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04.12.1998 
 
 

MEMORANDUM INZAKE DE CONTROLE VAN NGO’S 
 
 
1. WETTELIJK KADER 
 
 De boekhoudkundige en controleaspecten met betrekking tot de erkende NGO’s worden 

vastgelegd in twee reglementaire teksten. 
 
1.1. Koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van 

niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties (B.S. 27 
augustus 1997) 

 
 Dit besluit geeft aan de minister tot wiens bevoegdheid de ontwikkelingssamenwerking 

behoort de bevoegdheid om : 
 

− de regels vast te stellen voor de indiening van de erkenningsaanvraag (art. 2); 
− het model van jaarverslag vast te leggen, “gecontroleerd door een bedrijfsrevisor”, dat 

de NGO’s die een subsidie genieten, vóór 31 mei van het jaar volgend op dat waarop 
het verslag betrekking heeft, moeten indienen (art. 10). 

 
 Ten aanzien van de samenwerkingsverbanden van NGO’s, die een verhoogd 

subsidiëringspercentage kunnen genieten, bepaalt het koninklijk besluit, dat zij een 
gecoördineerde boekhouding moeten voeren en jaarlijks een gecoördineerde afrekening 
en balans moeten voorleggen (art. 15). 

 
 Het koninklijk besluit voorziet ten slotte dat naast de controles voorzien in de wetten op 

de Rijkscomptabiliteit er jaarlijks, in opdracht van de minister, een punctuele en 
financiële controle zal uitgevoerd worden van de volledige boekhouding, de balansen en 
de jaarrekening van alle activiteiten van NGO’s en federaties die jaarlijks zullen 
aangeduid worden (art. 31). 

 
 
1.2. Ministerieel besluit van 25 september 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen van 

het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van 
niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties (B.S. 29 
september 1998). 

 
 De erkenningsaanvraag van een NGO moet vergezeld zijn van de stukken opgenomen in 

bijlage 1 van het besluit met inbegrip van “de boekhoudkundige stukken van de drie 
voorbije boekjaren vergezeld van een verslag van de bedrijfsrevisor over het laatste 
boekjaar”. 

 
 De bijlagen 5 en 5bis beschrijven het jaarverslag en het financieel verslag dat de erkende 

NGO’s moeten indienen. Het financieel verslag omvat uitsplitsingen per activiteit en 
tussen “NGO-kosten” en “lokale kosten”, lijsten van kosten, alsook het jaarlijks 
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financieel verslag van de NGO zelf. Er is ook voorzien dat een bedrijfsrevisor een 
“overzicht van de inkomsten en de kosten van de NGO” (model 1 opgenomen in bijlage 
5bis) tekent, alsook een “uitsplitsing van de administratiekosten volgens type van 
activiteit en oorsprong van de subsidies” (model 2), de personeelslijsten, de individuele 
overzichten en een opsplitsing van de personeelskosten per personeelslid en per activiteit 
(model 3, waarbij voorzien wordt dat de revisor onderaan volgende tekst tekent : “de 
wettelijke verplichtingen op het gebied van verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid 
en arbeidsongevallen, de bedrijfsvoorheffing en de RSZ werden door de organisatie 
nageleefd”), een algemene overzichtstabel van de inkomsten en uitgaven (modellen 4a tot 
4e), een overzicht van de Belgische uitgaven en een overzicht van de transferts van 
fondsen naar de lokale partners (modellen 7a en 7c). 

 
 
 
2. AANSTELLING VAN DE BEDRIJFSREVISOR  
 
 De wetgever heeft niet voorzien in een specifieke aanstellingsprocedure, noch in een 

permanente controleopdracht van de NGO’s. 
 
 Het zou nochtans een goed gebruik zijn om met de NGO een overeenkomst af te sluiten 

waarbij de bedrijfsrevisor benoemd wordt voor drie jaar en dat het bestuursorgaan hem 
dezelfde macht zou toekennen als aan een commissaris van een handelsvennootschap. 
Zonder afbreuk te willen doen aan de intentie van de Regering om de revisorale controle 
uit te breiden tot sommige VZW’s, is dergelijke conventionele organisatie van de controle 
van aard om de onafhankelijkheid van de revisor te versterken en om de aanzienlijke 
initiële kosten die gepaard gaan met de aanloopwerkzaamheden van de controle 
(kennisverwerving van de organisatie van de cliënt, risicoanalyse, analyse van de interne 
controle, ...) over minstens drie jaar te spreiden. 

