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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Commissarissen van Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) 

en Autonome Provinciebedrijven (APB’s) – Volgen van ICCI-

seminarie Controle van de autonome gemeentebedrijven 

(AGB’s) (16-122n) 

 
 

Zoals reeds gesteld in IBR-Mededeling 2014/09 bestaat de opdracht van de 

commissaris van een AGB en een APB erin om, overeenkomstig 

respectievelijk artikel 243bis, § 1 van het Gemeentedecreet en  

artikel 236bis, § 1 van het Provinciedecreet, de controle te doen op de 

financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van respectievelijk het 

autonoom gemeentebedrijf of het autonoom provinciebedrijf. De 

commissaris dient een bedrijfsrevisor te zijn die is ingeschreven in het 

openbaar register van het IBR en hij wordt voor een driejarige termijn 

benoemd, hetzij door de gemeenteraad, hetzij door de provincieraad. 

Daarenboven is de commissaris onderworpen aan de wettelijke en 

reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelen. 

 

Gezien de specifieke techniciteit van desbetreffende materie, heeft Raad van 

het IBR op 23 september 2016 beslist om commissarissen van AGB’s en 

APB’s, alsook om bedrijfsrevisoren die het voornemen hebben om een 

commissarismandaat in een AGB of een APB te bekleden, ten zeerste aan te 

raden om het ICCI-seminarie Controle van de autonome gemeentebedrijven 

(AGB’s) (16-122n) van 10 november 2016 te volgen.  

 

 

                                                             
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. 

http://www.icci.be/nl/Vorming/seminaries/Pages/Controlevandeautonomegemeentebedrijven-AGBs-16-122n.aspx
http://www.icci.be/nl/Vorming/seminaries/Pages/Controlevandeautonomegemeentebedrijven-AGBs-16-122n.aspx


 
Daarenboven acht de Raad van het IBR het in de toekomst niet uitgesloten 

dat de aanwezigheid op voormeld ICCI-seminarie als criterium zal worden 

gebruikt door respectievelijk de gemeenteraad en de provincieraad voor het 

toekennen van het commissarismandaat. 

 

Het seminarie zal aanvangen met de theoretische structuur van de Beleids- 

en Beheerscyclus (BBC) en ingaan op de verschilpunten tussen het 

ondernemingsboekhouden en de BBC-boekhouding. Vervolgens komen de 

bijzonderheden van de ISA compliant audit en AGB’s aan bod, met name de 

risico’s en een aangepaste controlebenadering (hoe en aan wie) enerzijds en 

de rapportering anderzijds. Tenslotte worden de verwachtingen van de 

stakeholders toegelicht.  

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 
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