waarin de onderneming zich bevindt tijdens het boekjaar 

2005. De waarde 1 betekent dat de onderneming in staat van vereffening is, gerechterlijk 

akkoord of een faillissement aangevraagd heeft. Waarde 0 betekent dat zij beschouwd wordt 

als lopend. 

 

Ln (GROOTTE)= de natuurlijke logaritme van de totale omzet. Dit wordt gebruikt als 

indicator voor de grootte van de gecontroleerde onderneming. 

 



 

 

 

 
 

EERSTE_JAAR = dummy variabele die de waarde 1 aanneemt wanneer de 

commissaris-revisor zich in zijn eerste mandaatsjaar bevindt, de waarde 0 wanneer dit niet het 

geval is. 

  

TWEEDE_JAAR = dummy variabele die de waarde 1 aanneemt wanneer de 

commissaris-revisor zich in zijn tweede mandaatsjaar bevindt, de waarde 0 wanneer dit niet 

zo is. 

 

DERDE_JAAR = dummy variabele die de waarde 1 aanneemt wanneer de 

commissaris-revisor zich in zijn laatste mandaatsjaar bevindt, de waarde 0 wanneer dit niet 

het geval is. 

 

Ln(EARNINGSMAN) = de natuurlijke logaritme van de verhouding van de absolute waarde 

van de totale niet-kaskosten11 ten opzichte van de CF. Deze variabele fungeert als indicator 

voor de vastgestelde accountingkwaliteit. 

   

4.5 Onderzoeksresultaten 

 

4.5.1 Beschrijvende statistiek 

 

In deze paragraaf bespreken we enkele descriptieve resultaten die we eenvoudig kunnen 

berekenen via het statistisch computerprogramma Eviews. Achtereenvolgens zullen de 

afhankelijke variabele, de testvariabelen en de controlevariabelen besproken worden. Het 

gemiddelde, de mediaan, het maximum, het minimum, de standaarddeviatie, de scheefheid of 

skwewness, de staartverdeling of kurtosis, de Jarque-Bera en ten slotte de p-waarde voor de 

Jarque-Bera test voor normaliteit zullen besproken worden wanneer de variabele minimum op 

intervalniveau gemeten werd. Voor de ingevoerde dummy variabelen zal enkel het 

gemiddelde meegeven worden. De andere waarden hebben immers geen betekenis bij een  

variabele op nominaal niveau. 

 

4.5.1.1 Beschrijvende statistiek afhankelijke variabele 

 

                                                 
11 Niet-kaskosten = |630| + <631/4> + <635/7> + <651> + |6560| - |6561| + |660| + |661| + <662> + |663| + |680| - 
|760| - |761| - |762| - |780| - |9125| 



 

 

 

 
 

De afhankelijke variabele in het model is de ‘VERKLARING’. Deze variabele is een dummy 

variabele. Aangezien deze variabele enkel de waarden nul of een kan aannemen, kunnen we 

hier enkel vermelden dat er op van de geselecteerde steekproef 584 ondernemingen een 

goedkeurende verklaring gekregen hebben en 619 ondernemingen een niet-goedkeurende 

verklaring hebben. Onze steekproef is dus als volgt samengesteld: 49% van de opgenomen 

bedrijven kreeg een goedkeurende verklaring en 51% niet-goedkeurende verklaring. 

 

4.5.1.2 Beschrijvende statistiek testvariabelen 

 

We willen van twee variabelen het effect op het controleverslag nagaan: het type auditor en de 

rechtsvorm waaronder de auditor tewerkgesteld is. Deze variabelen zijn opnieuw twee 

dummy variabelen waardoor de beschrijvende statistiek zich beperkt tot het weergeven van de 

absolute en relatieve verhoudingen in de steekproef. Van de 1203 opgenomen ondernemingen 

hebben er 540 ondernemingen een B4 auditor aangesteld als commissaris-revisor. Dit 

betekent dat de steekproef bestaat uit 45% controleverslagen opgesteld door een B4 auditor en 

55% verslagen opgesteld door een NB4 auditor.  

Een tweede testvariabele was de rechtsvorm waaronder de auditor tewerkgesteld is. Alle B4 

auditoren zijn tewerkgesteld onder een BVBA of SPRL. Het merendeel van de NB4 auditoren 

blijkt eveneens tewerkgesteld te zijn onder de vorm van een BVBA, EBVBA, CBVA, SPRL, 

of een SCRL. Dit houdt in dat zij genieten van het regime van beperkte aansprakelijkheid in 

geval van schadeclaims. Slechts 107 auditoren werken met een volledig zelfstandig statuut. 

Dit komt overeen met 16% van de geselecteerde ondernemingen die gecontroleerd werden 

door een NB4 auditor. 

 

Onderstaande tabel geeft nog eens duidelijk de verhoudingen weer tussen de afhankelijke 

variabelen en de testvariabelen van de geselecteerde bedrijven in de steekproef. 

 

Steekproef van controleverslagen  

(1203 of 100%) 

Goedkeurende verklaringen 

(619 of 51%) 

Niet-goedkeurende verklaringen 

(584 of 49%) 



 

 

 

 
 

NB4 Auditor 

(272 of 22%) 

NB4 Auditor 

(391 of 33%) 

Beperkte 

aansprakelijkheid 

(4%) 

Niet beperkte 

aansprakelijkheid 

(19%) 

B4 

auditor  

(28%) 

Beperkte 

aansprakelijkheid 

(5%) 

Niet beperkte 

aansprakelijkheid 

(27%) 

B4 

auditor  

(16%) 

44 229 346 64 327 193 

Tabel 4.1: beschrijvende statistiek afhankelijke en controlevariabelen 

 

4.5.1.3 Beschrijvende statistiek controlevariabelen 

 

De beschrijvende statistiek met betrekking tot de controlevariabelen wordt opnieuw ingedeeld 

naargelang het financiële of niet-financiële controlevariabelen zijn. De beschrijvende 

statistiek wordt enerzijds gegevens voor de volledige steekproef waarop hypothese 1 getest 

zal worden als deze voor enkel de ondernemingen die klant zijn bij een NB4 auditkantoor. Ter 

herhaling, de volledige steekproef telt 1203 ondernemingen waarvan er 663 door een NB4 

auditor gecontroleerd werden.  

 

4.5.1.3.1 Financiële controlevariabelen 

 

De waarden van de financiële controlevariabelen worden weergegeven in tabel 5 en 6. We 

beginnen met de bespreking van de liquiditeitspositie. Een gemiddeld opgenomen bedrijf uit 

de steekproef heeft een current ratio van 3,14. Een current ratio van 3,14 betekent dat de 

onderneming drie maal zoveel korte termijnschulden heeft als ze over middelen beschikt om 

deze af te betalen. Dit is relatief hoog maar was zeker te verwachten gegeven het grote aantal 

ondernemingen dat opgenomen werd met een niet-goekeurende verklaring. De mediaan, die 

de middelste waarde weergeeft wanneer men de waarnemingen rangschikt van klein naar 

groot, ligt eveneens in de lijn van de verwachtingen. Het vermoeden heerst dat de current ratio 

zwaar zal schommelen naargelang de onderneming. Dit vermoeden wordt bevestigd wanneer 

we kijken naar minimum- en maximumwaarde en de standaarddeviatie. De kurtosis bedraagt 

51,87. De kurtosis van de normale verdeling bedraagt, waardoor we kunnen besluiten dat de 

“staarten” van de verdeling meer gewicht hebben dan omgekeerd. De Jarque-Bera test 

bevestigt ook het niet normaal verdeeld zijn van de gegevens op het 95% significantievlak. Er 

zijn geen opvallende verschillen vast te stellen wanneer de steekproef enkel bestaat uit 



 

 

 

 
 

ondernemingen die klant zijn bij een NB4 auditor. Enkel de standaarddeviatie daalt iets, maar 

deze blijft nog steeds hoog.  

