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Uitgangspunten 
Vlaamse overheid

AGENDA

Belangrijkste 
inhoudelijke duiding en 

afwijkingen

Scope personen 
opgenomen in ‘sociale 

balans’



Uitgangspunten              
Vlaamse overheid



│

Uitgangspunten Vlaamse 

overheid

•

•



Scope personen 
opgenomen     in ‘sociale 

balans’



Scope ‘sociale balans’
•

–

–

–

• Geen aparte rapportering in rubrieken:

–

–

•

–
•

│

https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie-vlaamse-overheid/rapporteringsdefinities/definities-personeelseffectieven


Belangrijkste inhoudelijke 
duiding en afwijkingen



Voltijds/deeltijds (1)
• Parameter die dit bepaalt = ‘personeelsbeschikbaarheid’ 

–

•

–

–

•

–

–

•

│

https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie-vlaamse-overheid/rapporteringsdefinities/definities-personeelseffectieven#beschikbaarheid


Voltijds/deeltijds (2)
• Periode in rekening gebracht voor aantal ‘bruto vte‘ of 

personeelsbeschikbaarheid:

–

•

•

–

•

•

•

│



Personeelskost
• Entiteiten aangesloten Orafin

–

–

• Entiteiten niet-aangesloten Orafin

–

•

│



Bedrag van de voordelen 

bovenop het loon• Entiteiten aangesloten Orafin

–

• Entiteiten niet-aangesloten Orafin

–

–

–

│



Ingetreden
• Instroom = personeelsaantal + 1

–
•

–
•

•

–

│



Uitgetreden
• Uitstroom = personeelsaantal – 1

–
•

–
•

•

–

–
•

│



Vorming, Training en Opleiding 

(1)• Rapportering o.b.v. info in LMS (learning management system) van AgO

–

• Formeel versus informeel vertaling AgO naar sociale balans

–
•

–

–

–

–

–

•

–

•

–

│



Vorming, Training en Opleiding 

(2)• AgO zet nog verder in om deze rapporteringsdefinitie verder te verfijnen

• Kosten

–

–

•

–

•

• IBO’s niet opgenomen wegens 

–

–

│



Logische rekencontroles sociale 

balans
• AgO is zich bewust dat er mogelijk enkele waarschuwingen gegeven 

kunnen worden cfr. technisch protocol
https://www.nbb.be/doc/ba/xbrl/taxo2019/protocole/ba_protocole_xbrl_2019_v11
_nl.pdf

–

•

–

•
–

│

https://www.nbb.be/doc/ba/xbrl/taxo2019/protocole/ba_protocole_xbrl_2019_v11_nl.pdf


Vakantiedagen
• Vlaamse overheid = jaarlijks verlof o.b.v. regelgeving VPS

–

• Inhoud rapportering vakantiedagen sjabloon AgO:

–
•

•

–

•

–
•

–

│



│

Sjabloon 

vakantiedagen
Nieuw sjabloon:



Bedankt!
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Vlaamse Overheid S13.12
Rapporteringsproces 2020

Webinar 18/11/2020

Departement Financiën & 
Begroting



Agenda

Rapporteringsproces 2020

▪

▪

▪



VCO 

Rapporteringsproces 2020

▪ https://fin.vlaanderen.be/regelgeving-en-duiding

VCO – toepassingsgebied 2020

Bron VCO regelgeving

▪ Full reporting

-> EMOE volledig – idem werkwijze 2019

▪ Full reporting Hoger Onderwijs en Vlaams Parlement (en verbond. Inst.)

-> EMOE volledig – VO 11a (VAK) vrijblijvend

▪ Light reporting (balans, res.rek., toelichting)

-> jaarrekening naar eigen format

Indeling – rekening houdend met Materialiteitsdrempel

https://fin.vlaanderen.be/regelgeving-en-duiding


EMOE - Scope

▪

▪



EMOE – ESR uitvoering

▪

▪

▪

▪

▪



EMOE - Jaarrekening

▪ In KEUR - gehele getallen – geen decimalen

▪ Geen automatische overdracht van 2019 naar 2020

Jaarrekening Deel 1 VO 1-6 : Bedrijfseconomische rapportering



EMOE - Jaarrekening

▪ VO 9 overflow voor entiteiten met begrotingsstructuur op 
artikelniveau   - Afzonderlijke import

▪ VO 10-11 volgens begrotingsstructuur:

