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1. Inleiding
De belangrijkste
wijziqing ten opzichte van de vorige afsprakennota's is de aanpassing van de kalender waarbij een onderscheld
wordt gemaakt tussen significante
rechtsperonen en andere rechtspersonen.
Basis voor deze afsprakennota is artikeÌ 61 van het rekendecreet
(decreet van B juli 20LL houdende regeling van de begroting, de
boekhouding, de toekenning van subsidies en de control-e op de aanwending ervan, en de controfe door het Rekenhof) dat de grondslag
legt voor het invoeren van single audit bij de Vlaamse overheid.
Dit concept werd verder vorm gegeven in de besfuiten van de vlaamse
regering van 7 september 20L2 betreffende controle en single audit
en van 9 oktober 2015 betreffende controfe en single audit die van
toepassing is op de universiteiten,
hogeschol-en en een aantaf andere
ambtshal-ve geregistreerde instellingen
voor hoqer onderwijs in de

Vfaamse Gemeenschap.

single audit ook in de praktijk vorm te geven, wordt in deze
nota een kader inzake financiele controles tussen de verschill-ende
controfe-actoren en het Rekenhof afgesproken.
Om

Deze afspraken over single audit teggen uit op welke manier het
Rekenhof, het rnstituut van de bedrijfsrevisoren (voor de bedrijfsrevisoren, die een certificerlngsopdracht overeenkomstig het rekendecreet uitvoeren bij de vlaamse recht.spersonen) en het departement
Financiën en Begroting hun financiele control-es onderling afstemmen
wat. betreft de controlepÌanning, -werkzaamheden en -resultaten,

Bij hun controles passen de partijen het \single auditt principe
toe. ze l¡ouwen zoveel mogelij k verder op de resultaten van de andere
controfeactoren

De control-es die de partljen uitvoeren kunnen zowel betrekking hebben op de Vlaamse ministeries en diensten met afzonderlijk beheer,
als op de Vl.aamse rechtspersonen.

De afspraken over slngle audit
opgelijst zijn in bijlage 1.

gelden voor alfe

entit.eiten

die

Daarnaast houdt deze afsprakennota rekening met de afspraken die
gemaakt zijn binnen de parlementaire werkgroep fêesbaarheid begro-

ting, waarin de thema's "uitvoering van de begroting,, en ..consolidatie Vlaamse overheíd" worden behandefd. De doel-stelling van deze
parlementaire werkqroep is onder andere dat aan het Vfaams Parfement
snel-ler en transparanter individuefe en geconsolideerde uitvoeringsgeqevens ter beschikking worden gesteld. Met .'t.ransparanter,,
wordt eveneens het op elkaar afstemmen van de verschil-lende rapporten die aan het Vlaams Parlement worden overgemaakt, bedoetd. Hèt
gaat dus over de geconsolideerde ESR-rapportering, de individuel_e
iaarrekeningen (die bovendien elektronisch ter beschikking zulÌen
worden gesteld) en het kas- schuld- en waarborgrapporL (waarin onder
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andere de geconsolideerde ESR-schufd wordt opgenomen) . Daartoe zal
het rekendecreet op termijn worden aangepast. Het begrotingsjaar
2017 wordt aanzien â1s een proefJaar. De polttleke fracties van het
Vlaams Parlement hebben hun i-nformele toestemming gegeven om af te
wijken van de kal-ender bepaald.in het rekendecreet. De deadl-ines
dle in deze afsprakennota vermefd zi1m, vervangen voor de rekeningen
die over het kalenderj aar 2017 worden opgesteld, om dj-e reden de
data die daaromtrent in het rekendecreet zijn vermeld.
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2. SingJ-e audit
Single audit gaat uit
overheid, waarbij elk
met aJ-s doef de fast
kwaliteit van de audit
heid van de betrokken

van "één enkel auditmodef voor de Vfaamse
controfeniveau vportbouwt op het voorgaande,
voor de gecontroJeerde te verminderen en de
op te voeren, maar zonder de onafhankelijkauditorganen te ondergravenT."

Artikef 4 van de besluiten van de Vlaamse Regering betreffende
controfe en single audit definieert de basisprincipes van singÌe
audit:
a

De controfeactoren

volgen in overleg met he1- Rekenhof de risicoanalyse van de entiteit
op en vull-en de risicoanalyse

aan.

De controleactoren stemmen hun auditaanpak op efkaar af in
overleg met het Rekenhof
De controleactoren stemmen de jaarplanning.van de geplande
control-ewerkzaamheden op elkaar en op het Rekenhof af.
De controfeactoren maken maximaal- gebruik van de result.aten
van de audit- en cont.rofewerkzaamheden die al door de andere
control-eactoren en het Rekenhof zijn uitgevoerd. Om dat te
realiseren, steflen de controleactoren de resultaten van hun
audit ter beschikkinq aan de andere betrokken controfeactoren
en aan het Rekenhof.
De controleactoren engageren zich ertoe om hun auditwerkzaamheden
maximaaf op elkaar af te stemmen om dubbef werk te vermijden, de
controlefast te verminderen en de kostenefficiëntie van hun audits
te verhogen. Concreet gebeurt dit via informatie-uitwisseling inzake strategie en planning, monitoring en risicoanalyse, rapporterlng, controlemethodieken en handleidingen en goede praktijken. federe controleactor dient zijn opdracht autonoom uit te voeren, hi-j
bouwt voort op de werkzaamheden dle itjn verricht door andere controfeactoren die eerder in de controlecascade optreden.

De opdrachtomschrijving en de timing van de tussenkomsten van de
controleactoren maakt dat de facto de commissaris, zeker bfj de
eindejaarscontroÌes, als eerste zijn control-êwerkzaamheden zal moeten uitvoeren. Conform de single audit filosofie
kunnen de andere
acLoren op deze werkzaamheden verder bouwen.

Er wordt aan herinnerd dat de controleopdracht van de commissaris
of bedrijfsrevisor ruimer is dan deze voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en dat begrotingsuitvoering en ESR-rapportering op
grond van het besluit single audit ook binnen de scope van zijn
opdracht val1en. De commissaris of de bedrijfsrevisor dlent er zich
van te vergewissen te beschikken over afdoende kennis en ervaring
om al- deze controles met goed gevolg zelf uit te voeren. Bij de
uitvoering van de controfes kan rekening worden gehouden met de
controfebevindingen van de andere controfeactoren, zonder dat de
Voor de juridische grondslag verwijzen we naar bijlage

2
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internationale controlestandaard ISA 620 Gebruikmaken van de werkzaamheden van een deskundige evenwel op hen kan worden toegepast.
De andere controleactoren en het Rekenhof kunnen dan ook niet door
de commissaris of de bedrijfs.revisor al-s deskundige worden ingeschakel-d voor de uitvoering van controiewerkzaamheden.
De afsprakennota, het rekendecreet en de besl-uiten \single audit'
hebben een juridisch kader gecreëerd die een verregaande samenwerking op het vlak van financiële controle mogelijk maakt. Deze nota
vertaalt dit juridisch kader in praktische wèrkafspraken over sinqle
audit bij een aantal- entiteiten van de Vl-aamse overheid waar 'een
bedrijfsrevisor met de certificering van de jaarrekening is belast.
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Vl-aamse overheid

3.1 . Beschrijving
De Vlaamse overhej-d is bevoegd voor de Vlaamse qemeenschaps2- en de
gewestmateries3. De administratieve d.iensten van de V]aamse overheid
zorgen voor de uitvoering van het bel_eid dat door de Vlaamse Rege-.

ring en het Vlaams Parlement wordt uitgetekend. Hun ta.ken en bein twaalf beleidsdomeinen:

voegdheden worden georganiseerd

o
o
.
o
.
o
.
.
¡
o
¡
o

Kansefarij en Bestuur
Financien en Begioting

Internationaal Vlaanderen
Economie., !Íetenschap en Innovatie
Onderwijs en Vorming

VlelZijn, Volksgezondheid en Gezin
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
V{erk en Sociale Economie
Landbouw en Visserij
Mobiliteit en Openbare trferken
Leefmllieu, Natuur en Bnergiea
Ruimtelijke ordening, Vfonen en Onroerend erfgoeda

E1k bel-eidsdomein bestaat
agentschappen.

u
3

uit minstens een departement en een aantal

Dit omvat persoonsgebonden materieszoalscultuur, onderwijs, welzijn, sporten taal

.

Dit omvat grondgebonden materies zoals milieq ruimtel'1jke ordening wonen, mob¡liteit, infrastructuur, eco
nom¡e en werkgel egen heid.

4

Vanaf zor8 zu llen de beleidsdonreinen Leefmilieu, Natu ur en Energie en
roerend erfgoed samensmelten tot het beleidsdomein Omgeving.

Ru

inrtelijke orden ing, Wonen en Orì-
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3.2. Financiêl-e rapportêríng
ALqemene rekeninqen

De algemene rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams
Gewest hebben betrekking op de Vlaamse ministeries en de diensten
met afzonderlijk beheer (DAB's). Diensten met afzonderlijk beheer
hebben een zekere autonomie op budqettair vlak, maar geen rechtspersoonlij kheid.
Artikel 31, S 1, van het rekendecreet definieert de inhoud van de
algemene rekeningen: zif bestaan uit: 1o een jaarrekening met de
balans op 31 december en de resultatenrekening, opgesteld op basis
van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar; 2" de
rapportering over de uitvoering van de begroting, opgesteld in dezeffde vorm als de begrotinq; 3" een rapportering die de aansfuiting
bij de
tussen beide rapporteringen bevat; en 4o een toelichting
balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begroting.
Deze algemene rekeningen worden nlet gecertificeerd door een beZij zi)n wef onderworpen aan de controle van het
Rekenhof.

drijfsrevisor.

Jaarrekeningen van Vfaamse rechtspersonen
De jaarrekeningen van heel wat Vlaamse rechtspersonen moeten op
b,asis van artikef
50 van het rekendecreet worden gecertificeerd
door een bedrijfsrevisorf
maar worden ook op basis van artikel 63
van het rekendecreet onderworpen aan de controle door het Rekenhof.
Geconso f idee

rde rekeninq

Artikef 51 van het rekendecreet bepaalt dat de geconsolideerde rekening van de V.laamse overheid wordt opgesteld overeenkomstig verordening (EU) nr. 549/2013 van het truropees Parlement en de Raad
van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van de nationale
en reglonale rekeningen in de Europese Unie. Zij bestaat enkel uit
een uitvoeringsrekening van de begroting en l¡evat geen bedrij fsecoDe
noch een toelichting.
nomische balans en resultatenrekening,
geconsolideerde rekening van de Vlaamse overheid wor,dt in eerste
instantie voor verdere consolidatie op Belgisch niveau aan het fNR
overgemaakt.