Wanneer we kijken naar de solvabiliteitsindicator zien we dat een gemiddelde onderneming 

over 15 à 20% uitgebreid eigen vermogen beschikt. De financiële onafhankelijkheid is dus 

laag, maar dit kan verklaard worden door het feit dat we te maken hebben met een steekproef 

van Belgische ondernemingen. Deze hebben een relatief hoge schuldgraad als gevolg van de 

fiscale aftrekbaarheid van interesten op schuldkapitaal. De invoering van de notionele 

intrestaftrek is er pas gekomen na 2005, waardoor ondernemingen toen nog onbewust 

gestimuleerd werden hun activiteiten te financieren met vreemd vermogen.  

 

 CURRENT LT_RISICO 

 B4 én NB4 NB4 B4 én NB4 NB4 

Rekenkundig gemiddelde 3,142240 2,702000 0,186804 0,189664 

Mediaan 1,150000 1,150000 0,129500 0,149200 

Maximum 97,33000 80,87000 1,000000 1,000000 

Minimum 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Standaarddeviatie 9,499351 7,412657 0,214121 0,194139 

Scheefheid 6,695300 6,984056 2,190658 2,353086 

Kurtosis 51,87339 56,60621 8,069210 9,579957 

Jarque-Bera 125613,9 83750,87 2248,382 1813,341 

P-waarde van  

 Jarque-Bera 
0,000000 0,00000 0,000000 0,00000 

Tabel 4.2: Beschrijvende statistieken financiële controlevariabelen (liquiditeit, solvabiliteit) 

 

Na de financiële positie van de onderneming bekeken te hebben, zullen we nu verder stilstaan 

bij de ondernemingsperformatie. De opgenomen indicator hiervoor is de brutorendabiliteit 

van het totaal actief. Uit de cijfers merken we opnieuw de hoge schommelingen. Toch scoort 

een gemiddelde onderneming relatief goed. De mediaan ligt lager dan het rekenkundig 

gemiddelde wat erop wijst dat er meer positieve uitschieters zijn dan negatieve. Wanneer we 

kijken naar de verschil tussen de minimum en maximumwaarde zien we dat de 

minimumwaarde sterk negatief is en de maximumwaarde sterk positief. Dit weerspiegelt dat 

er zowel ondernemingen opgenomen werden die het uitstekend doen als deze die op de rand 

van de afgrond staan. Dit komt ook tot uiting in de standaarddeviatie. Wij zullen er dan ook 

voor opteren te werken met de natuurlijke logaritme van deze variabelen, aangezien deze 



 

 

 

 
 

normaler verdeeld zijn. Uit de scheefheid, kurtosis en de Jarque-Bera test komt eveneens 

duidelijk tot uiting dat de reeks allesbehalve normaal verdeeld is. De tweede kolom met enkel 

de NB4 ondernemingen toont dat de extreme waarden daar beperkter zijn. De hypothese van 

normaliteit wordt echter opnieuw verworpen, de waarde van de Jarque-Bera test ligt zelfs nog 

hoger wat er op wijst dat de verdeling van deze steekproef verder weg ligt van de normale 

verdeling dan de gehele steekproef. Een tweede indicator van de ondernemingsperformantie is 

de opgenomen dummy variabele die staat voor het al dan niet aanwezig zijn van opgestapelde 

verliezen uit het verleden. Hier valt enkel voor te vermelden dat 46,60% van de gehele 

steekproef overdragen verliezen heeft staan op zijn balans. Voor de alternatieve steekproef is 

dit 45,42%. Hieruit blijkt opnieuw het hoge aantal zwakke ondernemingen dat opgenomen 

werd in de steekproef. 

 

 BRUTOREND_TA VOORR 

 B4 én NB4 NB4 B4 én NB4 NB4 

Rekenkundig gemiddelde 8,440710 7,533249 4,173250 4,825622 

Mediaan 6,240000 5,635000 0,000000 0,000000 

Maximum 432,0900 152,3400 99,63000 99,63000 

Minimum -378,0800 -378,0800 0,000000 0,000000 

Standaarddeviatie 32,11781 22,97996 12,20084 12,77723 

Scheefheid -0,863190 -7,575732 4,139382 3,759963 

Kurtosis 76,92142 133,5898 23,35861 19,81289 

Jarque-Bera 253548,7 456566,4 23405,90 9201,412 

P-waarde van  

 Jarque-Bera 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

                             Tabel 4.3: Beschrijvende statistieken financiële controlevariabelen (rendabiliteit en waardering) 

 

De variabelen die opmerkelijk hoog scoorden in de falingspredictiemodellen van Ooghe en 

Verbaere werden als laatste financiële variabelen opgenomen. Een eerste variabele gaf aan of 

de onderneming al dan niet vervallen belasting- en RSZschulden heeft ten aanzien van de 

overheid. Uit de analyse blijkt dat voor 4,78% van de 1203 opgenomen ondernemingen dit het 

geval is. Wanneer we kijken naar enkel de NB4 ondernemingen merken we op dat 6,78% 

vervallen schulden heeft moeten opnemen in de toelichting van het jaarverslag. Dit is een 

beperkte hoeveelheid, wat enerzijds ook verwacht kon worden aangezien deze ratio echt wel 

fungeert als een noodbel. Ten tweede nemen we ook het aandeel van de voorraden goederen 



 

 

 

 
 

in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering ten aanzien van de vlottende 

bedrijfsactiva op. Deze variabele werd opgenomen omdat de waardering van de voorraden 

wel eens kan schommelen naargelang de afzet. Zoals af te leiden valt uit te tabel, blijkt deze 

ratio inderdaad sterk te schommelen naargelang de onderneming. De opmerking dient hier 

wel gemaakt te worden dat er eveneens dienstenondernemingen opgenomen. Deze beschikken 

normalerwijze niet over voorraden, vandaar dat er eveneens waarden 0 voorkomen in de data.  

 

4.5.1.3.2 Niet-financiële controlevariabelen 

 

Een eerste opgenomen niet-financiële variabele is een maatstaf voor de grootte van de 

onderneming. De opgenomen getallen vertegenwoordigen de omzet in 1000 euro. Wanneer 

we de twee kolommen vergelijken komen we tot het volgende besluit: de steekproef bevat 

zowel heel grote ondernemingen als kleine ondernemingen. De standaarddeviatie ligt opnieuw 

heel hoog, waardoor er zal gewerkt worden met de Ln(omzet) als indicator voor de 

ondernemingsgrootte. De maximum waarde ligt voor de volledige steekproef een pak hoger. 

