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1 Inleiding 

 
Bij overheidsaudit en –controle zijn verscheidene actoren actief, elk met 
een eigen finaliteit en doelgroep waaraan wordt gerapporteerd. De or-
ganisatie van het controlelandschap vertoont een aantal nadelen en 
knelpunten: 

 overlappingen in de taken en werkzaamheden; 

 mogelijke controledruk bij de administratieve entiteiten; 

 risico voor lacunes; 

 beperkte informatie-uitwisseling tussen controleorganen; 

 probleem van vertrouwelijkheid van auditrapporten en werkdossiers; 

 onvoldoend uitgebouwd internecontrolesysteem; 

 tekortkomingen in de regelgeving. 
 
In het licht van de inwerkingtreding van het kaderdecreet bestuurlijk be-
leid organiseerde het Rekenhof op 9 maart 2006 een rondetafelconfe-
rentie waarop zowel de verschillende actoren betrokken bij de controle 
van overheidsgelden waren uitgenodigd (regeringscommissarissen, be-
drijfsrevisoren, agentschap Centrale Accounting, Inspectie van Finan-
ciën, Interne Audit van de Vlaamse Administratie) als de gecontroleer-
den (vertegenwoordigers van departementen en agentschappen). De 
aanwezigen wisselden ideeën uit voor een verbetering van de efficiëntie 
en effectiviteit van het toezicht en de controle bij de Vlaamse overheid. 

 

Deze rondetafelconferentie leidde tot de oprichting van een werkgroep 
die: 

 op korte termijn een verbetering zou nastreven op het vlak van in-
formatie-uitwisseling en afstemming tussen de controleactoren; 

 op middellange termijn, vanuit de behoeften van de verschillende 
partijen, zou onderzoeken op welke wijze het concept single audit in 
het Vlaamse controlelandschap kon worden toegepast; 

 de verdere uitbouw van interne controle bij de Vlaamse overheid en 
van een gemeenschappelijk normenkader en instrumentarium zou 
stimuleren. 

 
Dat die ideeën ook leven bij de Vlaamse Regering, komt tot uiting in het 
Pact 2020(

1
), het toekomstpact voor Vlaanderen in het kader van 

Vlaanderen in Actie (VIA), dat op 20 januari 2009 werd ondertekend. 
Een van de prioritaire thema’s is een efficiënt en doeltreffend bestuur. 
Zo wordt ernaar gestreefd dat Vlaanderen tegen 2020 een performant 
apparaat op politiek en administratief niveau ontwikkelt dat toegankelijke 
en kwaliteitsvolle diensten aanbiedt.  
 

 
 
                                                
1
  http://www.vlaandereninactie.be/nlapps/docs/default.asp?fid=179. 
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2 Realisaties 

 

2.1 Afsprakennota’s 

 
De rondetafelconferentie zou een verbetering van de samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de controleactoren realiseren door middel 
van afsprakennota’s over drie thema’s: niet-financiële audit, financiële 
audit en samenwerking met de decentrale auditdiensten.  
 

2.1.1 Afsprakennota tussen Rekenhof en Interne Audit van de 

Vlaamse Administratie (IAVA) 

 
Het Rekenhof en IAVA hebben opdrachten die elkaar gedeeltelijk zou-
den kunnen overlappen. In een gezamenlijke afsprakennota verbonden 
zij zich ertoe te streven naar een maximale afstemming en complemen-
tariteit van hun auditwerkzaamheden, met respect voor beider autono-
mie en verantwoordelijkheden. Zij vertaalden dit in concrete afspraken 
over informatie-uitwisseling inzake strategie en planning, monitoring en 
risicoanalyse, rapportering, controlemethodieken en handleidingen, en 
goede praktijken. De afsprakennota bevat een bijlage over de vertrou-
welijkheid van de informatie. De nota werd op 9 april 2009 ondertekend. 
 

2.1.2 Afsprakennota’s tussen IAVA en decentrale auditdiensten 

 
De Vlaamse Regering gaf op 17 februari 2006 haar goedkeuring aan 
het holdingmodel als organisatorisch model voor de positionering van de 
interne auditfunctie in de Vlaamse administratie. Het holdingmodel bevat 
een centrale interne auditdienst (IAVA) en een centraal auditcomité, 
maar staat toe dat publiekrechtelijke EVA’s ook eigen interne audit-
functies uitbouwen of dat IVA’s lokale antennes opzetten.  
 
IAVA vertaalde de principes van het holdingmodel in overleg met de 
EVA’s die over een eigen interne auditfunctie beschikken (VRT, VDAB, 
VMSW, De Scheepvaart, De Lijn, Waterwegen en Zeekanaal), in een 
uniform samenwerkingsprotocol. Dat bevat concrete afspraken over de 
toegang tot informatie, HRM-aangelegenheden, audit op audit en effi-
ciënt werken. Inmiddels hebben IAVA en de EVA’s die bilaterale sa-
menwerkingsprotocols ook formeel ondertekend. De uitvoering gaat 
stapsgewijze van start. 
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2.1.3 Afsprakennota tussen Rekenhof en Instituut van de Bedrijfs-

revisoren (IBR) 

 
De jaarrekeningen van tal van EVA’s worden opeenvolgend gecontro-
leerd door een bedrijfsrevisor, het IVA Centrale Accounting(

2
) en het 

Rekenhof. 
 
De betrokken partijen hebben vergaderd over een afsprakennota inzake 
financiële controle, met eenduidige afspraken over de inhoud van en de 
rapportering over de rekeningencontroles. Het was de bedoeling de ver-
schillende controles beter op elkaar af te stemmen en dubbele controles 
te vermijden. Dat vereist afspraken over uitwisseling van informatie, met 
inbegrip van het verlenen van inzage in elkaars verslagen en werkdo-
cumenten. 
 
De inzage in het werkdossier van de bedrijfsrevisoren stuitte echter op 
het wettelijk bezwaar van het beroepsgeheim. Zowel de juridische com-
missie van het IBR als het Rekenhof kwam tot de conclusie dat deze 
problematiek in het belang van de rechtszekerheid door een wet of een 
koninklijk besluit moet worden geregeld. 
 

2.2 Conceptnota single audit 

2.2.1 Single audit: definitie en doel 

 
De rondetafelconferentie van 7 maart 2006 stelde single audit als doel 
op middellange termijn. Single audit staat voor het uittekenen van één 
globaal efficiënt opdrachtenpatroon voor de controleorganen van de 
Vlaamse overheid, waarin wordt gestreefd naar een volkomen afdekking 
van de controlerisico’s, het vermijden van overlappingen in de controle 
en een minimale overlast voor de gecontroleerden. Alle actoren werken 
in volle transparantie en steunen maximaal op elkaars controleresulta-
ten.  
 
De subwerkgroep single audit vertrok van de volgende werkdefinitie(

3
): 

één enkel auditmodel voor de Vlaamse overheid, waarbij elk controle-
niveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel de last voor de ge-
controleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, 
maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen te 

 
 
                                                
2
  Het comptabiliteitsdecreet bepaalt dat het IVA Centrale Accounting een 

certificering zou geven van de rekeningen van externe agentschappen. 
Doordat het comptabiliteitsdecreet niet in werking is getreden, kreeg die 
opdracht in de beheersovereenkomst van het IVA Centrale Accounting nog 
geen invulling. 

3
   De definitie is geïnspireerd op het advies Nr. 2/2004 van de Rekenkamer 

van de Europese Gemeenschappen over het model single audit. 
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ondergraven. Audit betekent daarbij niet alleen de audit van ontvang-
sten en uitgaven die in de Vlaamse begroting zijn opgenomen. Ook al-
ternatieve financieringsvormen, engagementen buiten balans, enz. val-
len onder het model. Onder audit wordt naast de financiële audit, ook de 
audit van de operationele uitvoering bedoeld. Met andere woorden: 
naast wettelijkheid en regelmatigheid valt ook de doeltreffendheid en 
doelmatigheid binnen de scope van het auditmodel.  
 
De definitie en doelstelling verwoorden meteen ook de belangrijkste 
verwachte voordelen van single audit: 

 het vermijden van overlappingen en lacunes in de controle; 

 minder controlelast voor de gecontroleerde; 

 een grotere toegevoegde waarde (kwaliteit en efficiëntie) van de 
uitgevoerde controles; 

 op basis van risicoanalyse onderbouwde controles met als doel de 
volkomen afdekking van de gedetecteerde controlerisico’s. 