VO 1x.1: begrotingsartikel

VO 1x.2: ESR

VAK rapportering: ook voor ESR-begrotingsstructuur

ISE en PR geïntegreerd

▪ VO13C1 vervalt (aanwending machtiging)

▪ VO17 bis COFOG rapportering voor OVERFLOW

▪ KEUR gehele getallen – geen decimalen

Jaarrekening Deel 2 VO 9-19: Budgettaire rapportering



EMOE - VO 9 Overflow



EMOE - VO 10-11 ESR structuur



EMOE - Interrelaties

Prefiguratie

Ontvanger neemt initiatief

Jaarrekening

Ronde december_finaal -> jaarrekening

Verklaring verschillen in VO15

Bedrijfsrevisor attesteert

Volgens afsprakennota Single Audit



EMOE - tips

▪

▪

▪

▪

▪



Januari

▪ 8/1 test toegang 
EMOE

▪ 21/1 prefiguratie 
EMOE

▪ 31/1 BB EMOE

▪ BBT instructies

▪ Light: test toegang 
SharePoint –
aanvraag via 
rechtspersonen@vl
aanderen.be

Maart

▪ 15/3 JR signif. RP 
@ Revisor en 
Rekenhof

▪ 31/3 Definitieve JR 
alle RP Incl BB en 
BBT - EMOE of 
SharePoint 

▪ 31/3 signif RP: SA, 
ML, gecertif. 
Rekening 
permanentdossier
@vlaanderen.be

▪ 31/3 Niet-signif
RP: revisor early
warning
algemenerekening
VG@ccrek.be en 
permanentdossier
@vlaanderen.be

April

▪ 21/4 niet-signif
RP: SA, ML, 
gecertif. Rekening 
permanentdossier
@vlaanderen.be

▪ 21/4 Advies 
Regeringsafgev
FB aan
permanentdossier
@vlaanderen.be

Rapporteringsproces-kalender

mailto:rechtspersonen@vlaanderen.be
mailto:algemenerekeningVG@ccrek.be
mailto:permanentdossier@vlaanderen.be


Jaarrapportering- overmaking 31/3

▪ FULL REPORTING boven MD: opmaak via Emoe

▪ LIGHT REPORTING: eigen opmaak 

Opmaak

▪ Full reporting boven MD : via EMOE

▪ Light reporting: via SP jaarrekening

▪ Naamgeving: jaar_afkorting_JR.pdf

bv 2020_SIKA_JR.pdf      

Overmaking



Info

▪ https://fin.vlaanderen.be/regelgeving-en-duiding

VCO

▪ https://handleidingboekhoudregels.fenb.be/

▪ Algemeen overzicht rapporteringen

▪ SharePoint overmaking url

▪ EMOE url

Handleiding boekhoudregels

https://fin.vlaanderen.be/regelgeving-en-duiding
https://handleidingboekhoudregels.fenb.be/


Info

▪ https://wegwijs.vlaanderen.be/

▪ http://repertorium.vlaanderen.be/

▪ SharePoint Vertrouwelijk

▪ Contact: permanentdossier@vlaanderen.be

Permanent Dossier

▪ http://vabn.vlaanderen/

VABN

▪ rechtspersonen@vlaanderen.be

Contactgegevens algemeen

http://vabn.vlaanderen/
mailto:rechtspersonen@vlaanderen.be
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Building Blocks

Webinar 18/11/2020

Departement Financiën & Begroting



Achtergrond

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Single Audit nota



Overzicht Building Blocks



Aandachtspunten

▪ Vanaf boekjaar 2020: cijfers in kEUR

▪ Geen automatische overdracht van 2019 naar 
2020

▪ Building Blocks geen onderdeel van de formeel 
neer te leggen Jaarrekening in PDF (wel in de Excel 
versie)

Algemeen



In BBX Deposits dient een overzicht te komen van de

financiële rekeningen.

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Zichtrekeningen = ESA_INSTRUMENT F.22

▪ Overige financiële rekeningen =  ESA_INSTRUMENT 
F.29

▪ Effectenrekeningen mogen niet gerapporteerd worden bij 
BBX Deposits. De beleggingen dienen gerapporteerd te 
worden bij BBA Shares of BBA Debt Securities (zie lager)

BBX Deposits

Aandachtspunten



BBA Debt Securities zijn verhandelbare schuldinstrumenten met

ISIN-code waarvan de entiteit de coupons ontvangt (belegging).