De geconsolideerde rekening bevat de geconsolideerde uitvoeringscij fers van de begroting voor alle Vlaamse rechtspersonen die ondergebracht worden onder de sectorafe code L3.72, rubriek 'deelstaatoverheid' van het Europees systeem van nationale en regionale
rekeningen, én die ook afs bijlage bij de begroting worden gevoegd.
De Vfaamse rechtspersonen met een andere sectorafe code worden niet
geconsoÌideerd, De verrichtingen met deze rechtspersonen worden
weergegeven als verrichtingen met derden
De geconsolideerde rekening wordt aan het Vlaams Parlement en aan
het Rekenhof bezorgd.
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Samen

met de rekening 2017 zullen bij al-le entiteiten die tot

de

Vlaamse overheidssector S13.12 behoren, de door het TNR opgelegde
rapporteringen rond building blocks worden opgevraagd. De rapportering van de building blocks over 2017 is niet aan de controle
van de bedrijfsrevisor onderworpen.

ì
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3.3. Kerncijfers
ESR-consolidatíe (in '000 euro)
E

SR

-ge co r r i ge

Begroting

201-7

erde oritva ng s te n

- Ministerie Vlaamse Gemeenschap
- Diensten met afzonderlijk beheer
- Rechtspersonen

38.941.933
312.088
3.047 .440

42-301-461
E SR

-ge co r r ige

erde u it

ga ve

n

- Ministerie Vlaamse Gemeenschap
- Diensten met afzonderlijk beheer
- Rechtspersonen

28 . r24 .L21

1.196.316
74.040 .236

43.360.679

Onderbenutt. ing
Etf ect verstrengd begrotingst.oezicht

690

.643

291 -322

Bron aanpassing van de beqrotinq 2077

eerste aanpassinçi van de begroting 2017 sÌuit af met een negatief
sal-do van 71¡ 3 mil j oen euro.

De

De certificering door de bedrijfsrevisoren heeft uitstuitend betrekking op de jaarrekeningen van de Vfaamse rechtspersonen. Hun
aandeel- in de ESR-ontvangsten en -uitgaven van de geconsolideerde
Vlaamse overheíd bedraagt in de aanqepaste begroting 2011 respectievelijk '7,2 en 32,4 procent.
Het Rekenhof contro.l-eert zowel de algemene rekening met de ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse ministeries en DAB's (respectieveIi)k 92,8 en 61,6 procent van de ESR-ontvangsten en -uitgaven van
de geconsolideerde Vl-aamse overheid) a1s de jaarrekeningen van de
Vfaamse rechtspersonen. Het rekendecreet heeft ni.et expl-iciet voorzien in een controle van de geconsol-ideerde cijfers door het Rekenhof, maar heeft het controlebereik van het Rekenhof wel uitgebreld
tot at.le entiteiten die behoren tot de consol-j-datieperimeter S .:3.12
(Vlaamse deef staatoverheid)
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4.

Controlestrategie

11

voor de Vlaamse overheid

1. Algemene uitgangspunten

4.1.1. Departement

FB

Het behoort tot de missie van het departement de betrouwbaarheid,
correctheid, volledigheid en tijdigheid
van de gegevens inzake begrotingsuitvoering
en boekhoudlng te garanderen en op basis van
financiëfe
en macro-economische parameters refevante geconsolideerde befeidsinformatie ter beschlkking te stelfen.
De control*estrategie van het departement FB moet een instrument
ziln bfj het real-iseren van de strategische doelstelling
inzake
budgettair beleid, m.n. het realiseren van houdbare openbare financiën in een Europees kader, zoals geformuleerd in de beleidsnota
20L4-2079 van de Vfaamse minister bevoegd voor de begroting.
Monitorinq en controle van uitvoering van de begrotinq behoren dan
ook tot de recurrente opdrachl van het departement. Hêt is evenwef
niet de opdracht van het departement FB om deze controles ter
plaatse uit te voeren. Voor 'de rechtspersonen met een raad van
bestuur kan zíj hiervoor rekenen op de werkzaamheden dle door de
bedrijfsrevisoren
worden uitgevoerd. Het is noodzaketijk dat het
departement FB reeds op de hoogte is van vaststellingen
die door
het Rekenhof en de bedrijfsrevisoren
worden gedaan, no9 vóór de ESR
geconsoÌideerde rekeningen worden overgemaakt aan het federale niveau. Voor de betrouwbaarheid, correctheid, volledlgheid en tijdigheid van de rekeningen van alle rechtspersonen, maar in het bijzonder van diegenen waarbij geen bedrijfsrevlsor
werd aangesteld, voert
het departement control-es uit op de ingediende stukken, Zij doet
dit in het bijzonder ten behoeve van de consofidatie en de opvolging
van het trSR-vorderingensaldo, en in het alqemeen ter ondersteuning
van toezichtsbevoegdheid van de minister bevoegd voor Financiën en
Beqroting. Het departement coördineert en valideert ook de antwoorden op de opmerkingen van het Rekenhof over de jaarrekeningen van
Vf aamse rechtspersonen.
Het departement FB vaardigt richtlijnen
ult voor het voeren van de
boekhouding en voor de opmaak van de rekeningen. Deze richtlljnen
worden gebundeld in de handleldlng voor de boekhoudregels en ter
beschÌkking van alfe betrokkenen gesteld. (link: http:,//handleidingboekhoudreqel s . vonet . be - beveiligd - aanvraag via rechtspersonenGfb.vfaanderen.be in te dienen)
Daarnaast houdt het departement FB voor elke betrokken rechtspersoon
een permanent dossier b,ij dat uit twee delen bestaatr een algemeen
en een vertrouwelijk 1uik. Het vertrouwelijk luik, dat voornamelijk
uit verslagen van de controleactoren bestaat, is enkel raadpleegbaar
door de betrokken controleactoren en de betrokken rechtspersoon
zeIf. Het permanent dossier j-s opgenomen in het "Repertorium rechtspersonen Vlaamse overheid". Het is de bedoefing dat efke controfeactor ook de opmerkingen geformuleerd door de andere controleactoren
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bij een bepaalde rechtspersoon mede opvolgt. (link: http: //repertorium. vonet . be
aanvraag via
rechtsperso- bevei 1j gd
nenGfb.vlaanderen.be in te dienen)
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4.1.2. Rekenhof
De fínanciël-e controfestrategie
van het Rekenhof richt zich op de
Vlaamse overheid als geheel-. Hèt Rekenhof wif het Vfaams Parlement
redelijke zekerheid bieden dat de (geconsofideerde) financiële rapportering van de Vlaamse overheid haar financiële toestand en resultaten getrouw weergeeft . Zijn controles bresteden bij zondere aandacht aan de uitvoeringsrekening va¡r de begroting als verantwoording
van het gerealiseerde begrotingsbeleid.

bij de planning van zijn financië1e controles past het Rekenhof
het single auditprincipe toe. Het houdt er rekening mee dat de
jaarrekeningen van de Vlaamse rechtspersonen worden gecertificeerd
door een bedrijfsrevisor en stemt zijn eigen controleactiviteiten
hierop af om dubbele controfes te vermijden.

Van

Single audit betekent niet dat de verantwoordelijkheid van het Rekenhof inzake financiele controfe en rapportering vermindert. Het
Rekenhof is en blijft
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn
controles op de budgettaire ontvangsten en uitgaven van de Vfaamse
overheid, afsmede voor een passende rapportering van de controleresultaten aan het Vlaams Parlement, ook wanneer deels wordt gesteund op de werkzaamheden van de bedrijfsrevlsoren.
Dit vereisl
dat het zijn contro.les uj-tvoert in overeenstemming met de professionefe auditstandaarden (ISA/ISSAI) en met de regelgeving. fn de
praktijk hanteert het Rekenhof de auditstandaard ISA 600 "bijzondere
overwegingen - control-es van financiële overzichten van een groep
(incl-usief de werkzaamheden van audltors van groepsonderdelen)" als
leidraad voor de organisatie van zijn financiëie controles.
Uitgaande van de begroting bepaalt het Rekenhof welke entiteiten
van de Vlaamse overheid significant
zijn voor zijn controle. Hierbij
neemt het zowef kwantitatieve als kwalitatieve cri-teria in aanmerking.
a

a

Bij entiteiten die omwille van hun financieeL belang significant
zijn, is een vofkomen controle (fu1l audit) door het Rekenhof
vereist. Entiteiten van de Vlaamse overheid die financieel- minder
belangrijk zi)n, worden onderworpen aan een summiere öontrole
(gebaseerd op een anatytisch nazicht).
(bv. een
Bij entiteiten
die omwille van hun bijzondere risico
budgettair aandachtspunt) significant
zijn, richt het Rekenhof
zijn auditwerkzaamheden speðifiek op dit bijzondere risico.

Wanneer een bedrijfsrevisor de jaarrekening van een rechtspersoon
van de Vfaamse overheid controÌeert, zal het Rekenhof steunen op
het werk van deze bedrijfsrevisor, mits het zich kan vergewissen
van de inhoud en de resultaten van zijn controle. Bij rechtspersonen

die omwille van hun fínancieel beÌang of bijzonder risico significant zijn zaI meer overleg en samenwerking tussen het Rekenhof en
de bedrijfsrevisor nodlg zijn dan bij minder significante rechtspersonen. Deze samenwerking in het kader van sinqJe audit maq geen
kostenverhoqend effect op de rekeningencontrofe hebben
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Het Rekenhof zal zijn control-eresultaten over de uitvoering van de
begroting 2017 pubÌiceren in zijn verslag over de algemene rekeningen en de geconsolideerde rekening in juni 2018. In dit rapport kan
het Rekenhof de Vlaams minister van Financiën en Begroting en het
Vlaams Parlement ook versfag uitbrengen over de naleving van het
single audit-principe bij de rekeningencontrole.

toegepast door het Rekenhof

4.2. Materíaliteit

4.2.L

Materialiteít

op niveau \llaamse overheíd

Het activiteitenniveau
van de Vfaamse overheid wordt financieel
best weergegeven door haar . gecorrigeerde geconsolideerde begrotingsuitgavens. Voor begrotingsjaar 20I'7 worden deze geraamd op
50.418,3 miljoen euro. Vlanneer daarop de richtwaarde6 van 0,5? tot
tussen
2"< van de uitgaven wordt toegepast, geeft dit een interval
252tI en 1.008,4 miljoen euro.
Het Rekenhof bepaaft de materialiteit
op groepsniveau op 300,0 miJ-joen euro. Dit bedrag wordt. gebruikt als drempelwaarde voor de
selectie van de financieel significante
entiteiten van de Vfaamse
overheid (cfr. infra).

4.2.2

Materialiteít

entiteiten

Vlaamse overheid.