 

2.2.2 Controlematrix van de Vlaamse overheid en haar instellin-

gen 

De subwerkgroep single audit inventariseerde de huidige taken en sco-
pe van de verschillende controleorganen. Met die controlematrix wilde 
de werkgroep zicht krijgen op mogelijke overlappingen en lacunes in de 
controle.  
 
De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek naar voren kwam, was 
dat de Vlaamse overheid in brede zin een grote waaier instellingen om-
vat, met verschillende juridische en boekhoudkundige rechtsvormen, 
waarvan geen globaal overzicht beschikbaar is. Er kan worden aange-
nomen dat ook de andere controleorganen en niet het minst het Vlaams 
Parlement, een globaal overzicht missen. 
 
De onderstaande overlappingen kwamen uit de analyse naar voren. 

 De overlappingen tussen het Rekenhof en de bedrijfsrevisor doen 
zich voornamelijk voor op het vlak van de rekeningencontroles. Een 
betere informatie-uitwisseling, samenwerking of afstemming lijken 
raadzaam.  

 Tussen het Rekenhof en IAVA bestaan overlappingen bij alle soor-
ten thematisch onderzoek (financiële controle, doelmatigheids- of 
rechtmatigheidsonderzoek, operationele audit enz.). Beide organen 
hebben echter reeds tal van afspraken gemaakt over informatie-
uitwisseling en afstemming van de controles, o.a. in de afspraken-
nota van 9 april 2009 tussen het Rekenhof en IAVA. 

 Tussen IAVA en de bedrijfsrevisor lijken minder overlappingen voor 
te komen. De activiteiten van de interne audit zijn niet gericht op de 
certificering van de rekeningen; zij zijn gericht op de interne controle. 
Daarnaast bestaat weinig overlapping wat betreft het auditterrein. 
Voor de bedrijfsrevisor kan het wel interessant zijn op de hoogte te 
blijven van de bevindingen van de interne audit (o.a. inzake de inter-
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ne controle), wat in principe wel moet zijn opgenomen in zijn contro-
leplanning. 

 De samenwerking tussen het Rekenhof en het IVA Centrale Accoun-
ting zou wat betreft de controle van de vastleggingen en ordonnan-
ceringen kunnen verbeteren. 

 Niet onbelangrijk is de toekomstige financiële controleopdracht van 
het IVA Centrale Accounting, waarbij overlappingen met vooral het 
Rekenhof en de bedrijfsrevisor zullen ontstaan. Er zullen nog duide-
lijke afspraken nodig zijn om de controles op elkaar af te stemmen. 

 De bijzondere audits die de Inspectie van Financiën jaarlijks uitvoert, 
zijn alsnog te beperkt om te spreken van echte overlappingen. Wel 
kan de informatie die daarin is opgenomen, interessant zijn om in-
zicht te verkrijgen in de werking van bepaalde entiteiten. Hetzelfde 
geldt voor de adviezen van de Inspectie van Financiën in het kader 
van de begrotingsopmaak en de begrotingsuitvoering.  

 
De belangrijkste lacunes in de controles doen zich voor bij de vzw’s die 
door of mede door de Vlaamse overheid zijn opgericht en waar soms 
aanzienlijke bedragen vanuit de begroting direct of indirect (langs ande-
re instellingen) naartoe vloeien. Bij die instellingen lijkt niet altijd een 
controleorgaan te zijn aangeduid. Bij de investeringsmaatschappijen 
vindt wel controle plaats door het IBR en in beperkte mate door het Re-
kenhof, maar die richt zich voornamelijk op de rekeningen. Ook de be-
perkte rapportering aan het Vlaams Parlement wordt als een belangrijke 
lacune ervaren. Alleen het Rekenhof rapporteert zijn controleresultaten 
aan het Vlaams Parlement. Er zijn echter heel wat instellingen waar het 
Rekenhof geen controle uitvoert of toch niet regelmatig (vzw’s,…) en 
waarvoor rapportering ontbreekt. 
 
De werkgroep was zich bewust van de gebreken van de opgestelde 
controlematrix, voornamelijk door zijn algemeenheid. Om de samenwer-
king te bevorderen en eventueel te komen tot gerichte acties om aan de 
lacunes tegemoet te komen, is het raadzaam de controlematrix meer te 
detailleren (alle instellingen) en regelmatig te actualiseren. Centraal 
(best door de Vlaamse overheid) kan een permanent overzicht van alle 
instellingen per beleidsdomein worden bijgehouden met gedetailleerde 
informatie over de instelling (rechtsvorm, benaming, zetel, boekhoud-
reglementering,… en ook een link naar de betrokken website) en de 
controleorganen die er actief zijn (met o.a. een link naar de betrokken 
websites, waar al dan niet bijkomende informatie, zoals planning, audit-
verslagen,… kan worden gedownload). 
 

2.2.3 Conceptnota single audit 

 
Op 21 juni 2007 organiseerde het Rekenhof een reflectienamiddag over 
de toepassing van single audit in Nederland. Mede op basis van de re-
sultaten van die studiedag stelde het Rekenhof een conceptnota op met 
leidende principes voor een Vlaamse invulling van single audit. De con-
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ceptnota werd besproken in de subwerkgroep single audit en in de ple-
naire werkgroep.  
 
De nota bevat zeven principes of bouwstenen ter modernisering van het 
Vlaamse controlelandschap. Ieder principe is uitgewerkt volgens het-
zelfde stramien: een bondige stelling, een toelichting en mogelijke ac-
tiepunten. De tekst is een uitnodiging om mee te denken over het ideale 
uitzicht van het toekomstige controlelandschap en de vereiste acties 
daarvoor. De integrale nota is als bijlage aan deze synthesenota ge-
voegd. 
 

2.3 Interne controle 

 
Aangezien de Vlaamse Regering met de oprichting van de werkgroep 
Verfijning leidraad interne controle een parallel initiatief nam om het in-
ternecontrolesysteem bij de Vlaamse departementen en agentschappen 
verder te ontwikkelen(

4
), waarbij vrijwel dezelfde actoren (inclusief het 

Rekenhof) zijn betrokken als bij de rondetafelconferentie, besliste de 
werkgroep rondetafelconferentie voorlopig geen eigen initiatieven op het 
vlak van interne controle of organisatiebeheersing te starten. 
 
Op 30 mei 2008 keurde de Vlaamse Regering een nota van de werk-
groep Verfijning leidraad interne controle goed, met daarin de volgende 
hoofdlijnen: 

 De leidraad interne controle/organisatiebeheersing is het referentie-
kader voor de uitbouw en evaluatie van interne controle bij de 
Vlaamse overheid. 

 Elke entiteit van de Vlaamse overheid moest tegen eind 2008, in 
overleg met de functioneel bevoegde minister, een plan opstellen 
dat aangeeft hoe tegen ten laatste 31 december 2010 een gedo-
cumenteerd systeem van interne controle/organisatieontwikkeling 
zal worden opgezet, dat alle thema’s van de leidraad interne contro-
le/organisatiebeheersing afdekt. 

 
Dat initiatief resulteerde in een aantal nieuwe instrumenten voor organi-
satiebeheersing en interne controle, die de entiteiten van de Vlaamse 
overheid kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van hun interne contro-
lesysteem (leidraad interne controle/organisatiebeheersing, evaluatie-
rooster, website(

5
), bijkomende modules over risicobeheersing en pro-

cesmanagement,…). 
 

