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Naar meer financiële transparantie en controle van de algemene rekeningen van 
de federale staat en de gewesten en gemeenschappen: “Too little, too late”! 

 

 
Donderdag 27 maart stemt de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over 
twee wetsontwerpen die voorzien in een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2011/85/EU 
(wetsontwerpen 3408 en 3409). Deze richtlijn van november 2011 die ons moet behoeden voor nieuwe 
crisissen van de overheidsschulden, vereist dat België tegen eind 2013 op federaal, regionaal en lokaal 
niveau dient te beschikken over een betrouwbare overheidsboekhouding en een doeltreffende interne 
controle. De richtlijn vereist bovendien dat de rekeningen van deze overheden worden onderworpen aan 
een onafhankelijke audit, uitgevoerd door een openbare instelling (zoals het Rekenhof) of door externe 
particuliere auditors zoals de bedrijfsrevisoren. 
 
Met de twee wetsontwerpen die nu ter goedkeuring voorliggen, heeft België na een ingebrekestelling 
door Europa op 24 januari jl.  slechts voorzien in een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn: er is enkel 
sprake van een certificering door het Rekenhof van de jaarrekening van de federale staat en de 
algemene rekeningen van de gemeenschappen en gewesten. Nochtans vereist de richtlijn een 
onafhankelijke controle bij alle subsectoren van de overheid, dus ook de provincies, gemeenten, 
OCMW’s, politiezones, intercommunales en de verzelfstandigde agentschappen en entiteiten. “Het IBR 
vindt het goed dat er uitvoering wordt gegeven aan de richtlijn maar deze onvolledige omzetting is een 
gemiste kans voor de hele samenleving en onze toekomstige generaties”, aldus Daniel KROES, voorzitter 
van het IBR: “Voor de burgers en voor alle stakeholders in het algemeen zou een geïntegreerde controle-
aanpak van alle subsectoren van de Belgische overheid een gevoelige verbetering aanbrengen in de 
vergelijkbaarheid en de transparantie van de openbare financiën. Een geïntegreerde aanpak van alle 
niveaus zal de betrouwbaarheid van de geconsolideerde rapportering van de gemeenschappen en 
gewesten en de federale staat verhogen en de kans op onaangename budgettaire verrassingen 
verkleinen. Het zal daarenboven bijdragen tot een versterkt vertrouwen van de internationale overheden 
in de door de Belgische staat gepubliceerde cijfers. Een audit van deze rekeningen kan bijdragen tot meer 
vertrouwen bij  de schuldeisers van de Staat, wat dan weer leidt tot een daling van de kostprijs van de 
schuld en het vergemakkelijken van de toekomstige financiering van overheidsentiteiten. Enkel een 
onafhankelijke audit, uitgevoerd door een deskundige in financiële rapportering en audit en met 
toepassing van de internationale standaarden, zal dit doel kunnen bereiken. Deze deskundige is de 
bedrijfsrevisor. Het IBR betreurt dat de bedrijfsrevisor in de teksten van deze wetsontwerpen niet vermeld 
wordt. Samen met het Rekenhof is hij immers in staat te voldoen aan de vereiste van een onafhankelijke 
audit, zoals bepaald in de derde overweging van de richtlijn”. 
 
Het IBR ziet in het Single Audit concept van de Vlaamse overheid een mogelijke inspiratiebron voor de 
organisatie van de onafhankelijke audits in alle Belgische subsectoren. Single Audit betreft één enkel 
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auditmodel voor een overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel 
de last voor de gecontroleerde entiteit te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar 
zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van de betrokken controleactoren. Met het 
Rekendecreet van 2011 en zijn uitvoeringsbesluit van 2012 betreffende controle en Single Audit heeft de 
Vlaamse Overheid al voorzien in een uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor. Naast de klassieke 
controle van de financiële overzichten geeft hij een verklaring waarin een oordeel wordt gegeven of de 
uitvoering van de begroting en de aansluiting van de uitvoering van de begroting bij de jaarrekening, 
correct zijn opgesteld, alsook een specifieke certificering van de jaarlijkse ESR-rapportering. 
 
De twee wetsontwerpen die nu in de Kamer werden ingediend, zijn niet alleen onvolledig, ze komen 
bovendien te laat en tonen weinig ambitie. Ze spreken van een certificering van de rekeningen van de 
federale staat en de gewesten en gemeenschappen, uiterlijk vanaf  de rekeningen over het 
begrotingsjaar 2020. Daniel KROES: “Men wist al sinds november 2011 dat de richtlijn uiterlijk eind 2013 
moest zijn omgezet en nu men tot omzetting overgaat, voorzien de wetsontwerpen in de mogelijkheid om 
deze verantwoordelijkheid met nog eens maximaal zes jaar voor zich uit schuiven. We vragen aan de 
wetgever dat er niet tot 2020 zal gewacht worden en dat de effectieve datum waarop de rekeningen voor 
het eerst zullen gecertificeerd worden, ambitieuzer zal zijn dan de ultieme einddatum zou kunnen doen 
vermoeden. We zijn het de samenleving, die grote verwachtingen heeft rond transparante en 
betrouwbare financiële informatie, verplicht”. Het is bovendien zeer twijfelachtig of de formulering 
“uiterlijk vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2020” een richtlijnconforme omzetting inhoudt. 
Richtlijn 2011/85/EU bevat immers geen overgangsbepaling inzake het begrotingsjaar vanaf wanneer de 
certificering van toepassing moet worden. 
 
 
 

Omtrent het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, beroepsorganisatie en Koninklijk Instituut, waakt over de 

opleiding en voorziet in een bestendig korps van deskundigen die bekwaam zijn om de functie van 

bedrijfsrevisor te vervullen met alle waarborgen van bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseer. 

Het Instituut waakt over de perfecte uitvoering van de krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren 

toevertrouwde opdrachten. 

Naast de controleopdrachten die hij in hoofdzaak uitoefent, wordt de bedrijfsrevisor ertoe gebracht om 

adviesopdrachten uit te oefenen, mits het naleven van de onafhankelijkheidsregels. 

De ongeveer 1.055 bedrijfsrevisoren zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut, dat ook 

530 stagiairs telt. Ongeveer 3.500 personen zijn tewerkgesteld binnen de bedrijfsrevisorenkantoren. 
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