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In Omzendbrief 2012/08 hebben wij uw aandacht gevraagd voor de uitbreiding
van de taken van de bedrijfsrevisor binnen entiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van het Rekendecreet en voor het single audit concept, in
toepassing waarvan deze taken dienen te worden uitgevoerd.

We hebben tevens gewezen op het belang en de techniciteit van deze opdrachten
en op het engagement vanwege het IBR tot concrete invulling, samen met de
andere controleactoren, van het single audit concept.

Inmiddels is het wettelijk kader gefinaliseerd, met als laatste stap het opheffen van
het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren ten aanzien van Rekenhof en lAVA in
het kader van controleopdrachten in uitvoering van het Rekendecreet.

In voornoemde omzendbrief werden drie maatregelen aangekondigd waarmee het
IBR concrete inhoud wil geven aan voornoemd engagement:

1. mandaatmelding;
2. verklaring op erewoord;
3. kennisgeving overlegmomenten met andere single audit controleactoren.

(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, 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 bedrijfsrevisor.
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De Raad houdt er aan enkele verduidelijking aan te brengen, alsook u te
herinneren aan enkele meldingen die dienen te worden uitgevoerd.

Onderstaande maatregelen gelden voor alle "full scope" controleopdrachten die
uitgevoerd worden binnen entiteiten die onder het toepassingsgebied van het
Rekendecreet vallen. Gelieve in bijlage de meest actuele lijst te vinden van de
bedoelde entiteiten.

1. Nieuwe mandaten

1 Meldingsplicht Binnen 1 maand volgend op aanvaarding van de
controleopdracht.

2 Verklaring op Per mandaat dient een verklaring op erewoord inzake
erewoord de vereiste kennis binnen 2 maanden volgend op de

aanvaarding aan het IBR worden overgemaakt.
3 Overleg met Kennisgeving zodra het overleg heeft plaats gehad.
andere single
audit
controleactoren

2. Bestaande mandaten

1 Meldingsplicht Enkel voor nieuwe mandaten aanvaard sinds de
verzendingsdatum van Omzendbrief 2012/08

2 Verklaring op Per mandaat dient een verklaring op erewoord inzake
erewoord de vereiste kennis tegen uiterlijk 28 februari 2013 aan

het IBR te worden overgemaakt.
3 Overleg met Kennisgeving van het overleg met de andere single
andere single audit controleactoren tegen uiterlijk 28 februari 2013.
audit
controleactoren

De Raad wenst er andermaal aan te herinneren dat het Rekendecreet en de
uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn vanafboekjaar 2012.

De Commissie Normen voor de beroepsuitoefening werkt thans een model van
commissarisverklaring uit dat zal aansluiten bij de diverse aspecten van het
toepasselijk wettelijk kader.

Met confratemele groeten,

die binnen het toepassingsgebied van Omzendbrief 2012/08
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Bijlage

Er zijn drie categorieën Vlaamse rechtspersonen die aan revisorale controle
onderworpen zijn (cf. art. 50, § en § 2 Rekendecreet):

(1) entiteiten met een raad van bestuur (2);

(2) entiteiten wiens jaarrekening moet worden gecertificeerd in het kader
van het Wetboek van vennootschappen door een commissaris (3) of als een
beëdigde bedrijfsrevisor werd aangesteld door een organiek decreet of een
oprichtingsdecreet ; en

(3) entiteiten die worden ondergebracht onder de sectorale code 13.12,
rubriek 'deelstaatoverheid' van het Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad
van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en
regionale rekeningen in de gemeenschap (4).

al D, lij,t al,' """ 67-tal VI""mse rechtspersonen di, behoren tot deze categorie i, v,nnD
artikel 4, § 1, 2° van het Rekendecreet. Van de daar opgesomde rechtspersonen (Intern
verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, Extern verzelfstandigde
agentschappen naar publiek recht , Vlaamse openbare instellingen van het type A, Vlaamse
openbare instellingen van het type B, Vlaamse openbare instellingen sui generis , Eigen
Vermogens en Strategische adviesraden) hebben de volgende geen raad van bestuur: Intern
verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en Vlaamse openbare instellingen van
het type A. Bij deze Vlaamse rechtspersonen kan een bedrijfsrevisor worden aangesteld, maar er
bestaat geen verplichting. Alle overige hebben een raad van bestuur of wettelijk bepaald een
analoog bestuursorgaan, zoals beheerscomité enz., zodat zij wel verplicht zijn om een
bedrijfsrevisor aan te stellen.
(3) Deze entiteiten zijn: De Scheepvaart, VMSW, VLM, VVM-De Lijn , Waterwegen en
Zeekanaal, VMW , VITO en VRT.
(4) Het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) maakt voor de afbakening van de
overheidssector gebruik van de lijst van "de eenheden van de publieke sector" , jaarlijks
opgesteld en aangepast door het INR. Deze lijst met een 72-tal rechtspersonen, waarvan de
meeste recente stand van zaken op 30 september 2012 is, wordt door de Nationale Bank van
België (NBB) gepubliceerd op zijn website :
http://www.nbb.be/doc/dq/CIS/n/S1312_TOC_31 .htm

http://www.nbb.be/doc/dq/CIS/n/S1312_TOC_31.htm