Voor het aansturen van de controles op de jaarrekeningen van individuel.e entitelten van de Vlaamse overheld en voor het beoordelen
van de controferesultaten op niveau van de individuele jaarrekeningen wíjst het Rekenhof de materiatiteit
op groepsniveau toe aan de
verschiÌlende entiteiten door gebruik te maken van het MACM-modef
(maximum aggregate component materiality)7.
Dlt model vermenigvuldie is gebaseerd
met. een multiplicator
digt de groepsmaterialiteit
Het bekomen product wordt
op het aantaf signlficante
entiteiten.
verdeefd over de significante entiteiten.
Op basis van de aanpassing van de begroting 201-'7 sefecteerde het
Bijlage 3 bevat een
Rekenhof 29 financieel significante
entiteiten.
die het Rekenhof bij de controle van
overzicht van de materiafiteit
za1 toepassen.
deze entiteiten

Het Rekenhof houdt in de materialiteitsberekening niei alleen rekening met de netto ESR-uitgaven (+Z.Z6o;l
miljoen eu ro), maar ook mêt de ESR 8 - (participaties) en ESR 9 -verrichtingen (leningen).
De Europese richtlijnen ter uitvoering van de INTOSAI-controlenormen stellen: "Een geschikte materialiteiG

drempel zoubijvoorbeeldkunnenliggentusseno,50/oenz0lovandewaardedieredelijkerwijzehetniveauvm
de fi nanciële activite¡ten van een bepaalde i nstantie of een bepaal de huishoudi ng weerspiegelt. Dit basiscijfer
zal meestal gelijkzijn aan hettotaal aan uitgaven dan wel ontvangsten dochkan, onderonstandigheden,
ander cijfer zij

r1 zoal s

moeten worden

aan

eert

het totaal bedrag van de activa ofde I eni ngen, in wel k geval andere percentages zouden

gehouden."

Component Materiality forGroup AudiÇ by Steven M. Glover, Douglas F. Prawit! Jonathan T. Liljegren and

William F. MessierJr., Joumal of Accountancy, December zooQ www.journalofaccountancy.com/lssues/zoo8/Dec/ComponentMaterialitvforGroupAudits.htm
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De bedrijfsrevisoren certifj-ceren de jaarrekeningen van individuel-e
vlaamse rechtspersonen. zij bepalen de material.iteit in functie van
deze certificeringsopdracht .

wanneer een bedrijfsrevisor bij een groepsonderdeel van de vlaamse
overheid een hogere materialiteit hanteert dan het Rekenhof in het.
kader van zijn controre van de geconsorideerde vl-aamse overheid,
vraagt hpt Rekenhof de bedrijfsrevisor zijn materialiteit bij te
stellen. Daarnaast eval-ueert het Rekenhof we]ke bijkomende control-ewerkzaamheden het zelf moet uitvoeren om mogelijke afwijkingen in
de financie-le informat.ie van het. groepsonderdeel, die oók significant zijn voor de controle op groepsniveau, te ontdekken.

AFSPRAKEN OVER SINGLE AUDIT - AUDITREKENINGEN zorT VLMMSE OVERHEID/

4.2.3

16

Grenswaarde

Al1e opmerkingen met een impact vanaf 5 miljoen euro evenals alle
opmerkingen die de bedrijfsrevisor als materieel beoordeelt, dienen
aan het Rekenhof te worden meegedeeld.
bedrijfsrevisor tijdens ziln/haar controle op fouten of
problemen stuit die aanleiding kunnen geven tot een vermelding in
het single auditverslag, brengt lnij/zij het. Rekenhof daar zo snelmogelijk van op de hoogte. Daarbij wordt zowel de inhoud van de
opmerking, de aard van de fout. de geraamde impact, de reactie van
de gecontroleerde, als een kopie van de onderbouwende stukken meegedeeld.
Wanneer de

4.2. 4. Significante

entiteiten
Gegevens qebaseerd op aanpassing beqroting 2017

Entiteiten

I

Aantal

I

ESR-

ontvangsten
(niJ.joen
euro)

t

ESR-

uitgaven
(nilj oen
euro)

Binnen consolidatie
29

12t22

46.343,1

96trZ

43.807,8

65

2'7

,42

1.561f0

3,22

5.91 3t2

2í 0

0,lz

634

86,9e"

euro
300 mln

...3 0

euro
mln.

I43

60.33

23'1

100, 0u

1

euro
48 .223 ,

8

100,0u

Significante

1,32

50.41-5,3

100,0%

entiteiten

Entiteiten waarvan de BSR-uitgaven of ontvangsten met inbegrip van
de trSR B en 9 verrichtingen hoger zijn dan de material-iteit op
groepsniveau (300,0 miljoen euro)., beschouwt het Rekenhof als sígnificante entlteiten.
V,Ianneer

een bedrljfsrevisor

de jaarrekening van een significant

groepsonderdeet certificeert,
zal het Rekenhof minstens twee overlegmomenten met de bedrijfsrevísor afspreken:
a

PTann

8%

,3

Het Rekenhof kan, overeenkomstig haar eigen autonomie, entiteiten
controleren die niet aan het rekendecreet zijn onderworpen, maar
deze controfes val1en buiten het afsprakenkader van single audit.
4:2.4.L

11/

ingsove r 7eg

tijdens het planningsoverleg bespreken het Rekenhoftearn en de
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bedrijfsrevisor
hun risicoanalyse (inclusief budgettaire aandachtspunten) en geplande controleaanpak. Zij overleggen wanneer en hoe de rekeningencontrole zal worden uitgevoerd.
Rapporteringsover leg
tijdens dit overfeg bespreekt de bedrijfsrevisor
de resultaten van zijn rekeninqencontrofe met het Rekenhofteam. Daarbij
kan het Rekenhofteâm inzage vragen in het werkdossier van de
bedrijfsrevisor.
Dit overleg kan plaatsvinden na de rekeningcontrole, tijdens de cfosing meeting of het audit comiLé.
4

.2.4.2

Niet-significante

entiteiten

Bij entiteiten \^raarvan de trSR-uitgaven of ontvangsten met inbegrip
van de ESR B en 9 verrichtingen lager zijn dan de materiatiteit
op
groepsniveau, beslist het Rekenhof welke overlegmomenten met de
bedrijfsrevisor
nodig zijn. Een overlegmoment is vereist wanneer de
bedrijfsrevisor
een verkl-aring geeft die afwì-jkt van'een goedkeurende verklaring.
4.3. Praktische afspraken voor control-es ter plaatse
Deze afspraken zijn

gebaseerd op en een explicitering
van de bepalingen van het besluit van de Vfaamse regering betreffende controfe
en single audit en van de afsprakennota inzake audit in de Vlaamse
administratie en de lokafe besturen. Het Rekenhof, het Instituut
(namens de bedrijfsrevisoren)
van de Bedrijfsrevisoren
en het departement FB (voor de minister bevoegd voor Financien en Begroting)
hebben zicin ertoe verbonden deze afspraken op loyale wilze na te
leven,

Voorts wordt verdere praktische lnvul-fing qegeven aan de afspraken
die gemaakL zijn in de parlementaire werkgroep leesbaarheid begroting.
Het onderscheid tussen significante
en niet-significante
rechtspersonen heeft vanult dat aspect praktische gevolgen. Het
uitgangspunt is dat significante
rechtspersonen hun boekhouding
moeten hebben afgesloten tegen ten laatste 1 maart na afsfuitdatum,
om vervofgens uiterlijk
15 maart hun jaarrekeninq ter controle aan
de bedrijfsrevisor
en Rekenhof over te maken.
4 -3.L

Contactpersonert

Het Rekenhof en de bedrijfsrevisoren zorgen ervoor dat hun auditteams die bij dezelfde entiteit werkzaam ztjn, rechtstreeks en informeel contact met efkaar kunnen opnemen om informatie te delen.
.
.
.

Zij bezorgen efkaar een Iijst met contactpersonen
fn geval bepaalde contactpersonen wijzigen, engageren zi)
zich om efkaar zo snel mogelijk op de hoogte te stelfen.
Het centraal permanent dossiers bevat per entiteít
algemene
informatie over de controleactoren, de looptijd van hun mandaat, alsook de persoon of personen met wie contact moet

I
Conform artikel 3 van de besfuiten van de Vlaamse Regering betreffende contro.Ie en sinqle aüdit
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worden opgenomen, met vermefding van hun contactgegevens. Het
Rekenhof en de bedrijfsrevisoren
zorgen ervoor dat de hen
betreffende informatie
in het permanent dossier actueef
blij fr.

Het departement FB staat in voor het functioneel en technisch beheer
van het "centraal permanent dossier" en sluit hiervoor de nodige
overeenkomsten.

4.3.2

Strategie en pJ-anning

Het Rekenhof en de bedrijfsrevisoren
overfeggen meL el-kaar over de
gevolgde auditstrategie en leggen in functie daarvan hun auditplanning vast. Daarbij herleiden zij de dubbele werkzaamheden tot een
minimum.

Aansfuitend bij het onderzoek van de begroting informeert het
Rekenhof de bedrijfsrevisor
over de vooropgestelde auditstrategle voor die entiteiten
van de Vlaamse overheid waar zi)
samen actief zi)n. Blnnen die krijtlijnen
steÍìmen het Rekenhof
en de bedrijfsrevisor
hun auditaanpak op elkaar af. Hierbij
komen volgende elementen aan bod:
(zie
o Signlficante versus niet-significante
entlteiten
bij lage 3 )
o Door het Rekenhof toegepaste materiafiteitsdrempels:
groepsmaterialiteit,
afgeleide materiafiteit.
voor het
groepsonderdeef, grenswaarde (zie 4.2)
o Door de bedrijfsrevisor
gehanteerde materiafiteitsdrempels
a

Zij kunnen contact met elkaar opnemen om kennis en ervarJ-ng
(over een entiteit
of organlsatie, een specífieke materie,
. . . ) te delen en de resultaten van hun monitoring en risicoanaÌyse uit te wisselen en toe te lichten. Dit betreft onder
meer:
o
o
o
o
o
o

Belang van de entiteit binnen het befeidsdomein
Aandachtspunten bij de begroting
trvaluat.ie van het risicomanagement van de entiteit,

eigen aanvullingen
Prioriteiten bij de rekeningencontrole
Opvolging van opmerkingen van vorige jaren

De tijdefijke

activiteiten

met

samenwerking over de uitvoerinq van controlein het kader van de jaarrekening kan worden be-

sproken.
a

Zij informeren elkaar tijdiq over de planning van hun auditactiviteiten bij entiteiten van de Vl-aamse overheid, waar zij
samen actief zi)n. Zij lichten ook de entiteit tijdig in over
de in de jaarplanning opgenomen controfeactiviteiten:
o De bedrijfsrevisor laat het Rekenkrof weten wel-ke interimwerkzaamheden |nij/zij plant en wanneer die worden
uitgevoerd.

o De bedrijfsrevisor laat het Rekenhof weten wanneer
eindejaarscontrole zal- worden uitgevoerd.

de
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o Het Rekenhof l-aat de bedríjfsrevi-sor
weten welke bijzondere onderzoeken het heeft gepland en in welke periode die worden uitgevoerd.
o Het Rekenhof l-aat de bedrijfsrevisor
weten of het in
het kader van de controfe van de jaarrekening nog bijkomende werkzaamheden pfant.
Belangrijke verschuivingen in de auditplanning, de auditaanpak of de inhoud van de controle worden tijdig gecornmuniceerd,
zodat elke controleactor hiermee rekening kan houden bij de
planning van de eigen werkzaamheden.
De controfeactoren informeren el-kaar over de aanvang van een
audit- of controleopdracht.
Fraude

Internationaf Standard on Auditlng (ISA) 240 behandeft de verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot fraude in het
kader van een controfe van financiëfe overzichten.
Paragraaf 15 van ISA 240 vereist dat een bespreking tussen de leden
van het opdrachtteam van de commissaris wordt gehouden en dat de
opdrachtpartner bepaalt wefke aangelegenheden uit. deze bespreking
worden meegedeeld aan de niet bij de bespreking betrokkeri leden van
het team (i.e. fraudebrainstorminS). Bij deze bespreking dient specifiek aandacht te worden besteed aan hoe en waar de financiëfe
overzichten van de entiteit
vatbaar kunnen zijn voor een afwijking
van materieef belang die het gevolg is van fraude, met inbegrip van
de wijze waarop de fraude zou kunnen worden gepleegd. Bij de bespreking mag geen rekening worden qehouden met de eventuefe meninq
van de l-eden van het opdrachtteam dat het manaqement en de met
governance bel-aste personen eerlljk en lnteger zijn.
Daarenboven dient de commissaris, conform de parafen 25 t.e.m. 21
van ISA 240¡ de risico's op een afwijking van materieel belang die
het gevolg is van fraude op het niveau van financiël-e overzichLen
en van beweringen met betrekking toL transactiestromen, rekeningsafdl en in de financiële overzichten opgenomen toelichtingen, te
identlficeren en in te schatten (j.e. frauderisicomatrix). Hij dient
eveneens de algehele manieren te bepalen om in te spelen op de
ingeschatte risico's op een afwijking van materieel belang op het
niveau van de financiële overzichten die het gevolg is van fraude
(ISA 240, pâr. 28-33), alsook de controle-informatie te evalueren
(controlebevindingen) (ISA 240, par. 34-37).