 
 De controleaanbeveling van het IBR met betrekking tot de aanvaarding van een 

controleopdracht door een bedrijfsrevisor is zonder meer toepasselijk op de 
controleopdracht bij een NGO. Hieruit volgt onder meer dat het aangewezen is om een 
opdrachtbrief op te stellen. In bijlage wordt een typeopdrachtbrief aan de 
bestuursverantwoordelijken van de NGO opgenomen. 

 
 De opdracht zal moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de algemene 

controlenormen, welke ook het bedrag van het gevraagde ereloon weze. De 
bedrijfsrevisor zal steeds ten aanzien van het Instituut de aard en de omvang van de 
uitgevoerde controlewerkzaamheden moeten kunnen rechtvaardigen. 

 
 In het specifieke geval van een NGO komt het soms voor dat de aanstelling van de 

bedrijfsrevisor vrij laat in de loop van het boekjaar plaatsvindt of zelfs na afsluiting van 
het te controleren boekjaar. Vooraleer een dergelijke opdracht te aanvaarden zal de 
revisor dan ook bijzonder zorgvuldig dienen af te wegen of hij in staat zal zijn de nodige 
controlewerkzaamheden uit te voeren om een verslag uit te brengen dat nuttig is voor de 
cliënt. Desgevallend zal hij de verantwoordelijken wijzen op de gevolgen van de late 
aanstelling op de omvang van zijn prestaties. 
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3. DE ADMINISTRATATIEVE ORGANISATIE EN DE INTERNE C ONTROLE 

VAN DE NGO’s 
 
 Het systeem van de administratieve organisatie en van de boekhouding moet aangepast 

zijn aan de aard en de omvang van de activiteiten van de NGO. 
 
 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en 

subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties  
verduidelijkt :  

 
 “Om erkend te worden moet een NGO, op datum van haar aanvraag, aan de volgende 

voorwaarden voldoen : 
 
 (...) 
 6° de continuïteit van haar werking kunnen verzekeren door te beschikken over 

medewerkers, over uitgeruste lokalen die alleen door haar mogen worden gebruikt en 
waar een wachtdienst voorhanden is en over eigen middelen die voor meer dan de helft 
van Belgische oorsprong zijn; 

 
 (...) 
 8° een transparante boekhouding voeren.” 
 
 De gestandaardiseerde tekst van het eerste deel van het controleverslag herinnert eraan dat 

elke controleopdracht steunt op een onderzoek van de administratieve organisatie. In het 
eerste deel van het verslag moet de revisor dan ook aangeven dat hij rekening gehouden 
heeft met de administratieve organisatie van de NGO. Dit betekent niet dat de revisor zich 
uitspreekt over de kwaliteit van deze organisatie. Hij houdt er rekening mee bij de 
uitvoering van zijn controle. Indien de interne controles zwakten vertonen, zal de revisor 
onderzoeken in welke mate hij deze onvolkomenheden kan opvangen door “substantive 
testing”. 

 
 De revisor zal het totaal gebrek aan beveiliging in het administratief- en boekhoudkundig 

systeem niet kunnen compenseren. Desgevallend zal hij een voorbehoud opnemen in zijn 
verslag. Een minimum van procedures en van interne controles is steeds onontbeerlijk. 
Voor het overige hangt de organisatie af van de omvang van de NGO en van de aard van 
haar activiteiten. 

 
 In de kleine NGO’s zal het systeem van interne controle slechts zelden beantwoorden aan 

de algemene principes terzake, en zal de scheiding van de functies bijvoorbeeld 
onvolledig zijn. Er zal zich geen voorbehoud opdringen, wanneer de interne controle is 
aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming en indien de revisor voldoende 
garanties bekwam ten aanzien van de betrouwbaarheid van het boekhoudkundig systeem 
(algemene controlenormen 3.3.7.). 