 
 
                                                
4
  Beslissing van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 over de gene-

rieke elementen van beheersovereenkomsten. 
5
  http://www2.vlaanderen.be/internecontrole. 
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2.4 Vlaams Parlement 

 
Het Vlaams Parlement, dat initieel niet betrokken was bij de rondetafel-
conferentie, werd uitgenodigd zijn informatiebehoeften en verwachtin-
gen inzake controle en toezicht op de Vlaamse overheid te definiëren. 
Daaruit zijn drie thema’s voortgevloeid: 

 Informatieverstrekking door het Rekenhof aan het Vlaams Parle-
ment 
Het Rekenhof heeft in overleg met het decreetgevend secretariaat 
een nota met verbeterpunten inzake de informatieverstrekking door 
het Rekenhof aan het Vlaams Parlement opgesteld. Daarover werd 
op 21 juni 2007 een gedachtewisseling gehouden in de Subcom-
missie voor Financiën en Begroting. Vervolgens heeft het Rekenhof 
een enquête uitgewerkt om te polsen naar de informatiebehoeften 
van de Vlaamse parlementsleden. Over de resultaten heeft het op 
27 januari 2009 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De re-
sultaten en mogelijke verbeterpunten werden besproken in de Sub-
commissie voor Financiën en Begroting op 19 maart 2009. 

 Informatieverstrekking door de Vlaamse Regering aan het Vlaams 
Parlement over publiek-private samenwerking en andere vormen 
van alternatieve financiering 
Het Rekenhof heeft op vraag van het Vlaams Parlement een ad-
viesnota opgesteld over de informatievoorziening door de Vlaamse 
Regering over PPS en andere vormen van alternatieve financiering. 
Op 12 juni 2007 werd het advies voorgelegd aan het Vlaams Par-
lement. De Commissie voor Algemeen beleid, Financiën en Begro-
ting nam op 19 februari 2008 kennis van het verslag van de be-
spreking van het advies van het Rekenhof in de Subcommissie voor 
Financiën en Begroting. 

 Advies over de begrotingsdocumenten 
Het Vlaams Parlement heeft het Rekenhof gevraagd voorstellen te 
doen om de begrotingsrapportering (inclusief beleidsbrieven en 
meerjarenbegroting) door de Vlaamse Regering op korte termijn te 
verbeteren. Het Rekenhof heeft een advies opgesteld, waarover het 
op 2 december 2008 verslag uitbracht aan het Vlaams Parlement. 
De Subcommissie voor Financiën en Begroting wijdde er op 22 en 
27 januari 2009 een bespreking aan, alsook de Commissie voor Al-
gemeen Beleid, Financiën en Begroting op 24 maart 2009. 
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3 Knelpunten 

 

3.1 Regeringscommissarissen 

 
De regeringscommissarissen, hoewel uitgenodigd, namen niet deel aan 
de rondetafelconferentie. 
 
Regeringscommissarissen oefenen, als lasthebber van de minister, toe-
zicht uit bij tal van overheids- en aan de overheid gelieerde organisaties. 
Er bestaan evenwel geen generieke regels die hun opdrachten en sta-
tuut vastleggen. In de praktijk geven de regeringscommissarissen hun 
taak een verschillende invulling. 
 
Een aantal thema’s van de rondetafelconferentie zijn niettemin voor hen 
van belang. Het is dan ook raadzaam de rol van de regeringscommissa-
rissen mee te bespreken tijdens de discussie over single audit. 
 

3.2 Inspectie van Financiën 

 
Hoewel de Inspectie van Financiën initieel deelnam aan de rondetafel-
conferentie en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting zijn 
akkoord had gegeven dat de Inspectie van Financiën afspraken over 
samenwerking kon maken mits de vertrouwelijkheid van informatie zou 
worden gegarandeerd, stelde de Inspectie zich later terughoudend op. 
De Inspectie van Financiën gaf aan dat samenwerking tussen de contro-
leorganen bij de verschillende overheidsniveaus bij voorkeur zo uniform 
mogelijk wordt vormgegeven. 
 
De werkgroep rondetafelconferentie is van oordeel dat deze uniformiteit 
niet mag leiden tot het afremmen van de initiatieven van de Vlaamse 
overheid inzake de organisatie van haar controlelandschap. 
 

3.3 Beroepsgeheim 

 
Bij de besprekingen over de inhoud van de afsprakennota over finan-
ciële audit rees de problematiek van het beroepsgeheim. In de huidige 
stand van de wetgeving, kan een bedrijfsrevisor die de jaarrekening 
controleert van een rechtspersoon die behoort tot de Vlaamse overheid, 
geen inzage in zijn werkdossier verlenen. 
 
Zowel de juridische commissie van het IBR als het Rekenhof kwam tot 
de conclusie dat die problematiek in het belang van de rechtszekerheid, 
moet worden geregeld door een wet of een koninklijk besluit. 
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3.4 Vertrouwelijkheid 

 
Enerzijds verwachten de entiteiten van de Vlaamse overheid van hun 
interne en externe controle-instanties dat zij vertrouwelijk omgaan met 
de informatie die zij in het kader van hun audits ontvangen. Anderzijds 
hebben die interne en externe controle-instanties een signaalfunctie 
voor regering of parlement. Er moet dan ook worden gezocht naar een 
evenwicht tussen transparantie en vertrouwelijkheid. Daarover zijn dui-
delijke afspraken nodig. 
 
Samenwerking tussen verschillende controle-instanties is maar mogelijk 
als alle partijen waarborgen dat zij vertrouwelijk omgaan met de uitge-
wisselde informatie. Zij mogen van andere controleorganen verkregen 
informatie alleen aanwenden in het kader van de uitvoering van de ei-
gen opdracht. 
 
IAVA heeft de wijze waarop het omgaat met de vertrouwelijkheid van 
auditgegevens al uitgeschreven in het kader van de problematiek open-
baarheid van bestuur(

6
).  

 

3.5 Beter Bestuurlijk Beleid 

 
De afgelopen jaren heeft het veranderingstraject Beter Bestuurlijk Beleid 
(BBB) de Vlaamse overheidsstructuur grondig hertekend. De basisbe-
ginselen van BBB zijn verankerd in drie kaderdecreten, met name: het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid, het comptabiliteitsdecreet en het kader-
decreet strategische adviesraden. 
 

3.5.1 Comptabiliteitsdecreet 

 
Het comptabiliteitsdecreet is vooralsnog niet in werking getreden. Het 
bevat nochtans de bouwstenen voor een controleomgeving die afge-
stemd is op de nieuwe organisatiestructuur van de Vlaamse overheid. 
Het comptabiliteitsdecreet regelt niet alleen de begroting, de boekhou-
ding en de rapportering van de Vlaamse departementen en agent-
schappen, maar geeft ook een invulling aan de rol van de verschillende 
controleorganen (Inspectie van Financiën, IAVA, IVA Centrale Accoun-
ting, Rekenhof) inzake financieel toezicht. 
 
Door het uitstel van de inwerkingtreding van het comptabiliteitsdecreet 
ontbreekt nog een degelijk referentiekader om de doelstellingen van een 
grotere financiële transparantie, meer verantwoordelijkheid voor resulta-
ten en een meer efficiënte controle, te realiseren. 

 
 
                                                
6
  De nota is opgenomen als bijlage bij de beslissing van de Vlaamse Rege-

ring van 30 maart 2007. 
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 3.5.2 BBB-invulling (controlelandschap) 

 
BBB wil de Vlaamse administratie omvormen tot een transparante over-
heid met homogene beleidsdomeinen, waar de beleidsondersteunende 
taken worden gegroepeerd in het departement. De beleidsuitvoerende 
taken worden uitgevoerd door intern en extern verzelfstandigde agent-
schappen. 
 
Bij de implementatie werden de principes van het kaderdecreet echter 
niet consequent toegepast, zodat naast de nieuwe juridische rechtsper-
sonen (IVA’s en EVA’s – kaderdecreet bestuurlijk beleid) ook nog oude 
juridische vormen (VOI’s en DAB’s – wet van 16 maart 1954) zijn blijven 
bestaan. Door dit naast elkaar bestaan van oude en nieuwe structuren 
is de beoogde transparantie nog niet bereikt.  
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4 Reacties van de betrokkenen 

 
Op 17 december 2008 verstuurde het Rekenhof het syntheseverslag 
over de rondetafelconferentie met de Conceptnota single audit naar alle 
betrokkenen (controle-instanties en gecontroleerden) om een breder 
draagvlak te creëren voor de ideeën uit de conceptnota. Hieronder volgt 
een samenvatting van de antwoorden die het Rekenhof heeft ontvan-
gen. 
 
