
 
 
 

MEDEDELING (1) 2015/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
De Voorzitter 

Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be EV/ev  04 maart 2015 
    

 
 

Geachte Confrater, 
 
Betreft: Rekendecreet – gebruik van een verkort rapporteringsjabloon 

jaarrekening 
 

Conform artikel 4 is het Rekendecreet van toepassing op drie hoofdgroepen 
van instellingen (2), te weten: 
 

1)  Vlaamse ministeries en diensten met afzonderlijk beheer (§ 1, 1°) 
2)  de zogenaamde ‘Vlaamse rechtspersonen’ (67-tal) (§ 1, 2°) 
3)  een 72-tal instellingen die volgens de Europese ESR-regels als het 

ware deel uitmaken van de Vlaamse overheid door te ressorteren 
onder sectorale code 13.12. Jaarlijks wordt de lijst opgenomen in het 
begrotingsdecreet (§ 2) 

 
De Mededeling 0466/1 van  5 december 2014 aan de Vlaamse Regering 
vanwege mevrouw Annemie TURTELBOOM, Viceminister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 
voorziet in de mogelijkheid voor rechtspersonen die onder het 
toepassingsgebied van artikel 4, § 2 van het Rekendecreet vallen, om gebruik 
te maken van een verkort rapporteringssjabloon van jaarrekening.   
 

  

                                                             
(1) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de 
Koning bij  K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn 
documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van 
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende 
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het 
Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 
aspecten bevatten. 
(2) J. CHRISTIAENS en C. VANHEE (2012), Handboek accountancy in de publieke en non-
profitsector: accounting, financieel management en auditing, Brugge, die Keure, 2012,  
552. 



 
 
Volgens deze Mededeling bestaat de “verkorte jaarrekening” uit de volgende 
informatie: Vol23 “staat van openstaande verbintenissen”, Vol24 “ESR-
uitvoeringsrekening” , Vol25 “interrelaties”, Vol27 “kruistabel ESR-
COFOG”, Vol29 “aansluiting met economisch-, begrotingsresultaat en ESR-
vorderingensaldo”, Vol30 “toelichting” en aangevuld met de 
bedrijfseconomische rapportering volgens eigen sectorale regeling.   

 
In zijn revisoraal verslag inzake single audit over de jaarrekening van 2014 
zal de bedrijfsrevisor bijgevolg melding maken van het feit of de 
jaarrekening van de gecontroleerde entiteit volgens het volledig dan wel het 
verkort rapporteringssjabloon van jaarrekening werd opgesteld en ingediend.  
 
Mocht een entiteit om welke reden dan ook niet of nog niet aan alle 
opgelegde verplichtingen voldoen, dan zal de bedrijfsrevisor in voorkomend 
geval zijn verklaring aanpassen in functie van de feitelijke omstandigheden.  
 

 
Met confraternele groeten, 

 
 
Daniel KROES 
Voorzitter 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Mededeling 0466/1 van 5 december 2014 aan de Vlaamse Regering 
2. Rapportingssjabloon volledige jaarrekening 2014 
3. Rapportingssjabloon verkorte jaarrekening 2014 
4. Overzicht Vlaamse rechtspersonen art. 4, §2 op basis van lijst INR 30/09/2014 