 
 Wanneer de revisor dusdanige zwakten vaststelt, dat het hem niet mogelijk is om zich een 

oordeel te vormen over de betrouwbaarheid en de volledigheid van het financieel verslag 
door het uitvoeren van alternatieve controlemethodes, zal hij zich niet kunnen uitspreken 
over het getrouw beeld. 
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 Overeenkomstig paragraaf 3.8.1. van de algemene controlenormen zal een onthoudende 

verklaring moeten gegeven worden indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend 
is dat het onmogelijk is om een gefundeerd oordeel te geven over het getrouwe beeld van 
het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de NGO. Dit kan bijvoorbeeld 
volgen uit : 

 
− de onmogelijkheid om bepaalde essentiële controleprocedures uit te voeren; 
− de accidentele verdwijning van de verantwoordingsstukken en/of boeken van de 

boekhouding; 
− een fundamenteel zwakke interne controle die niet kan opgevangen worden door 

voldoeninggevende alternatieve procedures. 
 
 
 
4. BOEKHOUDING EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE NGO'S  
 
 
 Het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring van 

niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties, eist dat de NGO 
een transparante boekhouding voert en dat ze jaarlijks bij de Minister een jaarverslag 
indient.  Dit jaarverslag bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag.  Het 
ministerieel besluit van 25 september 1998 en vooral de "bijlage 5bis", geven nadere 
toelichtingen hieromtrent. 

 
 
 Boekhouding 
 
 Het ministerieel besluit stelt dat de NGO "een dubbele boekhouding moet bijhouden 

waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen kosten/inkomsten naar aard maar ook naar 
afkomst (volgens activiteit en /of actie)". 

 
 Het is duidelijk dat inzake de boekhouding, de principes moeten worden nageleefd die 

zijn ingeschreven in de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van 
de ondernemingen. 

 
 Elke NGO voert een aan de aard en omvang van haar activiteit passende boekhouding en 

neemt de wettelijke en reglementaire voorschriften in acht betreffende deze activiteit. 
 
 Deze boekhouding wordt door middel van een stelsel van boeken en rekeningen gevoerd 

met inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden.  De rekeningen 
worden ondergebracht in een voor de activiteit van de NGO passend rekeningstelsel. 

 
 De balans en resultatenrekening zal voortvloeien uit de balans van de desbetreffende 

rekeningen. 
 
 Teneinde tegemoet te komen aan de nood tot eenvormigheid, werd door het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren een aanpassing voorgesteld van het schema van jaarrekening gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 8 october 1976, dat rekening houdt met de specifieke 
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activiteiten van de NGO's.  Ook werd een aan de activiteiten van de NGO aangepaste 
minimumindeling van het rekeningstelsel opgesteld, samen met een commentaar bij de 
rekeningen. 

 
 
 Jaarrekening 
 
 Hier wordt verwezen naar het reeds hiervoor vermelde schema van jaarrekening dat door 

het IBR werd voorgesteld en dat is aangepast aan de specifieke activiteiten van de NGO’s. 
 
 
 Jaarverslag 
 
 Volgens het koninklijk besluit van 18 juli 1997 moet de NGO jaarlijks een jaarverslag 

indienen dat enerzijds een activiteitenverslag en anderzijds een financieel verslag omvat. 
 In tegenstelling met de voorschriften voor de commissaris-revisor in 

handelsvennootschappen moet geen opinie worden gegeven over het jaarverslag, doch 
enkel over een deel ervan, nl. het financieel verslag. 

 
 Het financieel verslag bestaat uit de jaarrekening van de NGO en uit een reeks tabellen 

met financiële gegevens.  Deze tabellen worden toegelicht in bijlage 5bis van het 
ministerieel besluit van 25 september 1998 . 

 
 Sommige tabellen bevatten financiële gegevens van de projecten in de derde wereld. 
 Deze gegevens kunnen enkel door de bedrijfsrevisor worden gecertifieerd indien deze 

deel uitmaken van de NGO-boekhouding en hij de passende controles kan uitvoeren. 
 
 Van de 13 tabellen moeten er 10 door de bedrijfsrevisor  worden ondertekend (modellen 

1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 7a en 7c). Deze handtekening kan enkel beduiden dat het 
getekende stuk deel uitmaakt van het door de bedrijfsrevisor door middel van 
steekproeven gecontroleerde geheel. 

