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1. Context

Vlaams Rekendecreet - referentiekader voor de controle van
het aangepaste karakter en de werking van de administratieve
en boekhoudkundige organisatie, geri cht op de productie van
financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen
over vastgestelde tekortkomingen inzake
organisatiebeheersing in een "management letter"
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In Omzendbrief 2012/1 0 hebben wij gesteld dat artikel 9 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit (BS
13 novemb er 2012) in uitvoering van artikel 50, § 3 van het Rekendecreet (2), een
uitgebreide opdracht voor de bedrijfsrevisoren in Vlaamse entiteiten formuleert,
die in concreto drie luiken bevat.

Bij de uiteenzetting van het eerste luik werd duidelijk dat de bedrij fsrevisoren in
Vlaamse entiteiten eveneens het aangepaste karakter en de werking van de
administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van
financiële rapportering controleren (3) en aanbevelingen over vastgestelde
tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in een "management letter"
formuleren (4) .

( I) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in
hoofde van de bedrijfs revisoren (Verslag aan de Koning bij K.S. 21 april 2007, OS 27 april 2007,
p. 22890) . De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van
een wettelijke, reglementaire of normarieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortv loeien
uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor.
(2) Decreet van 8 juli 20t I houdende regelin g van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (SS 5 augustus
2011) .
(3) Cf art. 9, § 1,2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle
en single audit.
(4) Cf art. 9, § 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende control e
en single aud it.
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De vraag rijst welk referentiekader de bedrijfsrevisoren m Vlaamse entiteiten
dienen te hanteren in deze context.

2. Principe en besluit

In samenspraak met de andere controleactoren van het single audit concept, is de
Raad van het Instituut van oordeel dat de bedrijfsrevisoren de 'Leidraad Interne
Controle/Organisatiebeheersing' dienen te hanteren als gepast referentiekader
voor de controle van het aangepaste karakter en de werking van de
administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van
financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde
tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in een "management letter"
formuleren.

De meest recente versie van de ' Leidraad Interne Controle /
Organisatiebeheersing' (januari 2008), is integraal raadpleegbaar op de volgende
website:
http://www.bestuurszaken.be/sitesidefault/fileslLeidraad%20interne%20controle .
pQf

Voornoemde ' Leidraad Interne Controle / Organisatiebeheersing' werd opgesteld
door de werkgroep "verfijning leidraad interne controle" op basis van de leidraad
van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (lAVA). De departementen
Bestuurszaken, Financiën en Begroting, Interne Audit van de Vlaamse
Administratie, het Rekenho f, Inspectie van Financiën en vertegenwoordigers van
de verzelfstandigde agentschappen en departementen werkten hieraan mee.

Met confratemeIe groeten,

Daniel KROES

Voorzitter

2

http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/Leidraad%20interne%20controle.pdf

