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MEDEDELING1 2018/26 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV/ev     28.11.2018 
 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid 
 
Onderhavige mededeling is gericht aan de bedrijfsrevisor die betrokken is bij een 
financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof en het 
Departement Financiën en Begroting de andere controleactoren zijn. 
 
Op 5 november 2018 werden afspraken over single audit en de audit van 
rekeningen 2018 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (voor de bedrijfsrevisoren die een 
certificeringsopdracht overeenkomstig het Rekendecreet uitvoeren bij de 
Vlaamse rechtspersonen) en het Departement Financiën en Begroting van de 
Vlaamse overheid (hierna afgekort “het Departement”), die rekening houden met 
de afspraken die binnen de parlementaire werkgroep “leesbaarheid van de 
begroting” van het Vlaams Parlement werd gemaakt.  
 
Ten opzichte van de voorgaande jaren betreffen de belangrijkste wijzigingen in de 
afsprakennota 2018:  
 

- het niet meer opnemen van de afspraken in de nota die enkel tussen het 
Departement en het Rekenhof worden gemaakt, waarbij de 
bedrijfsrevisoren dus geen partij zijn; 

- het toevoegen dat het Departement haar opmerkingen over de rekeningen 
via het vertrouwelijk luik van het permanent dossier aan de andere 
controleactoren kan overmaken; 

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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- het uitnodigen van het Departement op de eindbespreking van de 
jaarrekening van de bedrijfsrevisor met de rechtspersoon; 

- het overmaken aan het Departement van het verslag van het afsluitend 
gesprek over andere dan de reeds in het auditverslag of de management 
letter vermelde materiële zaken; en  

- het wegvallen van het bij de jaarrekening toe te voegen sjabloon voor 
geherkwalificeerde PPS-projecten bij de bijzondere aandachtspunten voor 
de bedrijfsrevisor.  

 
De bedrijfsrevisor die betrokken is bij een financiële audit in de Vlaamse 
Gemeenschap waarbij het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting 
de andere controleactoren zijn, conformeert zich met deze afspraken.  
 
De naleving van deze afspraken wordt per dossier opgevolgd door het Rekenhof. 
Deze problematiek zal worden besproken tijdens de eerstkomende raadgevende 
vergadering voor het publiek toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisoren.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Afsprakennota 2018 
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