 
 Indien kosten (administratiekosten, werkingskosten, ...) die in sommige tabellen moeten 

worden vermeld niet individualiseerbaar zijn per type van activiteit, of per 
geldverschaffer (ABOS, EU, UNO, ...), zal de berekening van deze kosten per type van 
activiteit en/of per geldverschaffer moeten gebeuren door middel van verdeelsleutels 
vastgesteld en verantwoord door de organen van de NGO in een document; dit document 
zal deel uitmaken van het financieel verslag en aldusdanig worden geviseerd door de 
bedrijfsrevisor. 

 
 
 
5.  HET CONTROLEVERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR  
 
 
 De controlewerkzaamheden van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de boekhouding van 

de NGO zullen uitmonden in het controleverslag over de jaarrekening van deze laatste.  In 
dit verslag spreekt de bedrijfsrevisor een oordeel uit over de kwaliteit van de financiële 
informatie verstrekt door NGO. 
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 De algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren bepalen dat het 

controleverslag bestaat uit een inleiding en twee afzonderlijke delen : 
 

• In de inleiding worden de documenten geïdentificeerd die het voorwerp uitmaken van 
de controle, alsook het orgaan dat de verantwoordelijkheid draagt voor het opstellen 
van de financiële staten. 

• Het eerste deel van het verslag bevat de verklaring over de jaarrekening.  Hierin 
omschrijft de bedrijfsrevisor de wijze waarop hij zijn controlewerkzaamheden heeft 
uitgevoerd en geeft hij zijn oordeel over het feit of de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de NGO.  Dit 
onderdeel van het verslag wordt voorafgegaan door een titel, die duidelijk de aard van 
de verklaring verduidelijkt. 

• Het tweede deel bevat bijkomende verklaringen, die door de wetgeving of de 
reglementering worden gevraagd ; en eventueel ook inlichtingen die niet van aard 
mogen zijn om de draagwijdte van de verklaring over de jaarrekening te wijzigen.  
Daar waar de eigenlijke verklaring gestandaardiseerd is, is dit niet het geval voor dit 
tweede deel van het verslag. 

 
 Wanneer de jaarrekening van de NGO een getrouw beeld geeft van het vermogen, de 

financiële positie en de resultaten van de NGO zal de bedrijfsrevisor een verklaring 
zonder voorbehoud verstrekken.  Deze verklaring zal moeten aangepast worden : 

 
• wanneer de bedrijfsrevisor van mening verschilt met de leiding van de NGO ten 

aanzien van sommige transacties of waarderingen, of wanneer het de bedrijfsrevisor 
belet werd sommige controlewerkzaamheden uit te voeren, zal hij een verklaring met 
voorbehoud afleveren; 

• wanneer dit voorbehoud dermate belangrijk is, zodat het getrouw beeld op de helling 
komt te staan, zal de bedrijfsrevisor een algemene afkeurende verklaring afgeven; 

• wanneer er belangrijke onzekerheden bestaan ten aanzien van de afloop van sommige 
transacties kan de bedrijfsrevisor een toelichtende paragraaf toevoegen aan zijn 
verklaring zonder voorbehoud (of met voorbehoud) met verwijzing naar de betrokken 
onderdelen van de jaarrekening ; dit zal steeds het geval zijn wanneer belangrijke 
twijfel bestaat dat de NGO haar bedrijvigheid gedurende ten minste één jaar zal 
kunnen voortzetten; 

• wanneer de bedrijfsrevisor voor al te grote onzekerheden wordt geplaatst, die 
voortkomen uit wezenlijke problemen bij de uitvoering van essentiële 
controlewerkzaamheden, kan het hem onmogelijk zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening en zal hij in dit uitzonderlijke geval een onthoudende verklaring 
afgeven. 

