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Geachte Confrater, 
 

Betreft:  Vlaams Rekendecreet – uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit 
die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een 
aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger 
onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap  

1. Context 
 

Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering, drie jaar na het besluit van           
7 september 2012 inzake controle en single audit2,  op voorstel van de Vlaamse 
minister van Onderwijs en van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en 
Energie het uitvoeringsbesluit controle en single audit goed die van toepassing is 
op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde 
instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap3. 
 
Dit besluit geeft uitvoering aan het Vlaams Rekendecreet 4, 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 in dit uitvoeringbesluit verstaan: 
 
- de regeringscommissarissen bij de universiteiten, hogescholen en de andere 

ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs; 

                                                                         
1 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. 
3 BS 12 november 2015. 
4 Decreet van 8 juli 2011, BS 5 augustus 2011. Cf. IBR-Omzendbrieven 2012/08  en 2012/10. 
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- de afgevaardigde van Financiën bij iedere universiteit, benoemd onder de 
inspecteurs van Financiën die geaccrediteerd zijn bij de Vlaamse 
Gemeenschap; 

- de bedrijfsrevisoren; 
- het departement Financiën en Begroting; 

 
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. 

 
 

2. Referentiekaders voor de opdracht van de bedrijfsrevisor in 
universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve 
geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse 
Gemeenschap binnen het single audit concept  
 

In uitvoering van artikel 50, § 3 van het Rekendecreet formuleert artikel 7 van dit 
uitvoeringsbesluit een uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor in Vlaamse 
entiteiten. In concreto bevat deze twee luiken: 

 
Het eerste luik betreft de klassieke controle van de financiële overzichten 
overeenkomstig de Clarified  ISA’s 200 tot 7205. 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. 
 
Specifiek voor de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve 
geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs vermeldt het revisoraal verslag: 
 
- voor de universiteiten: de aanduiding dat de rekeningen in overeenstemming 

zijn met het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2007 
betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de 
controle voor de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap;  

- voor de hogescholen: de aanduiding dat de rekeningen in overeenstemming 
zijn met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 
betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het 
rekeningenstelsel voor de hogescholen; en 

- voor de andere ambtshalve geregistreerde instellingen: een aanduiding dat de 
rekeningen in overeenstemming zijn met de bepalingen hieromtrent in de 
beheersovereenkomst. 

 

                                                                         
5 Cf. IBR, Norm inzake de toepassing van de ISA’s in België, 22 april 2010, p. 5, nr. 4.  
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Het tweede 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.  
 
Het referentiekader voor dit luik is Clarified ISA 8007, aangezien deze ISA 
speciale overwegingen behandelt bij een controle van financiële overzichten die 
zijn opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden (8). 
De financiële overzichten in casu zijn opgesteld in toepassing van de ESR 2010-
regel, die inderdaad kan worden gezien als een stelsel voor bijzondere 
doeleinden9. Deze statistische grondslagen van ESR 2010 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 10.  
 
In tegenstelling tot de revisorale opdracht in andere Vlaamse rechtspersonen is het 
opstellen van een verslag over de uitvoering van de begroting niet van toepassing 
op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde 
instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Naast andere aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen formuleert de 
bedrijfsrevisor in de managementletter vastgestelde inefficiënties en inbreuken op 
andere regelgeving die financiële gevolgen voor de instelling met zich mee 
hebben gebracht of zouden kunnen brengen. Deze managementletter maakt 
integraal deel uit van het permanent dossier. 
 
Bijgevolg zal de bedrijfsrevisor van deze Vlaamse entiteiten voor elk van deze 
twee luiken noodzakelijkerwijze, gezien de uiteenlopende referentiekaders, een 
afzonderlijke controleverklaring afleveren, zodanig dat de opdracht van de 
bedrijfsrevisor in deze Vlaamse entiteiten telkens twee afzonderlijke 
controleverslagen zal impliceren. 
 
 
 
 

                                                                         
 6 Europees Systeem van Rekeningen 2010.  
7 Internationale controlestandaard 800: “Speciale overwegingen –Controles van financiële 
overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden”. 
8 Clarified ISA 800, § 1. 
9 K. VAN CAUTER (NBB), “Opmaak van de overheidsrekeningen in België”, PowerPoint-
presentatie 11 juni 2012, Seminarie ICCI “Bespreking van de ESR95 normen en aansluiting met 
boekhoudkundige gegevens”, 2012, p. 5; in dezelfde zin F. VAN SCHAIK en L. HAAKMAN, “ESR 
en IPSAS: Harmonisering van financiële verslaggeving door overheden”, MAB, 2012, n° 4, p. 
116-122. 
10 F. VAN SCHAIK en L. HAAKMAN, “ESR en IPSAS: Harmonisering van financiële verslaggeving 
door overheden”, MAB, 2012, n° 4, p. 120. 
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3. Timing

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016. Het eerste betrokken boekjaar is 
het jaar 2015. 

De bedrijfsrevisor belast met de financiële controle van universiteiten, 
hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor 
hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap conformeert zich met de op 
30 oktober 2015 gesloten Afspraken over single audit:  audit rekeningen 2015 
Vlaamse overheid. 

Met confraternele groeten, 

Daniel KROES 
Voorzitter 
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