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BIJLAGE 1
De lijst van Vlaamse rechtspersonen en entiteiten
Diensten met Afzonderlijk Beheer

1. Audit Vlaanderen
2. Catering en Schoonmaak
3. Digitale Drukkerij
4. Informatie Vlaanderen (ICTI
5. Overheidspersoneel
6. Veiling Emissierechten
7. Fonds Microfinanciering
8. Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs
9. Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de
Welzijnssector (CICOVl
10. Landcommanderij Alden Biesen
ll. Kasteeldomein van Gaasbeek
12. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKAl
13. Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
14. Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud
(MINAFONDS)
15. Loodswezen
16. Luchthaven Antwerpen
17. Luchthaven Oostende
18. Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)
19. Vloot
20. Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen
21. Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale
Huisvesting
22. Grondfonds
23. Herstelfonds

24. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOEl

Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Intern Verzelfstandigde
Agentschappen met rechtspersoonlijkheid UVA rp)

1. Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie (BLOSO)
2. Fonds Jongerenwelzijn (FJW)
3. Kind en Gezin (K&Gl
4. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
5. Toerisme Vlaanderen (TVU
6. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
7. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
8. Vlaams Toekomstfonds ITKF)
9. Vlaams Zorgfonds (VZHZF)
10. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie VOi A
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11. Financieringsfonds voor Schuldafbouw en
12. Financieringsinstrument voor de Vlaamse

Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEUl
Visserij- en Aquacultuursector (FIVAl

13. Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
14. Fonds voor Flankerend Economisch Beleid Hermesfonds (Hermesl
15. Garantiefonds voor Huisvesting
16. Grindfonds
17. Pendelfonds
18. Rubiconfonds
19. Topstukkenfonds
20. Vlaams Brusselfonds (VBFl
21. Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLDl
22. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIFl
23. Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams- Brabant
(VLABINVEST)

Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde
Agentschappen (EVA)

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIVl
2. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOnl
3. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWTl
4. De Scheepvaart NV
5. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEU
6. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ REKEM)
7. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders lnvestment
and Trade - F.1.T.l
8. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRAl
9. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
10. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
11. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSWl
12. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREGl
13. Vlaamse Regulator voor de Media (VRMl
14. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM-De Lijn)
15. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Zl
16. Agentschap Plantentuin Meise
17. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
18. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende
1.

Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B

19. De Watergroep (VMW)
20. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT)
Strategische Adviesraden (SAR)

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraadl
22. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
23. Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiVl
24. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SAROl
25. Strategische Adviesraad voor Cultuur. Jeugd. Sport en Media (SAR CJSMl
26. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALVl
27. Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABESTl
28. Vlaamse Onderwijsraad IVlorl
29. Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (SAR VRWll
30. Vlaamse Woonraad (SAR Wonen)

21.
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Eigen Vermogen (EV)

31. Flanders Hydraulics (EV FHI
32. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVOI
33. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBOI
34. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANBI
Sui Generis

35. Gemeenschapsonderwijs (GO!l
36. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTLI
37. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFLI
38. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT>
39. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVABI
Vzw's

40. Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap
41. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleval vzw
42. Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILTl
EVA van privaatrecht (vzw>

43. De Rand vzw
44. Muntpunt
45. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZI
46. IBBT (iMindsl
47. EPON
48. De Singel vzw
49. Beheerscommissie Kunstcampus
50. Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HKAI vzw
51. Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen
52. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAFI
53. Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
54. Vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra
55. Fonds voor scheepsjongens
56. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
EVA van privaatrecht (private stichting)

57. Agentschap Toegankelijk Vlaanderen
58. Agentschap Integratie en Inburgering
EVA van privaatrecht (NV)

59. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV nvl
60. Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM NVI
61. Vlaams Energiebedrijf NV
62. Vlaamse Havens NV
EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut>
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63. Herculesstichting (Hercules)
64. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWOI
Strategisch onderzoekscentrum (NVI
65_ Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO)
Strategisch onderzoekscentrum (vzw)

66. Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie !VIBI

Nv
67. Diestsepoort nv
68. LAK lnvest nv
69. Waarborgbeheer nv
70. Gigarant nv
71. PMV re Vinci nv
72. Biotechfonds Vlaanderen nv
73. Nautinvest Vlaanderen
74. Mijnschade en Benaming Limburgs Mijngebied
75. ARKimedes Management nv
76. ARKimedes Fonds I
77. ARKimedes Fonds Il nv
78. Novovil nv
79_ Novagora nv
80. PMV Beheer nv
81. Mijnen nv
82. ADV NV (algemene diensten vennootschap)
83. LRM Beheer
84. KMOFIN
85. KMOFIN 2
86. Site-Ontwikkeling Vlaanderen
87. HWP
88. Greenville
89. Brustem Industriepark
90. Sustainable Energy Ventures
91. Participatiefonds Vlaanderen
92. iVenture
93. School lnvest
94. UP 36 lnvest
95. Vlaamse Milieuholding nv (VMH nvl
96. Lijninvest
97. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAMI nv
98. Tunnel Liefkenshoek
99. Via lnvest Vlaanderen nv
100. Wandelaar lnvest
101. Site Kanaal
102. Domus Flandria
103. Vlaamse Erfgoedkluis

Commanditaire vennootschappen op aandelen
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104. PMV-TINA Comm. VA
105. Vlaams Innovatiefonds Vinnof Comm. VA
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

106. Vlaams woningfonds van de grote gezinnen
Onderlinge verzekeringsvereniging

107. Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel
van de nv publiek recht VRT IPFOS VRT) - Onderlinge verzekeringsvereniging
Stichting van openbaar nut

108. Stichting Vlaamse Schoolsport
Publieke rechtspersonen sui generis

109. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België IKAGBl
Universiteiten en hogescholen

110. Katholieke Universiteit Leuven IKULeuvenl
111. Universiteit Gent IUGentl
112. Vrije Universiteit Brussel (VUB)
113. Universiteit Antwerpen IUAl
114. Universiteit Hasselt IUHasseltl
115. Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel
116. Evangelische Theologische faculteit
117. Instituut voor Tropische Geneeskunde
118. Thomas More Mechelen - Antwerpen
119. Thomas More Kempen
120. Katholieke Hogeschool Vives Noord
121. LUCA School of Arts
122. Katholieke Hogeschool Vives Zuid
123. Hogeschool West-Vlaanderen
124. Katholieke Hogeschool Leuven
125. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
126. Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen
127. Katholieke Hogeschool Limburg
128. Hogeschool Gent
129. Hogeschool PXL
130. Artevelde Hogeschool
131. Erasmus Hogeschool Brussel
132. Odisee
133. Groep T - Internationale Hogeschool Leuven
134. Hogere Zeevaartschool
Erkende kredietmaatschappijen

135. Mijn Huis
136. Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet)
137. Onesto Kredietmaatschappij
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BIJLAGE 2

Allocatie van materialiteit Vlaamse
overheid naar significante
entiteiten
Significante entiteiten binnen consolidatie

categorie

materialiteit tin ·ooo
euro!

Agentschap voor onderwijsdiensten
Departement WVG

ministerie
ministerie

55.000

Zorg en gezondheid

ministerie

36.000

Departement WSE

ministerie

32.000

Agentschap voor binnenlands bestuur

ministerie

31.000

Agentschap hoger onderwijs. volwassenenonderwijs en studietoelagen

ministerie

27.000

38.000

Departement FB
Vlaams agentschap voor personen met een handicap

ministerie

27.000

rechtspersoon

23.000

Vlaamse vervoersmaatschappij - de Lijn

rechtspersoon

21.000

Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

rechtspersoon

17.000

Kind & Gezin

rechtspersoon

16.000

Vlaams infrastructuurfonds (VIF)

DAB

15.000

Agentschap wonen Vlaanderen

ministerie

15.000

ministerie

14.000

Departement CJSM
Vlaamse radio- en televisieomroep

rechtspersoon

13.000

Fonds jongerenwelzijn

rechtspersoon

12.000

Agentschap voor innovatie door wetenschap en innovatie

rechtspersoon

11.000

Departement MOW

ministerie

10.000

Departement EWI

ministerie

10.000

DAB

10.000

Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur
(Minafonds)
Agentschap wegen en verkeer

ministerie

10.000

Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs

rechtspersoon

9.000

Waterwegen en zeekanaal nv

rechtspersoon

9.000

Fonds voor wetenschappelijk onderzoek

rechtspersoon

9.000

Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden

rechtspersoon

9.000

Fonds voor het flankerend economisch beleid

rechtspersoon

8.000

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
(FFEU)
Het facilitair bedrijf

rechtspersoon

7.000

ministerie

7.000

Vlaams agentschap ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling. de
sport en de openluchtrecreatie

rechtspersoon

7.000

Vlaamse milieumaatschappij

rechtspersoon

7.000

Vlaamse landmaatschappij

rechtspersoon

7.000

Departement OV

ministerie
rechtspersoon
rechtspersoon
ministerie

6.000

Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek
De scheepvaart nv
Vlaams instituut voor het onroerend erfgoed