 
 
 
6. DRAAGWIJDTE VAN DE VERKLARING VAN DE BEDRIJFSREV ISOR 
 
 
 Het controleverslag van de bedrijfsrevisor bevat een verklaring over de getrouwheid van 

de financiële cijfers, zonder dat deze verklaring echter een waarborg tegenover derden 
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inhoudt met betrekking tot de kwaliteit van het beleid, de opportuniteit van de genomen 
beslissingen, de doelmatige besteding van de financiële middelen, enz. In de praktijk 
moet echter vastgesteld worden dat dit wezenlijke kenmerk van de revisorale verklaring 
niet altijd ten volle voor ogen wordt gehouden door de lezers-gebruikers van de 
verklaring. 

 
 Ten gevolge van de niet-commerciële activiteiten en de specifieke aard van de besteding 

van de financiële middelen (bijvoorbeeld, financiering van buitenlandse 
ontwikkelingsprojecten) van een NGO, zal de revisor de onderliggende documenten 
kunnen controleren m.b.t. geldtransferten naar buitenlandse bankrekeningen en de 
verantwoordingsstukken die bij de financiële verslagen, bestemd voor de geldverschaffer, 
gevoegd worden. Paragraaf 3.5. van bijlage 5 aan het ministerieel besluit van 25 
september 1998 (1) bepaalt als volgt het concept van verantwoordingsstukken die de 
bedrijfsrevisor als bewijsstukken moet aanvaarden in het kader van zijn controle van de 
NGO : “Voor de lokale kosten dient de NGO eveneens de nodige boekhoudkundige 
stukken en de overeenkomstige verantwoordingsstukken ter beschikking te hebben op de 
zetel van de NGO in België ten behoeve van de controlerende instanties. Als 
verantwoordingsstukken komen in aanmerking originelen of kopieën van bewijsstukken, 
zoals hierboven opgesomd (bankuittreksels, ontvangstbewijzen, kasstukken, facturen, 
boekhoudkundige stukken, onkostennota’s, valorisatiebewijzen, enz.). Kopieën komen 
slechts in aanmerking indien de overeenkomstige originelen ter beschikking zijn op de 
boekhouding van de lokale organisatie(s). Als bewijsstukken van lokale kosten en ter 
vervanging van bewijsstukken van de kosten zelf, komen eveneens in aanmerking 
originele en betrouwbare audit-rapporten met betrekking tot de boekhouding van de 
lokale organisatie(s).” 

  
 De reglementering beschouwt deze documenten als bewijsstukken. De revisor zal 

gewoonlijk niet de mogelijkheid hebben om de gegrondheid ervan na te trekken door 
nazicht ter plaatse bij de tegenhanger. Dit houdt een beperking in van de 
controlewerkzaamheden waardoor de revisor, overeenkomstig de algemene 
controlenormen van het IBR, een voorbehoud zal maken in zijn verslag. Dit voorbehoud 
kan als volgt worden geformuleerd :  

 
 “Overeenkomstig de reglementering, werd onze controle met betrekking tot de uitgaven 

in het buitenland beperkt tot het steekproefgewijs onderzoek van de 
verantwoordingsstukken die ter beschikking gehouden worden op de zetel van de NGO in 
België, dit in uitvoering van paragraaf 3.5 van bijlage 5 aan het ministerieel besluit van 25 
september 1998(1). Dit brengt er ons toe een voorbehoud te formuleren wegens beperking 
van de omvang van de controlewerkzaamheden.” 

  
 Dit voorbehoud zal afgezwakt worden, of zelfs weggelaten, wanneer de revisor bij de 

uitvoering van zijn opdracht de mogelijkheid heeft om de administratieve en financiële 
organisatie van de NGO in het buitenland te evalueren in één (of meer) van de landen 
waar de vereniging een betekenisvolle activiteit ontplooit. In het tweede deel van het 

                                                 
1 Het Ministerieel besluit van 11 september 1997 en zijn addendum geldt voor alle actieplannen ingediend vóór 29 
september 1998; voor de actieplannen ingediend vanaf voormelde datum geldt het ministerieel besluit van 25 
september 1998. 
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controleverslag, met betrekking tot  de bijkomende verklaringen en inlichtingen, kan dan 
een commentaar worden ingelast, die als volgt luidt : 

 
 “Gezien het feit dat de financiële middelen van de NGO voornamelijk worden aangewend 

ter financiering van activiteiten in het buitenland, leek het ons noodzakelijk, om 
steekproefgewijs, de toewijzing van de uitgaven ter plaatse na te zien, alsook de 
deugdelijkheid van de administratieve procedures; wij hebben bij gevolg in de maand(en) 
..................... 19.., gedurende ....................... dagen daartoe aangepaste controles 
uitgevoerd in de hiernavolgende door ons gekozen landen : .................... (namen van de 
landen).  Dit nazicht heeft ons enerzijds de mogelijkheid geboden om het gebruik in het 
buitenland van de financiële middelen vast te stellen en anderzijds ook het bestaan van 
een voldoeninggevende administratieve organisatie.” 