Rekening houdend met de documentatievereisten overeenkomstig paragraaf 44 en volgende van ISA 240, wordt verwacht dat de commissaris
voÌgende documenten ter beschikking stelt wan de controfeactoren:

(a) de fraudebrainstorming die de si gnificante besfissingen die
tijdens de bespreking Lussen de feden van het opdrachtteam zijn
genomen met l¡etrekking tot de mate waarin de financiele
overzichlen van de entiteit.
vatbaar zijn voor een afwijking van
materieel belang die het gevolg is van fraude documenteert; en
(b) de frauderisicomatrix
die de geidentificeerde en ingeschatte
risÌco's
op een afwijking van materieel belang zowel op het
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niveau van de financiële overzichten als van beweringen die het
gevolg is van fraude documenteert.
Tenslotte geven de paragrafen 45 t.e.m. 47 van T"SA 240 ín dit kader
weer welke aspecten de commissaris in de controledocumentatie dient
op te nemen, waaronder de algehel-e manieren om in te spelen op de
ingeschatte rj-sico's op een afwijking van materieef belang die het
gevolg is van fraude op het niveau van de financieÌe overzichten,
de aard, timing en omvang van controlewerkzaamheden, en het verband
tussen deze werkzaamheden en de ingeschatte risico's op een afwijking van materieel belang op het niveau van beweringen die het
gevolq is van fraude.
De bedrijfsrevisor
of het Rekenhof bezorgt, in geval van indicaties
van mogelijke fraude, zonder enig uitstel,
aan Audit Vfaanderen een
schriftelljke
terugkoppeling van de bevindingen m.b.t. het onderzoek naar het frauderisico.

4.3.4

Uitvoering van de controle

Het Rekenhof en de bedrij fsrevisor maken maximaal gebruik van de
resul-taten van elkaars audit- en controlewerkzaamheden. Om dat te
realiseren, houden zij etkaar stelselmatig op de hoogte over de
resultaten van hun audits bij die entiteiten van de Vlaamse overheid
waar zij samen actief zí)n en verschaffen zíf elkaar toelichting
over de uitgevoerde onderzoeken.
a

i

I
I

i

a

Zij kunnen elkaar informatie vragen over de stand van uitvoering van de auditplanning.
Op verzoek kan mondeling toelichting worden gegeven bij een
auditrapport of controfeverslag.
De controleactoren hebben inzage in elkaars werkprogranma en
werkdossier en kunnen met betrekking tot elkaars werkprogramma en werkdossier op vraag efkaar kopieën bezorgen.
De controfeactoren kunnen informatie uit hun controfewerkzaamheden toefichten.
Afwijkende standpunten tussen bedrljfsrevisoren en Rekenhof
moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Indlen een verschil
in mening ontstaat, proberen beide partijen in samenspraak
met heL departement FB aftijd tot een consensus te komen.
Wanneer dat niet lukt, zal het Rekenhof in zijn rapportering
beide standpunten vermefden. Deze gevallen moeLen stelselmatiS worden gesignaleerd aan de stuurgroep single audit, en
'aanhangig worden gemaakt bij de Vlaamse adviescommissie voor
boekhoudkundige normen

De ISA's verplichten de commissaris om een aantal- stukken in zr)n
werkdossier op te nemen. Deze documentatie dient systematisch met
het Rekenhof te worden gedeeld en betreft:

Risk assessment procedures - Documentatie houdende de belangrij kste bevindingen resulterend uit de uiLgevoerde risk assessment procedures (ISA 315)
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Risicomatrix - Documentatie omtrent het onderkennen en inschatteñ van de risico's van een afwijking van materieel belang door middel van het verwerven van inzicht in de entiteit
en haar omgeving (par. 31 ISA 315 Risico,s op een afwijking
van materieel- belang identificeren
en inschatten door lnzicht
te verwerven in de entiteit
en haar omgeving) en opgave van
de controlebenadering die wordt uitgewerkt in functie van de
getdentificeerde risicor s
Controlebenadering - Documentatie omtrent de algehefe controleaanpak, het controleprogranma en alle beÌangrijke wijziqingen die tijdens de controleopdracht in de algehele controleaanpak en het controleprogramma zijn aangebracht, alsmede de
redenen van dergelijke wijzigingen.
(ISA 300 ptanning van een
controfe van financiële overzichten).
Materialiteitsberekening
- Documentatie omtrent de volgende
bedragen en de factoren die bij het vast.stelten hiervan in
overweging zijn genomen: materialiteit
voor de financiële
overzichten als geheel, indien van toepassing, het materialiteitsniveau
of de materialiteitsniveaus.
voor bij zondere
transactiestromen, rekeningsaldi of in de financlefe overzichten opgenomen toelichtingen/
de uitvoeringsmaterialiteit
en alle herzieningen van naarmate de controle vordert (par.
L4 ISA 320 Material-iteit
bij de planning en uitvoering van
een controle)
Beheersmaatregelen - Documentatie omtrent de algehele manieren om op de ingeschatte risico's op een afwijking van materieel belang op het niveau van de financiefe overzichten in
te spelen, alsmede de aard, timing en omvang van de verdere
controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd, de samenhang van
deze werkzaamheden met de ingeschatte rislco, s op het niveau
van beweringen; en de uitkomsten van de controlewerkzaamheden, met inbegrlp van de concl-usies wanneer deze niet anderszins duidelijk zijn. Indien de auditor voornemens is gebruik
te maken van bij vorige controfes verkreg:en controle- informatie over de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen, dient hij de l¡ereikte concfusies betreffende het
steunen op dergelijke in het kader van een voorgaande controle
getoetste maatregelen in de controledocumentatie op te nemen.
In de documentatie van de auditor dient duidelij k naar voren
te komen dat informatie ín de financiële overzichten in overeenstemming zijn ís met of aansluiten op de onderliggende
adminlstratieve vastleggingen/ incÌusief
het aansfuiten of
afstemmen van toelichtingen
orìgeacht of dergelijke informatie
is verkregen binnen of buiten het grootboek en subgrootboeken
(par. 2B-30 ISA 330 Inspelen op door de audit.or ingeschatte
risico' s )
Fraudebenadering - Documentatie van de algehele manieren om
in te spelen op de ingeschatte risico's op een afwijking van
materieef belang die het gevolg is van fraude op het niveau
van de financiete overzichten, de aard, timing en omvang van
control-ewerkzaamheden, en het verband tussen deze werkzaamheden en de ingeschatte risico's
op een afwijking van materieet belang op het niveau van beweringen díe het gevolg is
van fraude (par. 44 -47 ISA 240 Verantwoordelijkheden van de
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auditor met betrekking tot fraude 1n het kader van een controfe van fj-nanciële overzichten)
In overweging nemen van wet* en regelgeving - Documentatie
van geldentificeerde
of vermoede niet-naleving
van wet- en
regel-geving (par. 29 ISA 250 Het in overweging nemen van \^/eten regelgeving bij een controfe van financiele overzichten)
Accounting estimates / schattingen- Tnventaris van de belangrijke accountinq estimates en de resultaten van de beoordellng

(rsA

s40)

Evaluatie van de afwijkingen - Documentatie omtrent het bedrag
waaronder afwij kingen afs duidelij k triviaalworden beschouwd, afl-e afwijkingen die tijdens de controle geaccumufeerd zí)n, met de vermelding of zij gecorrigeerd zijn en de
conclusie met betrekking tot de vraag of niet-gecorrigeerde
afwijkingen, afzonderlijk
of gezamenlijk, van materieel belang zi)n, en de b,asis voor die conclusie (par. 15 ISA 450
Evaluatie van tijdens de controle onderkende afwijkingen)
Management letter,
in toepassing van fSA 260 en ISA 265
Bewestigingsbrief.
Gewoonlijk wordt de bevestigingsbrief ondertekend door de feden van heL management, zoals gedefinieerd
in paragraaf B van ISA 580, die verantwoordelijk
ztjn voor
het voorbereiden en/of opstellen van de jaarrekening, op het
(met inbegrip van heL finanhoogste niveau van de entiteit
cieel beleid), rekening houdend met hun kennis van de feiten
en met hun qezaq. Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk
dat de bedrijfsrevj-sor
ervoor opteert dat een ander refevant
persoon (of orgaan) de bevestigingsbrief
(mede-)ondertekent
die (dat) de bevoegdheid heeft de entiteit
te verbinden voor
handelingen die verdergaan dan het dagelijks bestuur.
Het verkrijgen van deze schriftelijke
bevestigingen is noodzakelijke controle-informatie
die de bedrijfsrevisor
dient te
verkrijgen voor de controfeopdracht met betrekking tot de
jaarrekening. De noodzaak voor het verkrijgen van de schriftetijke bevestigingen is gelegen in het felt dat de bedrijfsrevisor met betrekking tot bepaalde aspecten van de controleopdracht geen concfusies kan formuleren louter op basis van
de overige verkregen controle-informatie.
Een aantal ISA's
vereisen het verkrijgen van schriftelijke
bevestigingen, zoals onder meer ISA 240 (fraude), ISA 250 (het in aanmerking
nemen van wet- en regelgeving) r ISA 550 (transacties met verbonden partijen)
en ISA 570 (Herzien) (continuiteit).
Paragi:aaf 39 van ISA 240 stelt dat de auditor schriftelijke
bevestigingen van het management en, in voorkomend geval, van
de met governance befaste personen dient te verkrijgen dat:
" la) zij hun verantwoordefijkheid erkennen voor het opzetten, impTementeren en onderhouden van de interne beheersing
om fraude te voorkomen en te detecteren;
(b) zij de auditor in kennis hebben gesteTd van de resuftaten
van de inschatting door het manaqement van het risico dat de
financiëfe overzichten mogeTijk afwijkingen van materieef belanq bevatten die het gevoJg zijn van fraude;
(c) zij de auditor op de hoogte hebben gesteTd van eventuefe
fraude of vermoede fraude waarvan zij kennls hebben en die op
de entiteit
va'n invfoed js en waarbij betrokken zijn:
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(i) het manaqement;
(ii) werknemers die een siqnificante rof spe-Zen bij de interne beheersing; of
(iii) anderen indien de fraude een materieef effect zou kunnen hebben op de financiëfe overzichten; en
(d) zij de auditor in kennis hebben gesteJd van . eventueTe
aantijgingen van fraude of vermoede fraude die op de financiëLe overzichten van de entiteit
van invloed is en waarvan
zij kennis hebben gekregen via werknemers, voormaliqe werknemerst analisten, regeJgevende of toezichthoudende instanties of anderen. (Zie Par. A58*A59)
Voormel-de lijst
is niet limitatief.
fn het overleg geeft het Rekenhof aan van wefke documenten uit het dossier het een (elektronische)

kopie wenst.

