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Betreft: Vlaams Auditdecreet - Decreet van 5 juli 2013, inclusief 
uitzondering op beroepsgeheim van bedrijfsrevisoren 

1. Algemeen 

Op 2 augustus 2013 werd het Vlaams decreet van 5 juli 2013 houdende de 
organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen 
en tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005, 
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet van 27 maart 2009 
betreffende radio-omroep en televisie, het decreet van 8 juli 2011 houdende 
regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de 
controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof en het 
decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede 
aanpassing van de begroting 2012 ("het Vlaams auditdecreet") in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd. 

Dit auditdecreet voorziet onder meer in audits in lokale besturen, die zullen 
worden uitgevoerd door een nieuwe auditinstantie: het intern verzelfstandigd 
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 'Audit Vlaanderen'. Audit 
Vlaanderen zal audits verrichten die de interne organisatie van het lokaal 
bestuur (het decretaal verplichte 'interne controlesysteem') evalueren. 

(I) De mededelingen hebben een infonnatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij K.B. 
21 april2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter infonnatieve 
inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of 
nonnatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen bevatten geen 
adviezen of standpunten van de Raad van het Instituut. 
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Daamaast zal de nieuwe organisatie ook forensische audits kunnen uitvoeren 
(d.w.z. audits naar potentiële fraudegevallen). 

2. Commissarissen in Autonome Gemeentebedrijven (AGB's) en 
Autonome Provinciebedrijven (APB's): vanaf 1 januari 2014 exclusief 
voorbehouden aan bedrijfsrevisoren 

Het auditdecreet <2J brengt in herinnering dat, vanaf 1 januari 2014, de controle 
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van AGB's en APB's (een 170-
tal entiteiten) nog exclusiefkan gebeuren door een of meer commissarissen die 
allen bedrijfsrevisoren dienen te zijn die zijn ingeschreven in het openbaar 
register van het IBR <

3J. 

In concreto betekent dit dat een einde wordt gemaakt aan de mogelijkheid om 
in AGB's en APB's, voor wat betreft het financieel toezicht, een of meer 
commissarissen aan te stellen die geen bedrijfsrevisor zouden zijn. 

3. Uitzondering op beroepsgeheim van bedrijfsrevisoren in AGB's en 
APB's 

In het kader van het concept single audit in de Vlaamse overheid, voorziet het 
Vlaams auditdecreet in het artikel 20 in een specifieke uitzondering gecreëerd 
op de regels van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor: 

"Buiten de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht waarin artikel 79 van 
de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van 
bedrijfsrevisor voorziet, geldt deze plicht tevens niet voor : 
a) de informatie-uitwisseling over de auditstrategie en -planning, de 

monitoring en risico-analyse, de controle en rapportering en de 
controlemethodieken door de bedrijfsrevisor aan het Rekenhof en het 
agentschap Audit Vlaanderen inzake de lokale en provinciale besturen die zij 
gemeenschappelijk hebben als controledomein; 

b) de overdracht aan het Rekenhof en het agentschap Audit Vlaanderen van 
informatie uit werkdocumenten van de bedrijfsrevisor inzake lokale en 
provinciale besturen die zij gemeenschappelijk hebben als controledomein. ". 

Dit heeft tot concreet gevolg dat bij AGB's en APB's (waar bedrijfsrevisoren 
actief zijn) een juridische hinderpaal om het single-auditprincipe te realiseren 
wordt weggenomen. 

(lJ Cf Artikelen 4 en 8 van het Vlaams auditdecreet 
(
3

) Deze bepaling wordt, bij artikel 76 van het Vlaams decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 8 augustus 20 12), ingevoegd in het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005, meer bepaald in het toekomstig artikel 243bis, met ingang van I januari 2014 (art. 204, lid 3, 7° 
B.Vl.Reg. 25 juni 2010 (BS 7 oktober 2010 (ed. I)), zelf gewijzigd bij art . 29, 5° B.Vl.Reg. 23 november 

2012 (BS 18 feb.-,.,; 2013)). 2 V' 
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De Raad van het Instituut bevestigt dat van de bedrijfsrevisor wordt verwacht 
dat hij op voorhand de omvang van de samenwerking met de andere 
controleactoren (Rekenhof, Audit Vlaanderen) bespreekt en met hen 
communiceert omtrent deze aangelegenheden waarvoor een specifieke 
uitzondering op het beroepsgeheim werd geregeld door het Vlaams 
au di tdecreet. 

De finaliteit van deze uitzondering is het concreet vorm geven aan het single 
audit concept, hetgeen impliceert dat andere controleactoren kunnen kennis 
nemen van de uitgevoerde auditwerkzaamheden. 

Met confraternele groeten, 

Daniel KROES 
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