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I. Duiding – Wat is ISAE 3402?

Wat?
 Internationale audit standaard, gebruikt binnen de praktijk van uitbesteding
 Focus op beheersing van de financiële risico’s

 geeft klanten redelijke zekerheid over de financiële risicobeheersing binnen de uitbestede dienstverlening 
 toont aan dat de interne beheersprocessen daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals beschreven

 Vraag vanuit Stuurgroep Single Audit op 25/09/2019

Toegevoegde waarde?
 Verhogen van de professionalisering van de gemeenschappelijke dienstencentra en het versterken van de kwaliteit van de 

dienstverlening en risicobeheer 

 Verhogen van de transparantie over de werking en de risicobeheersing van de gemeenschappelijke dienstencentra via de 
ISAE-rapportering

 Versterken van het single audit-principe binnen de Vlaamse administratie met een afname van de controlewerkzaamheden
van de revisoren bij de gemeenschappelijke dienstencentra
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I. Duiding – Wat is ISAE 3402?

Rapportage
2 soorten van rapportages: 
 Type I: een evaluatie van het bestaan en het ontwerp van 

de maatregelen (of sleutelcontroles) in functie van het 
beheren van financiële risico’s, en dit op één bepaald 
tijdstip

 het ontwerp en de geschiktheid van elke 
beheersmaatregel m.b.t. de bijhorende controle 
objectieven

 de werking van het ontwerp van elke 
beheersmaatregel a.d.h.v. één geschikt voorbeeld

 Type II: een evaluatie van het bestaan, het ontwerp en de 
consistente toepassing van de maatregelen (of 
sleutelcontroles) in functie van het beheren van de 
financiële risico’s over een bepaalde periode in de tijd 
(d.i. standaard het fiscaal jaar).



6

I. Duiding- Wat is ISAE 3402?

I.s.m. externe partner
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II. Terugblik - Voorbereidingstraject

Spoor 1    Afbakening van de ISAE 3402- doelstelling door de gemeenschappelijke 
dienstencentra

Spoor 2 Afbakening van de keuze van de dienstverlening en attestatie door de 
gemeenschappelijke dienstencentra

Spoor 3 Risicoanalyse van de dienstverlening en de processen door de 
gemeenschappelijke dienstencentra

Spoor 4    Ontwikkelen van de sleutelcontroles in functie van de resultaten van de 
risicoanalyse door de gemeenschappelijke dienstencentra (met extra aandacht voor de 
formulering ervan)

Spoor 5    Invulling van de auditfunctie door Audit Vlaanderen
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II. Terugblik – Scope 2021

Inhoudelijk
 Betaal lonen uit
 Verwerk vergoedingen, toelagen en sociale voordelen
 Verwerk fiscale aangiftes
 Verwerk sociale aangiftes
 Creëer rapport

IT
 IT wijzigingsbeheer
 IT logische toegangsbeveiliging
 IT operaties

Focus op processen:

 met financiële impact/gevolgen;
 waarvoor in het verleden reeds vragen werden verkregen 

van auditoren.

Inhoudelijk
• Uitvoeren van betalingen
• Boekhoudkundige controle op uitgaven
• Beheer vast actief
• Beheer periodes
• Beheer grootboek
• Kwartaalreconciliaties

IT
 IT wijzigingsbeheer
 IT logische toegangsbeveiliging
 IT operaties

AgO DFB

Focus op processen:

 gerelateerd aan de kwaliteit van de jaarrekening;
 waarvoor in het verleden reeds vragen werden verkregen 

van auditoren.
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III. Stand van zaken – Status Type I & Type II rapportering

2022Jan 2021 April 2021 Mei 20212020 … November 2021

Project 
‘Voorbereiding ISAE 3402-rapportering’

Spoor 1 - Afbakening ISAE 3402- doelstelling
Spoor 2 - Afbakening keuze van de dienstverlening en attestatie
Spoor 3 - Risicoanalyse van de dienstverlening & processen
Spoor 4 - Ontwikkelen van de controles in functie van de resultaten van de risicoanalyse
Spoor 5 - Invulling van de auditfunctie door Audit Vlaanderen

Januari 2021 - Start interne audit 
rond Type I 

door Audit Vlaanderen
April 2021 – Opleveren rapport 

Type I door Audit Vlaanderen

Augustus 2021 - Start interne audit 
rond Type II door Audit Vlaanderen

Mei 2021 – Opleveren rapport Type I 
door externe auditor

Augustus 2021 Oktober 2021

Oktober 2021 -
Opleveren rapport 
Type II door Audit 
Vlaanderen

November –
Opleveren 
rapport Type II 
door externe 
auditor

Communicatie
resultaten Type I –
rapportering aan
betrokkenen (o.a.
selectie revisoren als
klant & Stuurgroep
Single Audit)
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III. Aanpak - ISAE 3402- Type I - DFB
Beschrijving sectie III
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III. Aanpak - ISAE 3402- Type I - DFB
Flowchart
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Risicocontrolematrix 