Dit kan verklaard worden vanuit het feit dat beursgenoteerde ondernemingen vaak geneigd 

zijn B4 auditoren aan te stellen.  

Het auditrisico is een maatstaf die de verhouding weergeeft tussen de waardering van de 

handelsvorderingen en de voorraden ten aanzien van het totaal actief. Wanneer we de tabel 

bekijken, merken we dat het auditrisico eveneens serieus schommelt. Het rekenkundig 

gemiddelde is echter 0,5 wat opnieuw wijst op de sterk extreme waarden. Opmerkelijk is wel 

dat het maximum van de gehele steekproef 2,5 keer groter is dan dit van de steekproef die 

enkel bestaat uit ondernemingen die gecontroleerd worden door een NB4 auditor. Dit geeft 

een duidelijke aanwijzing dat risicovolle opdrachten naar alle waarschijnlijk vaker bij B4 

auditoren belanden. Dit echter een ruwe conclusie, maar het is toch wel opvallend. Daarnaast 

zien we aan de Jarque-Bera test dat de waarden voor de gehele steekproef normaal verdeeld 

zijn.  

Een laatste opgenomen variabele staat voor de opgemerkte graad van accountingkwaliteit. 

Deze wordt gemeten via de mate waaraan er aan earningsmanagement gedaan werd door de 

ondernemingsleiding. Deze variabele heeft een immens hoge standaarddeviatie. Dit kan te 

wijten zijn aan de maatstaf die we gebruikt hebben.  

Daarnaast werden ook nog eens vier dummy variabelen opgenomen in het model. Uit de 

eerste variabele juridische toestand kan afgeleid worden dat slecht 5,24% van de opgenomen 

ondernemingen zich in een andere juridische toestand dan lopend bevindt. Deze coëfficiënt is 



 

 

 

 
 

heel laag, maar dit was ook te verwachten aangezien het aantal ondernemingen die zich in een 

staat van vereffening of faillissement bevinden minimaal is wanneer er enkel gekeken wordt 

naar de gegevens van een boekjaar. Van de ondernemingen die klant zijn bij een NB4 auditor 

heeft 3,75% een andere dan lopende juridische toestand. 

Ten laatste gaat onze aandacht ook uit naar de resterende duur van het mandaat. Hiervoor 

werden drie dummy variabelen geïntroduceerd afhankelijk van het mandaatsjaar waarin de 

commissaris-revisor zich bevindt. De beschrijvende statistiek van deze variabelen toont ons 

aan dat de steekproef zeer evenredig verdeeld is. 34,56% bevinden zich in het eerste jaar, 

35,35% bevinden zich in het tweede jaar en ten slotte 30,09% van de opgenomen 

bedrijfsrevisoren was bezig aan zijn laatste mandaatsjaar. De verhoudingen in de tweede 

steekproef blijft relatief dezelfde: van 36,38% van de 666 ondernemingen heeft een 

commissaris die zich in zijn eerste mandaatsjaar bevindt, 32,63% tweede jaar en voor 30,99% 

is de commissaris-revisor met zijn laatste jaar bezig. 

 

 GROOTTE AUDITRISICO EARNINGMAN 

 B4 én NB4 NB4 B4 én NB4 NB4 B4 én NB4 NB4 

Rekenk. gemidd 5754,049 6403,013 0,516528 0,561199 182,5515 288,6464 

Mediaan 8105,369 9756,021 0,547645 0,610590 0,424230 0,435740 

Maximum 5126480 2176524 2,610800 1,000000 98684,00 98684,00 

Minimum 0.000000 0,000000 0,000050 0,000007 0,000000 0,000000 

Standaarddeviatie 8,995146 8,499437 0,336206 0,325800 4230,995 5328,385 

Scheefheid 0,422451 0,345073 0,056366 -0,348223 23,23801 18,41227 

Kurtosis 125,1089 134,2897 2,893119 1,823759 541,0040 340,0087 

Jarque-Bera 352184,7 265828,7 1,150301 49,90665 6609788 1642554 

P-waarde van  

 Jarque-Bera 
0,000000 0.000000 0,562620 0,000000 0,000000 0,000000 

Tabel 4.4: beschrijvende statistieken niet-financiële controlevariabelen 

 

Deze descriptieve statistieken geven een ruw idee van het soort ondernemingen waaruit onze 

geselecteerde steekproef bestaat. Op basis van deze statistieken werd ook tot de conclusie 

gekomen te werken met de natuurlijke logaritme van de grootte van de onderneming, de graad 

van earningsmanagement en de brutorendabiliteit van het totaal actief. Dit zwakt de 

standaarddeviatie af en zorgt er voor dat de gegevens normaler verdeeld zijn. 

  



 

 

 

 
 

4.5.2 Regressieanalyse 

 

Het uiteindelijke doel van dit empirisch onderzoek is na te gaan of er een verschil is tussen de 

attestering door een B4 auditor en een NB auditor in België. We willen nagaan wat de invloed 

is van het type auditor op de verklaring bij de jaarrekening. Daartoe zal in dit onderdeel een 

regressiemodel opgesteld worden met de in de vorige paragrafen besproken variabelen. 

Alvorens we hieraan kunnen beginnen, dienen we eerst na te gaan of het probleem van 

multicollineariteit zich stelt. Hiervoor zullen we de correlaties nagaan tussen de verschillende 

onafhankelijke variabelen. 

 

4.5.2.1 Multicollineariteit 

 

Indien er multicollineariteit zou heersen, zou dit betekenen dat de variabelen niet langer 

onafhankelijk zijn waardoor het moeilijk wordt het effect ervan te achterhalen op de 

afhankelijke variabele. In bijlage twee en drie werden de correlatiematrix opgenomen aan de 

hand waarvan regressiemodel een en twee zal opgesteld worden. 

Er werd geopteerd om zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen op te nemen in 

de correlatiematrix. Wij gaan op zoek naar de individuele invloed van de testvariabele en ook 

de onafhankelijke variabelen op de verklaring bij de jaarrekening, waardoor er best alleen 

weinig gecorreleerde variabelen opgenomen worden. Uit de correlatiecoëfficiënten kan 

afgeleid worden dat de verschillende variabelen  voldoende onafhankelijk zijn van elkaar, 

waardoor alle variabelen opgenomen kunnen worden in de modellen. Het probleem van 

multicollineariteit stelt zich hier dus niet. 

 

4.5.2.2  Specificatie regressiemodellen 

 

We merken op dat de variabele TWEEDE_JAAR niet wordt opgenomen in de regressie. Dit 

komt omdat de regressiecoëfficiënten niet berekend kunnen worden wanneer er een exact 

lineair verband bestaat tussen een aantal onafhankelijke variabelen. Dit is hier het geval 

aangezien elke onderneming uit de steekproef steeds maar tot een van deze drie variabelen 

kan horen. Wanneer we dus de coëfficiënt bij deze variabele willen kennen, moeten we het 

verschil maken tussen 1 en de overige twee coëfficiënten.  

