
 

 
Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be          | 1 

MEDEDELING1  2019/21 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   SDB     09.12.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (“VCO”) 
 
 
1. Inleiding  
 
Het Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (hierna: 
“VCO”)2 werd op 29 maart 2019 in het Vlaams Parlement aangenomen. Daarnaast 
werd op 17 mei 2019 het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de 
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (hierna: “BVCO”)3 
aangenomen. De VCO en het besluit treden beiden in werking op 1 januari 20204. 
 
De VCO integreert de tekst van verschillende Vlaamse decreten inzake begroting, 
boekhouding en financieel beheer (bijv. Rekendecreet, kaderdecreet bestuurlijk 
beleid) in één nieuw basisdecreet, en grijpt deze gelegenheid aan om aantal 
verbeteringen en actualisaties door te voeren. Het BVCO wordt genomen ter 
uitvoering van de VCO en komt onder meer in de plaats van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit (hierna: 
“BVR single audit”). Met andere woorden zijn de bepalingen vervat in het 
Rekendecreet en het BVR single audit nog van kracht tot 1 januari 2020. 
 
Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste zaken van de VCO en het BVCO 
voor het beroep van bedrijfsrevisor. 

 

                                                      
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. 

2 BS 29 mei 2019; MvT: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1456400.  
3 BS 8 augustus 2019. 
4 Art. 141 BVCO. 
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2. Positieve elementen en indeling van de VCO 
 
Er zijn tal van positieve elementen die de VCO kenmerken (zoals mede erkend door 
het Rekenhof5): 
 

- De tekst van de VCO integreert de tekst van verschillende decreten inzake 
begroting, boekhouding en financieel beheer (bijv. het Rekendecreet, het kas, 
schuld- en waarborgdecreet en het kaderdecreet bestuurlijk beleid) in één nieuw 
basisdecreet, en grijpt deze gelegenheid aan om een aantal verbeteringen en 
actualisaties door te voeren;  

- De VCO zet een stap vooruit op het vlak van prestatiebegroting, in het bijzonder 
door een betere koppeling tussen de informatie over beleid en begroting in de 
beleids- en begrotingstoelichting (BBT);  

- Het rapporterings-, controle- en goedkeuringsproces van de rekeningen wordt 
versneld, met 21 mei als uiterste datum6;  

- Er komt een gelijkschakeling van ministeries en rechtspersonen wat betreft de 
rapportering over beleidskredieten (vastleggingskrediet en vastleggingen);  

- De invoering van materialiteit zorgt voor evenwicht tussen het verzekeren van 
het getrouw beeld van de geconsolideerde begrotings- en uitvoeringscijfers 
enerzijds en een verminderde administratieve last voor de kleinere 
rechtspersonen anderzijds (cf. infra, punt 3); en 

- De bepaling dat het Rekenhof de geconsolideerde rekening moet certificeren. 
 

De VCO kent de volgende indeling: 
 

- Inleidende bepalingen (art. 1-2); 
- Toepassingsgebied (art. 3-9); 
- Meerjarenraming (art. 10); 
- Beleids- en begrotingsinformatie (art. 11); 
- Bepalingen over de jaarlijkse begroting (art. 12-14); 
- Begroting van de Vlaamse Gemeenschap (art. 15-24); 
- Begroting van de Vlaamse rechtspersonen (art. 25-27); 
- Boekhouding (art. 28-33); 
- Aanrekening (art. 34-41); 
- Rapporteringen (art. 42-49); en 
- Controle (art. 50-68). 

 
 

                                                      
5 Cf. Advies van het Rekenhof over het ontwerp van decreet houdende de VCO: 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1462150. 
6 Krachtens huidig art. 32, tweede lid Rekendecreet dient het Rekenhof de rekeningen met zijn 

opmerkingen samen met het antwoord van de Vlaamse Regering voor 30 juni aan het Vlaams 
Parlement te bezorgen. 
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3. Toepassingsgebied van de VCO 
 
Hierna volgen de voornaamste wijzigingen het het toepassingsgebied van de VCO 
t.o.v. het huidig Rekendecreet. 
 
Het huidig Rekendecreet kent een drieledig toepassingsgebied, nl.:  

- De ministeries,  
- De publiekrechtelijke rechtspersonen die bij naam zijn opgesomd; en  
- De ‘restcategorie’ van entiteiten die behoren tot de Vlaamse deelstaatoverheid 

(sectorale code S13.12), maar niet onder de eerste twee categorieën vallen.  
 
Die ‘restcategorie’ was bij de opmaak van het Rekendecreet afgebakend en 
beheersbaar in aantal. In tussentijd is die consolidatieperimeter evenwel sterk 
uitgebreid met een honderdtal instellingen.  
 