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Het is de oorspronkelijke looptijd die bepalend is voor de 
ESA_INSTRUMENT. Kortlopende effecten (kleiner of gelijk 
aan 1 jaar) zijn F.31 en langlopende (langer dan 1 jaar) zijn 
F.32.

▪ ISIN-code is belangrijk om eventuele fouten in 
ESA_COUNTERPARTY te kunnen detecteren.

BBA Debt Securities

Aandachtspunten



BBA Loans zijn leningen (zonder ISIN-code) waarvan de

entiteit de coupons ontvangt (belegging).

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Ook hier is de oorspronkelijke looptijd bepalend voor 
de ESA_INSTRUMENT. Kortlopende leningen 
(kleiner of gelijk aan 1 jaar) zijn F.41 en langlopende 
(langer dan 1 jaar) zijn F.42.

▪ Nominal = Face + verlopen interest

BBA Loans

Aandachtspunten



BBA Shares zijn aandelen al dan niet beursgenoteerd, 

andere participaties en deelnemingen in

beleggingsfondsen.

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Beleggingsfondsen moeten altijd gerapporteerd 
worden onder BBA Shares, los van de 
onderliggende beleggingen.

BBA Shares

Aandachtspunten



BBX Derivatives is een Building Block omtrent afgeleide

producten (opties, swaps en forward contracts) en is op de

meeste Vlaamse S.1312 entiteiten niet van toepassing.

▪ De bedrijfsrevisoren dienen deze Building Block niet te 
controleren. 

▪ Indien de entiteit openstaande opties, swaps of forward 
contracts heeft op het einde van het boekjaar, dan volstaat 
het dat de bedrijfsvisor aan 
rechtspersonen@vlaanderen.be laat weten dat de entiteit 
afgeleide producten heeft.

BBX Derivatives

Aandachtspunten

mailto:rechtspersonen@vlaanderen.be


In de BBA Trade & Other Receivables dienen de

handelsvorderingen gerapporteerd te worden evenals de

overige vorderingen die niet opgenomen werden in de

andere BBA’s.

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Voor boekjaar 2020 beperkt de controle zich tot 
Opening T = Closing T-1 en Closing T = saldo 
saldibalans T

BBA Trade & Other Receivables

Aandachtspunten



BBL Debt Securities zijn verhandelbare schuldinstrumenten met

ISIN-code waarvan de entiteit de coupons betaalt (schuld).

BBL Debt Securities komen weinig voor bij de Vlaamse S.1312

entiteiten.

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Het is de oorspronkelijke looptijd die bepalend is voor de 
ESA_INSTRUMENT. Kortlopende effecten (kleiner of gelijk 
aan 1 jaar) zijn F.31 en langlopende (langer dan 1 jaar) zijn 
F.32.

BBL Debt Securities

Aandachtspunten



BBL Loans zijn leningen (zonder ISIN-code) 
waarvan

de entiteit de coupons betaalt (schuld).

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Ook hier is de oorspronkelijke looptijd bepalend 
voor de ESA_INSTRUMENT. Kortlopende 
leningen (kleiner of gelijk aan 1 jaar) zijn F.41 en 
langlopende (langer dan 1 jaar) zijn F.42.

BBL Loans

Aandachtspunten



In BBL Shares dient het eigen vermogen van de entiteit

gerapporteerd te worden.

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Opsplitsing kapitaal (subklasse 10) per type aandeelhouder is 
belangrijk (1 record per ESA_COUNTERPARTY). 

▪ Details over de aandeelhouder zijn enkel nodig indien de 
ESA_COUNTERPARTY een S.1312 is.

▪ De overige subklassen van het Eigen Vermogen (11 – 15) 
dienen per subklasse gerapporteerd te worden zonder opgave 
ESA_COUNTERPARTY en met ESA_INSTRUMENT F.519.

BBL Shares

Aandachtspunten



In de BBL Trade & Other Payables dienen de

handelsschulden gerapporteerd te worden evenals de

overige schulden die niet opgenomen werden in de

andere BBL’s.