 

Hypothese 1 zal bijgevolg getest worden aan de hand van volgend regressiemodel: 



 

 

 

 
 

 

VERKLARING = ß0 + ß1 CURRENT + ß2 LT_RISICO + ß3 Ln(BRUTOREND_TA) + 

ß4 VERLIES + ß5 OVERHEIDSSCHULD +  ß6 VOORR + ß7 AUDITRISICO 

+ ß8 EERSTE_JAAR + ß9 DERDE_JAAR + ß10 JURTOEST + 

ß11 Ln(GROOTTE) + ß12 Ln(EARNINGSMAN) + ß13 BIGFOUR + e 

 

Het antwoord op hypothese 2 zal gezocht worden via onderstaand model: 

 

VERKLARING = ß0 + ß1 CURRENT + ß2 LT_RISICO + ß3 Ln(BRUTOREND_TA) + 

ß4 VERLIES + ß5 OVERHEIDSSCHULD +  ß6 VOORR + ß7 AUDITRISICO 

+ ß8 EERSTE_JAAR + ß9 DERDE_JAAR + ß10 JURTOEST + 

ß11 Ln(GROOTTE) + ß13 Ln(EARNINGSMAN) + ß14 AANSPR + e 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de variabele BIGFOUR vastgelegd wordt op de waarde 0, 

waardoor dit model enkel getest wordt op de ondernemingen die gecontroleerd worden door 

een NB4 auditor. Alle B4 auditor werken immers onder een regime van beperkte 

aansprakelijkheid. 

 

4.5.3 Regressieresultaten 

 

De modellen werden reeds stap voor stap opgesteld. Dan zal er nu overgegaan worden tot het 

effectief testen van de hypotheses aan de hand van EViews. Alvorens over te gaan tot de 

besluiten worden de resultaten van de opgestelde modellen nog meegegeven. 

  

4.5.3.1 Resultaten model 1 

 

Allereerst zijn we geïnteresseerd in de verklarende kracht dat het model bezit. Als we kijken 

naar de p-waarde van de F-statistiek zien we dat deze 0,006 bedraagt. Dit betekent dat het 

model in zijn geheel een sterk verklarende kracht heeft. De R²-waarde is echter laag, slechts 

13% van de variantie van de afhankelijke variabele kan verklaard worden. Wanneer we dit 

echter vergelijken met o.a. het onderzoek van Hermanns et al. (2003) blijkt dit een 

gemiddelde score te zijn. Ook zij slaagden er maar in tussen de 7 à 16% te kunnen verklaren. 

Dit wijst erop dat het type controleverslag nog door tal van andere zaken bepaald wordt.    

 



 

 

 

 
 

Een aantal zaken vallen op wanneer we kijken naar de significantie van de opgenomen 

verklarende variabelen in het model. Ten eerste duidt de p-waarde van onze testvariabele aan 

dat het type auditor geen significante invloed uitoefent op het type controleverslag. De eerste 

hypothese wordt bijgevolg niet bevestigd. Er wordt dus geen statistische evidentie gevonden 

die de vaststellingen van DeAngelo (1981), Lennox (1999) en Francis et al. (1999) ook 

bevestigen voor de Belgische auditmarkt. We vermelden dat de resultaten in de lijn liggen van 

Hermanns et al. (2003). Zij vonden dat de stelling voor de drie boekjaren slechts op een 

boekjaar, 1999, van toepassing was. In tegenstelling tot DeAngelo (1981), Lennox (1999) als 

Francis et al (1999) vonden zij echter een positieve invloed van het de grootte van het 

revisorenkantoor op het controleverslag. Onze resultaten wijzen er dus op dat dit naar 

waarschijnlijk te wijten zal zijn aan een vertekening in de resultaten. 

De corresponderende coëfficiënt is negatief wat ons laat vermoeden dat indien er een invloed 

zou zijn, er een omgekeerde relatie bestaat tussen de twee variabelen. Dit zou betekenen dat 

naarmate er een B4 auditor aangesteld is als commissaris, de kans op een niet-goedkeurende 

verklaring afneemt of met andere woorden de kans op een goedkeurende verklaring toeneemt. 

De hypothese dat B4 auditoren strenger certificeren dan NB auditoren gaat dus zeker niet op. 

 

Vervolgens zullen wij de invloed van de verschillende controlevariabelen bekijken. We zien 

dat de aanwezigheid van overgedragen verliezen een significant aandeel heeft in het 

afgeleverd type controleverslag. Deze controlevariabele is significant op het 1% 

significantieniveau. De opgenomen indicator die de graad van earningsmanagement 

vertegenwoordigt, blijkt eveneens significant te zijn op het hoogste significantieniveau. De 

corresponderende coëfficiënt is positief waardoor er afgeleid kan worden dat naarmate de 

graad van earningsmanagement stijgt, de kans op een niet-goedkeurende verklaring toeneemt. 

De overige variabelen blijken geen significante invloed uit te oefenen op het type 

controleverslag. Wanneer we kijken naar de p-waarde van de restwaarden zien we dat deze 

eigenlijk te laag ligt. Dit is negatief voor de voorspellingskracht van het model. 

 

De lengte van het commissarismandaat blijkt eveneens geen significante invloed uit te 

oefenen op het controleverslag. Dit is een positieve vaststelling die aantoont dat de 

driejaarlijkse interne rotatie de onafhankelijkheid van de auditor bevordert of toch zeker niet 

in het gedrang brengt. De Wet Corporate Governance werkt dus wel degelijk. 

 



 

 

 

 
 

In tegenstelling tot Hermanns et al. (2003) vinden wij geen statistische evidentie terug voor de 

juridische toestand op de verklaring bij de jaarrekening. Naar alle waarschijnlijkheid is dit 

een gevolg van het feit dat we werken met een grote steekproef waarvan slechts een klein 

percentage ondernemingen een andere juridische toestand hadden dan lopend. 

 

De invloed van de financiële variabelen is beperkt. Dit wijst erop dat de commissaris met tal 

van andere zaken rekening houdt wanneer hij zijn opinie tot uiting brengt. Dit was enerzijds 

ook te verwachten omdat een aantal commissarisverslagen opgevraagd werden via internet. 

Hieruit bleken steeds andere redenen opgegeven dat de financiële positie van de onderneming 

als doorslaggevende factor voor een niet-goedkeurende verklaring. 

 

Wij merken hier trouwens op dat de taak van de revisor inhoudt de voorgelegde financiële 

staten te controleren op hun waar en getrouw beeld dat zij representeren. Het is dus perfect 

mogelijk dat een onderneming zich in een nauwe financiële situatie bevindt, maar toch een 

verklaring zonder voorbehoud krijgt. Er werden zelfs commissarisverslagen teruggevonden 

van ondernemingen in staat van vereffening, maar die toch een verklaring zonder voorbehoud 

hadden gekregen van de aangestelde commissaris. Dit toont nog maar eens aan dat de taak 

van de auditor de controle van het waar en getrouw beeld is en niet specifiek gericht is op de 

detectie van continuïteitsproblemen. Toch blijkt de aanwezigheid van verliezen een 

significantie invloed uit te oefen. Wanneer dit opgemerkt wordt door de revisor zal hij hier 

zeker aandacht aan besteden en dit verder onderzoeken. Uit de coëfficiënt kan afgeleid er een 

positieve relatie heerst tussen het aanwezig zijn van verliezen op de balans en de kans op een 

niet-goedkeurende verklaring. 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob12. 

