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Coneerne: Convention relative à I'audit financier de I'autorité flamande 

Une convention relative à l'audit financier de l'autorité flamande a été conclue Ie 
26 janvier 2011 entre la Cour des Comptes, l'agence Interne Audit van de Vlaamse 
Administratie (IA VA) et l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE). 

Cette convention vise à harmoniser Ie plus possible les travaux d'audit concernant 
les états financiers et l' organisation interne, à réduire la charge de l'audit pour les 
entités auditées et à augmenter l'efficacité des audits. 

Le réviseur d'entreprises en charge d'audits financiers en Cornmunauté flamande, 
et pour lesquels la Cour des Comptes et IA V A sont les autres instanees de controle 
concernées, se conformera aux accords repris dans cette convention. 

Le Conseil de I'Institut travaille actuellement à établir un accord comparable avec la 
Cour des Comptes lorsqu'un réviseur d' entreprises réalise un audit financier pour 
lequel seule la Cour des Comptes est l'autre instanee de controle concernée. 

L'Institut organisera prochainement une session d' information relative à cette 
convention. 

Veuillez agréer, chère Consoeur, cher Confrère, mes salutations confraternelles. 

Annexe : convention 

1 Les circulaires peuvent inclure des opmlOns du Conseil de l'Institut ainsi que des 
descriptions d 'obligations légales, réglementaires ou normatives, pour autant que ceties·ci 
résultent de la déontologie de la profession de réviseur d 'eulreprises. Les circulaires 
contiennent des aspects déontologiques généraux ne revêtant pas un caractère contraignant 
dans Ie chef des réviseurs d 'enlreprises (Rapport au Roi, A.R. 21 avri12007, MB 27 avril 
2007, p. 22890). 



Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren 

Rekenhof Interne Audit van de 
Vlaamse Administratie 

Afsprakennota inzake financiële audit in de Vlaamse overheid 

Tussen 

Het Rekenhof, vertegenwoordigd door de heer Ignace Desomer, voorzitter van de 
Nederlandse Kamer van het Rekenhof 

En 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (lBR), vertegenwoordigd door de heer Michel 
De Wolf, voorzitter, en Daniel Kroes, ondervoorzitter 

En 

Het intem verzelfstandigd agentschap Inteme Audit van de Vlaamse Administratie 
(lAVA), vertegenwoordigd door de heer Michel J . De Samblanx, voorzitter van het 
Auditcomité van de Vlaamse Administratie, en de heer Eddy Guilliams, administra
teur-generaal van lAVA. 

Wondt het volgende overeengekomen: 

A. Situering 

Het Rekenhof staat de volksvertegenwoordiging bij in haar controle op de uitvoe
rende macht. Het oefent die taak uit ten aanzien van de federale overheid, de ge
meenschappen en de gewesten, de openbare instellingen en de provincies . Het 
Rekenhof onderwerpt de verrichtingen van deze overheden aan een financiële con
trole, een wettigheidscontrole en een controle op de goede besteding van de open
bare gelden en rapporteert de resultaten van die controles aan de onderscheiden 
parlementen.1 

De bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren, heeft als hoofdtaak het vervullen van controleopdrachten met be
trekking tot financiële staten. De wettelijke permanente opdrachten bestaan hoofd
zakelijk uit het commissarismandaat. Binnen dit mandaat zal de commissaris in 
functie instaan voor de controle van de jaarrekening en een oordeel geven of de 
jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de 
resultaten van de vennootschap geeft. 

De bevoegdheden van het "Rekenhof zijn gepreciseerd in zijn inrichtingswet van 
29 oktober 1846, die sindsdien herhaaldelijk werd gewijzigd. 



Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IA VA) heeft tot taak de beheersing van 
de organisatie (het interne controlesysteem) op vlak van effectiviteit, efficiëntie, kwa
liteit en integriteit te evalueren en aanbevelingen ter verbetering ervan te formule
ren. Daartoe voert lAVA enerzijds financiële-, overeenstemmings-, operationele en 
administratieve onderzoeken uit en verstrekt zij anderzijds een aantal raadgevende 
diensten. Het werkterrein van lAVA bestaat uit de departementen, de intern verzelf
standigde agentschappen en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan
digde agentschappen, met inbegrip van de eigen vermogens met rechtspersoonlijk
heid en de Vlaamse openbare instellingen van categorie A die aan de voormelde 
entiteiten verbonden zijn. 
Op vraag van de minister-president of op vraag van de Vlaamse Regering kan lAVA 
ook administratieve onderzoeken uitvoeren bij een kabinet van een lid van de 
Vlaamse Regering.2 

Het Rekenhof, de bedrijfsrevisor(en) en lAVA hebben elk een specifieke opdracht, 
waarover zij aan verschillende doelgroepen rapporteren. Hoewel hun opdrachten 
om de financiële staten en de interne organisatie te controleren complementair zijn, 
kunnen hun controlewerkzaamheden elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen. 
Daarom hebben zij besloten tot deze afsprakennota, waarin een aantal afspraken 
voor een goede samenwerking worden opgenomen inzake financiële audit in de 
Vlaamse overheid. 

Hierna worden de drie ondertekenaars van de afsprakennota gemeenschappelijk 
'de partijen' genoemd. 

B. Algemeen principe 

Het Rekenhof, de bedrijfsrevisor(en) en lAVA (hierna: de 'controleactoren') streven 
naar een maximale afstemming en complementariteit van hun auditwerkzaamhe
den, met respect voor ieders autonomie, regelgeving en specifieke verantwoorde
lijkheden. Hiermee beogen zij dubbel werk te vermijden, de controlelast voor de 
geauditeerde entiteiten van de Vlaamse overheid te verminderen en de kosteneffici
ëntie van hun audits te verhogen. 

Dit kan gebeuren via informatie-uitwisseling inzake strategie en planning, monitoring 
en risicoanalyse, rapportering, controlemethodieken en handleidingen en goede 
praktijken. 

De afsprakennota houdt rekening met de huidige wetgeving, in het bijzonder om
trent het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren. 

2 Cf. artikel 34, § 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, zoals gewij
zigd en het oprichtingsbesluit van lAVA van 16 april 2004 zoals gewijzigd. 
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C. Informatie-uitwisseling 

C.1. Strategie en planning 

C.1.1 De controleactoren informeren elkaar over de door hen gevolgde auditstra
tegie. 

- De vooropgestelde auditstrategie wordt toegelicht bij de andere controle
actoren. 

- Belangrijke wijzigingen aan deze auditstrategie worden gecommuniceerd. 

- De controleactoren hebben toegang tot elkaars werkprogramma. 

C.1.2 De controleactoren wisselen infonmatie uit over hun auditplanning en herlei
den de dubbele werkzaamheden tot een minimum. 

- Zij informeren elkaar tijdig over de planning van hun auditactiviteiten bij 
entiteiten van de Vlaamse overheid, waar zij naast elkaar actief zijn. 

- Belangrijke verschuivingen in de auditplanning worden tijdig gecommuni
ceerd, zodat elke controleactor hiermee rekening kan houden bij de plan
ning van de eigen werkzaamheden. 

- De controleactoren kunnen elkaar informatie vragen over de stand van 
uitvoering van de auditplanning. 

- De tijdelijke samenwerking over de uitvoering van controleactiviteiten in 
het kader van de jaarrekening kan worden besproken. 

C.2. Monitoring en risicoanalyse 

C.2.1 Gegevens inzake monitoring en risicoanalyse worden uitgewisseld. 

- De controleactoren houden elkaar op de hoogte van de methodes die zij 
gebruiken om hun monitoring en risicoanalyse uit te voeren. 

- Zij kunnen contact met elkaar opnemen om kennis en ervaring (over een 
entiteit, een specifieke materie, ... ) uit te wisselen. 

- De resultaten van monitoring en risicoanalyse worden toegelicht. 

C.2.2 De controleactoren zorgen ervoor dat auditoren, auditeurs eniof controleurs 
die bij dezelfde entiteit werkzaam zijn, rechtstreeks en informeel contact met 
elkaar kunnen opnemen om informatie te delen. 

