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Transparantie en deugdelijk
bestuur voor een moderne overheid
De beginselen van deugdelijk bestuur,
transparantie en kwaliteit van de financiële overzichten (en de voorschriften
ter voorkoming van belangenconflicten)
gelden des te meer voor overheden,
onder meer omdat ze met overheidsgeld
werken. Politici, overheid en belastingbetalers hebben behoefte aan transparantie en betrouwbare informatie.
Juiste beslissingen vergen betrouwbare
informatie.

Controle door een bedrijfsrevisor leidt tot
meer vertrouwen van burgers, potentiële
investeerders en andere stakeholders in
de overheid en in het bijzonder in de door
haar uitgegeven effecten. Zijn audit beperkt in grote mate frauderisico’s en laat
toe risico’s en zwakheden te identificeren.

Richtlijn 2011/85/EU
De Europese richtlijn 2011/85 vereist
van de publieke overheden dat zij een
betrouwbare boekhouding voeren
en dat zij het voorwerp uitmaken van
een doeltreffende interne controle en
onafhankelijke audit. De Europese
Unie kan zich geen onafhankelijke audit
voorstellen zonder de tussenkomst van
rekenkamers en bedrijfsrevisoren.

« HET IS NIET ALLEEN OMDAT WIJ ERTOE GEHOUDEN ZIJN
DAT WIJ (…) ONZE PERFORMANTIE-AUDITS UITVOEREN. HET
IS OOK OMDAT HET BIJDRAAGT TOT HET BEANTWOORDEN
AAN DE PLICHT OM REKENSCHAP TE GEVEN AAN ALLE EUROPESE BURGERS OVER IEDERE GEÏNDE EN BESTEDE EURO
ONDER DE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE (..). DE EU

Een efficiënte samenwerking en een
complementariteit tussen de diverse
controleactoren, meer bepaald tussen de
bedrijfsrevisoren en het Rekenhof,
zonder afbreuk te doen aan ieders onafhankelijkheid, autonomie en specifieke
verantwoordelijkheden, zou de beste
aanpak vormen om aan de eisen van de
richtlijn te voldoen. Het systeem van
single audit, zoals uitgedacht in Vlaanderen, kan daarbij een inspiratiebron zijn.

BURGERS HEBBEN HET RECHT TE WETEN WAARVOOR HUN
GELD DIENDE, OF HET WERD GEBRUIKT ZOALS VOORZIEN
EN OF HET VERSTANDIG WERD BESTEED.»
Victor Caldeira
Voorzitter van de Europese Rekenkamer.

IBR

De bedrijfsrevisor:
een vertrouwenspartner, ook voor publieke overheden.

Op 26 januari 2011 werden tussen het
Rekenhof, Audit Vlaanderen en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
samenwerkingsafspraken gemaakt voor
de financiële audit van bepaalde entiteiten
van de Vlaamse overheid. Single audit
houdt één enkel auditmodel in voor een
overheid, waarbij elk controleniveau
voortbouwt op het voorgaande, met
als doel de last voor de gecontroleerde
te verminderen en de kwaliteit van de
audit op te voeren, en dit zonder afbreuk
te doen aan de onafhankelijkheid van de
betrokken auditorganen.
Het IBR wil zijn diensten en deskundigheid
aanbieden aan de publieke overheden,
vooral voor wat betreft de attestering van
de rekeningen van de lokale besturen.

Waarom een bedrijfsrevisor?
De dagelijkse werkzaamheden van de
bedrijfsrevisor bestaan uit het evalueren
van en het geven van zijn oordeel over de
kwaliteit van (niet-)financiële informatie
verstrekt door diverse actoren van het
bedrijfsleven.