CURRENT 0,006370 0,006107 1,043075 0,2982 

LT_RISICO 0,135085 0,204115 0,661807 0,5089 

LNBRUTOREND_TA -0,038175 0,027354 -1,395581 0,1644 

VERLIES 0,059645 0,017443 3,419354 0,0008*** 

OVERHEIDSSCHULD 0,051542 0,132418 0,389237 0,6975 

                                                 
12 De variabelen die gemarkeerd zijn met een *** , ** of * zijn significant op het respectievelijk 1%, 5% of het 
10% significantieniveau. Het 1% significantieniveau is het hoogst. 



 

 

 

 
 

VOORR 0,002203 0,002690 0,818935 0,4138 

AUDITRISICO -0,058965 0,112558 -0,523859 0,6010 

EERSTE_JAAR 0,016307 0,074136 0,219959 0,8261 

TWEEDE_JAAR 0,035439 0,074768 0,473985 0,6360 

JURTOEST 0,083074 0,115609 0,718578 0,4732 

LNGROOTTE 0,014669 0,073170 0,200475 0,8413 

LNEARNINGSMAN 0,049352 0,017476 2,824071 0,0052*** 

BIGFOUR -0,050114 0,061948 -0,808970 0,4195 

C 0,317200 0,189465 1,674189 0,057* 

R-squared 0,132675 Mean dependent var 0,755869 

Adjusted R-squared 0,076016 S.D. dependent var 0,430583 

S.E. of regression 0,413894 Akaike info criterion -1,700823 

Sum of squared resid 34,09034 Scharwz criterion -1,479893 

Log likelihood -107,0963 F-statistic 2,341628 

Durbin-Watson stat 0,162814 Prob (F-statistic) 0,006346 

Tabel 4.5: Regressieresultaten model 1 

 

4.5.3.2 Resultaten model 2 

 

De output van het tweede model laat ons toe volgende vaststellingen te maken. Wanneer we 

kijken naar de algemene verklaringkracht van het model, zien we dat de p-waarde van de 

F-statistiek kleiner is dan 0,01. Wat er op wijst dat het model op het 1% significantieniveau 

van toepassing is. De Durbin-Watson coëfficiënt is wel opnieuw beduidend kleiner dan 2 wat 

wijst op een negatieve seriële correlatie. Positief is wel dat de R²-waarde gestegen is. Deze 

blijft nog steeds zeer laag, maar met dit model kan toch zo’n 22% van de afhankelijke 

variabelen verklaard worden door de onafhankelijke variabelen. 

 

De p-waarde van de t-statistiek toont ons duidelijk dat we eveneens de tweede hypothese niet 

kunnen aanvaarden. Een NB4 auditor die werkt onder een rechtsvorm met beperkte 

aansprakelijkheid wordt niet verwacht milder te certificeren dan een die werkt met een 

onbeperkte aansprakelijkheid. Dit is opnieuw een positieve vaststelling voor de Belgische 

auditsector. Dit werd ook grotendeels verwacht aangezien revisoren zich kunnen indekken 

tegen schadeclaims door het afsluiten van een verzekering. Enkel wanneer effectief kan 



 

 

 

 
 

bewezen worden dat de commissaris zijn taak niet met de nodige verantwoordelijkheid 

uitgevoerd heeft, kan hij financieel gestraft worden. 

 

Ook bij dit model kan vastgesteld worden dat de aanwezigheid van verliezen en de hoogte van 

de graad van earningsmanagement de kans op een andere dan goedkeurende verklaring 

verhogen.  

 

Een opmerkelijk verschil is de vaststelling dat de current ratio wel een significante invloed 

uitoefent op het controleverslagen die enkel opgesteld werden NB4 auditoren, maar niet voor 

de volledige steekproef. Dit zou eventueel een gevolg kunnen zijn van het feit dat de NB4 

typisch kleinere klanten hebben. Deze ondernemingen zijn niet zo kapitaalkrachtig als de 

grote beursgenoteerde ondernemingen, waardoor een tekort aan liquiditeiten serieuzer 

ingeschat wordt. Uit het teken van de coëfficiënt kan afgeleid worden dat er een positief 

verband heerst tussen het korte termijn risico en de kans op niet-goedkeurende verklaring.  

 

Een significante variabele is de rendabiliteitsindicator. Deze wordt vertegenwoordigd door 

het brutorendement van het totaal actief. Er wordt een negatieve relatie vastgesteld, namelijk 

naar de onderneming hoger scoort op de variabel, hoe lager de kans ingeschat wordt op een 

andere dan goedkeurende verklaring.  

 

Naar aanleiding van de resultaten die voortvloeien uit het tweede model kunnen we besluiten 

dat de traditionele ratio’s van liquiditeit en rendabiliteit een significante invloed hebben op het 

type controleverslag dat de NB4 auditor. De solvabiliteit komt op de achtergrond, wat 

enerzijds ook wel logisch is aangezien de auditor enkel een boekjaar in de toekomst tracht te 

kijken. Het lange termijn risico valt hier dus buiten. In de tabel wordt tevens weergeven dat er 

een negatieve relatie heerst tussen de grootte van de auditklant en de kans een 

niet-goedkeurende verklaring te krijgen van de commissaris. Dit stemt overeen met de 

vaststelling dat naarmate de klant groter is, de NB4 auditor zich milder opstelt. Deze indicator 

is echter niet significant waardoor bovenstaande invloed niet van toepassing is.  

 

Wanneer we kijken naar de invloed van de lengte van het commissarismandaat zien we, net 

als voor de volledige steekproef, dat dit geen invloed uitoefent op de verklaring bij de 

jaarrekening. Op merkelijk is wel dat de twee coëfficiënten van teken verschillen, wat er 



 

 

 

 
 

anders zou op wijzen dat de commissaris milder oordeelt naarmate het commissarismandaat 

vordert. De coëfficiënt van het derde jaar zal immers ook positief zijn.  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob13. 