1 Minister van Financiën en Begroting 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting is het initiatief 
van het Rekenhof genegen en verleent zijn volledige medewer-
king. Bij de herwerking van het comptabiliteitsdecreet (project 
Orafin 2010) zal worden onderzocht of de leidende principes uit 
de conceptnota kunnen worden meegenomen. Hij relativeert de 
rol van het IVA Centrale Accounting bij de controle op de jaarre-
keningen van de agentschappen met rechtspersoonlijkheid: in de 
huidige stand van de regelgeving beschikt het IVA Centrale Ac-
counting over geen controlebevoegdheden ter zake.  
 

 

2 Auditcomité van de Vlaamse overheid 

Het Auditcomité is verheugd dat de samenwerking tussen IAVA 
en het Rekenhof goed verloopt. Ook de samenwerking met de 
decentrale auditdiensten zal in 2009 verder worden geoptimali-
seerd. Het Auditcomité onderschrijft de bouwstenen die in de 
conceptnota single audit worden voorgesteld om het controle-
landschap te moderniseren. Het is van mening dat moet worden 
onderzocht of bepaalde principes kunnen worden overgenomen 
in het comptabiliteitsdecreet. Het Auditcomité vindt het raadzaam 
dat op korte termijn een actieplan wordt uitgewerkt om het con-
cept te concretiseren en dringt erop aan dat het Rekenhof de lei-
ding van de werkzaamheden op zich neemt. Het biedt daarbij de 
medewerking van IAVA en het Auditcomité aan. Daarnaast dient 
de rol van de regeringscommissarrissen in het kader van het 
concept single audit te worden uitgeklaard. 
 

 

3 College van Ambtenaren-Generaal van de Vlaamse Administra-
tie (CAG) 

Het CAG ziet in de documenten een positieve aanzet, maar ver-
wacht dat het concept van single audit concreter wordt uitgete-
kend, met aanduiding van prioritair te realiseren acties, alsook 
een plan van aanpak en indicatief tijdsschema. Het CAG meent 
dat het Rekenhof het best is geplaatst om de leiding van de 
werkzaamheden op zich te nemen en engageert zich ertoe een 
representatieve en deskundige afvaardiging van gecontroleerden 
samen te stellen om mee te werken aan de vervolgwerkzaamhe-
den. 
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Daarnaast formuleert het CAG o.a. de volgende inhoudelijke 
opmerkingen en aandachtspunten: 

a. Het CAG beschouwt een inventaris van de controleopdrach-
ten van de verschillende controleactoren als een nuttig in-
strument om een toekomstige taakverdeling uit te werken.  

b. Het is noodzakelijk dat de rol en verantwoordelijkheid van de 
regeringsafgevaardigden worden uitgeklaard. 

c. Het CAG adviseert bij het streven naar (zo uniform mogelij-
ke) regels voor verantwoording en controle rekening te hou-
den met de specifieke eigenheid van sommige entiteiten. 

d. Het CAG suggereert een onderzoek door de controleactoren 
over de toepassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid bij 
de implementatie van BBB, o.a. over het naast elkaar be-
staan van oude en nieuwe juridische organisatievormen. 

e. De periodieke verantwoordingsinformatie van de departe-
menten en agentschappen naar de minister moet zoveel mo-
gelijk worden afgestemd op de informatieverstrekking door 
de regering aan het Vlaams Parlement. 

f. Het CAG is van mening dat bij de informatie-uitwisseling tus-
sen controleactoren een gepast evenwicht tussen transpa-
rantie en vertrouwelijkheid moet worden gezocht, dat in dui-
delijke werkafspraken wordt vastgelegd. 

g. Op dit ogenblik is de managementovereenkomst voor de de-
partementen, in tegenstelling tot de beheersovereenkomst 
voor de agentschappen, in de praktijk nog niet ingeburgerd. 
 

 

4 Inspectie van Financiën 

Los van de rondetafelconferentie werden op 28 mei 2008 tussen 
het interfederaal korps van de Inspectie van Financiën en het 
Rekenhof principes afgesproken inzake samenwerking tussen 
beide instellingen. De principes werden goedgekeurd door de al-
gemene vergadering van het Rekenhof op 19 november 2008. In 
haar reactie merkt de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij 
de Vlaamse Regering op dat zij een onderdeel is van het interfe-
derale korps en dat de afspraken loyaal zullen worden nageleefd. 
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5 Besluit 

 
De rondetafelconferentie creëerde een forum waarop vertegenwoordi-
gers van de Vlaamse overheid en van de verschillende controleorganen 
voorstellen uitwerkten voor een efficiëntere en effectievere controle van 
overheidsgelden. 
 
De samenwerking leverde al een aantal resultaten op: de afspraken-
nota’s die IAVA met de decentrale auditdiensten afsloot, de afspraken-
nota tussen het Rekenhof en IAVA, en de conceptnota single audit met 
leidende principes om het Vlaamse controlelandschap te moderniseren.  
 
Er werd ook vastgesteld dat een aantal knelpunten de samenwerking 
tussen controleorganen bemoeilijken en een transparante rapportering 
over de verwerving en aanwending van overheidsmiddelen in de weg 
staan. 
 
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting verklaarde in zijn reac-
tie op het syntheseverslag te onderzoeken of de leidende principes uit 
de conceptnota single audit kunnen worden meegenomen bij de her-
werking van het comptabiliteitsdecreet.  
 
Het Auditcomité van de Vlaamse overheid en het College van Ambtena-
ren-Generaal van de Vlaamse Administratie zijn vragende partij voor 
een concretisering van de conceptnota en de uitwerking van een actie-
plan. Het Rekenhof gaat in op dat voorstel en zal daartoe in het najaar 
van 2009 het initiatief nemen. 
 
 
 
 

Stuk 37-B (2008-2009) – Nr. 1 16



Rondetafelconferentie: syntheseverslag en conceptnota single audit - Rekenhof, april 2009 17 

Bijlage: Conceptnota single audit 

 

1 Inleiding 

 
Op 9 maart 2006 beslisten de deelnemers aan de rondetafelconferentie 
tot de oprichting van een werkgroep die op middellange termijn de toe-
passing van het single-auditconcept zou onderzoeken in functie van een 
charter tussen de controleactoren, met een benadering van het contro-
lelandschap vanuit de behoeften van de diverse klanten. 
 
Deze tekst is een eerste aanzet. Hij gebruikt de principes van deugdelijk 
bestuur (public governance) om een evenwichtig controlelandschap op 
te bouwen, met voldoende checks en balances om de burger vertrou-
wen te geven in een goede werking van de Vlaamse overheid, zonder 
een efficiënte en doelmatige uitvoering van het overheidsbeleid in de 
weg te staan. Het is een zoeken naar de meest geschikte instrumenten 
om te waarborgen dat de Vlaamse overheid de juiste dingen doet en de 
dingen juist doet door een efficiënter interne controle, een meer adequa-
te rapportering en een betere organisatie van de externe controle.  
 
 

2 Voorgestelde aanpak 

 
Deze tekst bevat een aantal bouwstenen voor een modernisering van 
audit, controle en toezicht bij de Vlaamse overheid. Die bouwstenen 
vormen de fundamenten voor een coherente visie op een kwalitatieve 
controleomgeving, die bijdraagt tot een betere en transparantere wer-
king van de Vlaamse overheid. Elke bouwsteen is uitgewerkt volgens 
eenzelfde stramien. De tekst formuleert eerst een bondige stelling, die 
hij daarna verder toelicht en ten slotte in een aantal mogelijke actiepun-
ten vertaalt. De tekst is geen afgewerkt geheel, maar een werkdocu-
ment op grond waarvan het Rekenhof de deelnemers aan de rondetafel-
conferentie wil aanzetten mee te denken over het ideale uitzicht van het 
toekomstige controlelandschap van de Vlaamse overheid en de acties 
die noodzakelijk zijn om in die richting te evolueren. 
 
 

3 Algemeen overzicht van de stellingen 

 
De stellingen steunen op de jaarlijkse verantwoordings- en controle-
cyclus. Zij gaan in op de taken en bevoegdheden van elke actor (gecon-
troleerde entiteiten, toezichthouders, externe auditor) die een rol speelt 
in deze jaarlijkse cyclus en op de beginselen die eraan ten grondslag 
liggen. Diezelfde beginselen zijn ook toepasbaar op controles en audits 
buiten de jaarlijkse cyclus (bv. thematische audits). 
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1. Alle entiteiten van de Vlaamse overheid zijn rekenschap verschul-
digd. Controle op de uitvoering van hun taken is noodzakelijk. 
 