Aandachtspunten:

▪ Opening T = Closing T-1

▪ Voor boekjaar 2020 beperkt de controle zich tot 
Opening T = Closing T-1 en Closing T = saldo 
saldibalans T

BBL Trade & Other Payables

Aandachtspunten



Aansluiting BB - Balans

Delta = 0 -> aansluiting BB met balans is 

ok

Totaal actief op basis building blocks 216.040.725,45

volgens jaarrekening 216.040.725,45 ACTIVA 21/58

DELTA 0

Totaal passief op basis building blocks 216.040.725,45

volgens jaarrekening 216.040.725,45 PASSIVA 10/49

DELTA 0



Info

▪ https://handleidingboekhoudregels.fenb.be/rapporteringssjablonen/

Handleiding Building Blocks

▪ Wouter Peeters

▪ E-mail: wouter.peeters1@vlaanderen.be

▪ Tel.: 0492/34 86 56

Contactgegevens

https://handleidingboekhoudregels.fenb.be/rapporteringssjablonen/
mailto:wouter.peeters1@vlaanderen.be
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AgO - ISAE3402

17 november 2020



Agenda

• Wie is AgO?

• Wat doet HRTD?

• Waarom doen we dit project?

• Wat zit er wel/niet in scope?

• Wat leveren we op?

• Hoe ziet onze planning er nog uit?



Wie is het Agentschap 
Overheidspersoneel?

• Ondersteunt op vlak van personeel en organisatieontwikkeling

• Biedt een gemeenschappelijke HR-dienstverlening aan met betrekking tot:
– personeelsadministratie

– rekrutering en selectie

– sociale dienstverlening

– personeelsregelgeving

– opleidingen

• Zorgt voor tools om de HR-dienstverlening efficiënter in te richten



Wat doet HR-technologie en Data?

• Staat in voor de ontwikkeling, het onderhoud en het functioneel beheer van HR-
gerelateerde technologie 

• Streeft naar een data gedreven organisatie door het aanbieden van kwaliteitsvolle 
HR-rapportering

• Verzekert informatieveiligheid

• Ondersteunt de goede werking van de personeelsadministratie en een correct 
toegangsbeheer tot al de toepassingen

• Staat in voor sociaal secretariaatstaken zoals loonadministratie en fiscale en sociale 
verplichtingen



Waarom doen we dit project?

Minder capaciteit om controles Minder 
capaciteit door verminderd aantal

te (laten) voeren grote audits 
vanuit de klanten

Indicatie van volwassenheid Bewijs dat de interne controle 
en veiligheids-

en kwaliteit van de service-organisatie en beheersprocessen goed 
functioneren.

Professionalisering van de dienstverlening

Gebruikers-organisaties

AgO

Service-organisatie

Onafhankelijke auditor

Financiële activiteiten



Wat zit wel in scope?

Betaal lonen uit

• Voer loonrun uit

• Voer datahygiëne 
uit

• Voor naverwerking
uit (betaalbestanden, 
boekhoudbestanden, 
OraFin-interface, 
rapportering, 
loonstroken en DMFA-
run)

• Laad vergoedingen 

Verwerk fiscale aangiften

• Geef fiscale fiches 
aan

• Geef 
bedrijfsvoorheffing 
aan

Verwerk sociale aangiften

• Geef Dimona aan

• Geef DMFA aan

• Geef publieke 
mandatarissen aan

Stel sociaal secretariaatsrap. ter beschikking

• Maak 
boekhoudkundige 
ventilatielijst op en 
vergelijk met 
boekhoud/OraFin-
bestand

IT

• Wijzigingsbeheer

• Logisch en fysiek 
toegangsbeheer

• Operaties



Wat zit (nog) niet in scope?

• Data-invoer en beheer

• Identificeren van relevante wijzigingen in de wetgeving

• Abonnement woon-werkverkeer

• …



Wat leveren we op?

• Rapport type 1
– Omschrijving van de processen

• Procestekening

• Procesbeschrijving

– Omschrijving van de risico’s en beheersmaatregelen

• Risicoregister

• Rapport type 2
– Hebben die processen en controles ook effectief gewerkt zoals beschreven over een bepaalde periode



Hoe ziet onze planning er nog uit?

nov dec jan feb/ma apr … sept okt nov

jan 2021

Start type 1

feb/ma 2021

Oplevering type 

1

ma/apr 2021

Start type 2

sept 2021

Tussentijdse dry run

(‘interne audit’ type 

2)

nov 2021

Oplevering type 2

dec 2020

Oplevering 

documenten

nov 2020

Tussentijdse dry-

run

(‘testaudit’ type 1)

nov/dec 2020

IT-werksessies

Uitschrijven 

rapport



?

