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In het licht van het concept single audit in de Vlaamse overheid rijst de vraag
hoe dit concept zich verhoudt tot:

het steunen door de aangestelde bedrijfsrevisor op de werkzaamheden van
de andere controleactoren ; en
het beroepsgehe im van de aangestelde bedrijfsrevisor.

Onderhavige omzendbrief heeft enkel betrekking op het Vlaams Rekendecreet
aangezien er momenteel geen analoog wettelijk dispositief bestaat voor de
andere gewesten of gemeenschappen.

2. Principes en besluiten

2.1. Steunen op de werkzaamheden van de andere controleactoren

Het Vlaamse decreet van 8 juli 20 I l houdende regeling van de begroting, de
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending
ervan, en de controle door het Rekenhof (Z) (hierna Vlaams Rekendecreet) legt

(I ) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in
hoofde van de bedrij fsrevisoren (Vers lag 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 wettel ijke, reglementaire of nonnatieve verpl ichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloe ien
uit de deontologie van het beroep van bedrij fsrevisor.
(2) BS 5 augustus 20 11.
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in haar artikel 67 de juridi sche grondslag van het concept single audit in de
Vlaamse overheid. Met dit artikel 67 organiseert de Vlaamse Regering de
samenwerking tussen de centrale en decentrale auditdiensten, alsook deze met
de door haar of door een entiteit als vermeld in artikel 63, aangestelde
personen of organisaties die belast zijn met toezicht, controle of audit.
Daarnaast regelt voormeld artikel ook de uitwisseling van controleresultaten,
zowel onderling tussen de voormelde partijen als met het Rekenhof.

Met haar besluit van 7 september 2012 preciseert de Vlaamse Regering hoe
de begrippen controle en single audit (3 zoals voorzien in het voornoemde
artikel 67 moeten ingevuld worden. In het artikel 4 lezen we:

" (. ..)
De controleactoren evalueren het door de entiteit geïnstalleerde

risicomanagement. Ze volgen in over/eg met het Rekenhof de risicoanalyse
van de entiteit op en vullen de risicoanalyse aan.
De controleactoren stemmen hun auditaanpak op elkaar aUn overleg met het

Rekenhof
Behalve in uitzonderlijke omstandigheden die een dringende audit

noodzakelijk maken, stemmen de betrokken controleactoren de jaarplann ing
van de geplande controlewerkzaamheden op elkaar en op het Rekenhofa f De
contro /eactoren lichten de entiteit tijdig in over de aanvang van een in de
jaarplanning opgenomen controle. Bij belangrijke verschuivingen worden ook
de andere controleactoren, alsook het Rekenhof tijdig op de hoogte gebracht.

De contro leactoren maken maximaal gebru ik van de resultaten van de audit
en controlewerkzaamheden die al door de andere controleactoren en het
Rekenhof zijn uitgevoerd. Om dat te realiseren, stellen de controleactoren de
resultaten van hun audit ter beschikking aan de andere betrokken
controleactoren en aan het Rekenhof

Het derde, vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing op de controles,
uitgevoerd in het kader van artikelen 33, 35, § 1, en artikelen 48 en 49, van het
rekendecreet en met inachtneming van artikelen 5 en 6 van dit besluit. H.

In de toelichting van het artikel 67 van het ontwerp van het Vlaams
Rekendecreet (4) wordt uitdrukkelijk verwezen naar het concept single audit
zoals dit voorkomt in het verslag van het Rekenhof over de
rondetafelconferentie van controleactoren en gecontroleerden in de Vlaamse
Gemeenschap (5) :

"Single audit is één enkel auditmodel voor de Vlaamse overheid, waarbij elk
controleniveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel de last voor de
gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar
zonder de ona fhankeli jkheid van de betrokke n auditorganen te ondergraven."

(3) BS 13 november 2012.
(') Pari. SI. VI. Parl. 2010-2011, nr. 842-1,p. 34.
(S) ParI. SI. VI. ParI. 2008-09, nr. 37· B/I .
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Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Rekenhof en het agentschap Interne
Audit van de Vlaamse administratie hebben op 26 januari 201 I een
afsprakennota ondertekend inzake de financiële audit in de Vlaamse overheid,
met als opzet te "streven naar een maximale afs temming en complementariteit
van hun auditwerkzaamheden, met respect voor ieders autonomie. regelgeving
en specifieke \·erantwoordelijkheden. Hiermee beogen zij dubbel werk te
vermijden, de controlelast voor de geauditeerde entiteiten van de Vlaamse
overheid te verminderen en de kostenefficiëntie van hun audits te verhogen"
(6)

Hel is de bedoeling dat de controleactoren maximaal gebruik dienen te maken
van de resultaten van de audit- en controlewerkzaamheden die al door de
andere controleactoren en het Rekenhof zijn uitgevoerd.

De Raad van het Instituut is daarbij van oordeel dat het uiteindelijk steeds aan
iedere controleactor apart toekomt om uit te maken of hij al dan niet steunt op
de werkzaamheden van een andere controleactor.

Dit laat toe dat zowel de onafhankelijkheid als de specifieke
verantwoordelijkheden van elkeen van de betrokken controleactoren het best
wordt gewaarborgd.

2.2. Beroepsgeheim

Het Vlaams decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen
betreffende financiën en begroting (7) voorziet in het artikel 16, 2° in een
wijziging van het artikel 50 van het Rekendecreet.

Daarbij wordt, in het kader van het concept single audit in de Vlaamse
overheid, een specifieke uitzondering gecreëerd op de regels van het
beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor:

"21J. Buiten de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht waarin artikel 79
van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van
bedrijfsrevisor voorziet, geldt deze plicht tevens niet voor:

a) de informatie-uitwisseling over de auditstrategie en -planning, de
monitoring en risicoanalyse, de controle en rapportering en de
controlemethodieken door de bedrijfsrevisor aan het Rekenhof en het
agentschap 1nterne Audit van de Vlaamse administratie inzake entiteiten van
de Vlaamse overheid die zij gemeenschappelijk hebben als controledomein;

(6) REKENHOF, lAVA, IBR, Afsp rakennota inzake fi nanciële audit in de Vlaamse overheid, 26 januari
2011 , p. 2; Cf IBR, Omzendbrief 20/1/2 "Af sprakennoto inzake financiële audit in de Vlaamse
overheid" .
(7) BS26 november 2012.
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b) de overdracht aan het Rekenhof en het agentschap Interne Audit van de
Vlaamse administratie van informatie uit werkdocum enten van de
bedrijftrevisor inzake entiteiten van de Vlaamse overheid die zij
gemeenschappelijk hebben als controledomein. "

De Raad van het Instituut bevestigt dat het tot de plicht van de bedrijfsrevisor
behoort om met de andere controleactoren te communiceren omtrent deze
aangelegenheden waarvoor een specfieke uitzondering op het beroepsgeheim
werd geregeld door het Vlaams decreet.

Met zulke communicatie komt de bedrijfsrevisor tegemoet aan de wettelijke
vereisten van het voormelde artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 september 2012 betreffende controle en single audit.

Met confratemeie groeten,

Michel E WOLF

)
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