«BETROUWBARE

GEGEVENS ZIJN NODIG »

De bedrijfsrevisor heeft een unieke deskundigheid opgebouwd die hem in staat
stelt om in alle onafhankelijkheid een
oordeel te geven over de kwaliteit van
(niet-)financiële informatie en haar
betrouwbaarheid en over de wijze
waarop zij werd opgesteld.
De onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor is vastgelegd in artikel 14 van de
gecoördineerde wet van 1953: “Bij het
vervullen van de hem toevertrouwde
revisorale opdrachten handelt de bedrijfsrevisor in volledige onafhankelijkheid
van de betrokken personen.”
Terwijl traditionele financiële informatie
gebaseerd is op wet- en regelgeving, is
niet-financiële informatie evolutief en
soms complex, maar wel van cruciaal
belang voor de kwalitatieve beoordeling
en voor het verkrijgen van een totaalbeeld

«CONTROLE VAN DE

REKENINGEN MAAR
OOK ATTESTERING
VAN NIET-FINANCIËLE
INFORMATIE EN
PERFORMANTIEAUDIT »

van de prestaties van een entiteit. De
ruime ervaring van de bedrijfsrevisor
maakt van hem dé aangewezen partner
om overheden te helpen bij het opzetten
van systemen voor het uitwerken en
verspreiden van relevante niet-financiële

informatie die beantwoordt aan de verwachtingen van de economische actoren.
Deze economische actoren eisen vandaag
meer en meer uitleg over de efficiëntie
en adequate besteding van belastinggeld.
Een performantie-audit helpt de overheden bij hun beleidsbeslissingen en wil ze
beter en kostenefficiënter laten werken.
Performantie-audit komt neer op het
verrichten van een onderzoek over het
gezond beheer van een structuur, waarbij
verwezen wordt naar de drie “E’s”:
• zuinigheid (Economy, ervoor zorgen
dat de kosten laag blijven);
• efficiëntie (optimale resultaten behalen
met de beschikbare middelen); en

van (niet-)financiële informatie. Dit waarborgt de kwaliteit van zijn tussenkomst.
Dit kwaliteitslabel is immers onderworpen aan de strenge eisen van een
deontologische code en van normen
voor de beroepsuitoefening.
De kwaliteit van zijn werkzaamheden
wordt daarenboven gecontroleerd en
bewaakt door de commissies “Kwaliteitscontrole” en “Toezicht” van het IBR.
Door bij te dragen tot de transparantie
van zowel de financiële informatie als
van de zekerheid van zijn werkzaamheden, biedt de bedrijfsrevisor ook een
waarborg en bescherming aan de
gebruikers van deze informatie.

• effectiviteit (de vooropgestelde doelstellingen bereiken).
Het betreft een bijkomende waarborg
inzake het gebruik en de bestemming
van zowel de financiële, materiële als
menselijke middelen.
De ervaring van de bedrijfsrevisoren in
de externe financiële audit kan eveneens,
mits uiteraard bepaalde aanpassingen,
worden overgezet naar een performantie-audit. In de overheidssector kunnen
de bedrijfsrevisoren bijkomende diensten
leveren ter ondersteuning van de reeds
bestaande controle-instellingen, zoals
het Rekenhof, zonder afbreuk te doen
aan de wettelijke bevoegdheden van
deze instellingen.

«DE TUSSENKOMST VAN

« FINANCIËLE AUDIT EN PERFORMANTIE-AUDIT WORDEN
BEST SAMEN GEBRUIKT. »
Victor Caldeira
Voorzitter van de Europese Rekenkamer.

DE BEDRIJFSREVISOR,
MEER DAN EEN
KWALITEITSWAARBORG »

De bedrijfsrevisor hanteert internationaal erkende werkmethoden die
specifiek zijn aangepast aan de analyse

De bedrijfsrevisor:
een vertrouwenspartner, ook voor publieke overheden.
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Een verplichting die ook iets opbrengt
De tussenkomst van de bedrijfsrevisor zal ervoor zorgen dat openbare instellingen
efficiënter en beter werken zodat er besparingen mogelijk zijn. De kosten van een
controle zullen lager zijn dan de opbrengsten ervan.