 
 Model 3 van het financieel verslag geeft een opsplitsing van de personeelskosten per 

personeelslid en per type van activiteit. De revisor zal kunnen attesteren dat de uitgaven 
correct zijn toegekend per type van activiteit, dat zij steunen op verantwoordingsstukken 
en inderdaad voortspruiten uit de boekhouding van de NGO. Het zal hem daarentegen 
niet mogelijk zijn de hierna volgende tekst te certificeren : “De wettelijke verplichtingen 
op het gebied van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen, 
de bedrijfsvoorheffing en de RSZ werden door de organisatie nageleefd”. Het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren beveelt dan ook aan om de attestatie onderaan te vervangen door een 
negatieve attestatie die als volgt zou kunnen luiden : “Wij hebben geen kennis van 
elementen die erop wijzen dat de wettelijke verplichtingen op het gebied van de 
verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen, de 
bedrijfsvoorheffing en de RSZ niet werden nageleefd door de vereniging”. 
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Bijlage 1 aan het memorandum 
 

VOORBEELD VAN OPDRACHTBRIEF 
AAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR 

DE DAGELIJKSE LEIDING VAN …….. 
 
 
Geachte Heer, 
 
Wij bevestigen U de aanvaarding van de controleopdracht die U ons heeft toevertrouwd 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en de 
subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties. 
 
U heeft ons verklaard dat geen andere bedrijfsrevisor tijdens de laatste 6 maanden prestaties 
voor de NGO heeft geleverd. 
 
Onze controles zullen uitgevoerd worden conform de algemene controlenormen van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren en rekening houden met de inhoud van de omzendbrief van het 
Instituut aan zijn leden m.b.t. de opdrachten van de bedrijfsrevisor in het kader van het 
voornoemde koninklijk besluit. 
 
Wij noteerden dat U ons voor de uitvoering van onze opdracht toegang zal geven tot alle 
nodige en nuttige informatie. 
 
Onze opdracht voorziet in de controle van het financieel verslag voor het boekjaar afgesloten 
per …………….. . 
 
Onze opdracht zal eveneens het nazicht omvatten van de staten voorgeschreven door het 
ministerieel besluit van van 11 september 1997 (door het ministerieel besluit van 25 
september 1998). Deze controlewerkzaamheden zijn in omvang aanzienlijk beperkter dan een 
volledige controle. Onze controles zijn erop gericht : 
 
• om via overeenstemmingscontroles te verifiëren of de financiële gegevens vervat in de 

betrokken staten in overeenstemming zijn met de boekhouding; 
• om door analytisch onderzoek en het opvragen van de nodige inlichtingen na te gaan of 

bovengenoemde staten werden opgesteld: 
− in overeenstemming met het ministerieel besluit van 11 september 1997 en zijn 

addendum (met het ministerieel besluit van 25 september 1998) (1); 
− volgens dezelfde boekings- en waarderingsregels als deze gehanteerd bij het opstellen 

van de jaarrekening per 31 december ………. 
 
Die controles beogen het afgeven van een verklaring dat er geen gegevens aan het licht zijn 
gekomen die aanleiding zouden moeten geven tot belangrijke aanpassingen aan de betrokken 
staten van het financieel verslag per 31 december ……. 