CURRENT 0,023893 0,011385 2,098557 0,038** 

LT_RISICO 0,059368 0,225513 0,263258 0,7928 

LNBRUTOREND_TA -0.123133 0,039434 -3,122535 0,0023*** 

VERLIES 0,044270 0,022664 1,953329 0,0532* 

OVERHEIDSSCHULD 0,106722 0,147243 0,724806 0,4701 

VOORR 0,003013 0,003234 0,931762 0,3534 

AUDITRISICO 0,097268 0,142933 0,680514 0,4976 

EERSTE_JAAR 0,011337 0,086172 0,131566 0,8956 

TWEEDE_JAAR -0,019159 0,092332 -0,207505 0,8360 

JURTOEST 0,137699 0,165810 0,830465 0,4080 

LNGROOTTE -0.018063 0,089701 -0,201368 0,8408 

LNEARNINGSMAN 0,047356 0,020165 2,348455 0,0206** 

AANSPR -0,002854 0,091373 -0,031232 0,9751 

C 0,0534151 0,272578 1,959627 0,0525* 

R-squared 0,218053 Mean dependent var 0,781250 

Adjusted R-squared 0,128884 S.D. dependent var 0,415023 

S.E. of regression 0,387356 Akaike info criterion -1,793904 

Sum of squared resid 17,10509 Scharwz criterion -1,481964 

Log likelihood -52,81425 F-statistic 2,445382 

Durbin-Watson stat 0,409332 Prob (F-statistic) 0,005834 

Tabel 4.6: Regressieresultaten model 2 

 

4.6 Conclusie en bemerkingen 

 

De voornaamste conclusie is dat er geen statistische bewijskracht kon gevonden worden die 

de twee uitgangshypotheses bevestigt. Het opzet van het empirisch onderzoek was na te gaan 

of het type auditor, ondanks de onafhankelijkheidsvereiste, toch een significante invloed zou 

uitoefenen op het controleverslag. De bevindingen waren goed nieuws: er werd geen evidentie 
                                                 
13 De variabelen die gemarkeerd zijn met *,** of ***zijn significant op respectievelijk het 10%, 5%, en 1% 
significantieniveau. Het 1% significantieniveau is het hoogst. 



 

 

 

 
 

terugvonden waaruit we kunnen afleiding dat het feit of de jaarrekening gecontroleerd werd 

door een B4 of een NB4 auditor een invloed heeft op het resultaat van de controle.  

Ook de andere niet-financiële variabelen bleken geen significante invloed uit te oefenen op 

het controleverslag. Dit is zeer positief nieuws voor de geloofwaardigheid van het 

auditberoep. We kunnen immers concluderen dat de auditoren met een voldoende graad van 

onafhankelijkheid hun controles uitvoeren. 

Slechts twee controlevariabelen bleken ook effectief een invloed te hebben op het type 

verklaring bij de jaarrekening namelijk de dummy variabele verlies en de graad van 

vastgesteld earningsmanagement. Er werd voor beide variabelen een positieve relatie 

vastgesteld. Dit betekent dat wanneer er verliezen aanwezig zijn in de jaarrekening, de kans 

op een niet-goedkeurende verklaring toeneemt. Dit is een positieve vaststelling aangezien er 

impliciet kan uit afgeleid worden dat wanneer de auditor verliezen opmerkt, hij zijn 

controlewerkzaamheden zal opdrijven, waardoor de kans op het ontdekken van 

continuïteitsproblemen stijgt. Dit zou dan in extremis aanleiding kunnen geven tot het 

afleveren van een niet-goedkeurende verklaring. De tweede significante variabele was de 

graad van earningsmanagement die gebruikt werd als indicator voor de vastgestelde 

accountingkwaliteit. Deze werd in absolute termen gemeten omdat wij een indicator wouden 

opnemen die aangaf in welke mate de ondernemingsleiding via de niet-kaskosten en 

niet-kasopbrengsten inspeelt op de ondernemingsresultaten.  

De afzonderlijke financiële variabelen blijken geen significante invloed uit te oefenen. 

 

Wanneer we de steekproef beperkten tot enkel ondernemingen die gecontroleerd werden door 

NB4 auditoren merkten we op dat ook hier het type van auditor geen invloed heeft op de 

afgeleverde verklaring bij de jaarrekening. De NB4 auditoren werden verder getypeerd 

volgens de vaststelling of ze al dan niet werken onder een rechtsvorm met een beperkte 

aansprakelijkheid. Ook hier werd geen statistische evidentie voor teruggevonden. De 

resultaten waren verder gelijklopend als voor de gehele steekproef. Enige opmerkelijke 

vaststelling is dat NB4 auditoren belang hechten aan de klassieke liquiditeitsratio die het 

financieel risico meet op korte termijn. Ook de rendabiliteit wordt nauwlettend in het oog 

gehouden door de NB4 auditor. 

 

Alhoewel de resultaten rozegeur en maneschijn inhouden voor het auditberoep dienen wij 

toch te wijzen op een aantal beperkingen die verbonden zijn aan het onderzoek. Vooreerst 

werd het opgestelde model slechts getest op een steekproef van Belgische ondernemingen 



 

 

 

 
 

voor een boekjaar. 2005 mag dan wel in de statistieken geklasseerd staan als een gemiddeld 

jaar zonder uitermate schokken in de economische activiteit, toch kunnen we de resultaten 

niet veralgemenen. Daarnaast merken wij ook op dat, zoals gebleken is uit de literatuurstudie, 

de keuze van de meetindicator met betrekking tot de graad van earningsmanagement voor een 

groot deel de uitkomst van het onderzoek bepaalt. De resultaten dienen dan ook met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 

 

Tot slot willen wij nog meegeven dat de invloed van niet-financiële indicatoren op het 

controleverslag een heel recent onderwerp is waarnaar nog veel onderzoek dient verricht te 

worden. De verklaringskracht van de opgestelde modellen is steeds vrij laag, wat aantoont dat 

er nog tal van andere variabelen te ontdekken zijn die een mogelijke invloed uitoefenen op de 

verklaring bij de jaarrekening.  

Met betrekking tot het type auditor wensen wij nog mee te geven dat ook dit aspect verder 

dient opgevolgd te worden. De auditmarkt raakt als maar meer geconcentreerd waardoor de 

macht van de B4 auditoren zeker niet onderschat mag worden. Vandaar de noodzaak te 

blijven werken aan de onafhankelijkheidseis.  

Als suggestie naar verder onderzoek stellen wij nog voor dat de invloed van het type auditor, 

en meerbepaald het verschil in kwaliteit geleverd door een B4 en een NB4 auditor, eveneens 

getest zou kunnen worden door de type I of type II auditrapporteringsfouten te nemen als te 

verklaren variabele. Deze gegevens zijn echter moeilijk te vinden. 



 

 

 

 
 

Algemeen besluit 

 

Met deze thesis werd nagegaan wat de invloed van het type auditor is op de verklaring bij de 

jaarrekening. Wij gingen op basis van Belgische gegevens na of er door een B4 auditor in 

dezelfde mate wordt voldaan aan de onafhankelijkheidsvereiste als door de NB4 auditor. 

Om de lezer vertrouwd te maken met het onderwerp werd er gestart met een kort inleidend 

hoofdstuk. Hierin werd toegelicht wat de verwachtingen zijn van de verschillende 

beroepsorganisaties ten aanzien van de financieel auditor. Dit werd zowel besproken vanuit 

internationaal, Europees, Belgisch als Amerikaans standpunt. Ook het begrip 

commissarisfunctie werd geïntroduceerd. Vervolgens gingen wij over naar het 

controleverslag.  

De financiële audit resulteert in een verklaring bij de jaarrekening. Dit is expliciet terug te 

vinden in het controleverslag. Afhankelijk van wat de bevindingen waren van de auditor, 

wordt een verklaring zonder voorbehoud, verklaring met voorbehoud, een onthoudende 

verklaring of een afkeurende verklaring gegeven. Eventueel kon de verklaring met en zonder 

een voorbehoud nog aangevuld worden met een toelichtende paragraaf wanneer er een 

betekenisvolle onzekerheid werd vastgesteld ten aanzien van de ondernemingscontinuïteit. 