6.000
6.000
6.000
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Significante entiteiten buiten consol1dat1e

categorie

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuvenl

universiteit

18.000

Universiteit Gent (UGentl

universiteit

16.000

Vlaamse maatschappij voor watervoorziening - Watergroep (S 11.001)

rechtspersoon

16.000

Universitair ziekenhuis Gent 1511.001)

rechtspersoon

15.000

Vlaams zorgfonds IS 13.14)

rechtspersoon

12.000

materialiteit l1n ·ooo euro)

universiteit

10.000

Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen IS 13.12)

rechtspersoon

Vrije Universiteit Brussel IVUBl

rechtspersoon

10.000
10.000

Vlaams Woningfonds -(S 13.12) M

Universiteit Antwerpen (UA)

rechtspersoon

7.000

Hogeschool Gent IHOGENT)

hogeschool

6.000

Artesis-Plantijn

hogeschool

6.000

De Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen en het Vlaams Woningfonds werden bij de
aanpassing van de begroting 2015 per saldo in het vorderingensaldo opgenomen door middel
van een extracomptabele correctie.
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BIJLAGE 3

Uittreksels uit de regelgeving over
single audit
Besluit van de Vlaamse regering betreffende controle en single audit
van 7 september 2012
Artikel 9

§ 1. Onverminderd andere opdrachten waarmee ze door de Vlaamse overheid kunnen worden
belast. controleren de bedrijfsrevisoren :
1° het getrouwe beeld van de jaarrekening die door de entiteit aan de Vlaamse Regering bij
de toepassing van het Rekendecreet moet worden overgezonden;
2° het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige
organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering.
§ 2. Als de bedrijfsrevisoren hun opdracht uitvoeren. houden ze rekening met de mogelijkheid
van fraude. De controle wordt zo opgevat dat de bedrijfsrevisoren een redelijke mate van
zekerheid verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang, als
gevolg van fraude of van het maken van fouten. bevatten. Van een controle kan evenwel niet
worden verlangd dat ze elke fraude aan het licht brengt en de bedrijfsrevisoren zijn niet
verplicht die op te sporen.
§ 3. De bedrijfsrevisoren kunnen op elk moment ter plaatse inzage nemen in de boeken. de
brieven, de notulen en in alle documenten en geschriften van de entiteit die ze nodig achten
voor de uitvoering van hun opdracht.
De bedrijfsrevisoren kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de personen
die aangesteld zijn door de entiteit. alle ophelderingen en inlichtingen vorderen, en ze
kunnen alle verificaties verrichten die ze nodig achten voor de uitvoering van hun opdracht.
De bedrijfsrevisoren kunnen vorderen in het bezit te worden gesteld van inlichtingen over
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen waarmee de entiteit een
samenwerkingsakkoord heeft gesloten. voor zover ze die inlichtingen nodig achten om de.
financiële toestand van de entiteit te controleren.
§ 4. Ter certificering van de jaarrekening stelt de bedrijfsrevisor een verslag op dat uit de
volgende elementen bestaat:
1° een inleiding. waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de controle
betrekking heeft;
2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle. waarin ten minste wordt aangegeven
welke normen voor de controle bij de uitvoering ervan in acht zijn genomen en of de
bedrijfsrevisor van het bestuursorgaan en de personen die aangesteld zijn door de entiteit.
de toelichtingen en de informatie hebben verkregen die nodig zijn voor hun controle;
3° de aanduiding dat de rekeningen in overeenstemming met het Rekendecreet en de
uitvoeringsbesluiten ervan zijn opgesteld;
4° een verklaring waarin de bedrijfsrevisor zijn oordeel geeft of zowel de boekhouding. de
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balans. de resultatenrekening als de toelichtingen bij de balans, de resultatenrekening en de
rapportering over de begroting een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand
en de verschillende resultaten van de entiteit geeft;
5° de vermelding dat de bedrijfsrevisor al dan niet kennis heeft gekregen van verrichtingen
die gedaan zijn of beslissingen die genomen zijn met overtreding van het oprichtingsdecreet
of de statuten van de entiteit of van bepalingen uit het Rekendecreet en de
uitvoeringsbesluiten ervan.
§ 5. Ter certificering van de uitvoering van de begroting neemt de bedrijfsrevisor in zijn
verslag een verklaring op waarin de bedrijfsrevisor zijn oordeel geeft of de uitvoering van de
begroting en de aansluiting van de uitvoering van de begroting bij de jaarrekening correct
zijn opgesteld.
§ 6. Ter certificering van de jaarlijkse ESR-rapportering neemt de bedrijfsrevisor in zijn
verslag de volgende elementen op :
1° de vermelding dat de rapportering al dan niet is opgesteld in overeenstemming met de
ESR-regels;
2° de vermelding dat de ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze aansluit bij de
rekeningen.
§ 7. Naast andere aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake
organisatiebeheersing formuleert de bedrijfsrevisor in de managementletter vastgestelde
inefficiënties en inbreuken op andere regelgeving die financiële gevolgen voor de entiteit met
zich mee hebben gebracht of zouden kunnen brengen.