Naast de correctheid van de BsR-rapportering zal- de bedrijfsrevisor
er vooraf op toez.ien dat het door het departement FB daartoe voorziene sjabloon volledig volgens de in.structies van het departement
FB is ingevuld. Daartoe zufl-en de rapporteringsinstructies
van het
departement FB aan alfe controleactoren ter beschikking worden gesteld.
In de mate dat er twij fel- zou bestaan omtrent de interpretatie
van
de invulling van het sjabfoon neemt de bedrijfsrevisor
contact meL
het departement FB op. Het standpunt van het departement FB is
hierin besfissend.

4.3.s

Afsluitend

gesprek (closing meeting)

Het Rekenhof en Audit Vfaanderen worden aÌtijd uitgenodigd voor het
afsluitend gesprek van de bedrijfsrevisor meL de financiele directie/feidend ambtenaar van de entiteit. De bedrij fsrevisor brengt
het Rekenhof en Audit Vl-aanderen hiervan tljdiq op de hoogte. Het
Rekenhof en Audit Vlaanderen verwittigen of zi) aanwezig zuffen
l*
-l
L t ) lt .

Ter voorbereiding van het afsluitend gesprek bezorgt de bedrijfsrevisor tijdiq:
o De agenda van de het afsluitend gesprek.
o Een analytisch nazicht van zowel de balans en resultatenrekening, afs van de uitvoerlngsrekening van de begrotlng.
Hierbij liqt de nadruk op het analytisch nazicht van de
activiteiten
van de instelling.
o Een samenvattende nota (audit sunmary memorandum) waarin
alle problemen aangaande de rekeningencontrole worden samengevat, met een kopie van de onderliggende verantwoordingsstukken.
Het Rekenhof heeft het recht de werkpapieren van de bedrijfsrevisor
in te kijken voorafgaand aan het afsluitend gesprek.
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Bij entiteit.en die beschikken over een auditcomité, worden het Rekenhof en Audit Vlaanderen ook uitgenodlgd op die vergaderingen
waarop de jaarrekening en de.auditverslagen van de bedrijfsrevisor
worden behandeld. De bedrijfsrevisor
brengt het Rekenhof en Audit
Vlaanderen tijdlg op de hoogte van de vergadering van het auditcomit.é waarop zi)n tussenkomst is voorzien.
fn voorkomend geval, wanneer tijdens het afsluitend gesprek andere
materiëfe zaken zouden zijn besproken dan diegene die worden opgenomen in het single auditverslag of de managementletter, wordt een
verslag van het. afsfuitend gesprek bezorgd aan het departement FB.

4.3.6

Auditrapporten

Het Rekenhof en de bedrijfsrevisor wissefen stelsefmatig hun (audit) rapporten uit over de entiteiten van de Vlaamse administratie,
die zij gemeenschappelijk hebben afs control-edomein:
a

a

5.

interim controle bezorgt de bedrijfsrevisor
het Rekenhof
een samenvattende nota van bevindingen, gebeurlijk de management letter.
Voor significante rechtspersonen: Uiterlijk
31 maart 2018 be*
zorgL de commissaris of bedrijfsrevisor
van de gecontroleerde
entiteit
een exemplaar van zijn single auditverslag, van de
gecertificeerde
rekening en van zijn management fetter aan
het departement FB.
Voor andere dan significante
rechtspersonen b,fijft de uiterste datum van lndiening van het single audj-tverslag, giecertificeerde
rekening en management letter 2I aprl1 201-8 en
bezorgt hij ze aan het departement FB.
Het departement FB zorgt via een Sharepoint-omgeving dat aIle
documenten, zowef de rekening met bijhorende stukken, single
auditverslagen als management letter, per entiteit
onmiddellijk aan het Rekenhof ter beschikking worden gesteld.
Het Rekenhof bezorgt de bedrijfsrevisor
stelselmatig een kopie van zijn brieven en verslagen over entiteiten
waar zi1
samen actief zi)n.
A11e auditverslagen en aanbevelingsbrieven (managemenl- letjaar worden bijgehouden in het
ters) van de voorbije vijf
vertrouwelijke deel van het centrale permanent dossier, waarvan de informatie alfeen ter beschikking wordt gesteld van de
betrokken entiteit
en van de controfeactoren die betrokken
zijn bij die entiteit.
Het Rekenhof en de bedrijfsrevisoren
zorgen ervoor dat de hen betreffende informatie in het permanent dossier actueel blijft.
Na de

Tijdpad voor de audit van de rekeningen 2Ot7

Het rekendecreet legt een strakke timing op voor de opmaak en de
controfe van de begrotingen en de rekeningen van de Vfaamse overheid. Die kalender legt het kader vast waarbinnen het Departement
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FB, het Rekenhof en de bedrijfsrevisoren hun controleactiviteiten
moeten plannen, uitvoeren en. rapporteren
Op basis van de kal-ender opgenomen in het rekendecreet werd onder-

staand tijdpad
december
j

anuarl

'ranuari

opgestefd:

Planningsoverl-eg tussen bedrijfsrevisor en Rekenhof bij significante rechtspersonen op initlatief van het Rekenhof controfeteam.
Rechtspersonen uit de consolidatieperimeter bezorgen voorlopig definltieve ESR-uitvoeringsrekeninqen aan departement Financiën en Begrotinq

2011

2018
2

018

24 januari

15 februart 20IB

Voor entiteiten die met de boekhoudsoftware
Orafin werken, is dit de datum van overdracht.
Ten faatste op deze datum opmaak van een eerste
versie van de ESR-geconsolideerde rekeninq 2077

1 maart

Voor significante rechtspersonen moet de b,oekhouding op dit moment ten faatste zijn afgeslo-

2018

door heL departement Financiën en Beqroting(e)

2018

(10)

ten.

Uiterste datum waarop de jaarrekening door significante rechtspersonen voor controfe aan de bedrij fsrevisor en Rekenhof moet worden overge-

15 maart 2018

maakt.

Closing meeting

31 maart 2018
31 maart 2018

31 maart 2018

e

DeuitvoeringscijfersvanderechtspersonenwordengeconsolideerdmetdeESR-uitvoeringsrekeningen
verschi

"

Bedrijfsrevisor
bezorgt vóór closing meeting de
agenda, een analytisch nazicht en een samenvattende nota . (audlt summary memorandum) aan het
Rekenhof en Audlt Vlaanderen
Uiterlijk
op deze datum bezorgen de Vfaamse
rechtspersonen via Sharepoinl, hun jaarrekeningen
aan het departement FB
Voor significant.e rechtspersonen: Bedrljfsrevisor bezorgt een exempl-aar van het single auditverslag, van de gecertificeerde
rekening en van
ziln management letter, Het departement Financiën
en Begroting. maakt deze stukken op zijn beurt
elektronísch aan het Rekenhof en Audit Vlaanderen
over (zie 4.3. 6. ) 11
Voor niet-significante rechtspersonen: bedrijfsrevisor bezorgt via het e-mailadres alqemenerekeninqVGßccrek.be de earfv warnings12, dan wel

I I

nde

ende beleidsdomei nen en DAB's.

Aang ezi en i n zo

zor8 aan het

I

r8 de eerste versi e van de ESR -geconsol ideerde reken i ng zorT

N R

reed s ten aatste op r5 februai
wordt overgemaakt en de defi nitieve tegen ten laatste half mei zor8 i s het van belang dat de
I

bedrijfsrevìsor eventuele opmerkingen naar aanleiding van de auditwerkzaamheden zo snel mogelijk commun

""

ì

ceert.

Deze verpl ichting geldt

n

iet voor entiteiten

d

ie

n

iet

of n iet meer in de

ES

R-consolidatie moeten word en opge

nomen.

\2

Voor de d ef in itie van h et beg rip "early warning" wordt verwezen naar ISA 7o6 (Herzien) - Parag rafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en paragrafen inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring var
de onafhankelijke auditor
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31 maart 2018

April

16 april 2018

20 april

2018

21 april

2018

bevestiging dat er geen zíjn, aan heL Rekenhof.
Het Rekenhof bundeft de early warnlngs en maakt
ze vervolgens aan het DeparLement FB over.
Eerste versie van dè algemene rekening ministeries VG wordt aan het Rekenhof bezorgd.
Ultvoering door het Rekenhof van de controles op
de algemene rekening ministeries VG. Eventuele
correcties worden onmiddellijk met het departement Financiën en Begrotíng besproken en bij akkoord door het departement E inanciën en Begroting
doorqevoerd.
trxit-gesprek met betrekking tot de algemene rekeninq ministeries VG
Correcties aan de algemene rekening worden op 20
april afgesloten.
Voor andere dan significante rechtspersonen: bedrijfsrevisor bezorgt een exempfaar van het sin91e auditverslag, van de gecertificeerde rekening

en van zijn management letter.

apríI

2018

30 april

2018

21-

Het departement

Financiën en Begroting maakt deze stukken op zijn
beurt efektronisch aan het Rekenhof en Audit
Vl-aanderen over (zte 4.3.6. )13
Het Rekenhof communiceert zi)n opmerkingen en
controferesultaten betreffende de andere rechtspersonen aan het departement Financiën en BegroL

2 mei

26

_L

r.rq

De aanpassingen van de algemene rekening van de
Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap worden
door het departement Fj-nanciën en Beqroting uiterlijk
op 30 april volJ-edlg gedocumenteerd aan
het Rekenhof overqemaakt.
Uiterste datum waarop controfes door het Rekenhof