Hoofdstuk een werd afgesloten met een overzicht van hoe de verschillende types van 

controleverslagen zich verhouden op de Belgische markt. De conclusie werd gemaakt dat het 

aantal niet-goedkeurende verslagen jaar na jaar afneemt omdat de ondernemingen steeds 

nauwkeuriger werken bij het opstellen van hun jaarrekening. 

 

Met hoofdstuk twee werd het concept onafhankelijkheid geïntroduceerd. Elke bedrijfsrevisor 

dient zijn taak uit te voeren met een voldoende hoge graad van objectiviteit en integriteit. Dit 

was het uitgangspunt om het maatschappelijk nut en de geloofwaardigheid van het beroep te 

behouden. Toch bleek dit een moeilijk na te streven doel te zijn. Achtereenvolgens werden de 

verschillende soorten reguleringen besproken. De evaluatie van de twee extremen, namelijk 

de conceptuele en de op regels gebaseerde benadering, leerde ons dat de voorkeur van de 

Europese beroepsorganisaties uitgaat naar de conceptuele benadering.  

Vervolgens werd de Europees-Belgische context besproken. Op Europees niveau werd de 

aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei 2002 uitgebreid toegelicht. Deze werd 

immers met de Richtlijn van 17 mei 2006 definitief bindend voor alle lidstaten. Onze 

aandacht ging hierbij uit naar de verschillende aanbevelingen die gedaan werden om de 

onafhankelijkheidsvereiste van de auditor te kunnen blijven garanderen. Er werden zowel een 



 

 

 

 
 

aantal voorzorgsmaatregelen besproken die kunnen genomen worden door de auditor zelf en 

meerbepaald het auditkantoor waarbij hij tewerkgesteld is als zijn cliënt. Na de wetgevende 

macht besproken te hebben kwamen de beroepsorganisaties aan bod. Onze aandacht ging 

vooral uit naar aanbevelingen van de FEE. Zij stellen een lijst voorop met vijf onverenigbare 

situaties met het mandaat van commissaris-bedrijfsrevisor. Daarnaast geven zij ook een aantal 

beschermingsmaatregelen mee die dienen genomen te worden teneinde de onafhankelijkheid 

van de commissaris te vrijwaren.  

Het hoofdstuk wordt afgesloten met de uitwerking van de Belgische wetgeving aangaande de 

commissaris-bedrijfsrevisor. De uitvaardiging van deze wetten hield steeds consequenties in 

voor de onafhankelijkheidsvereiste waaraan de auditor moet kunnen voldoen wanneer hij een 

klant aanvaardt. Een mijlpijl binnen deze geschiedenis vormt de Corporate Governance Wet. 

Achtereenvolgens werden de cooling-off periode, de one to one-regel, de lijst van 

onverenigbare auditactiviteiten, de oprichting van het Comité voor Advies en Controle en de 

vermelding van de audithonoraria in het jaarverslag aangehaald.  

Dit alles liet ons concluderen dat er, langs de zijde van de auditor, geen aanwijzingen zijn 

waardoor het type auditor een invloed zou kunnen uitoefenen op het type controleverslag. 

 

Het derde en laatste hoofdstuk van de literatuurstudie vormt de aanloop naar het latere 

empirisch onderzoek. Hierin wordt een overzicht gegeven van de verwachte verschillen 

tussen een audit uitgevoerd door een auditor die werkt voor een groot kantoor en een die 

werkt voor een klein kantoor. De opdeling wordt gemaakt naargelang de onderneming zelf 

haar auditor kiest of niet. Verscheidene determinanten van de auditorkeuze worden kort 

besproken. Allereerst is er het honorarium. De hoogte van het te bepalen honorarium is een 

functie van het (aansprakelijkheids)risico, de brand name premium en een mogelijk 

toegepaste prijsstrategie. Er werden zowel redenen aangehaald  om te verwachten dat de grote 

kantoren duurdere als goedkopere audits aanbieden. Na het honorarium werd de auditkwaliteit 

besproken. De opvatting heerst dat een auditor van een groot kantoor gemiddeld een betere 

kwaliteit levert. De reacties van de financiële markt waren hoofdzakelijk in het voordeel van 

de grote revisorenkantoren. Auditkwaliteit werd enerzijds gemeten door de graad van 

earningsmanagement als door de grootte van het auditkantoor. Nauw verbonden aan de 

grootte van het auditkantoor is het al dan niet aanbieden van niet-auditdiensten naar de cliënt. 

Opnieuw werden zowel voor- als tegenstanders gevonden voor dit fenomeen. Wij kunnen 

enkel concluderen dat het verwacht wordt een bepalende factor te zijn wanneer de 

onderneming op zoek gaat naar een commissaris. Zodoende hebben de grote kantoren hier een 



 

 

 

 
 

steentje voor op de kleine kantoren. Er wordt afgesloten met de ondernemingen die niet in 

staat zijn een eigen keuze te maken over wie ze gaan aanstellen als hun 

commissaris-bedrijfsrevisor. Uit een onderzoek bleek het overgrote deel van de Belgische 

ondernemingen zich in zo een situatie te bevinden. Deze ondernemingen worden hun 

commissaris of het auditkantoor opgelegd door de moederonderneming van de groep waarvan 

ze deel uitmaken. 

Het laatste onderdeel van hoofdstuk drie gaat dieper in op de verschillende determinanten van 

het controleverslag. Hierbij gaat onze aandacht zowel uit naar de financiële als de 

niet-financiële variabelen. Opnieuw valt er een grote onenigheid tussen de verschillende 

onderzoekers vast te stellen inzake welke al dan niet een significante invloed uitoefenen op 

het controleverslag. De financiële indicatoren werden opgesplitst naargelang zij een beeld 

geven van de liquiditeits-, de solvabiliteits- of de rendabiliteitspositie van de onderneming. 

Wanneer we kijken naar de niet-financiële variabelen, maken we een onderscheid naargelang 

de omgevingsfactoren, de grootte van de te controleren onderneming, de lengte van het 

commissarismandaat, de waargenomen graad van accountingkwaliteit en de grootte van de 

auditfirma. Opnieuw kunnen er allerhande redenen aangegeven worden waarom een bepaalde 

niet-financiële variabele al dan niet een invloed zou kunnen uitoefenen op de verklaring van 

de bedrijfsrevisor. Met het empirisch onderzoek zullen wij echter zelf op zoek gaan naar 

statistische evidentie voor een van deze financiële variabelen, namelijk de grootte van het 

revisorenkantoor. 

 

Het empirisch onderzoek gaat na voor een steekproef van 1203 Belgische ondernemingen of 

er een significante invloed kan gevonden worden van het type auditor op het type 

controleverslag. De typering van de auditor gebeurt hier enerzijds naargelang het onderscheid 

B4 en NB4 en anderzijds worden de NB4 auditoren nog maals opgesplitst tussen deze die 

werken onder een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid en zij die dit niet bezitten. Om 

de tweede hypothese te testen werd de steekproef dus beperkt tot de enkel NB4 auditoren.  