2. Een controlekader voor de Vlaamse overheid houdt rekening met 
alle actoren. 
 

3. Organisatiebeheersing (of interne controle) is de verantwoordelijk-
heid van het management. 
 

4. Het management rapporteert periodiek over de uitvoering van de 
beheers-, management- of samenwerkingsovereenkomst aan de 
(politiek) verantwoordelijke minister/regering. 
 

5. Het management, de interne en de externe audit werken samen 
aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstver-
lening en van de verantwoordingsinformatie. 

 
6. De Vlaamse Regering en haar ministers leggen rechtstreeks ver-

antwoording af aan het Vlaams Parlement. 
 
7. Het Rekenhof maakt zoveel mogelijk gebruik van de resultaten van 

voorafgaande controles. 
 
De onderstaande paragrafen lichten de stellingen verder toe en diepen 
ze uit. 
 
 
 

4 Uitwerking van de stellingen 

 

4.1 Volledige afdekking van het controlelandschap 

 
Stelling 
 
Alle entiteiten van de Vlaamse overheid zijn rekenschap verschuldigd. 
Controle op de uitvoering van hun taken is noodzakelijk. 
 
 
Toelichting 
 
De Vlaamse overheid is samengesteld uit een groot aantal entiteiten, 
die op heel verschillende juridische (en boekhoudkundige) wijze geor-
ganiseerd zijn. Het gaat over departementen, intern verzelfstandigde 
agentschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid, extern verzelf-
standigde agentschappen van publiek en privaat recht, vormen van pu-
bliek-private-samenwerking, enzovoort. Al die entiteiten werken mee 
aan de uitvoering van het overheidsbeleid en zijn daarover rekenschap 
verschuldigd.  
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Ook al hebben de entiteiten een verschillende mate van autonomie, toch 
is het noodzakelijk dat zij allemaal aan de minister, die de politieke ver-
antwoordelijkheid draagt voor het beleidsdomein waarin zij actief zijn, 
periodiek en ad hoc de informatie bezorgen die hij nodig heeft om het 
beleid aan te sturen, de uitvoering ervan op te volgen en te rapporteren 
aan het parlement. 
 
Bij al de entiteiten moet een interne en externe controle(

7
) mogelijk zijn 

op de wijze waarop zij hun takenpakket uitvoeren en verantwoorden. 
Controle mag niet afhankelijk zijn van de juridische vorm van een enti-
teit.  
 
Momenteel is de controlebevoegdheid van de controleorganen tegen-
over rechtspersonen die buiten de toepassing van het kaderdecreet 
bestuurlijk beleid vallen, zeer divers en niet overzichtelijk geregeld. 
 
 
Doelstelling 
 
De volledige Vlaamse overheid onderwerpen aan (zo uniform mogelijke) 
regels van verantwoording en controle, die ook rekening houden met de 
omgeving waarin de verschillende entiteiten actief zijn.  
 
 
Acties 
 

 De BBB-operatie herijken in functie van duidelijke en consistente 
regels voor de aansturing, verantwoording en controle van alle enti-
teiten die tot de Vlaamse overheid kunnen worden gerekend. 
 

 De regels voor verzelfstandiging consequent toepassen. 
 

 Consistentere mogelijkheden tot controle voor de verschillende con-
troleorganen ontwikkelen (IAVA, Rekenhof, …)(

8
) 

 

4.2 Controlekader 

 
Stelling 
 
Een controlekader voor de Vlaamse overheid houdt rekening met alle 
actoren. 

 
 
                                                
7
  Vanuit een geconsolideerd standpunt vormen IAVA, IVA Centrale Accoun-

ting, de regeringscommissarissen en de Inspectie van Financiën een on-
derdeel van de interne controle van de Vlaamse overheid; de bedrijfsrevi-
soren en het Rekenhof voeren een externe controle uit. 

8
 De wijziging van de wet op het Rekenhof en de omschrijving van openbare 

instelling in het comptabiliteitsdecreet (in 2003) waren al eerste stappen 
naar een mogelijke oplossing. 
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Toelichting 
 
Het Vlaams Parlement controleert de Vlaamse Regering. Het keurt de 
regeringsverklaring en de beleidsnota’s goed. Door de begroting te 
stemmen, zorgt het ervoor dat de regering over de middelen beschikt 
om dat beleid uit te voeren. De parlementsleden kunnen de ministers 
altijd uitleg vragen over de uitvoering van hun beleid. Met de goedkeu-
ring van de algemene rekening sluit het parlement de begrotingscyclus 
af. 
 
De regering (en de ministers) zijn politiek verantwoordelijk voor de uit-
voering van het beleid. De praktische uitvoering van het beleid berust bij 
de departementen en agentschappen. Zij worden door de ministers 
aangestuurd en opgevolgd door middel van management-, beheers- en 
samenwerkingsovereenkomsten.  
 
Er zijn dus twee rapporteringsniveaus: 

 Het management (de leidende ambtenaren) van de departementen 
en agentschappen rapporteren aan de minister over de uitvoering 
van de beheers- en managementovereenkomsten (inclusief de uit-
voering van de begroting). 

 De regering en haar ministers leggen verantwoording af aan het 
parlement (op een meer geaggregeerd niveau). 

 
Bovendien is de controlestructuur een getrapte controlestructuur, waar-
bij zowel de kwaliteit van de rapportering van het management aan de 
minister, als van de regering aan het parlement, moet worden getoetst: 

 Middels een goede organisatiebeheersing draagt het manage-
ment zorg voor een goede werking van het departement of 
agentschap en voor een degelijke verantwoording daarover. 

 De minister van Financiën en Begroting wordt bijgestaan door de 
Inspectie van Financiën en het departement bij de opvolging van 
de opmaak en de uitvoering van de begroting.  

 De bedrijfsrevisor gaat, waar hij aanwezig is, als onafhankelijke 
en onpartijdige deskundige na of de jaarrekening van een entiteit 
een getrouw beeld geeft van de financiële positie en van de re-
sultaten van het boekjaar. 

 De Inspectie van Financiën heeft de specifieke functie van raad-
gever van de Vlaamse Regering. Zij geeft beleidsadviezen en 
voert bijzondere audits uit. De Inspectie van Financiën rappor-
teert aan de betrokken minister(s) of de regering. 

 Het agentschap Centrale Accounting houdt toezicht op de goede 
werking van de interne controleprocedures m.b.t. de begrotings- 
en boekhoudverrichtingen van de ministeries en agentschappen.  

 Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) evalueert aan 
de hand van auditopdrachten (operationele audits, compliance 
audits, …) en forensische onderzoeken het interne controlesys-
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teem van departementen en agentschappen en informeert, via 
haar Auditcomité, hierover de Vlaamse Regering. 

 Het Rekenhof onderwerpt de verrichtingen van de Vlaamse 
overheid aan een financiële controle, een wettigheidscontrole en 
een controle op de goede besteding van de openbare gelden, 
vooral met het oog op informatieverstrekking aan het Vlaams 
Parlement. 

 
 
Doelstelling 
 
Een voorstel uitwerken dat maximaal tegemoetkomt aan de verwachtin-
gen van de verschillende actoren (departementen en agentschappen, 
regering en ministers, parlement en burgers).  
 
 
Acties 
 

 Een analyse van de controle- en informatiebehoeften van de ver-
schillende actoren uitvoeren (departementen en agentschappen, 
regering en ministers, parlement). 

 Een implementatiestrategie voor de introductie van single audit 
ontwerpen, met inbegrip van een proef- en overgangstraject.  

 

4.3 Organisatiebeheersing 

 
Stelling 
 
Organisatiebeheersing (of interne controle) is de verantwoordelijkheid 
van het management. 
 
 
Toelichting 
 
Het kaderdecreet bestuurlijk beleid wijst de departementen en de intern 
en extern verzelfstandigde agentschappen op hun verantwoordelijkheid 
voor organisatiebeheersing of interne controle. Elke organisatie moet de 
nodige beheersmaatregelen nemen om redelijke zekerheid te bekomen 
dat haar doelstellingen worden gerealiseerd. 
 