2018

op de laatste uitgevoerde correcties op de algerekeninq worden uitgevoerd.
Tnformeel overmaken aan het Rekenhof van het ontwerp van trSR-geconsol-ideerde rekening afsmede

mene

4 mei

2018

Parag rafen ter ben ad ru kki ng van bepaal de aang

el eg en

heden

Een paragraaf terbenadrukking van bepaaldeaangelegenhdLenwordtgebruikt indien de commissaris een aangelegenheiTals
fundamenteel beschouwt voor het begrip van de lezers van dejaarrekening, en er'over deze aangelegenheid een adeqnte
vermeldíng in de toelichting bij de jaanekeningwerd vestrekt, onderdeuitdrukkelijke voorwaarde dat deze jaanekening ryn
afwijkingen van materieel belang bevat die hun oorsprong in diezelfde aangelegenheid vinden.
Parag rafen

i

n

zake overi ge aang

el

egen hed en

tn specifiekegevallen en overænkomstighet artikel4q $ r, 5"van hetWetboekvanvennootschappenen lSAlo6 (Henþn),
dient de commissaris in te schatten of het nodíg ís in deze paragraaf een verwíjzing op te nemen naarbepaalde aangelegøheden waarop hij in het bijzonder de aandachtvestigt, en die, volgens zijn professionele oordeelsvorming, relevant zijn
het begrip van gebruikers van de controle, de verantwoordelijkheden van de commissaris of het commissarisverslag, zonder

vø

dat deze verwijzing in het verslag over de controle van de (geconsolideerde)jaarrekening
13

Deze

verplichting geldt niet voor entiteiten

nomen.

d

ie

n

iet

dient te worden opgenomen.

of niet meer in de ESR-consolidatie moeten worden opg+
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Week

7 mei

2018

Medio mei 2018

21 mei 2018

10 junl

2018

21 juni

2018
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ontwerp houdende eindregeling door het. departement Financien en Begroting.
Controfe van de trSR-geconsol-ideerde rekeninq 20i_7
door het Rekenhof. Eventuel-e correcties worden
bij controfe onmiddellljk besp:ioken en bij akkoord door het departement Financiën en Begroting
verwerkt
Indienen van de geconsolJ-deerde rekeningen bij
het INR.
Indiening van. de ESR-geconsolideerde rekening
2017 alsmede het ontwerp van decreet houdende
eindregeling en het kas-, schuld- en waarborgrapport door de Vlaamse regering bij het Vlaams
Parlement.
Rekenhof bezorgt rekeningenrapport aan minister
bevoegd voor de begrotingen en de financiën afsmede aan het departement Financiën en Begroting
Antwoord minÌster op rekeninqenrapport

6. Bijzondere aandachtspunten
PPS-rapportering
fn het bij zonder ziet
de bedrij fsrevisor
er op toe dat
overeenkomstlg het advies 2016/1 van de VABN van 16 maart 201-6
betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten het
sjabloon voor PPS-constructies door de opdrachtgever van het PPSproject wordt ingevuld en de beschikbaarheidsvergoeding correct in
de ESR-rapporterinq wordt gerapporteerd.
Boeken van werkingstoeÌagen en afstemming van interrelaties
De bedrij fsrevisor ziet er eveneens op toe dat overeenkomstig het
advies 2011 / 6 van de VABN

van B maart 2OI7 betreffende het boeken van werkingstoelagen, de
aanrekeningsregels voor het boeken van werkingstoelagen en de
afstemming van interrefaties
door de gecontroleerde entiteit worden
ger'espect-eerd.
7

. Conta.ct

Rekenhof

Beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur, en Financiên en Begroting
Danief Vandendriessche, eerste auditeur revisor, directie 9,1
Telefoonz 02/55I B4 98
Beleidsdomeinen Tnternationaaf Vlaanderen, Onderwijs en Vorming,
Welzijn, Volksgezondheíd en Gezin, en CuÌtuur, Jeugd, Sport en Media
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Patrick Reinquin, eerste.audit.eur revisor, directie 9.2

'Tel-efoonl. 02/55I B3

04

Beleidsdomeinen Economie, Ifetenschap en Innovatie, Werk en Social-e
Economie, Landbouw en Visserij, Leefmilieur' Natuur en Energie, Mobiliteit en Openbare Werken evenals de bel-eidsvelden ruimtelijke
ordening en Onroerend Erfgoed
Kris Neven, eerste auditeur revísor, dírectle 9.3
Telefoon: 02/551 84 33
Bel-eidsveld woonbef eid
Lieven Tydgat, eerste auditeur revisor, directie 9.4
Tefefoon 02/551 B6 95
Departement Financien en Begroting

WilIy Verschuere, afdeling Financiele Diensten en Rapportering
Tèf ef oon z 0499 / 59 35 'l 6
Audit Vlaanderen:
Afle beleidsdomeinen
Jo Fransen, manager-audj-tor
Telefoon: 02/553 L3 62
Instituut van de Bedrijfsrevisoren:
Lieven Acke, voorzitter Commissie Publ-ieke Sector
Telefoon:. 02/509 00 11
Op datum van

Hilde François
Voorzitter van het Rekenhof

Bart
Vl-aams

-Thlerry Dupont
Voorzltter van het Instituut
van de
ij fsrevisoren
.

Tommelein

minister van Begroting, Financiën en

Energi-e
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1

De Ii j st van Vla¿rmse

rechtspersonen en entiteitenla

Diensten met Afzonderlijk

Beheer

1.
Fonds Microfinanciering
2. Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs.
3. Centrum voor fnformatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CTCOV)
4. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
5. Kasteel van Gaasbeek
6. Landcommanderij Alden Biesen
'7. Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
B. Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmil-ieu en Natuurbehoud

(MINAFONDS)

9. Loodswezen
10. Vl-aams fnfrastructuurfonds (VIF
11. Vloot
1-2. Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen
13. Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociafe Huisvesting
1-4. Grondf onds

15.
16.
71,
18.
19.
20.

fnstituut voor het Onroerend Brfgoed
Audit Vlaanderen
Caterinq en Schoonmaak
Digitale Drukkerij
Vl-aams

(VIOE)

rCT

Overheidspersoneel

Vlaamse instellíng'en van openbaar nut, categorie Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid
(IvA rp)

1.
2.
3.
4.
5.
6,

Toerj-sme Vlaanderen (TVL)
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Fonds JongerenweLzijn (FJW)
Kind en Gezin (K&G)
Vl-aams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Vlaams fnfrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VTPA)
7. Agentschap Sport Vlaanderen
(OVAM)
B. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

14 B

ron: decreet houdende aanpassi ng van de begroti ng zorT evenal s de bijlagen ervan
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9. Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse instellingên

(VMM)

van openbaar nut, categorie VOI A

10. Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)
11. Fonds Ffankerend Economisch en Innovatiebeleid
72. Fonds Culturele Infrastructuur
(FoCI)
1)
aJ.

1L
1tr
IJ.

16.
1'7

.

18.

19.
20.

2r.

Topstukkenfonds
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij - en
Aquacultuursectôr (FIVA)
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Grindfonds
Pendef fonds
Garantiefonds voor Huisvesting
Rubiconfonds
Vlaams FinanÒièringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor
Vfaams- Brabant (VLABINVtrST)
Vlaams Brusseffonds (VBF)

Vlaamse instellingen
van openbaar nut/ categorie Extern VerzeJ-fstandigde Agentschappen (EVA)
1..

2

3
4

5
6

Vlaams Agentschap voor fnternationaaf Ondernemen VLAIO
(Flanders fnvestment
and Trade - FIT)
Agentschap Plantentuin Meise
Agentschap voor fnfrastructuur
in het Onderwijs (AGIOn)
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geef (OPZ GEEL)
Openbaar Psychiatrísch Zorgcentrum Rekem (OPZ REI(EM)
Vfaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling

tussen de Actoren in de Zorg

1
B

9

(VASGAZ)

Vfaamse Regulator voor de Media (VRM)
Vfaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaande-

ren (SYNTRA)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidlng
(VDAB)

10
11

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits*
(

VREG

en Gasmarkt

)

72. De Vfaamse üIaterweg nv
13. Luchthavenontwikkelingsmaatschappi

j Antwerpen
74. Luchthavenontwikkelingsmaatschappi j Oostende
1tr
Via-fnvest * De Werkvennootschap
16. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM De Lijil)
1_7 . Vfaterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
18. Vl-aamse Maatschappij. voor Sociaal Wonen (VMSW)
IJ.

Vlaamse !.nstel-lingen van openbaar nut, categorie
19. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT)
20. De Watergroep (VMW)

Strategische Adviesraden

(SAR)

B

30
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22
23
24

Vlaamse Raad voor V{etenschap en Innovatj-e (SAR VRWI)
Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend

Erfgoed

(SARO)

25. Sociaal-Economische Raad van Vl-aanderen

Eigen Vermogen

(SERV)

(EV)

26. EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
21 . EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
zo. EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (TNBO)
29. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en
Bos (EV OC-ANB)
EV
Ffanders Hydraulics
30.
31. EV Informatie Vlaanderen

Sui Generis
32. Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor

Vüetenschap-

pen en Kunsten (KVAB)
33. Viaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO)

34. Gemeenschapsonderwij s (cO I )
35. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgie (KAGB)
36. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

(KANTL)

37. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)
38. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv

(VRT)

Vzw's
?q

Vfaamse Vereniglnq voor Ontwikkel-j-ngssamenwerkíng en

Technische Bijstand

40. Vl-aams-Europees Verbindingsagentschap (vl-eva) vzw
A1
Vlaams Inst.ituut voor de Zee (VLIZ)
42. Bpon
¿.?

Beheer Kunstsite

TA

DeSingeJ- vzw

45.
46.
47.
48.

Kunsthuis Opera Vlaanderen Bal-l-et Vl-aanderen
Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HI(A)
Vlaams Audiovisueel- Fonds (VAF)
Vlaams Tnfocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT)

EVA

van privaatrecht (vzw)

49. De Rand vzw
50. Muntpunt
51. Vl-aamse Vereniging voor ÏCT-persooeel (Vlaanderen
nect

)

vzw

Con-

3a
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EVA

van privaatrecht (privaÈe stichting)

52. Agentschap Tntegratie en Inblrrgering
53. Agentschap. Toegankelijk Vlaanderen

EVA

van privaatrecht

(NV)

54. Vlaams Energiebedrljf NV
55. Vlaamse Participatiemaatschappij
56. Vlaamse Havens NV
EVA

van privaatrecht (stichting openbaar nut)

57. Fonds Vletenschappelijk Onderzoek - Vl-aanderen

(FWO)

Strategisch onderzoekscentrum (vzw)

58. Vlaams Interuniversit.ai-r Instituut

voor Biotechnologie

(VIB)

Nv

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Diest.sepoort nv
Lak Invest nv
Gigarant nv
Gimvindus

Site-Ontwi kkel ing Vl-aanderen
Vüaarborgbeheer nv
School- Invest
Vl-aamse Milieuholding
Behee.rsmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv
Site Kanaal
Tunnel- Liefkenshoek
Wandelaar Tnvest
71. Domus Fl-andria
af)
Vlaamse Erfgoedkluis

Coöperatieve vennootschap met beperkte. aansprakeJ-ijkheid

73. Limburgs Klimaatfonds
74. Vlaams lnloningfonds
Onderlinge verzekeringsvereniging

32
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75. Pensioenfonds voor de rust- en overl-evingspensioenen van
het statutair personeel van de nv publiek recht VRT
Overige
'16
'17

Stichting Vlaamse Schoolsport

.

Vl-aamse Hogeschòlenraad (VLHORA)
78. Vl-aamse Interuniversitaire Raad (VLIR)
?o
Fonds voor Scheepsjongens
80. Vl-aamse Stichting voor Verkeerskunde
.