Besluit van de Vlaamse Regering 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 van 9 oktober 2015
Artikel 7

§1. Onverminderd andere opdrachten waarmee ze door de Vlaamse overheid kunnen worden
belast. controleren de bedrijfsrevisoren:
1° het getrouwe beeld van de jaarrekening die door de instelling aan de Vlaamse Regering
moet worden overgezonden;
2° het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige
organisatie. gericht op de productie van financiële rapportering.
§2. Als de bedrijfsrevisoren hun opdracht uitvoeren, houden ze rekening met de mogelijkheid
van fraude. De controle wordt zo opgevat dat de bedrijfsrevisoren een redelijke mate van
zekerheid verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang. als
gevolg van fraude of van het maken van fouten. bevatten. Van een controle kan evenwel niet
worden verlangd dat ze elke fraude aan het licht brengt en de bedrijfsrevisoren zijn niet
verplicht die op te sporen.
§3. De bedrijfsrevisoren kunnen op elk moment ter plaatse inzage nemen in de boeken, de
brieven, de notulen en in alle documenten en geschriften van de instelling die ze nodig
achten voor de uitvoering van hun opdracht.
De bedrijfsrevisoren kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de personen
die aangesteld zijn door de instelling, alle ophelderingen en inlichtingen vorderen. en ze
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kunnen alle verificaties verrichten die ze nodig achten voor de uitvoering van hun opdracht.
De bedrijfsrevisoren kunnen de instelling vorderen in het bezit te worden gesteld van
inlichtingen over publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen waarmee de
instelling een samenwerkingsakkoord heeft gesloten. als ze die inlicht4ngen nodig achten om
de financiële toestand van de instelling te controleren.
§4. Ter certificering van de jaarrekening stelt de bedrijfsrevisor een verslag op dat uit de
volgende elementen bestaat
1° een inleiding. waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de controle
betrekking heeft;
2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt aangegeven
welke normen voor de controle bij de uitvoering ervan in acht zijn genomen en of de
bedrijfsrevisor van het bestuursorgaan en de personen die aangesteld zijn door de instelling.
de toelichtingen en de informatie hebben verkregen die nodig zijn voor hun controle;
3° de aanduiding dat de rekeningen in overeenstemming zijn met het decreet van 8 juli 2011
en de uitvoeringsbesluiten ervan;
4° 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;
5° 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;
6° voor de andere ambtshalve geregistreerde instellingen: een aanduiding dat de rekeningen
in overeenstemming zijn met de bepalingen hieromtrent in de beheersovereenkomst;
7° een verklaring waarin de bedrijfsrevisor beoordeelt of zowel de boekhouding, de balans.
de resultatenrekening als de toelichtingen bij de balans en de resultatenrekening een
getrouw beeld van het vermogen. de financiële toestand en de verschillende resultaten van
de instelling geven:
8° de vermelding dat de bedrijfsrevisor al dan niet kennis heeft gekregen van verrichtingen
die gedaan zijn of beslissingen die genomen zijn met overtreding van het oprichtingsdecreet
of de statuten van de instelling of van bepalingen uit de voor de instelling overeenkomstige
decretale bepalingen en de uitvoeringsbesluiten ervan.
§5. Ter certificering van de jaarlijkse ESR-rapportering neemt de bedrijfsrevisor in zijn verslag
de volgende elementen op:
1° de vermelding dat de rapportering al dan niet is opgesteld in overeenstemming met de
ESR-regels:
2° de vermelding dat de ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze aansluit bij de
rekeningen.
De jaarlijkse wettelijke procedure van certificering is niet van toepassing op de prefiguratie
van de jaarrekening, opgemaakt volgens het schema van het Europese systeem van nationale
en regionale rekeningen in de Europese Unie. die wordt ingediend bij de Vlaamse Regering
vóór 15 februari.
§6. 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.
§7. De nadere omschrijving van de opdrachten van de bedrijfsrevisor zoals vastgelegd in dit
artikel gelden enkel voor zover controle wordt uitgeoefend door een bedrijfsrevisor.