De focus van de VCO ligt op het beperken van informatie-inwinning tot wat nodig en 
nuttig is; de Europese definities en aanknopingspunten werden waar mogelijk 
verankerd: 
 

- Vlaamse rechtspersonen zijn slechts onderworpen aan de VCO als totale bedrag 
van ESR-ontvangsten of ESR-uitgaven meer dan 5 miljoen euro bedraagt (i.e. 
materialiteitsdrempel) (art. 3, § 2, tweede lid); 

- De Vlaamse Regering kan beslissen om de Vlaamse rechtspersonen waarvan ESR-
ontvangsten of ESR-uitgaven de drempel niet overschrijden, toch te 
onderwerpen aan de bepalingen van de VCO (art. 3, § 2, vijfde lid); en 

- Op de website van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap zal een geactualiseerd overzicht worden bekendgemaakt van de 
Vlaamse entiteiten die onder het toepassingsgebied van VCO vallen (art. 7). 

 
4. Belang van de VCO voor het bedrijfsrevisoraat 
 
Vooral hoofdstuk 6 ‘Controle’ van de VCO is van belang voor het bedrijfsrevisoraat en 
meer specifiek onderafdeling 4 ‘De bedrijfsrevisor’ (art. 55-59). Hierna volgen de 
belangrijkste bevindingen: 

- Aan de bedrijfsrevisoren die worden aangesteld in toepassing van de wetgeving 
op de vennootschappen of door een organiek decreet of een oprichtingsdecreet, 
wordt een bijkomende verplichting opgelegd inzake de controle op de naleving 
van de VCO (ipv het Rekendecreet7) (art. 55); 

- Er wordt een verplichting opgelegd voor entiteiten die door het Rekenhof als 
‘significant’ worden aangeduid om een bedrijfsrevisor aan te stellen voor de 
controle van hun rekening (art. 56): 

                                                      
7 Cf. huidig art. 50, § 2 Rekendecreet. 
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• ‘Significante entiteit’: “Entiteiten waarvan de ESR-uitgaven of ontvangsten 
met inbegrip van de ESR 8 en 9 verrichtingen hoger zijn dan de materialiteit 
op groepsniveau (300 miljoen euro), beschouwt het Rekenhof als significante 
entiteiten.”8  

• Aangezien ervaring leert dat de aanwezigheid van een bedrijfsrevisor de 
kwaliteit van de jaarrekening sterk doet stijgen, kiest de decreetgever ervoor 
om bij entiteiten die door het Rekenhof als ‘significant’ worden aangeduid 
en bijgevolg ook door het Rekenhof worden meegenomen bij zijn controles, 
ook door een bedrijfsrevisor te laten controleren (MvT, p. 9 en 73). Zo erkent 
de Vlaamse decreetgever expliciet hogere kwaliteit van de jaarrekening door 
de aanstelling van een bedrijfsrevisor. 

• Een lijst van significante Vlaamse rechtspersonen zal jaarlijks worden 
bekendgemaakt op de website van het Departement Financiën en Begroting 
van de Vlaamse Gemeenschap (art. 56, derde lid). 

• Als een entiteit niet langer op deze lijst van significante entiteiten voorkomt, 
wordt verondersteld dat de bedrijfsrevisor zijn mandaat tot het einde 
uitvoert. 

- Als de Vlaamse Regering van oordeel is dat de aanstelling van een bedrijfsrevisor 
bij een entiteit aangewezen is en er geen andere rechtsgrond daartoe is, kan zij 
zelf de entiteit verplichten om een bedrijfsrevisor aan te stellen (art. 57); 

- De uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor wordt decretaal 
verankerd in de VCO (art. 58)9. Hierbij wordt duidelijk dat de opheffing van het 
beroepsgeheim geldt voor alle controleactoren, dus inclusief de Vlaamse 
minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen (art. 58 juncto 50, 1°). 

- De bepaling in het Rekendecreet die stelt dat het Departement Financiën en 
Begroting van de Vlaamse Gemeenschap de overheidsopdracht voor het 
aanstellen van de bedrijfsrevisor coördineert10, wordt niet hernomen in de VCO. 
De Vlaamse Regering kan bepaalde basisvoorwaarden bepalen, zoals de verplicht 
uit te voeren controles door een bedrijfsrevisor, maar ze kan nooit afbreuk doen 
aan de federale verplichtingen waaraan elke bedrijfsrevisor moet voldoen (art. 
59, eerste lid). De nadere voorwaarden kunnen enkel als bijkomend worden 
gelezen. Noch de VCO, noch een uitvoeringsbesluit kan verplichtingen opleggen 
die de bedrijfsrevisor zouden belemmeren zijn taken uit te oefenen conform die 
principes (art. 59, tweede lid). 

 
 
                                                      
8 Cf. omschrijving van de term ‘significante entiteit’ in de afsprakennotas tussen het Rekenhof, 

het IBR en het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Bijv. 
Rekenhof, IBR, Departement FB, afspraken over single audit – auditrekeningen 2018 Vlaamse 
overheid, p. 9, https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-
document/document/090135578025e935.  