T,RM

Groep

81. Brustem

Industriepark

82. Greenvill-e
o2
Limburgse Reconversiemaat schappi j
84. HWP.
85. KMOF]N
86. KMOFTN 2
ót. LRM Beheer
88. Mijnen nv
89. Mijnschad.e en Bemaling Llmburgs Mijngebied
o^ Immo Schurhoven

Limburg

o-1

Gas

Pl'fV Groep

92. ARKimedes Management nv
93. ARKimedes Fonds ï
94. ARKimedes Fonds ff nv
95. Biotechfonds Vlaanderen nv
96. Particiþatiefonds Vl-aanderen
9'7 . ParticÍpatieMaatschappij Vl-aanderen
98. PMV Beheer nv
99. PMV re Vinci
100. PMV-TINA Comm. VA
101. Vlaams Tnnovatiefonds
L02. Sustainable Energy Ventures

(PMV nv)

Universiteiten en hogescholen
103.
104.
105.
106.
107.
108.
1_09.

110

.

11r_.

Kathofieke Universiteit Leuven
Universiteit Gent
Vrije Universiteit Brussel
Universiteít Antwerpen
Universiteit Hasselt
Faculteít voor Protestantse Godgeteerdheid te. Brussel
Evangelische Theologische Faculteit te Heverl-ee
Instituut voor Tropische Geneeskunde
Thomas More Mechelen - Antwerpen

I12. Thomas More

Kempen
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Katholieke Hogeschool Vives Noord
LUCA School of Arts
115. Katholieke Hogeschool Vives Zuid
l-13.
114

.

t-16. Hogeschool West-Vl-aanderen.
]-].1 . UC Leuven
118 . Artesis PJ-antijn Hogeschool Antwerpen
1_19.

Karel de Grote Hogeschool - Kathol-ieke Hogeschool Ant-

I20.

UC Limburg

werpen

r21_. Hogeschool Gent
L22. Hogeschool PXL
1t?
Artevel-de Hogeschool
124. Erasmus Hogeschool BrusselI25. Odisee
,?r. Hogere Zeevaartschool-

Erkende kredietmaatschappi j en
. Mijn Huis
L28. Kempische Heerd (Kernpens VÍoonkrediet)

r2"7

1"29 .

Onesto Kredietmaatschappi j

130. Social-e Kredietmaatschappij
Vl-aanderen (Sokrema)
131_. Elk Zijn Huis
1_32.

Klein Eigenaarskrediet

133.
134.
135.
136.

VrIest-Vl- aams Woonkredi

De Meiboom

Sociaal Woonkrediet voor

et

- Eigen Huis

]-42.
143.

Kredietmaatschappij Onze Thuis
Indomi nv
Landwaarts Sociaal Woonkrediet
Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis
Ons Eigen Huis
Eigen Heerd is Goud Weerd
Demer en Dijle
Vol-kskredlet de Toren
Krediet voor Sociale Woningen

1_44.

Onesto üïoonpunt

L3"7.

138.
139.
140.
141

.

Com¡nissies

eerstel-ijns juridische bijstand

145. Commissie,Juridische Bijstand Oudenaarde
146. Commissie Juridísche Bijstand Kortrijk
L47. Commissie Juridische Bijstand Gent
148. Commlssie Juridische Bijstand Brussel
1,49. Commissie voor Jurj-dische Bijstand Leuven
150. Commissie voor Jurldische Bijstand arrondissement Hasselt
151. Commissie .Turidische Bijstand Arrondissement Ieper
152. Commissie voor ,furj-dische Bijstand Turnhout
153. Commissie voor Juridische Bijstand Dendermonde
l-54. Commissie voor .Turidische Bijstand van het gerechtelijk arrondissement Brugge
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155. Commissie
chelen
156. Commissie
157. Commissie
158. Commissie
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voor Juridlsche Bijstand van het arrondissement

Juridische Bijstand Veurne
Juridische Bijstand Antwerpen
Juridische Bijstand arrondissement Tongeren

35

Me-
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Juridische grondslag
Opdracht, van het departement Fínanciën en Begroting
De opdracht van het departement Financiën en Begroting (FB) vl-oeit
voort uit o.m. de artikelen 30, 31, 32, 44, 46, 48 en 50 van het
rekendecreet, de bepalingen van het Besfuit van de Vlaamse Regering
van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van
de V.l-aamse rechtspersonen evenals de bepallngen van het Besluit van
de V1aamse Regeríng van dezeffde datum betreffende de boekhoudregels
en de aanrekeningsregels die van toepassinq zi)n op de Vlaamse
ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende
de controle op de vastleggingskredieten.

Als administratie van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, (en in functie van de delegaties van de Vfaamse regerinq aan
deze minister) stelt het departement FB de algernene rekeningen op,
staat ze in voor de consolidatie en heeft het departement FB een
(inhoud, strucrol in het bepalen van de rapporteríngsmodaliteiten
tuur en timing) en het overmaken van de rekeninqen van de V.l-aamse
rechtspersonen aan het Rekenhof. Zo moeten de Vlaamse rechtspersonen, met het oog op de ESR-consolidatie, hun jaarrekeningen uitertijk op 31 maart volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben, bezorgen aan de diensten van het Vfaams ministerie,
bevoegd
voor het financlël-e en budgettaire beleid, die belasL zijn met de
(dit is het departement FB). Het verslag van
opmaak en consolidatie
de bedrijfsrevisor
wordt samen met de gecertificeerde jaarrekening
van de Vl-aamse rechtspersoon uiterlijk
op 2L apri1 volgend op het
boekjaar r^raarop het betrekking heeft aan de Vlaamse Regering en het
Rekenhof bezorgd. Met de besfuiten van de Vlaamse Regering van 7
september 2012 en 9 oktober 2015 waarín de certificatie
van de ESRrapportering door de bedrijfsrevisoren
wordt geregeld, heeft de
Vlaamse Regering voor ogen om de controles van de entiteit
die
instaat voor de trSR-consolidatie te beperken door gebruik te maken
van de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor.
Tot slot is het ook de opdracht van het departement FB de overheidsopdracht m.b.t. het aanstelfen van bedrijfsrevisoren,
te coördineren.

Informatieopdracht Rekenhof
Artikel 64 van het rekendecreet bevestigt dat het Rekenhof op budgettair en boekhoudkundig vfak een informatieopdracht uitvoert voor
het Vlaams Parlement.

Die informatieopdracht is dubbel.
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Het Rekenhof geeft ex ante zijn opmerkingen bij de (initiële
en aangepaste) begrotingen die de Vlaamse Regerlng ter goedkeuring indient bij het Vlaams Parl-ement.
Het Rekenhof onderzoekt ex post de uitvoering van de begroting
en rapporteert zijn opmerkingen bij de algemene rekenlngen
van de Vlaamse ministeriesls en bij de jaarrekeningen van de
Vlaamse rechtspersonen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams
Parfement

Bij de pl-anning, uitvoering en rapporteríng over zijn controfes
werkt het Rekenhof conform het ISSAI-normenkader voor audit in de
publieke sector. Dé fSA-normen voor financiefe audit, die door de
bedrijfsrevisoren
worden toegepast, maken integraal deel uit van
het TSSAI-normenkader.

Cert,ificeringsopdracht

bedri jf srevisor

Artikel 50 van het rekendecreet stel-t dat de jaarrekeningen van
bepaalde Vl-aamse rechtspersonen moeten worden gecertificeerd
door
een bedrijfsrevisor.
!üat deze certificeringsopdracht
inhoudt, wordt
concreet ingevuld door artikel- 9 van het Besfuit. van de Vlaamse
Regering van 7 september 201-2 beLreffende controle en single audit
en door artikel 7 van het Besluit van de Vfaamse Regering van 9
oktober 2015 betreffende controfe en single audit die van toepassing
is op de unlversiteiten,
hogescholen en een aantal andere ambtshalve
geregistreerde instefl-ingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

De bedrijfsrevisor controleert het getrouwe beeld van de jaarrekening. In dit kader onderzoekt hfj het aangepaste karakter en de
werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de financiêfe rapportering. Bij de uitvoering van deze
opdracht houdt hij rekening met de mogelijkheid van fraude.

Ter certificerlng van de jaarrekening stelt de bedrijfsrevisor naargelang het geval een drie- of tweeledig verslag (hierna: single

auditverslag)

op:

een vèrsl-ag over het qetrouwe beeld van de bedrij fseconomische
balans en resultatenrekening en de toelichting hierbij;
een verslag over de uitvoering van de begroting (niet van
toepassing op de universiteiten, hogescholen en een aantaf
andere ambtshalve geregistreerde insteÌfingen voor hoger onderwijs in de Vfaamse Gemeenschap); en
een verslaq over de ESR-rapportering.

Daarnaast formuleert de bedrijfsrevisor in een managementfetter
aanbevelingen ôver vâstgestetde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing en vastgestelde inefficiënties en inbreuken op andere

15

Uiterl

ij k

vanaf de reken i ngen over het begrotingsjaar zozo wordt de controle van de

al

gemene rekeni ng

r,an de

Vl aamse Gemeenschap door het Rekenhofeen certifi ceri ngsopdracht (conform arti kel 3 van de wet van.ro
zor4 tot wijziging van de algemene bepalingenwet)

qril
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mee

Artikel- 50, S 2, voorziet in een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van de bedrijfsrevisor ten opzichte van het Rekenhof en het
agentschap Audit Vlaanderen voor:
a) de informatie-uitwisseling over de auditstrategie en -planníng,
de monitoring en risicoanalyse., de controle en rapportering en de
controlemethodieken inzake entiteiten van de Vlaamse overheid díe
zij gemeenschappelijk hebben a1s controledomein;
b) de overdracht van informatie uit werkdocumenten van de bedrijfsrevisor inzake entiteiten van de Vlaamse overheid die zij gemeenschappelijk hebben afs control-edomein
Voor zover de bepalingen uit het ontwerp van decreet houdende diverse
financiële bepalingen door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd,
geldt de uitzondering op de geheimhoudlngsplicht evenzeer ten opzichte van de Inspectie van Financiën en het departement FB.

t
I

AFSPRAKEN OVER SINGLE AUDIT. AUDITREKENINGEN zorT VLMMSE OVERHEID /

39

BI,'I,AGE 3

Allocatie van materialiteit Vlaamse overheid naar
significante entiteiten
:ì:snri.,:aril€ en'at-:-.eiie¡r i¡innen :orrsoi
Departement

r<iat.ie,r

FB

j s diens ten
Agentschap voor on
Vlaamse Belastingdienst
Departement trlVG
Zorg en gezondheid

Agentschap voor binnenfands bestuur

câ r. erlor

m¿¡t.eria l ite:i l
irn '0{.Jt¡ eLrro.