                                                 
1 Het Ministerieel besluit van 11 september 1997 en zijn addendum geldt voor alle actieplannen ingediend vóór 
29 september 1998; voor de actieplannen ingediend vanaf voormelde datum geldt het ministerieel besluit van 25 
september 1998. 
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Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de toepasselijke wettelijke 
voorschriften niet voorzien in een permanente controleopdracht. De relatief beperkte omvang, 
structuur en organisatie van uw NGO, waardoor de interne controle als beperkt moet 
aangemerkt worden, zal diepgaande substantiële controles op het financiële verslag 
noodzakelijk maken. Tevens dient er mee rekening gehouden te worden dat onze aanstelling 
na de afsluiting van het boekjaar problemen kan opleveren m.b.t. de controle op bepaalde 
elementen van uw rekeningen. 
 
De modaliteiten voor de bezoldiging en betaling van de bezoldiging zijn………….. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
(datum en handtekening revisor) 
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Bijlage 2 aan het memorandum 
 
 

VOORBEELD VAN VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR  
BETREFFENDE HET FINANCIEEL VERSLAG OVER …….  

GERICHT TOT DE  ALGEMENE VERGADERING VAN ……….. (1) 
 

 
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties, 
brengen wij U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd 
toevertrouwd. 
 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de vereniging(2), over het boekjaar ………, 
afgesloten op 31 december, met een balanstotaal van ……………….. BEF/EUR en waarvan 
de resultatenrekening afsluit met een batig/nadelig saldo van het boekjaar van …………….. 
BEF/EUR.  Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door                 
................. (3) zijn vereist. 
 
 
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud 
 
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en 
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften. 
 
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie van de vereniging(2), alsook met de procedures van interne 
controle. De verantwoordelijken van de vereniging(2) hebben onze vragen naar opheldering of 
inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording  
onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de  
waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de vereniging(2) gemaakt 
heeft en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening 
dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 
 
Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december ……… een getrouw beeld van 

                                                 
1 Naam en juridische vorm van de NGO of van het samenwerkingsverband 
2 Eventueel: de vennootschap of het samenwerkingsverband; 
3 Voor alle actieplannen ingediend vóór 29 september 1998 : het ministerieel besluit van 11 
september 1997 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1997) en door het 
addendum ervan (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1998); 
voor de actieplannen ingediend vanaf 29 september 1998 : het ministerieel besluit van 25 september 1998 
(verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 1998). 
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het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vereniging(2) en wordt 
een passende verantwoording gegeven in de toelichting. 
 
 
Bijkomende verklaringen en inlichtingen 
 
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet 
van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening  te wijzigen: 
 
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en 
de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften.(4) 
 
Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 11 september 1997 en van het 
addendum ervan (van het ministerieel besluit van 25 september 1998) hebben wij de 
voorgelegde staten van het financieel verslag, waarvan de ondertekening door de revisor 
gevorderd wordt, nagezien. Die staten werden door ons ter identificatie getekend. De 
controlewerkzaamheden werden verricht in overeenstemming met de voornoemde regelgeving 
en zijn in omvang aanzienlijk beperkter dan een volledige controle. Onze controles waren 
erop gericht: 
 
• om via overeenstemmingscontroles te verifiëren of de financiële gegevens vervat in de 

betrokken staten in overeenstemming zijn met de boekhouding; 
• om door analytisch onderzoek en het opvragen van de nodige inlichtingen na te gaan of 

bovengenoemde staten werden opgesteld: 
− in overeenstemming met het ministerieel besluit van van 11 september 1997 en zijn 

addendum (met het ministerieel besluit van 25 september 1998); 
− volgens dezelfde boekings- en waarderingsregels als deze gehanteerd bij het opstellen 

van de jaarrekening per 31 december ………. 
 

Als resultaat van onze controles bevestigen wij dat er geen gegevens aan het licht zijn 
gekomen die aanleiding zouden moeten geven tot belangrijke aanpassingen aan de betrokken 
staten van het financieel verslag per 31 december ……. 
 
Wij dienen U geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de 
statuten of de toepasselijke wetgeving zou zijn gedaan of genomen. De resultaatverwerking 
die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en 
statutaire bepalingen.(4) 
 
 

Plaats, datum 
Naam 
Bedrijfsrevisor 

                                                 
4 Enkel van toepassing voor de vennootschappen met een sociaal oogmerk 
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Bijlage 3 aan het memorandum 
 
 

VOORBEELD VAN VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR  
BETREFFENDE HET FINANCIEEL VERSLAG OVER …….  

GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN ……….. (1) 
 
 
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties, 
brengen wij U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd 
toevertrouwd. 
 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de vereniging(2), over het boekjaar ………, 
afgesloten op 31 december, met een balanstotaal van ……………….. BEF/EUR en waarvan 
de resultatenrekening afsluit met een batig/nadelig saldo van het boekjaar van …………….. 
BEF/EUR.  Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door                 
.................(3) zijn vereist. 
 
 
Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud 
 
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en 
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften. 
 
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie van de vereniging(2),alsook met de procedures van interne 
controle. De verantwoordelijken van de vereniging(2) hebben onze vragen naar opheldering of 
inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording  
onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de  
waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de vereniging(2) gemaakt 
heeft en de voorstelling van de jaarrekening  in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening 
dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 
 
Overeenkomstig de reglementering, werd onze controle met betrekking tot de uitgaven in het 
buitenland beperkt tot het steekproefgewijs onderzoek van de verantwoordingsstukken die ter 
beschikking gehouden worden op de zetel van de NGO in België, dit in uitvoering van 
paragraaf 3.5 van bijlage 5 aan het ministerieel besluit van 25 september 1998(3). Dit brengt er 

                                                 
1 Naam en juridische vorm van de NGO of van het samenwerkingsverband 
2 Eventueel: de vennootschap of het samenwerkingsverband 
3 Voor alle actieplannen ingediend vóór 29 september 1998 : het ministerieel besluit van 11 
september 1997 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1997) en door het 
addendum ervan (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1998); 
voor de actieplannen ingediend vanaf 29 september 1998 : het ministerieel besluit van 25 september 1998 
(verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 1998) 
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ons toe een voorbehoud te formuleren wegens beperking van de omvang van de 
controlewerkzaamheden. 
 
Wij zijn van oordeel dat, onder voorbehoud van bovenstaande paragraaf met betrekking tot de 
buitenlandse uitgaven, en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften, de jaarrekening afgesloten op 31 december ……… een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de 
vereniging(2) en dat een passende verantwoording wordt gegeven in de toelichting. 
 
 
 
Bijkomende verklaringen en inlichtingen 
 
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet 
van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening  te wijzigen: 
 
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang en onder voorbehoud van de 
opmerking in het eerste deel van huidig verslag, wordt de boekhouding gevoerd en de 
jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften.(4) 
 
Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van van 11 september 1997 en van 
het addendum ervan (van het ministerieel besluit van 25 september 1998) hebben wij de 
voorgelegde staten van het financieel verslag, waarvan de ondertekening door de revisor 
gevorderd wordt, nagezien. Die staten werden door ons ter identificatie getekend. De 
controlewerkzaamheden werden verricht in overeenstemming met de voornoemde regelgeving 
en zijn in omvang aanzienlijk beperkter dan een volledige controle. Onze controles waren 
erop gericht: 
 
• om via overeenstemmingscontroles te verifiëren of de financiële gegevens vervat in de 

betrokken staten in overeenstemming zijn met de boekhouding; 
• om door analytisch onderzoek en het opvragen van de nodige inlichtingen na te gaan of 

bovengenoemde staten werden opgesteld: 
− in overeenstemming met het ministerieel besluit van van 11 september 1997 en zijn 

addendum (met het ministerieel besluit van 25 september 1998); 
− volgens dezelfde boekings- en waarderingsregels als deze gehanteerd bij het opstellen 

van de jaarrekening per 31 december ………. 
 
 
Als resultaat van onze controles bevestigen wij dat er geen gegevens aan het licht zijn 
gekomen die aanleiding zouden moeten geven tot belangrijke aanpassingen aan de betrokken 
staten van het financieel verslag per 31 december ……. 
 
Wij dienen U onder voorbehoud van de opmerking in het eerste deel van het verslag, geen 
enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of de 
toepasselijke wetgeving zou zijn gedaan of genomen. De resultaatverwerking die aan de 
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algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen.(4) 

 
Plaats, datum 
Naam 
Bedrijfsrevisor 

 
 

                                                 
4 Enkel van toepassing voor de vennootschappen met sociaal oogmerk 