Oog voor de bijzonderheden
van de overheidssector
De bedrijfsrevisor speelt vandaag al
een cruciale rol in de controle en de
verbetering van de werking van de overheidssector, zonder afbreuk te doen aan
de bevoegdheden van andere overheden
zoals het Rekenhof, meer bepaald door
middel van het Rekendecreet van 8 juli
2011 en zijn uitvoeringsbesluit van 7 september 2012 alsook het Auditdecreet van
5 juli 2013. Het Rekendecreet voorziet
namelijk in een uitgebreide opdracht van
de bedrijfsrevisor die, naast de klassieke
controle van de financiële overzichten,
een verklaring geeft waarin een oordeel
wordt gegeven of de uitvoering van de
begroting en de aansluiting hiervan bij
de jaarrekening, correct zijn opgesteld,
alsook een specifieke certificering van de
jaarlijkse ESR-rapportering. In Vlaamse
entiteiten onder revisorale controle hanteren alle controleactoren de “Leidraad
Interne Controle/Organisatiebeheersing”
als gepast referentiekader voor de controle van het aangepaste karakter en
de werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie. Wanneer
de bedrijfsrevisor tekortkomingen op dit
vlak vaststelt, vermeldt hij deze in de
management letter.

«EEN CENTRALE PLAATS
VOOR HET IBR»
Het IBR organiseert studiedagen en
investeert in opleidingen en publicaties die specifiek gericht zijn op de
overheidssector.

«ZOWEL PREVENTIEVE
ALS HELENDE ROL»
De nieuwe regels die Europa sinds september 2014 oplegt aan overheden
(begrotingsevenwicht en investeringsuitgaven in de begroting) zijn een positieve ontwikkeling, maar gezien hun
significante budgettaire impact dient de
aanrekening ervan te gebeuren volgens
een eenduidig referentiekader. Het is
ongetwijfeld moeilijk voor een overheid
om beslissingen te nemen wanneer referentiekaders wijzigen en bovendien de
mogelijkheid bestaat van een retroactieve interpretatie van de spelregels. Dit
neemt niet weg dat van België verwacht
wordt dat de spelregels ter goeder trouw
worden toegepast. De bedrijfsrevisoren
kunnen hierin een rol spelen.

Meer info? Contacteer ons!
Uw bedrijfsrevisor :

Instituut van de Bedrijfrevisoren – Institut des Réviseurs d’Entreprises
Emile Jacqmainlaan 135/1 - 1000 Brussel
02 512 51 36
www.ibr-ire.be
info@ibr-ire.be

Geen verbetering
zonder controle
In het algemeen zal een certificering
van de financiële rapportering van sommige Belgische overheidsentiteiten,
meer bepaald van lokale besturen,
verzelfstandigde agentschappen en
entiteiten, de betrouwbaarheid van
de geconsolideerde rapportering
van de gemeenschappen en gewesten
en de federale staat verhogen. Dit zal
de kans op onaangename budgettaire
verrassingen verkleinen.
Het zal daarenboven het vertrouwen
van de internationale overheden in de
door de Belgische Staat gepubliceerde
cijfers verder verhogen.
Enkel een analyse uitgevoerd door een
onafhankelijke deskundige in financiële
verslaggeving en audit en met toepassing
van de internationale controlestandaarden
zal dit doel kunnen bereiken. In België is
deze cruciale taak van onafhankelijke
deskundige enkel voor de bedrijfsrevisor weggelegd.

OBSERVATORIUM OPENBARE
AANBESTEDINGEN
U bent een aanbestedende overheid en u wenst
een bedrijfsrevisor of commissaris aan te stellen
in het kader van een overheidsopdracht?
Het IBR lanceerde in februari 2015 een observatorium van de openbare aanbestedingen. Het
observatorium werkt onder de auspiciën van
de Raad van het IBR en heeft als hoofddoel de
aanbestedende overheden bij te staan bij het
opstellen van een bijzonder bestek tot aanstelling
van een bedrijfsrevisor. Meer inlichtingen op de
website van het IBR.