iL €Ì

ministerie
ministerie
Minister iê
ministerie
ministerie
ministerie

235.000
117 .000

100.000
B 5. 000
74.000
74.000
69.000

maatschappij voor sociaal wonen (S 13.L2)
Departement !üSE
Vlaams agentschap voor perso nen met een handi cap
Vlaamse vervoersmaatschappij - de Lijn

rechtspersoon

ministerie

67. 000

rechtspersoon
rechtspersoon

52.000
4 5. 000

Katholieke Universiteit

universiteit

3

9. 000

3

6. 000

3

6. 000

V.laamse

Vlaamse

Leuven (KUleuven)

rechtspersoon

n

&

dienst voor arbeidsbemiddeling en beroep.s-

opl eiding

rechtspe rsoon

Agentschap Vfaamse Sociale Bescherming (Vlaams rechtspersoon
Zorgfonds)

VÌaams infrastructuurfonds

voor persoonsgebonden rechtspersoon

35.000

aangeleqenheden

Vfaams trfoningfonds - (S 13.12)

Agentschap hoger onderwijs, volwassenenonderwijs

en studietoelagen

Universiteit cent
Vfaams

(Ucent

Rechtspersoon

ver

infrastructuurfonds (VIF)

35.000
34.000

ministerie

t

34.000

DÄB

3

3. 000

Minister ie

3

1. 000

Fonds voor het flankerend economisch befeid
Departement CJM

rechtspersoon

3

0. 000

Schoof Invest

Rechtspe rsoon

2

Vfaamse radio- en tefevisleomroep
Departement MOÌ{
Fonds j onge rènwe 1z ijn
!üaterwegen en zeekanaal nv

rechtspe rsoon

28.000
27.000
26.000

V.Iaamse ene rgiea gents chap

Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en natuur (Minafonds)
Aqentschap voor infrastructuur in het onderwijs
.l i.qnif I{j¡rntc e¡rt- ì.:..eitr¡rr buil-en cnrrsol-j cja' re

ministerie

28.000

ministerie
rechtspersoon
rechtspersoon

8. 000

DÂB

2

3. 000
3. 000

rechtspetsoon

2

3. 000

.rai-eqo.r.i e

2

ial r i-ei.tr, '{)0(. .¡urtr

:ria;::¡:
1

r

Vlaamse maatschappij voor watervoorziening - !üatergroep (S 11.001)

rechtspersoon

34.

Universitair ziekenhuis cent

rechtspe rsoon

3

(S11.001)

000

1. 000
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Uittreksels uit de regelgeving over sing Ie audit
BesJ.uit van de Vlaamse regering betreffende controle
singJ-e audit van 7 september 2OL2
ArtikeL

en

9

S 1. Onverminderd andere opdrachten waarmee ze door de Vlaamse
overheid kunnen worden befast, controleren de bedrijfsrevísoren:
1'het getrou\,,/e beefd van de jaarrekenlng die door de entlteit
aan
de Vlaamse RegerinS bij de toepassing van het rekendecreet moet
worden overgezonden;
2" het aangepaste karakter en de werking van de administratievê en
boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiele rapportering
S 2. Als de bedrij fsrevisoren hun opdracht uitvoeren, houden ze
rekening met de mogelijkheid van fraude. De controle wordt zo opqevat dat de bedrijfsrevisoren
een redelijke mate van zekerheid
verkrljgen dat de financiëfe overzichten geen afwijkingen van materieef bel ang, a1s gevolg van fraude of van het maken van fouten,
bevatten. Van een controle kan evenwef niet worden verlangd dat ze
elke fraude aan het ficht brengt en de bedrijfsrevisoren
zijn niet
verplicht die op te sporen.
kunnen op elk moment ter plaatse inzage
S 3. De bedrijfsrevisoren
nemen in de boeken, de brieven, de notulen en in alfe documenten

en geschriften van de entiteit
ring van hun opdracht.

die ze nodig achten voor de uitvoe-

De bedrijfsrevisoren
kunnen van de bestuurders, van de gemachtlgden en van de personen die aangesteld zijn door de entiteit,
al*l-e
ophelderingen en inlichtingen vorderen, en ze kunnen affe verificaties verrichten die ze nodig achten voor de uitvoering van hun
opdracht. De bredrijfsrevisoren kunnen vorderen in het bezit te
worden gesteld van infichtingen
over publiekrechtelijke
of privaatrecht.elljke rechtspersonen waarmee de entiteit
een samenwerkingsakkoord heeft gesloten, voor zover ze die infichtinqen nodig
achten om de financiele toestand van de entiteit
te controleren.

van de jaarrekening stelt de bedrijfsreviS 4. Ter certificerlng
sor een verslag op dat uit de volgende elementen bestaat:
1o een inleiding,
wãarin ten minste wordt vermeld op weÌke jaarrekening de controle betrekking heeft;
2o een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten
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minste wordt aangeqeven welke normen voor de controle bij de uitvoering ervan in acht zljn genomen en of de bedrijfsrevisor
van
het bestuursorgaan en de personen die aangestefd zijn door de entiteit,
de toelichtingen en de informatie hebben verkregen die nodiq zi)n voor hun controle,'
3o de aanduiding dat de rekeningen in overeenstemming met het rekendecreet en de uitvoerlngsbesluiten
ervan zijn opgestefd;
4o een verklaring waarin de bedrijfsrevisor
zijn oordeel geeft of
zowel de boekhouding, de balans, de resultatenrekening als de toeIichtingen bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering
over de begroting een getrouw beefd van het vermogen, de financigeeft,'
ele toestand en de verschiflende resultaten van de entlteit
5o de vermelding dat de bedrijfsrevisor
af 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
van de ultvoering van de begroting
S 5. Ter certificering
bedrlj fsrevisor ín ziln verslag een verklaring op waarin
drljfsrevisor
zijn oordeel geeft of de uitvoering van de
en de aansluiting van de uitvoering van de begroting bíj
rekening correct zijn opgesteld.

neemt de
de b,ebegroting
de jaar-

van de jaarlijkse
ESR-rapportering neemt de
S 6. Ter certifícering
bedrijfsrevisor
in zi)n verslag de volgende elementen op:
1o de vermefding dat de rapportering af dan niet is opgesteld in
overeenstemming met de EsR-regels;
2o de vermelding dat de trSR-rapportering al dan niet op een consistente wí)ze aansluit bij de rekeningen.
S 7, Naast andere aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen
inzake organisatiebeheersing formufeert de bedrijfsrevisor in de
managementletter vastgestefde inefficienties en inbreuken op andere regelgeving die financiel-e gevolgen voor de entiteit met zich
mee hebl¡en gebracht of zouden kunnen brengen.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controJ.e en
single audit die van toepassing is op de universiteiten,
hogeschoJ-en en een aantal. andere ambtshalve geregistreerde insteJ-J-ingen voor hoger onderwijs in de VJ-aamse
Gemeenschap van 9 oktober 2015
Artikel

7

51. Onverminderd andere opdrachten waarmee ze door de Vlaamse
overheid kunnen worden befast, controleren de bedrijfsrevisoren:
1" het getrouwe b,eeld van de jaarrekening die door de instetting
aan de Vlaamse Regerinq moet worden overgezonden;
2o het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatíe, gericht op de productie van financië1e rapporterlng.
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hun opdracht uitvoeren, houden ze re52. Als de bedrijfsrevisoren
kening met de mogelijkheid van fraude. De controfe wordt zo opgevat dat de bedrijfsrevisoren
een redetijke mate van zekerheid verkrijgen dat de financiele overzichten geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevatten. Van een controfe kan evenwef niet worden ver.Langd dat z9
zijn niet
efke fraude aan het l-icht brengt en de bedrijfsrevisoren
verplicht die op te sporen.
kunnen op elk moment ter plaatse inzage
53. De bedrijfsrevisoren
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 aangestefd zijn door de instefling,
alle ophelderingen en inlichtinqen vorderen, en ze kunnen alle verificaties
verrj-chten 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 inlichtingen
nodig achten om de financiëfe toestand van de instelling
te controferen.

van de jaarrekening stelt de bedrijfsrevisor
54. Ter certificering
een verslag op dat uit de volgende elementen bestaat:
1o een inleiding,
waarin ten minste wordt vermel-d op welke jaarrekening de controle betrekking heeft;
2o een beschrijving van de reikwijdte van de controÌe, waarin ten'
minste wordt aangegeven wefke normen voor de controle bij de uitvoeri-ng ervan in acht zijn genomen en of de bedrijfsrevisor
van
het bestuursorqaan en de personen die aangestefd zijn door de inste11ing, de toelichtingen en de informatie hebben verkregen die
nodig zijn voor hun control-e;
3o de aanduiding dat de rekeningen in overeenstemmlng zijn met het
decreet van B juli 2011 en de uitvoeringsbesluiten
ervan;
4o voor de universitej-ten:
de aanduiding dat de rekeningen in
overeenstemming zijn met het besluit van de Vlaamse regering van
21 december 2001 betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het
in de
rekeninqenstefsef en de controle voor de universiteiten
Vlaamse gemeenschap;
5o voor de hogeschol-en: de aandulding dat de rekeningen in overeenstemmins zijn met het besfuit van de Vl-aamse Regering van 2I
december 2007 betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening
en het rekeningenstefsel voor de hogescholen;
6" voor de andere ambtshal-ve geregistreerde instellingen:
een aanduiding dat de rekeningen in overeenstemming zijn met de bepalingen hieromtrent in de beheersoverçenkomst;
7" een verklaring waarin de bedrijfsrevisor
beoordeelt of zowel de
boekho.uding, de balans, de resuftatenrekening als de toelichtlngen
bij de balans en de resul-tatenrekening een getrouw beeld van het
vermogen, de financiëfe toestand en de verschillende resultaten
geven;
van de instelling
Bo de vermelding dat de bedrijfsrevisor
al- dan niet kennis heeft
gekregen van verrichtingen die gedaan zijn of beslissingen die ge-
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zijn met overtreding van het oprichtingsdecreet of de statuten van de i-nstelling of van bepalingen uit de voor de instelling
overeenkomstige decretale bepalingen en de uitvoeringsbesluiten

nomen

ervan.

55. Ter certificering van de jaarlijkse ESR-rapportering neemt de
bedrijfsrevisor in zijn versl-ag de volgende el-ementen op:
l-o de vermelding dat de rapportering al dan niet is opgesteld in
overeenstemming met de ESR-regels,'

2o de vermelding dat de ESR-rapportering a1 dan niet op een consistente wijze aansfuit bij de rekeningen.
De jaarlijkse wettelijke procedure van certj-ficering is niet van
toepassíng op de prefiguratie van de jaarrekening, opgemaakt vol-gens het schema van het Europese systeem van nationale en regional-e rekeningen in de Europese Unie, die wordt ingediend bij de
Vlaamse Regering vóór 15 februari.

56. Naast andere aanbevelingên over vastgestelde tekortkomlngen
formuleert de bedrljfsrevisor in de managementletter vastgestelde
ineffici,ënties en inbreuken op andere regelgeving die financië1e
gevolgen voor de instellíng met zich mee hebben gebracht of zouden
kunnen brengen. Deze managementletter maakt integraal deel uit van
het permanent dossj-er.
57. De nadere ornschrijving van de opdrachten van de bedrijfsrevisor
zoals vastgetègd in dit artlkel- gelden enkel voor zover controle
wordt uitgeoefend door een bedrijfsrevisor.