Zijn er nog vragen?
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ISAE 3402

DCB

Webinar IBR 18/11/2020

Departement Financiën & Begroting

Afdeling Dienstencentrum Boekhouding



ISAE 3402 – 5 sporen



DBC – ISAE 3402 Spoor 1

•

•

•



DBC – ISAE 3402 Spoor 1

•

–

–

–

•



DBC – ISAE 3402 Spoor 1



DCB – ISAE 3402 spoor 2



DCB – ISAE 3402 spoor 3



DCB – ISAE 3402 spoor 4



DCB – ISAE 3402 spoor 5



Timing – ISAE 3402-attestatie
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ICCI – seminarie
Single audit

Sara Steyaert

18.11.2020



INDELING

1.Afsprakennota 2020

2.Compliance met VCO en BVCO

81



AFSPRAKENNOTA 2020

• Afsluiting en controle boekjaar 2020 valt onder toepassing van 
de VCO / BVCO

• Controlebenadering vorige boekjaren ongewijzigd – algemene
uitgangspunten

» Significante entiteiten en niet-significante entiteiten

→ Kwalitatieve en kwantitatieve criteria

• Materialiteit

• Rekenhof bepaalt materialiteit op groepsniveau op basis  aangepaste
begroting 2020

• Bedrijfsrevisoren bepalen individuele materialiteit op basis van deze
certificerings- opdracht

82



AFSPRAKENNOTA 2020

• Opmerkingen

• opmerkingen met impacht > 5Mio EUR

• opmerkingen die bedrijfsrevisor als materieel beoordeelt

→ moeten worden gerapporteerd aan het Rekenhof

83



AFSPRAKENNOTA 2020

• Tijdpad voor de audit van de rekeningen 2020 – overleg tussen controle-
actoren

84

Planningsoverleg Significante rechtspersonen
• Rekenhof en bedrijfsrevisor
• Risico-analyse, geplande controle-aanpak inclusief

materialiteitsberekening
• Uiterlijk januari 2021

Closingmeeting • Audit Summary Memorandum aan het Rekenhof en Audit 
Vlaanderen

• Audit Vlaanderen wordt uitgenodigd op de Closingmeeting

Rapportering voor
significante rechtspersonen

• Single-auditverslag, gecertificeerde rekeningen en
managementletter wordt overgemaakt aan:
• Rekenhof
• Audit Vlaanderen
• Departement F,B 
→ permanentdossier@vlaanderen.be

• Voor 31 maart 2021



AFSPRAKENNOTA 2020

• Tijdpad voor de audit van de rekeningen 2020 – overleg tussen controle-
actoren

85

Rapportering voor niet-
significante rechtspersonen

• Early warning, dan wel bevestiging dat er geen significante
opmerkingen zijn
→ permanentdossier@vlaanderen.be
→ Voor 31 maart 2021

• Single-auditverslag, gecertificeerde rekeningen en
managementletter wordt overgemaakt aan:
• Rekenhof
• Audit Vlaanderen
• Departement F,B 
→ permanentdossier@vlaanderen.be

• Voor 21 april 2021

mailto:permanentdossier@vlaanderen.be


AFSPRAKENNOTA 2020

• Bijzondere aandachtspunten

– De rapportering van de building blocks over 2020 is eveneens aan de 
controle van de bedrijfsrevisor onderworpen

→ ISRS 4400 Agreed Upon Procedures – werkprogramma in bijlage van 
afsprakennota

» Interrelaties

» Rapportering gebeurt voortaan in ‘000 EUR. Bedrijfsrevisoren moeten er op 
toezien dat de volledige rapportering daadwerkelijk in ‘000 EUR gebeurt.

» Rechtspersonen moeten bijkomend over de VAK (=vastleggingskredieten)
rapporteren.

→ De invoering van het VCO heeft de verplichting tot het werken met
vastleggingskredieten verruimd naar alle rechtspersonen.