Organisatiebeheersing is veelomvattend. Zij gaat over de wijze waarop 
een organisatie haar doelstellingen bepaalt, hoe zij zich organiseert om 
die doelstellingen op een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvol-
le manier tot stand te brengen, op te volgen en tijdig bij te sturen waar 
nodig, en hoe zij verantwoording aflegt aan haar belanghebbenden. 
 
Een degelijke organisatiebeheersing is het noodzakelijke fundament van 
een goede controlestructuur voor de Vlaamse overheid. 
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 Verantwoordelijkheid van het management 
 
Iedereen binnen de organisatie is betrokken bij organisatiebeheersing of 
interne controle, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij het 
management. Het management krijgt een ruime operationele autonomie 
om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, maar draagt 
daarvoor ook de verantwoordelijkheid (responsabilisering).  
 
Organisatiebeheersing is tegelijk een hulpmiddel en een werkinstrument 
voor het management. Zij geeft het management meer vat op de orga-
nisatie. Zij kan het management redelijke zekerheid bieden dat zij de 
risico’s die hun organisatie bedreigen onder controle hebben, dat hun 
financiële en beheersrapporten betrouwbaar zijn, dat de regelgeving en 
de procedures worden nageleefd, dat de dienstverlening van hun orga-
nisatie efficiënt en effectief is en dat de activa van de organisatie veilig 
zijn. De uitwerking van een degelijke organisatiebeheersing, afgestemd 
op de specifieke behoeften van de eigen organisatie, is dan ook een 
belangrijke taak van het management. 
 
Een periodieke zelfevaluatie laat het management toe de risico’s te eva-
lueren en de mate van organisatiebeheersing na te gaan, geeft informa-
tie over de sterke en zwakke punten van de eigen organisatiebeheer-
sing en is dienstig als uitgangspunt voor een stelselmatige verbetering 
van de organisatiebeheersing. 
 
 

 Risicomanagement 
 
Risicomanagement is een essentieel onderdeel van organisatiebeheer-
sing. Het omvat de identificatie van risico’s (die een bedreiging of een 
opportuniteit vormen voor het behalen van de doelstellingen van de or-
ganisatie), alsook de beoordeling van hun kans en impact, en het kiezen 
van een geschikte aanpak om met die risico’s om te gaan.  
 
Het management moet voortdurend alert blijven voor veranderingen in 
interne of externe factoren, waardoor nieuwe risico’s ontstaan of be-
staande risico’s wijzigen. Die veranderingen kunnen het management 
ertoe aanzetten een vroeger gekozen aanpak bij te stellen of nieuwe 
prioriteiten te leggen.  
 
Risicomanagement is geen doel op zich, maar draagt ertoe bij dat de 
organisatie haar doelstellingen kan realiseren. 
 
 

 Organisatiestructuur 
 
Deugdelijk bestuur (public governance) richt zich op het efficiënter or-
ganiseren, transparanter maken en objectiveren van de bestuursstructu-
ren en besluitvormingsprocessen van een (overheids)organisatie. In 
extern verzelfstandigde agentschappen vergt deugdelijk bestuur bij-
voorbeeld: een transparante regeling van de relaties tussen de regering, 
de raad van bestuur en het management: 
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 De regering delegeert macht aan de raad van bestuur, die verant-
woording is verschuldigd. 

 De raad van bestuur bepaalt de strategie en het algemeen beleid 
en oefent toezicht uit op het agentschap en zijn management. In de 
raad van bestuur kunnen gespecialiseerde comités worden opge-
richt. Zo kan een auditcomité bevoegd zijn voor de opvolging van 
de interne en externe audit, het risicobeheer en de organisatiebe-
heersing.  

 Het management heeft de dagelijkse leiding en zorgt voor de ope-
rationele uitvoering van de strategie en de bedrijfsplannen. 

 
Structuren en processen van good governance zorgen voor evenwicht in 
de organisatie. Organisatiestructuur is dan ook een belangrijk aspect 
van organisatiebeheersing. 
 
 

 Impact op controle 
 
Een goede organisatiebeheersing en een degelijk risicomanagement 
zijn noodzakelijke voorwaarden voor een goede werking van een orga-
nisatie. Zij bieden het management redelijke zekerheid dat de organisa-
tie in control is. Tegelijk creëren zij een gunstige controleomgeving, 
waarop de externe controleorganen tijdens de uitvoering van hun werk-
zaamheden kunnen steunen. Dat vermindert de externe controledruk. 
 
 
Doelstelling  
 
De initiatieven van de Vlaamse overheid steunen om de organisatiebe-
heersing (interne controle) en het risicomanagement te versterken.  
 
 
Acties 
 

 Actieve deelname aan de invoering van een referentiekader interne 
controle/organisatiebeheersing voor de Vlaamse overheid en van 
praktische instrumenten. 

 Toepassing door alle actoren van eenzelfde referentiekader interne 
controle/organisatiebeheersing. 

 Handleidingen en goede praktijken over interne controle versprei-
den, door middel van communicatie-initiatieven, deelname aan en 
organisatie van training, vorming en opleiding. 

 Zelfevaluatie en interne audit promoten als instrumenten om de 
organisatiebeheersing stelselmatig te verbeteren. 

 Veralgemeend gebruik van de representation letter, als instrument 
om het management te wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor de 
organisatiebeheersing enerzijds en voor de juistheid en volledigheid 
van de gegevens in de jaarrekening anderzijds. 

 Op termijn overwegen een in control statement door het manage-
ment in te voeren. 
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 4.4 Rekenschap (accountability) 

 
Stelling 
 
Het management rapporteert periodiek over de uitvoering van de be-
heers-, management- of samenwerkingsovereenkomst aan de (politiek) 
verantwoordelijke minister of regering. 
 
 
Toelichting 
 
Een grotere autonomie van de agentschappen en departementen (langs 
responsabilisering van het management) vergt een degelijke verant-
woording over de wijze waarop iedere entiteit met deze autonomie om-
gaat aan de politiek verantwoordelijke minister. Ex ante (begroting) en 
ex post (resultaten) verstrekt elk agentschap en departement de minis-
ter informatie over de eigen werking, resultaten, middelen en maat-
schappelijke effecten die erdoor worden bereikt: 

 Bij de begroting geeft het agentschap of departement aan welke 
resultaten het voor het komende ja(a)r(en) vooropstelt, hoe het die 
resultaten wil behalen en welke middelen het daarvoor nodig heeft 
(operationeel plan). Diezelfde elementen zullen normaliter ook in de 
beheers-, management- of samenwerkingsovereenkomst van het 
agentschap of departement staan. 

 Op regelmatige tijdstippen (minstens jaarlijks) zal het agentschap of 
departement verantwoorden hoe het zijn middelen heeft ingezet, 
wat dat heeft gekost en welke resultaten ermee zijn behaald (jaar-
rapport). 

 
Deze periodieke verantwoordingsinformatie reikt verder dan de traditio-
nele begroting en uitvoeringsrekening, die uitsluitend financiële gege-
vens bevatten, of het jaarverslag (activiteitenverslag), dat tot op heden 
vooral als een public relationsinstrument wordt beschouwd.  
 
Idealiter bevat de periodieke verantwoordingsinformatie alle informatie 
die de minister nodig heeft om het beleid aan te sturen, om toezicht te 
houden op de uitvoering ervan en om te voldoen aan zijn rapporterings-
verplichtingen (bv. ESR of parlement). 
 
Sinds de invoering van het kaderdecreet bestuurlijk beleid werd de be-
heers- of managementovereenkomst voor de minister het instrument bij 
uitstek om agentschappen en departementen aan te sturen en op te 
volgen. Een periodieke rapportering over (en toelichting bij) de uitvoe-
ring van de beheers- of managementovereenkomst, die financiële en 
niet-financiële informatie integreert tot een overzicht van en een inzicht 
in de werking van de entiteit (o.m. uitvoeringscijfers van de begroting, 
performantiegegevens over geleverde prestaties, doelgroepbereik, 
kostprijzen, kwaliteit, …). 
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Andere voor het toezicht relevante informatie kan de rapportering verder 
uitbreiden: een toelichting van het management over organisatiebeheer-
sing, een overzicht van onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan 
en van de daartegen genomen maatregelen, nieuwe ontwikkelingen die 
een belangrijke impact kunnen hebben op de toekomstige werking, enz. 
 
