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Créé par la loi du 22 juillet 1953
Opgericht bij wetvan 22 juli 1953

Op 29 juni 2011 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende regeling
van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle
op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof(2) goed, hierna
Rekendecreet genoemd.

Het Rekendecreet voert een nieuw boekhoudsysteem voor de Vlaamse
overheid in, waarbij vereenvoudiging, verantwoordelijkheid en transparantie
de kernbegrippen zijn.

De boekhoudkundige organisatie is gebaseerd op een bedrijfseconomische
boekhouding enerzijds en een analytische boekhouding anderzijds.

De bedrijfseconomische boekhouding wordt gevoerd op basis van de principes
van het dubbel boekhouden en heeft tot doel de financieel-economische
realiteit getrouw weer te geven.

De analytische boekhouding anderzijds moet toelaten om de
begrotingsopvolging en -rapportering permanent te kunnen garanderen.

./..

(I) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in
hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.B. 21 april 2007, ES 27 april 2007,
p. 22890) . De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van
een wettelijke , reglementaire of normatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien SJ
uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor.
(2) Decreet van 8 juli 2011, ES 5 augustus 20 II .
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2. Uitgebreide taken voor de bedrijfsrevisor in entiteiten van de Vlaamse
overheid binnen het single audit concept

Het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 2012 vertrouwt in
uitvoering van artikel 50, § 3 van het Rekendecreet aan de bedrijfsrevisor een
uitgebreide opdracht toe, bestaande uit de controle van de jaarrekening, de
ESR95 rapportering en de controle van de uitvoering van de begroting.

Nieuwe opdrachten worden aldus toevertrouwd aan ons beroep. Het Instituut
wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op:

het belang van deze nieuwe opdrachten. De bedrijfsrevisor wordt een
belangrijke schakel in het controleproces waaraan verscheidene openbare
begrotingen worden onderworpen;
de techniciteit van deze nieuwe opdrachten. Twee van de drie opdrachten
kunnen als nieuw worden gekwalificeerd wat hun inhoud zelf betreft en
veronderstellen een belangrijke investering, onder andere in opleiding,
van de confraters die ze wensen uit te voeren.

Deze uitgebreide opdrachten voor de bedrijfsrevisor impliceren een
heronderhandeling van diens erelonen in de entiteiten die reeds aan revisorale
controle onderworpen zijn.

Niet alleen wordt de opdracht van de bedrijfsrevisor in entiteiten van de
Vlaamse overheid op deze wijze op significante wijze uitgebreid, tevens
gebeurt dit in het kader van een nieuwe notie, namelijk het single audit
concept.

Het Rekendecreet gaat immers ook uit van het principe van de single audit.
Het single audit concept beoogt aan het bezwaar te beantwoorden dat de
Vlaamse entiteiten op dit ogenblik zouden zijn onderworpen aan te veel
verschillende en overlappende controlemechanismen. Het single audit concept
heeft tot doel inzonderheid tekortkomingen en overlappingen te vermijden en,
niettegenstaande een verminderde controlelast, toch een voldoende afdekking
van de controlerisico's te garanderen.

Ons beroep wenst een professionele en open samenwerking met de andere
controleactoren, zoals bijvoorbeeld het Rekenhof en de Interne Audit van de
Vlaamse Administratie (IAVA).

Gebeurlijke bedenkingen inzake ons beroepsgeheim zullen worden opgelost
middels een decretaal initiatief dat de samenwerking binnen het single audit
framework zal voorzien en een bijkomende uitzondering op het beroepsgeheim
van de bedrijfsrevisor.

Het Instituut buigt zich reeds over de technische aspecten, zoals bijvoorbeeld
de verslaggeving, verbonden aan deze opdracbten. JJ
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3. Hoogdringendheid

Het nieuwe Rekendecreet trad in werking op 1 januari 2012. Het eerste
betrokken begrotings- en boekjaar is dan ook het jaar 2012.

In functie van deze timing bevelen wij de confraters die thans mandaten
uitvoeren binnen entiteiten die geviseerd worden door het Rekendecreet aan
tijdig het impact van één en ander op de uitvoering van de controleopdracht te
evalueren.

4. Onmiddellijke mandaatmelding - a posteriori controle

Rekening houdende met het belang van de aan ons beroep toevertrouwde
opdracht enerzijds en de wens van het Instituut om op kwaliteitsvolle wijze bij
te dragen tot het single audit concept anderzijds , heeft de Raad van het
Instituut beslist om gebruik te maken van de bevoegdheid haar geboden door
artikel 32, § 1 juncto artikel 14, § 3, 30 van de wet van 22 juli 1953 om een
verplichte melding van elke opdracht van de bedrijfsrevisor in entiteiten van
de Vlaamse overheid in te voeren.

Alle door het Rekendecreet beoogde en lopende opdrachten dienen tegen
31 oktober 2012 bij het IBR te worden gemeld door middel van de software
voor de online melding die reeds van toepassing is voor
commissarismandaten.

De nieuwe opdrachten dienen binnen de maand volgend op de aanvaarding
van de opdracht te worden gemeld bij het IBR door middel van dezelfde
software.

Ofschoon één en ander nog nader dient te worden uitgewerkt, kan nu reeds
worden aangegeven dat voornoemde melding dient gepaard te gaan met het
overmaken van een verklaring op erewoord te beschikken over de vereiste
kennis alsook van het overzicht van de datum of data waarop overleg met de
andere single audit controleactoren heeft plaatsgehad. Deze verklaring op
erewoord en dit overzicht worden spontaan aan het Instituut overgemaakt
binnen de twee maanden na de aanvaarding van de opdracht.

De Commissie van Toezicht wordt belast met de a posteriori controle van
deze verklaring, van dit overzicht en van het gehanteerde controleprogramma,
waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan de vraag of het
programma de gehele scope van de controleopdracht afdekt en aansluit bij de
risicobeoordeling zoals uitgewerkt door de single audit controleactoren.
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5. Bestek

De opdrachten in het kader van het Rekendecreet zullen in het algemeen het
voorwerp uitmaken van openbare aanbestedingen.

Het ICCI zal het model van bestek aanpassen aan de specifieke kenmerken van
deze opdrachten en zal de bevoegde overheden aanbevelen om dit model te
gebruiken.

Met confraternele groeten,

Michel DEWOLF
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