86



COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

• Vanaf boekjaar 2020 is de VCO en het BVCO van toepassing op:

• Sector 13.12 – Vlaamse deelstaatoverheid

→ VG + Vlaamse Rechtspersonen – definitie artikel 2 VCO

– Light-toepassing voor kleine entiteiten

• materialiteitsdrempel (5 Mio EUR)

• Uitzonderingen:

• IVA, RP, EVA pub, SAR, VOI uit bestuursdecreet die S.13.12 zijn altijd onderworpen ongeacht hun
ESR-uitgaven en ESR-ontvangsten

• Beslissing VR om entiteiten alsnog te onderwerpen

87



COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

Artikel 60 van het BVCO van 17 mei 2019 bepaalt het volgende:

“Bij de aanstelling van de bedrijfsrevisor maken de Vlaamse rechtspersonen gebruik van het
bestek dat de instantie die bevoegd is voor de rekeningen ter beschikking stelt.

De bedrijfsrevisor neemt ter certificering van de jaarlijkse rekening in zijn verslag de
volgende elementen op:

1. de vermelding dat de rapportering al dan niet is opgesteld in overeenstemming met de
ESR-verordening;

2. de vermelding dat de ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze aansluit bij de
rekeningen;

3. de vermelding dat de regels en principes van de codex zijn nageleefd.

Naast andere aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing
formuleert de bedrijfsrevisor in de managementletter de vastgestelde inefficiënties en
inbreuken op andere regelgeving die financiële gevolgen voor de entiteit met zich hebben
meegebracht of met zich zouden kunnen meebrengen.”.
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

BEGROTING

!! Er dient een onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen onder gezag VR en

rechtspersonen onder toezicht VR
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Procedue Controle Uitwerking

Rechtspersonen onder 
gezag VR

MB Advies IF + 
begrotingsakkoord als 
ESR-impact

Na bekendmaking 

Rechtspersonen onder 
toezicht VR

Beheersorgaan + 
kennisgeving aan VR

Vooraf melden aan 
regeringscommissaris als 
ESR-impact



COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

BOEKHOUDING

• bedrijfseconomische boekhouding met een analytische component

conform de regels van het dubbel boekhouden;

• Boekhoudplan voor de VR en VG is opgesteld obv MAR en beschikbaar via

de handleiding voor de boekhoudregels van de VO

• Entiteiten die zijn onderworpen aan specifieke wettelijke voorschriften

over de te voeren boekhouding, gebruiken het boekhoudplan dat op hen

van toepassing is als basis → reconciliatie naar standaard rekeningenplan

• Rapportering over boekjaar = kalenderjaar
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

AANREKENINGSREGELS

• Doelstelling VCO → Uniformiseren van de aanrekeningsregels van toepassing op alle types
van uitgaven

• Vastleggen

→ Registeren in de boekhouding van verbintenis

→ De verbintenis wordt aangerekend op het vastleggingskrediet
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

• Vastleggen – voorwaarden (artikel 34 § 1 VCO)

→ Verbintenis waar in de toekomst een verplichting uit zal volgen

→ Verantwoordingsstuk

• Schuldeiser is bepaald of bepaalbaar

• Bedrag is bepaald of bepaalbaar

→ Er dient voldoende budget beschikbaar te zijn
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

• Vastleggen – voorwaarden (artikel 34 § 1 VCO)

→ Volledige bedrag van de verbintenis en dit onafhankelijk van de periode waarover de vereffening zal gebeuren

→ Algemene regel voor:

» Levering van goederen en diensten

» Subsidies (ook meerjarige subsidies)

→ Uitzondering:

– Subsidies met ingebouwde voorwaarden

– Subsidies met herzieningsmaatregel

– Recurrente uitgaven
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

• Vastleggingen - overdraagbaarheid (artikel 38 VCO)

→ Overdraagbaar binnen de periode waarin de verbintenis loopt (maximum 8 jaar)

→ Annulatie indien er geen verplichting meer kan uit ontstaan
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

• Dubieuze vorderingen (artikel 39 VCO)

→ Er dient waardevermindering geboekt te worden

→ ESR-matig en bedrijfseconomisch in kost
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

RAPPORTERING (artikel 42 § 3 VCO)

• De Vlaamse Rechtspersonen stellen een toelichting op over de beleids- en

begrotingsuitvoering

→ Bedrijfsrevisor voert consistentiecontrole uit
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COMPLIANCE VCO EN BVCO - AANDACHTSPUNTEN 

CONTROLE (artikel 42 § 3 VCO)

