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Betreft: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
regering van 7 september 2012 inzake controle en single audit
referentieknders van uitgebreide opdracbt van de bedrijfsrevisor
timing 

1. Context 

Op 7 september 2012 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit controle en 
single audit (2), na advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de 
Raad van State, definitief goed. 

Dit besluit geeft uitvoering aan het Vlaams Rekendecreet (3), en beoogt zowel het 
verder optimaliseren van het risicomanagement binnen elke entiteit van de Vlaamse 
overheid als het stroomlijnen van de controlewerkzaamheden die door de 
controleactoren worden uitgevoerd. 

Onder controleactoren wordt verstaan: 

Interne Audit Vlaamse Administratie; 
Interne auditfuncties van de Vlaamse rechtspersonen; 
IV A Centrale Accounting; 
Inspectie van Financiën (voor bijzondere audits en auditwerkzaamheden in het 
kader van Europese structuurfondsen); en 
Bedrijfsrevisoren. 

Het uitvoeringsbesluit vereist dat de controleactoren het Rekenhof nauw zouden 
betrekken bij de controlewerkzaamheden en rekening houden met de 
auditverplichtingen die Europa aan haar lidstaten oplegt in het kader van de financiële 
rapportering van de overheden. 

111 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, BS 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 uit de deontologie van het beroep van bedtijfsrevisor. 
121 BS 13 november 2012. 
131 Decreet van 8 juli 2011, BS 5 augustus 2011. Cf IBR-Omzendbrief 2012/08 van 17 juli 2012 - Vlaams 
Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren. 
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2. Referentiekaders voor de opdracht van de bedrijfsrevisor in entiteiten van 
de Vlaamse overheid binnen het single audit concept 

In uitvoering van artikel 50, § 3 van het Rekendecreet formuleert artikel 9 van het 
uitvoeringsbesluit een uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor in Vlaamse 
entiteiten. In concreto bevat deze drie luiken: 

Het eerste luik betreft de klassieke controle van de financiële overzichten. De 
bedrijfsrevisor certificeert (1) het getrouw beeld van de jaarrekening die door de 
entiteit aan de Vlaamse regering bij toepassing van het Rekendecreet moet worden 
overgezonden en (2) het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie gericht op de productie van financiële rapportering. 

Hoewel op heden de Algemene Controlenormen nog het vigerend referentiekader 
vormen voor dit eerste luik, kunnen de Ciarifled Internationale Controlestandaarden 
( Ciarifled ISA's) in de reeksen 200 tot 720 als inspiratiebron fungeren. De Ciarifled 
ISA's zullen in België in ieder geval van toepassing worden op de controle van 
financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie van 
alle entiteiten met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014 (4)_ 

In het tweede luik dient de bedrijfsrevisor van Vlaamse entiteiten een verklaring op te 
stellen waarin hij zijn oordeel geeft of (1) de uitvoering van de begroting en (2) de 
aansluiting van de uitvoering van de begroting bij de jaarrekening, correct zijn 
opgesteld. 

Het betreft hier een camp/ianee audit (legaliteitsaudit, rechtmatigheidscontrole) 
waarvan het natuurlijk referentiekader International Standards of Supreme Audit 
Institutions (ISSAI) 4200 (S) is die door de internationale organisatie van rekenkamers 
(INTOSAI), zijn vastgelegd. 

Het derde luik impliceert een specifieke certificering van de jaarlijkse ESR (6)

rapportering die gedaan wordt door de Vlaamse entiteiten. De bedrijfsrevisor 
vermeldt in zijn verslag dat (1) de rapportering al dan niet werd opgesteld in 
overeenstemming met de ESR-regels en (2) de aansluiting tussen de rekeningen en de 
ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze werd toegepast 

(<) Cf IBR, Norm inzake de toepassing van de !SA 's in België, 22 april20 I 0, p. 5, nr. 4. 
Merk op deze verplichting reeds ingaat per 15 december 2012 voor de genoteerde vennootschappen in de zin van 
artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, de kredietinstellingen in de zin van artikel I van de wet van 22 maart 
1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en verzekeringsondememingen in de zin van artikel 2 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondememingen. {} 
(S) The International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI, 4200 Camp/ianee Audit Guide/ines: Camp/ianee 
Audit Related to the Audit ofFinancial Statements, INTOSAI. http://www.intosai.org 
(
6

) Europees Systeem van Rekeningen 1995. 

2 



Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
lnstitut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut- lnstitut royal 

Het referentiekader voor dit luik is Ciarifled ISA 800 (?) , aangezien deze ISA speciale 
overwegingen behandelt bij een controle van financiële overzichten die zijn opgesteld 
in overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden (&l_ De fmanciële 
overzichten in casu zijn opgesteld in toepassing van de ESR 95-regel, die inderdaad 
kan worden gezien als een stelsel voor bijzondere doeleinden <9>. Deze statistische 
grondslagen van ESR 95 beogen een coherent raamwerk te vormen voor macro
economische analyses en dienen dus niet om verantwoording af te leggen en om 
hierop besluitvorming te baseren (JOl_ 

Bijgevolg zal de bedrijfsrevisor van de Vlaamse entiteiten voor elk van deze drie 
luiken noodzakelijkerwijze, gezien de uiteenlopende referentiekaders, een 
afzonderlijke controleverklaring afleveren, zodanig dat de opdracht van de 
bedrijfsrevisor en de Vlaamse entiteiten telkens drie afzonderlijke controleverslagen 
zal impliceren. 

3. Timing 

Het Rekendecreet trad in werking op 1 januari 2012. Het eerste betrokken begrotings
en boekjaar is dan ook hetjaar 2012. 

Behoudens andersluidende bepaling zullen de bedrijfsrevisoren deze uitgebreide 
opdrachten reeds voor hetbegrotings-en boekjaar 2012 dienen uit te voeren. 

Er dient in ogenschouw te worden genomen dat de verslaggeving door de 
bedrijfsrevisor samen met de gecertificeerde jaarrekening van de gecontroleerde 
entiteiten van de Vlaamse overheid uiterlijk op 21 april volgend op het boekjaar 
waarop het betrekking heeft (in casu 21 april 2013) dienen te worden bezorgd aan de 
Vlaamse Regering en het Rekenhof<''>. 

4. Omzendbrief 2012/08 

Onze omzendbrief 2012/08 van 17 juli 2012 - Vlaams Rekendecreet- uitbreiding van 
de taken van bedrijfsrevisoren blijft voor het overige geldig. Voor uw gemak voeg ik 
het toe als bijlage. 

Met confratemele groeten, 

659--~f 
l\Michel DE WOLF 

l 

171 Internationale controlestandaard 800: "Speciale overwegingen ---(;ontroles van financiële overzichten die zijn 
opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden". 
181 Ciarifled !SA 800, § I. 
191 K. VAN CAUTER (NBB), "Opmaak van de overheidsrekeningen in België", PowerPoint-presentatie 11 juni 2012, 
Seminarie !CC! "Bespreking van de ESR95 normen en aansluiting met boekhoudkundige gegevens", 2012, p. 5; in 
dezelfde zin F. VAN SCHAlK en L. HAAKMAN, "ESR en IPSAS: Harmonisering van financiële verslaggeving door 
overheden", MAB, 2012, n° 4, p. 116-122. 
1101 F. VAN SCHAlK en L. HAAKMAN, " ESR en IPSAS: Harmonisering van financiële verslaggeving door overheden", 
MAB, 2012, no 4, p. 120. 
011 Art. 50, §I in fine Rekendecreet 
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