 
Doelstelling 
 
Tot overeenstemming komen over de elementen die noodzakelijk aan 
bod moeten komen in de periodieke verantwoordingsinformatie van de 
departementen en agentschappen naar de minister (ex ante en ex post). 
 
 
Acties 
 

 De meewerking aan een model (sjabloon) voor rapportering (ex 
ante en ex post). 

 Een tijdskalender voorstellen voor de verantwoording ex ante en 
ex post. 

 De regelgeving in overeenstemming brengen met die wijze van 
rapporteren (bv. comptabiliteitsdecreet). 

 

4.5 Kwaliteitsborging 

 
Stelling 
 
Het management, de interne en de externe audit werken samen aan 
een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en 
van de verantwoordingsinformatie. 
 
 
Toelichting 
 

 Management 
 
Het management is de eerste verantwoordelijke voor de goede werking 
van het departement of agentschap. Het volgt stelselmatig de kwaliteit 
van de dienstverlening op, stuurt bij waar nodig en zoekt opportuniteiten 
om de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren. Het 
besteedt daarbij ook voldoende aandacht aan de ontwikkeling van een 
aangepast informatiesysteem, dat zowel de nodige managementinfor-
matie genereert om de werking van het departement of het agentschap 
op te volgen en aan te sturen, als de basisgegevens aanlevert voor de 
periodieke verantwoordingsinformatie. 
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 Interne en externe audit 
 
(a) Verantwoordingsinformatie 
 
Bij de ondernemingen heeft de wetgever de bedrijfsrevisor aangeduid 
als onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de jaarrekening van 
ondernemingen controleert en zo de kwaliteit van de financiële informa-
tie waarborgt.  
 
De (Vlaamse) overheid dient bij haar eigen entiteiten te zorgen voor een 
evenwaardige kwaliteitsborging van de periodieke verantwoordings-
informatie, die het management van een agentschap of departement 
aan de minister rapporteert. De interne audit kan hierbij een belangrijke 
rol spelen, terwijl een onafhankelijke en deskundige externe audit van 
die verantwoordingsinformatie de betrouwbaarheid ervan kan waarbor-
gen. De externe audit moet altijd kunnen nagaan of de verantwoordings-
informatie op een correcte manier tot stand is gekomen en of zij een 
getrouw beeld geeft van de toestand en verrichtingen van het departe-
ment of agentschap. 
 
Het onderzoek van de verantwoordingsinformatie betreft de verschillen-
de aspecten ervan: 

 Een financieel luik: het onderzoek van de financiële informatie (be-
groting, uitvoeringsrekening van de begroting, balans en resultaten-
rekening, analytische kostprijs, …) in de verantwoordingsrapporte-
ring. 

 Een wettigheidsluik: het onderzoek naar de mate waarin de betrok-
ken entiteit de regelgeving heeft nageleefd en waarin met eventuele 
inbreuken wordt omgegaan. 

 Een doelmatigheidsluik: het onderzoek naar de mate waarin het 
management en de organisatie de vooropgestelde resultaten halen 
(output/outcome), en naar de validiteit van de performantiegege-
vens. 

 Een luik organisatiebeheersing (of interne controle): het onderzoek 
naar de mate waarin het management de organisatie in control 
heeft. Organisatiebeheersing kan niet los worden gezien van de 
voorgaande aspecten en moet dan ook geïntegreerd worden aan-
gepakt. 

 
Een verdere standaardisering van de audit en van de rapportering ver-
eenvoudigt de samenwerking tussen verschillende controleorganen en 
kan de controledruk aanzienlijk verminderen (cf. uitwisseling van infor-
matie). 
 
(b) Operationele werking 
 
De opdrachten van de interne en externe audit beperken zich niet tot de 
controle van de periodieke verantwoordingsinformatie. Zij worden ook 
ingezet om specifieke thema’s te onderzoeken, met als doel de werking 
van de Vlaamse overheid te verbeteren. De controleorganen selecteren 
de onderwerpen voor die thematische audits op grond van een voortdu-
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rende opvolging en risicoanalyse van de verschillende beleidsdomeinen 
van de Vlaamse overheid. In hun eigen risicoanalyse betrekken zij ook 
de risicobeheersing door het management (op strategisch, operationeel 
en procesniveau) en de risicobeoordeling door andere controleorganen. 
Overleg en samenwerking zijn aangewezen. 
 
Een goed inzicht in de risico’s die de realisatie van de beleidsdoelstel-
lingen bedreigen, een inschatting van hun kans en impact, en een be-
oordeling van de effectiviteit van al door de overheid genomen be-
heersmaatregelen, laten toe de thematische audits te richten op die be-
leidsvelden waar de risico’s onvoldoende beheerst lijken en waar de 
meeste verbeteringsmogelijkheden worden verwacht. 
 
Een gedifferentieerde rapportering laat toe elke betrokken partij op de 
gepaste wijze te informeren.  
 
(c) Uitwisseling van informatie 
 
Bij een getrapte controlestructuur kunnen overlappende controles alleen 
tot een minimum worden beperkt als de verschillende controleorganen 
maximaal informatie over hun controlewerkzaamheden uitwisselen.  
Single audit vereist dat alle controleorganen zoveel mogelijk gebruik 
maken van voorafgaande controles. Een voorwaarde daarvoor is dat het 
werk en de rapportering van alle controleorganen, en van de eerstelijns-
controle in het bijzonder, van goede kwaliteit is. 
 
De professionele standaarden van zowel IIA, IFAC als INTOSAI bepalen 
dat een auditorgaan de controleresultaten van derden alleen mag ge-
bruiken als het voldoende informatie heeft verzameld over de normen 
die deze derden bij hun controle hebben toegepast, de reikwijdte en de 
diepgang van de controle en de resultaten ervan. Altijd moet het moge-
lijk zijn de kwaliteit van de voorgaande controles te toetsen en aan te 
vullen met eigen testen. 
 
Duidelijke, voorafgaandelijke afspraken over de inhoud van de controle 
en het toe te passen normenkader (cf. internationale standaarden) – al 
dan niet formeel vastgelegd in regelgeving of protocols – dragen ertoe 
bij dat deze kwaliteitsbewaking en informatie-uitwisseling tussen contro-
leorganen vlotter kan verlopen. 
 
Een doorgedreven standaardisering van de audit (bv. door middel van 
attestatie) biedt de beste mogelijkheden om de controledruk te vermin-
deren: 

 Als de controleorganen geen standaardisering van de aanpak af-
spreken, maar wel instemmen met een uitwisseling van informatie, 
moet elk controleorgaan dat van de controleresultaten van een an-
der controleorgaan gebruik wil maken, elk individueel onderzoek 
grondig analyseren om te weten aan welke normen is getoetst en 
op welke manier het onderzoek is gevoerd.  

 Bij een doorgedreven standaardisering weet elk controleorgaan op 
voorhand aan welke normen werd getoetst en op welke manier het 
onderzoek is gevoerd. Dat zorgt ervoor dat een controleorgaan dat 
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gebruik wil maken van voorafgaande controles, veel minder tijd 
moet investeren in de analyse van de onderzoeken zelf, maar de 
controleresultaten toch kan gebruiken. 

 

 Internationale standaarden 
 
Het gebruik van internationaal aanvaarde standaarden zorgt voor een 
hogere externe geloofwaardigheid dan het gebruik van normen die de 
Vlaamse overheid zelf heeft ontwikkeld. Het biedt de Vlaamse overheid 
ook benchmarkmogelijkheden ten opzichte van andere, vergelijkbare 
overheden die van diezelfde normen gebruik maken. 
 
Om die reden is het aangewezen dat de Vlaamse overheid zich bij de 
uitwerking van haar eigen controlekader binnen de mogelijkheden van 
de bestaande regelgeving zoveel mogelijk ent op die internationale 
normen: 

 Inzake boekhouding en rapportering: ESR95 (verplichting), IFRS 
(international financial reporting standards), IPSAS (international 
public sector accounting standards), … 

 Inzake audit: IIA (normen voor interne audit), IFAC-ISA (interna-
tional standards for auditing), INTOSAI (normen voor rekenka-
mers), … 

 
Parallel hiermee kan de Vlaamse overheid de nodige initiatieven ontwik-
kelen om de regelgeving zoveel mogelijk in overeenstemming te bren-
gen met de internationale normen. 
 