• Bedrijfsrevisor formuleert in managementletter de vastgestelde
inefficiënties en inbreuken op andere regelgeving die financiële gevolgen
voor de entiteit met zich hebben meegebracht of kunnen meebrengen.
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Mazars is an internationally integrated partnership, 
specialising in audit, accountancy, advisory, tax and legal 
services*. Operating in over 90 countries and territories 
around the world, we draw on the expertise of 40,400 
professionals – 24,400 in Mazars’ integrated partnership 
and 16,000 via the Mazars North America Alliance – to 
assist clients of all sizes at every stage in their 
development.
*where permitted under applicable country law
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Aandachtspunten VCO

100

̷ VCO art. 42
– Entiteiten stellen jaarlijks een rekening op conform de regels die de Vlaamse Regering

bepaalt;

– De rekening omvat volgende elementen:

1. Balans op 31/12;

2. Resultatenrekening van het afgelopen boekjaar;

3. Rapportering en toelichting over de definitieve begroting en beleids- en begrotingsuitvoering;

4. Toelichting

5. Rapportering die toelaat te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen die de EU heeft

opgelegd

6. Rapportering over aansluiting tussen 1 en 2 / 3 en 5



Aandachtspunten BVCO
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̷ BVCO art. 60

– Bij aanstelling: gebruik van het bestek;

– Volgende elementen opnemen in verslag:

• Vermelding dat de rapportering al dan niet in overeenstemming is met de ESR-rapportering;

• Vermelding dat ESR-rapportering op consistente wijze aansluit bij de rekeningen;

• Vermelding dat de regels en principes van de codex zijn nageleefd.

– In managementletter:

• Aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing;

• Vastgestelde inefficiënties en inbreuken op andere regelgeving die financiële gevolgen voor de entiteit

met zich (zouden kunnen) meebrengen.



Verslag(en) VCO - BVCO
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̷ 3 delen

– Vormen 1 geheel

̷ Deel 1
– Getrouw beeld balans, resultatenrekening en toelichting

– “Single Auditverslag over de elementen 1°, 2° en 4° van de rekening (“de 

jaarrekening”), volgens artikel 42 VCO”

– ISA’s (analoog aan commissarisverslag);

– Overige door de wet- en regelgeving gestelde eisen

• Naleving oprichtingsdecreet, statuten en bepalingen in hoofdstuk 2 tot en met 6 uit VCO



Verslag(en) VCO - BVCO
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̷ Deel 2
– Rapportering over de definitieve begroting en beleids- en begrotingsuitvoering

– “Single Auditverslag over het element 3°van de rekening (“de begrotingsuitvoering”) 

volgens artikel 42 VCO”

– ISA 800 (Stelsel voor bijzondere doeleinden);

̷ Deel 3
– ESR-Rapportering

– “Single Auditverslag over de elementen 5°en 6°van de rekening (“de ESR 

rapportering”) volgens artikel 42 VCO”

– ISA 800 (Stelsel voor bijzondere doeleinden)

̷ Let op coherentie tussen de verschillende delen



Building Blocks
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̷ Ontwikkeld om op Belgisch niveau een geconsolideerde

balans van de overheid in het kader van ESR te kunnen

opstellen

̷ Detailinformatie voor controledoeleinden INR en Eurostat

̷ Aansluiting tussen building blocks en balans



Building Blocks
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̷ Entiteiten zijn verantwoordelijk voor opmaak van de building 

blocks

̷ Bedrijfsrevisor:

– Beoordeelt aansluiting building blocks met balans en andere informatie

– ISRS 4400 Agreed upon procedures opdracht:

• Rapporteren over de feitelijke bevindingen

• Geen oordeel of beoordeling



Building Blocks
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̷ Werkprogramma: aandachtspunten
– Materialiteit = gebruikte uitvoeringsmaterialiteit van de audit van de entiteit

– Per building block zijn er een aantal uit te voeren procedures

• Algemeen:

– Vaststellen dat building block in detail is ingevuld

– Vaststellen dat alle rekeningen zijn opgenomen in de building block

– Vaststellen dat de openingsbalans overeenstemt met de rapportering N-1

– Vaststellen dat de overige gegevens van de materiële rekeningen correct werden

ingevuld

• Specifiek:

– Voor elke building block: specifieke procedures relevant voor de building block



Building Blocks
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̷ Werkprogramma is vastgelegd

̷ Model voor opdrachtbrief en verslag wordt nog gefinaliseerd



CONTACT
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Guy Cox 
Bedrijfsrevisor

T +32 (0)3 250 15 33

E guy.cox@hlb.be