9 Cf. idem huidig art. 50, § 2/1 Rekendecreet. 
10 Cf. huidig art. 50, § 1 Rekendecreet. 
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5. Belang van het BVCO voor het bedrijfsrevisoraat 
 
Het belangrijkste aspect van het BVCO voor het bedrijfsrevisoraat is artikel 60 dat het 
volgende bepaalt: 
 

“Bij de aanstelling van de bedrijfsrevisor maken de Vlaamse rechtspersonen 
gebruik van het bestek dat de instantie die bevoegd is voor de rekeningen ter 
beschikking stelt. 
  De bedrijfsrevisor neemt ter certificering van de jaarlijkse rekening in zijn 
verslag de volgende elementen op: 
  1° de vermelding dat de rapportering al dan niet is opgesteld in 
overeenstemming met de ESR-verordening; 
  2° de vermelding dat de ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze 
aansluit bij de rekeningen; 
  3° de vermelding dat de regels en principes van de codex zijn nageleefd. 
  Naast andere aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake 
organisatiebeheersing formuleert de bedrijfsrevisor in de managementletter 
de vastgestelde inefficiënties en inbreuken op andere regelgeving die 
financiële gevolgen voor de entiteit met zich hebben meegebracht of met zich 
zouden kunnen meebrengen.”. 

 
Het eerste lid is nieuw en bepaalt dat de Vlaamse rechtspersonen bij de aanstelling 
van de bedrijfsrevisor gebruik moeten maken van het bestek dat de instantie bevoegd 
voor de rekeningen ter beschikking stelt. Het bestek zal uit twee delen bestaan: een 
verplicht te volgen deel en een deel dat de betrokken entiteit vrij kan aanvullen. Deze 
bepaling geldt voor alle Vlaamse rechtspersonen. De administratie coördineert dus 
niet langer de overheidsopdracht tot aanstelling van de bedrijfsrevisor.  
 
Het tweede lid herneemt artikel 9, § 6, van het BVR single audit. Ter certificering van 
de rekening moet de bedrijfsrevisor nakijken of de rapportering conform de ESR-
verordening is opgesteld, en met name dan of de vertaling daarvan in bijvoorbeeld de 
economische classificatie wordt toegepast. In de rekening moet een aansluiting 
worden gemaakt tussen de bedrijfseconomische rekening en de ESR-rapportering. De 
bedrijfsrevisor moet nakijken of die aansluiting correct is verlopen. Tot slot moet ook 
de naleving op de VCO worden gecontroleerd. Met andere woorden dient de 
bedrijfsrevisor zich uit te spreken over de conformiteit met de regels en de principes 
van de VCO (dus niet meer het Rekendecreet, dat vanaf 1 januari 2020 wordt 
opgeheven). 
 
Het derde lid herneemt artikel 9, § 7, van het BVR single audit.  
 
De taken van de bedrijfsrevisor die worden opgenomen in de paragrafen 1 tot en met 
5 van het BVR single audit worden niet langer hernomen, aangezien deze worden 
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bepaald in het gemeen boekhoudrecht, waarnaar wordt verwezen in artikel 59, 
tweede lid van de VCO. 

 
6. Decretale verankering van de opsteling van het verslag van niet-bevinding 
 
De principes uit het artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen11 (i.e. verslag van niet-bevinding) werden, op voorstel van het Rekenhof, 
in artikel 67, tweede lid VCO ingeschreven, en dit zowel voor de bedrijfsrevisoren 
(certificering van de jaarrekeningen) als voor het Rekenhof (certificering van de 
algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de geconsolideerde 
rekening). Zo hebben de controle-actoren decretale ondersteuning dat de informatie 
die ze nodig hebben voor hun controle, tijdig ter beschikking komt zodat ook zij hun 
controleopdracht op een kwalitatieve manier tegen de vooropgestelde deadline 
kunnen uitvoeren. 
 
Het artikel 67, tweede lid VCO luidt met name als volgt: 

“De commissarissen en het Rekenhof stellen naar aanleiding van de rekening 
een omstandig schriftelijk verslag op. Met het oog daarop overhandigt het 
bestuursorgaan van de entiteit hen de nodige stukken, en dit ten minste één 
maand voor die rekening door de entiteit definitief wordt vastgesteld. Indien het 
bestuursorgaan in gebreke blijft om deze stukken binnen die termijn te 
overhandigen, stellen de commissarissen of het Rekenhof een verslag van niet-
bevinding op.” (eigen onderlijning). 

 
7. Verdere nuttige duiding en regelgeving inzake de VCO 
 
Voor verdere nuttige duiding inzake de VCO en de regelgeving hieromtrent, wordt 
verwezen naar de volgende website van de Vlaamse overheid die een aantal 
interessante documenten en presentaties bevat:  
https://fin.vlaanderen.be/regelgeving-en-duiding.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 

                                                      
11 Dit is het oude art. 143 W. Venn. 
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