De resultaten van de regressieanalyse impliceren goed nieuws voor de werking van het 

Belgische revisoraat. Er werd namelijk geen statistische evidentie gevonden die kon aantonen 

dat het type auditor een significante invloed uitoefent op het type controleverslag. Enkel de 

controlevariabelen die stonden voor het al dan niet aanwezig zijn van opgenomen verliezen in 

de jaarrekening en de graad van earningsmanagement bleken een significante invloed uit te 

oefenen op het type controleverslag wanneer het regressiemodel toegepast werd op de gehele 

steekproef.  



 

 

 

 
 

Wat betreft model twee, vonden we dezelfde resultaten alleen werden zij nog uitgebreid met 

het significant zijn van de current ratio en de brutorendabiliteit van het totaal actief. De groep 

van NB4 auditoren hecht dus zeker belang aan de waarde van de financiële variabelen 

wanneer zij de jaarrekening van hun cliënt certificeren. We merken hier op dat we niet 

rechtstreeks kunnen concluderen dat de B4 auditoren dit minder zouden doen aangezien 

model twee specifiek werd opgesteld voor de groep van NB4 auditoren. Het model werd dan 

ook niet getest op de volledige steekproef of op het gedeelte van de steekproef bestaande uit 

B4 auditoren.  

 

De algemene conclusie van deze thesis is dat de onafhankelijkheidvereiste door zowel de B4 

als de NB4 auditoren voldoende nageleefd worden. Er kon geen significante invloed ontdekt 

worden van het type auditor op de verklaring bij de jaarrekening. Dit is een ware zegen voor 

de werking en de geloofwaardigheid van het auditberoep. 



 

 

 

 
 

Bijlage 1: Beroepsmatig samenwerkingsverband 

 

Volgens het K.B. van 4 april 2003 verstaat men onder een beroepsmatig 

samenwerkingsverband de volgende samenwerking georganiseerd tussen de commissaris en 

een natuurlijk of rechtspersoon: 

 

1 elk vennootschap die ertoe strekt het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen en waarin 

de commissaris aandeelhouder, vennoot, bestuurder of zaakvoerder is; 

2 elke vereniging of vennootschap in de zin van Art. 8, par. 4 van de Wet van 22 juli 1953 

gevormd tussen een of meer commissarissen en andere personen die niet de hoedanigheid 

van bedrijfsrevisor bezitten noch een gelijkwaardig erkende hoedanigheid; 

3 elke vennootschap of persoon waarmee de vennootschap of de vereniging zoals bedoeld in 

punt 1 of 2 verbonden is in de zin van Art. 11 W. Venn.; 

4 elke functie van vennoot, aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder, beheerder of lid van de 

vennootschap, vereniging of persoon vermeld onder de punten 1 tot en met 3, die van het 

bij de controleopdracht betrokken team deel uitmaakt; 

5 elke arbeidsovereenkomst door de commissaris gesloten met een bedrijfsrevisor; 

6 elke bedrijfsrevisor waarmee de vennootschap, vereniging of persoon zoals bedoeld in de 

punten 1 tot en met 3 een arbeidsovereenkomst gesloten heeft; 

7 elke overeenkomst die het recht inhoudt een gemeenschappelijke benaming te gebruiken 

of ernaar te verwijzen; 

8 elke overeenkomst die een verbintenis tot wederkerige aanbeveling omvat; 

9 elke overeenkomst of vennootschap die ertoe strekt professionele middelen in 

gemeenschap te brengen. 



 

 

 

 
 

 

 CURR LT_RIS LNBRU 
REND 

VER- 
LIES 

OVERH- 
SCHULD 

VOORR AUDIT- 
RISICO 

EERSTE 
JAAR 

TWEEDE 
JAAR 

DERDE 
JAAR 

CURR 1          

LT_RIS -0.097 1         

LNBRU 
REND 

0.043 -0.201 1        

VERLIES 0.081 0.386 -0.242 1       

OVERH- 
SCHULD 

-0.058 0.391 -0.014 0.241 1      

VOORR -0.075 0.059 0.012 0.130 0.039 1     

AUDIT- 
RISICO 

-0.01 -0.033 -0.093 -0.017 -0.034 -0.090 1    

EERSTE 
JAAR 

-0.011 0.093 -0.078 -0.049 0.010 0.038 -0.104 1   

TWEEDE 
JAAR 

0.093 -0.041 0.070 0.023 -0.029 0.065 0.084 -0.572 1  

DERDE 
JAAR 

0.021 -0.056 0.009 0.029 0.020 -0.110 0.022 -0.465 -0.460 1 

JUR 
TOEST 

0.120 0.225 -0.071 0.226 0.151 0.109 -0.147 0.042 -0.030 -0.014 

LNGR 
 

-0.299 0.021 -0.063 -0.005 0.013 0.095 0.183 0.066 0.033 -0.107 

LNEARN 
MAN 

0.107 0.022 0.015 0.066 0.157 -0.064 0.148 0.092 -0.0197 -0.079 

BIGFOUR 0.080 -0.106 0.028 0.019 -0.088 -0.056 -0.189 -0.082 0.205 -0.13 

VERKL 0.0128 0.114 -1.21 0.102 0.099 0.080 0.040 0.046 0.018 -0.069 

Bijlage 2: Correlatiematrix model 1 



 

 

 

 
 

 
 

 CURR LT_RIS LNBRU 
REND 

VER- 
LIES 

OVERH- 
SCHULD 

VOORR AUDIT- 
RISICO 

EERSTE 
JAAR 

TWEEDE 
JAAR 

DERDE 
JAAR 

CURR 1          

LT_RIS -0.128 1         

LNBRU 
REND 

0.230 -0.110 1        

VERLIES 0.015 0.366 -0.169 1       

OVERH- 
SCHULD 

-0.050 0.364 -0.114 0.286 1      

VOORR -0.074 0.032 0.074 0.044 0.018 1     

AUDIT- 
RISICO 

0.083 -0.038 -0.243 -0.046 -0.045 -0.161 1    

EERSTE 
JAAR 

-0.082 0.025 -0.070 -0.092 -0.059 0.104 -0.054 1   

TWEEDE 
JAAR 

0.019 0.063 -0.025 0.096 0.012 0.028 0.143 -0.509 1  

DERDE 
JAAR 

0.067 -0.087 0.098 0.004 0.050 -0.135 0.081 -0.559 -0.429 1 

JUR 
TOEST 

-0.049 -0.227 -0.099 0.244 0.186 0.164 -0.069 0.015 -0.074 0.055 

LNGR 
 

-0.373 -0.029 -0.266 -0.088 0.003 0.075 0.239 0.116 0.045 -0.164 

LNEARN 
MAN 

0.040 0.038 0.070 -0.038 0.204 -0.096 0.155 0.126 0.038 -0.169 

AANSPR 0.051 -0.03 0.0004 -0.041 -0.015 -0.061 0.082 -0.035 -0.069 0.103 

VERKL 0.053 0.078 -0.282 0.061 0.084 0.048 0.209 0.083 0.037 -0.122 

Bijlage 3: Correlatiematrix model 2 
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