 
Doelstelling 
 
Tot een duidelijke afbakening van de opdrachten van de verschillende 
controleorganen en tot een transparante regeling inzake kwaliteitsbewa-
king en informatie-uitwisseling komen. 
 
 
Acties 
 

 Een inventaris van de controleopdrachten van de verschillende 
controleactoren opstellen (cf. controlematrix), een taakverdeling 
afspreken, en een voorstel formuleren om de regelgeving in die 
zin aan te passen. 

 Een kwaliteitsborging voor de financiële verantwoordingen van 
agentschappen en departementen organiseren (cf. comptabili-
teitsdecreet). 

 De auditprioriteiten plannen op basis van een risicoanalyse. 

 De planning van controleorganen uitwisselen en onderzoeks-
resultaten communiceren (rapporten). 

 De geauditeerden informeren over de resultaten van de risico-
analyses en auditplanning op niveau managementscomité, be-
leidsraad, instelling, … 
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 De resultaten en methodes van risicoanalyse van de controle-
organen uitwisselen (gemeenschappelijke databank). Op termijn 
kan dat leiden naar een gezamenlijke risicoanalyse. 

 Het gebruik van algemeen aanvaarde en gekende normen en 
standaarden die het nazicht en gebruik van voorafgaande con-
troles gemakkelijker maken. 

 

4.6 Minister en regering rapporteren rechtstreeks aan parlement 

 
Stelling 
 
De Vlaamse Regering en haar ministers leggen rechtstreeks verant-
woording af aan het Vlaams parlement. 
 
 
Toelichting 
 
De uitvoerende macht, i.e. de regering en haar ministers, informeert het 
Vlaams Parlement op regelmatige basis (minstens jaarlijks) over de wij-
ze waarop zij hun beleid hebben uitgevoerd. Zij leggen verantwoording 
af over de ingezette middelen, de geleverde prestaties en de behaalde 
beleidseffecten en vergelijken die resultaten met de doelstellingen die 
de beleidsnota’s en de begroting vooropstelden. Die informatie, geag-
gregeerd op het niveau van het beleidsdomein of van de hele Vlaamse 
overheid, steunt grotendeels op de verantwoordingsinformatie die de 
individuele entiteiten van de Vlaamse overheid (departementen, intern 
en extern verzelfstandigde agentschappen, …) aan hun minister hebben 
verstrekt.  
 
De regelgeving legt de vorm en de inhoud van de periodieke rapporte-
ring op gepaste wijze vast. Die grotere eenvormigheid stelt de leden van 
het parlement in staat de rapporten sneller en beter te analyseren, te 
vergelijken en te interpreteren. Daarbuiten blijven de parlementsleden 
beschikken over alle bestaande middelen om hun controletaak op de 
meest uitgebreide wijze uit te voeren.   
 
 
Doelstelling 
 
Een voorstel uitwerken over de wijze waarop de regering en haar minis-
ters het Vlaams Parlement informeren. 
 
 
Acties 
 

 De behoeften van het parlement analyseren (cf. bevraging door het 
Rekenhof). 

 De voorwaarden tot goede rapportering scheppen, in het bijzonder 
de opvolging en monitoring door de uitvoerende macht adequaat 
organiseren (zie de vaststellingen in het onderzoek naar de be-
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heersovereenkomsten in het Boek van het Rekenhof 2001: onvol-
doende opvolging en evaluatie van de (uitvoering van de) overeen-
komsten). 

 De kalender, de vorm en de inhoud van de rapportering aan het 
parlement met regelgeving bepalen. 

 

4.7 Controle door het Rekenhof 

 
Stelling 
 
Het Rekenhof maakt zoveel mogelijk gebruik van de resultaten van 
voorafgaande controles. 
 
 
Toelichting 
 
Het Rekenhof, de laatste schakel in de controleketen, voert een externe 
controle uit op de verantwoording die de regering of minister verstrek-
ken aan het parlement.  
 
(a) Steunen op voorafgaande controles 
 
De regering geeft geaggregeerde informatie over de volledige Vlaamse 
overheid, terwijl de ministers geaggregeerde informatie geven over de 
beleidsdomeinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hun informatie is in 
belangrijke mate gebaseerd op informatie die zij krijgen van de depar-
tementen, agentschappen en andere entiteiten die in hun beleidsdomei-
nen actief zijn. Aan de controle door het Rekenhof gaan heel wat con-
troles vooraf. Het Rekenhof wil zich zoveel mogelijk baseren op die 
voorafgaande controles, maar moet dan wel altijd over de mogelijkheid 
beschikken te toetsen of die voorafgaande controles correct verlopen 
zijn en tot goede conclusies hebben geleid.  
 
Waar nodig, dient het Rekenhof die voorafgaande controles met eigen 
onderzoek aan te vullen. Dat betekent niet dat het Rekenhof alle lacu-
nes of onvolkomenheden in de voorafgaande controles moet verhelpen 
(bv. ontbrekende controles). Het zal wel aanbevelingen van structurele 
aard formuleren om de problemen weg te werken.  
 
Om zijn controleopdracht voor het parlement zo efficiënt en effectief 
mogelijk in te vullen, is het noodzakelijk dat het Rekenhof: 

 toegang heeft tot alle (verantwoordings)informatie en onderzoeks-
verslagen; 

 de mogelijkheid krijgt de onderzoeksresultaten van andere contro-
leorganen te reviewen (o.m. middels inzage in de werkpapieren) en 
aan te vullen met bijkomend eigen onderzoek; 

 de resultaten van de onderzoeken van andere controleorganen en 
zijn oordeel erover kan opnemen in zijn rapportering aan het parle-
ment; 
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 daarbuiten ook eigen audits kan uitvoeren. 
 
De regels voor het gebruik van de onderzoeksresultaten van andere 
(controle)organen worden bij voorkeur geregeld in de regelgeving. Voor-
lopige afspraken kunnen vastgelegd worden in een afsprakennota. 
 
(b) Rapportering 
 
Het Rekenhof onderzoekt of er voldoende garanties zijn dat de verant-
woording aan het parlement correct en adequaat is en rapporteert zijn 
opmerkingen aan het parlement. Het formuleert (structurele) aanbeve-
lingen om tekortkomingen te verhelpen. Het Rekenhof neemt in zijn 
rapportering niet meer de individuele rekeningen op. 
 
(c) Vertrouwelijke informatie 
 
Single audit vereist samenwerking en informatie-uitwisseling met andere 
controleorganen. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goede sa-
menwerking is dat alle partijen waarborgen dat zij vertrouwelijk omgaan 
met deze informatie. Van andere controleorganen verkregen informatie 
kan alleen worden aangewend in het kader van de uitvoering van de 
eigen opdracht. 
 
Het Rekenhof rapporteert zijn auditresultaten aan het parlement, dat de 
nodige informatie moet krijgen om zijn controle ten aanzien van de rege-
ring te kunnen uitvoeren. Dat houdt in dat het Rekenhof bepaalde rele-
vante opmerkingen, die ook door andere actoren zijn onderzocht (IAVA, 
bedrijfsrevisor, …), aan het parlement moet kunnen meedelen, zowel in 
het kader van een thematisch onderzoek als in het kader van een con-
trole van de jaarlijkse verantwoording. 
 
Er moet dan ook worden gezocht naar een gepast evenwicht tussen 
transparantie en vertrouwelijkheid. Daarover zijn duidelijke afspraken 
nodig met het Vlaams Parlement. 
 
 
Doelstelling 
 
Voorstellen formuleren om de samenwerking tussen het Rekenhof en 
andere controleorganen in het kader van single audit te verbeteren zon-
der de informatiestroom aan het parlement in het gedrang te brengen.  
 
 
Acties 
 

 Afspraken maken en waar nodig oplossingen uitwerken die het 
Rekenhof toelaten gebruik te maken van de controlebevindingen 
van de andere controleactoren in zijn verslaggeving aan het par-
lement, bijvoorbeeld aangaande inzage in de werkpapieren van 
de bedrijfsrevisoren (zoals in Nederland). 

 Periodiek overleg tussen de controleorganen organiseren. 
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