- Zij bezorgen elkaar een lijst met contactpersonen. 

- In geval bepaalde contactpersonen wijzigen, engageren zij zich om elkaar 
zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 

C.3. Controle en rapportering 

C.3.1 De controleactoren wisselen stelselmatig hun (audit)informatie uit over de 
entiteiten van de Vlaamse overheid, die zij gemeenschappelijk hebben als 
controledomein: 

- Het Rekenhof bezorgt lAVA stelselmatig en de bedrijfsrevisor op vraag 
een kopie van auditrapporten van het Rekenhof. 

- lAVA bezorgt het Rekenhof stelselmatig en de bedrijfsrevisor op vraag de 
syntheserapporten van zijn audits bij deze entiteiten. 
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- De bedrijfsrevisor verwittigt het Rekenhof en lAVA wanneer hij zijn contro
leverslag aan de gecontroleerde entiteit heeft bezorgd. 

C.3.2 De controleactoren verschaffen op verzoek toelichting over de uitgevoerde 
onderzoeken. 

- Op verzoek kan mondeling toelichting worden gegeven bij een auditrap
port of controleverslag. 

- De controleactoren kunnen informatie uit hun controlewerkzaamheden 
toelichten. 

- Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, kan - via de gecontroleerde enti
teit - aan de bedrijfsrevisor een attest of bevestiging worden gevraagd, 
zoals voorzien in artikel 79 van de wet van 1953, binnen het kader van de 
controle over de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening. 

C.4. Controlemethodieken en handleidingen 

C.4.1 De controleactoren informeren elkaar stelselmatig over de controlemethoden 
en -technieken die zij hanteren. 

C.4.2 Wanneer één van de controleactoren belangrijke wijzigingen in zijn controle
benadering doorvoert, wordt dit gecommuniceerd en toegelicht. 

C.5. Goede praktijken 

De partijen werken aan een onderlinge uitwisseling van vastgestelde goede 
praktijken. 

D. Vertrouwelijkheid 

Oe informatie die de controleactoren in het kader van deze afsprakennota 
uitwisselen, is vertrouwelijk. Zij wordt niet aan derden doorgegeven en kan 
enkel worden aangewend in het kader van de uitvoering van de eigen op
dracht. 

- Informatie opgenomen in de verslagen of rapporten van andere controle
organen kunnen worden aangegrepen om aanvullend eigen onderzoek te 
verrichten. 

- De controleactoren behouden zich wel het recht voor om geen inzage te 
verlenen in documenten die onder meer om redenen van privacy of be
roepsgeheim strikt vertrouwelijk zijn. 

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie: 

- De informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door 
geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding is gebon
den; 

- De informatie die één van de controleactoren zelf heeft ontwikkeld zonder 
schending van deze afsprakennota; 

- De informatie die publiek is of in het openbaar domein is gevallen zonder 
de tussenkomst of de fout van de partij die ze heeft ontvangen. 
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E. Slotbepalingen 

E.1. De voorliggende afsprakennota doet geen afbreuk aan andere hogere nor· 
men zoals onder meer de anti-witwaswetgeving en de wetgeving openbaar
heid van bestuur, die onverkort geldig blijven. 

E.2. De partijen verbinden zich ertoe om de in de voorliggende afsprakennota 
aangegane afspraken op loyale wijze na te leven. 

E.3. De toepassing van deze afsprakennota wordt jaarlijks geëvalueerd, tenzij de 
partijen in onderling akkoord vaststellen dat hier geen nood aan bestaat. De
ze evaluatie kan leiden tot een herziening van de afsprakennota. 

Op datum van 26 januari 2011 

Ignace Desomer 
Voorzitter Rekenhof 

Dani roes 
o ervoorzitter Inst~uut 
van de Bedrijfsrevisoren 

Eddy Guilliams 
Administrateur-generaal 
Interne Audit van de 

,......"' ...... Administratie 

Michel De Wolf 
Voorzitter va n het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren 

Michel J. De Samblanx 
Voorzitte van het Auditcomité 

van de ~ aar sl Administratie 

V i 

----
5/5 


