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Uitleg voor gebruikers van de verklaring van een accountant 
 

Een accountant kan bij historische financiële informatie verschillende soorten opdrachten 

uitvoeren, afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever (hierna: de organisatie of 

het bestuur daarvan) en de informatiebehoefte van de gebruiker. Hij rapporteert over de 

opdracht in een accountantsverklaring. In de praktijk komt een verklaring bij de 

jaarrekening het meeste voor. Dit kan dan zijn: 

 

 Een samenstellingsverklaring - de accountant ondersteunt de organisatie bij het 

opstellen van de jaarrekening 

 Een controleverklaring - de accountant geeft een oordeel over de jaarrekening met 

een redelijke mate van zekerheid 

 Een beoordelingsverklaring - de accountant geeft een conclusie met een beperkte 

mate van zekerheid 

Wat de opdracht ook is, een accountant moet altijd professioneel, integer, objectief, 

vakbekwaam en zorgvuldig zijn en informatie vertrouwelijk behandelen. 

 

Beoordelingsverklaring 

Ook bij een beoordelingsopdracht gaat de onafhankelijke accountant na of de 

jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. De 

accountant voert alleen in principe minder werkzaamheden uit. Deze zullen vooral bestaan 

uit: 

 nadenken over wat fout kan gaan en op basis hiervan zijn beoordeling inrichten 

 inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie en 

 cijferanalyses maken 

Omdat minder werkzaamheden worden uitgevoerd door de accountant, zal hij ook minder 

zekerheid kunnen geven over de jaarrekening. Zijn conclusie geeft een beperkte mate van 

zekerheid. De keuze hiervoor is afhankelijk van de behoefte aan zekerheid bij de 

gebruikers in verhouding tot de kosten. 

 

Als de accountant denkt dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, dan 

doet hij nader onderzoek. 

 

In de beoordelingsverklaring stelt de accountant dat ‘niet is gebleken dat de jaarrekening 

geen getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming’. 

Daarmee zegt hij eigenlijk dat de jaarrekening plausibel lijkt. 

Net als bij de controleverklaring kan het ook hier voorkomen dat de accountant van 

mening is dat de jaarrekening fout is of dat hij onvoldoende zekerheid kan verkrijgen over 

de jaarrekening. Hij brengt dit dan tot uitdrukking in zijn conclusie. 


