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1. Context

In uitvoering van artikel 50, § 3 van het Rekendecreet formuleert artikel 9 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende
controle en single audit (2) een uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor in
Vlaamse entiteiten. In concreto bevat deze drie luiken:

1) de klassieke controle van de financiële overzichten (art. 9, § 4);
2) een verklaring waarin een oordeel wordt gegeven of de uitvoering van

de begroting en de aansluiting van de uitvoering van de begroting bij
de jaarrekening, correct zijn opgesteld (art. 9, § 5);

3) een specifieke certificering van de jaarlijkse ESR-rapportering (art. 9,
§ 6).

De vraag rijst welk boekhoudregels de bedrijfsrevisoren in Vlaamse entiteiten
dienen te hanteren in deze context.

(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.
(2) BS 13 november 2012; Cf IBR-Omzendbrief 2012/10 van 13 november 2012.
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2. Principe en besluit

In uitvoering van artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van
14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse
rechtspersonen'i", werd een "Handleiding over de Boekhoudregels"
uitgewerkt dat de volgende informatie bevat:

de toepasselijke waarderingsregels;
de toepasselijke aanrekenregels;
de rapporteringssjablonen;
het economische rekeningstelsel; en
de ESR-c1assificatie en de aansluiting tussen ESR-c1assificatie en
economisch rekeningstelsel.

Van de bedrijfsrevisor wordt verwacht dat hij in het kader van zijn opdracht
controleert dat enerzijds de waarderings- en aanrekenregels
(bedrijfseconomisch en ESR95) vervat in de Handleiding over de
Boekhoudregels worden nageleefd en toegepast, en dat anderzijds de
organisatie beschikt over de aangepaste organisatie om deze regels met goed
gevolg na te leven. Hij dient toe te zien op een uniforme toepassing van deze
regels. Uniforme toepassing is immers een absolute voorwaarde om deze
gegevens op een zinvolle en kwalitatieve wijze te consolideren.

Afwijkingen op de waarderingsregels zoals vastgelegd in de Handleiding zijn
mogelijk mits voorafgaandelijke formele goedkeuring ervan door de Vlaamse
Minister van Financiën en Begroting. De aanvraag daarvoor moet door de
Vlaamse entiteit aan de afdeling Jaarrekening en Certifiëring van het
departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid worden
gericht.

Met het oog op een uniforme toepassing van de boekhoudregels werd in
september 2012 in de schoot van het Instituut de werkgroep rapportering ESR
95-2010 en verfijning Handleiding van de Boekhoudregels opgericht.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Rekenhof, het Instituut
van de Nationale Rekeningen, het departement Financiën en Begroting, IVA
Centrale Accounting (thans geïntegreerd in het departement Financiën en
Begroting) en het Instituut (leden van de Commissie Publiek Sector).

De werkgroep beoogt een gemeenschappelijke interpretatie van de boekhoud
en ESR-normen door middel van adviezen.

(3) Art. 11 van dit Besluit stelt het volgende: "De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de
begrotingen, stelt een handleiding op met een toelichting bi; de boekhoudregels met het oog op de
unifómle toepassing ervan. Die handleiding en de aanpassingen eraan worden meegedeeld aan de
Vlaamse Regering.".
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De adviezen van de werkgroep worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
stuurgroep single audit en periodiek ter mededeling aan de Vlaamse Regering
overgemaakt. Na deze mededeling worden ze verwerkt in de Handleiding.

In samenspraak met de andere controleactoren van het single audit concept,
geldt de Handleiding over de Boekhoudregels als referentiekader voor de in
Vlaamse entiteiten toe te passen boekhoudregels. De commissarisverklaringen
voorzien in het Rekendecreet verwijzen trouwens expliciet naar voormeld
boekhoudkundig referentiekader.

Via de beveiligde sectie van de website van het Instituut hebben de
bedrijfsrevisoren toegang tot deze Handleiding: https://accountingmanual.ibr
ire.be/.

Met confratemeIe groeten,

Daniel KROES

Voorzitter
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