III. Aanpak - ISAE 3402- Type I - DFB
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Overzicht kwartaalcontroles 

III. Aanpak - ISAE 3402- Type I - DFB
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Ondertekend controlebestand

III. Aanpak - ISAE 3402- Type I - DFB
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III. ISAE 3402- Type I – auditaanpak DFB
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III. Aanpak - ISAE 3402- Type I – AgO

Controleobjectief (vanaf pagina 79)

De beheersmaatregelen rond de toegangswijzigingen vind je in het rapport onder controleobjectief 10 
toegangswijzigingen:

“De beheersmaatregelen bieden redelijke zekerheid dat de toegang tot de Vlimpers-, OWS- en 
Cognos-programma’s en data beperkt is tot geautoriseerde
gebruikers.”
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Risicoregister (vanaf pagina 26)

III. Aanpak - ISAE 3402- Type I – AgO
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Beheersmaatregel (pagina 82)

III. Aanpak - ISAE 3402- Type I – AgO
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Proces (vanaf pagina 53)

III. Aanpak - ISAE 3402- Type I – AgO
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Complementaire beheersmaatregelen (vanaf pagina 22, 24 en 85)

III. Aanpak - ISAE 3402- Type I – AgO
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III. ISAE 3402- Type I – auditaanpak AgO
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III. ISAE 3402- Type I – auditaanpak AgO
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III. Stand van zaken - Resultaten – ISAE 3402 Type I rapportering

ISAE 3402 – Type I – AgO
• Verwerk fiscale aangiftes;
• Verwerk sociale aangiftes;
• Verwerk toelagen, vergoedingen en 

sociale voordelen;
• Voer loonrun uit.

ISAE 3402 – Type I – DFB
• Kasboek, Accounts Receivable en

begunstigdenbeheer;
• Accounts Payable;
• Purchase order en Fixed assets;
• General Ledger en Global

Intercompany;
• Accountmanager.

De resultaten tonen aan dat de sleutelcontroles binnen de business processen bij zowel AgO als DFB over
het algemeen effectief zijn, in tegenstelling tot de IT processen waar meerdere controles als ineffectief
zijn benoemd.

Aangezien enkel sleutelcontroles worden beoordeeld in het kader van het type I rapport, hebben niet
effectieve controles geleid tot aanbevelingen in dit interne audit rapport (en niet verbeterpunten).

Scope Resultaat

Audit Vlaanderen
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III. Stand van zaken - Resultaten – ISAE 3402 Type I rapportering

ISAE 3402 – Type I – AgO
• Verwerk fiscale aangiftes;
• Verwerk sociale aangiftes;
• Verwerk toelagen, vergoedingen en 

sociale voordelen;
• Voer loonrun uit.

ISAE 3402 – Type I – DFB
• Kasboek, Accounts Receivable en 

begunstigdenbeheer;
• Accounts Payable;
• Purchase order en Fixed assets;
• General Ledger en Global 

Intercompany;
• Accountmanager.

• Oordeel met beperking:
• Controle van de invoer en van de berekeningen op invoer niet opgenomen in de scope
• Interne beheersingsdoelstelling rond IT-wijzingen & toegangswijzigingen niet volledig bereikt

DFB:
• Oordeel met beperking:

• Interne beheersingsdoelstelling rond IT-wijzigingsbeheer – software & Toegangsbeveiliging 
voor OraFin en OBIEE & Toegangsbeveiliging voor OS/Databases OraFin – OBIEE – Scanning niet 
volledig bereikt

Scope Resultaat

AgO: 

Externe auditor
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IV. Vervolgtraject

 Afronden Type II-rapportering AgO & DFB voor scope 2021:
 Testen van de effectiviteit van de controles
 Sampling methodologie:

 Unieke sample per controle (voor controles die zich lenen tot het testen a.d.h.v. steekproeven)
 Sample wordt willekeurig en objectief gekozen
 Steekproefgrootte wordt bepaald door de frequentie van de controle:

• Jaarlijkse controle: 1 sample
• Kwartaalcontroles: 1 sample (1 kwartaal)
• Maandcontroles: 2 samples (2 maanden)
• Weekcontrole: 5 samples (5 weken)
• Dagelijkse controle: 25 samples (25 dagen)
• Gebeurtenis gedreven controle: 10% van de populatie met een minimum van 5 en een maximum van 25

 Voorafgaandelijk overleg met de bedrijfsrevisoren rond de scope van de processen voor 2022

 Voorbereiding attestatie 2022 (o.a. aanduiding externe auditor 2022)

2021
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IV. Vervolgtraject

Scope 2021
Ontwerp (in afwachting van overleg met revisoren)
+ invoer/controle/opvolging loongegevens
+ wijzigingen in wetgeving

Scope 2021
Ontwerp (in afwachting van overleg met revisoren)
+ Fiscale fiches en btw fiches

+ Verwerking RV en BV

+ Goedkeuring bankrekeningen

+ Jaarafsluiting en –overdracht – kernprocessen met 
impact op de jaarrekening:
• Opvolging van waarborgen

• Geglobaliseerde boekingen

• Automatische procedure “te ontvangen facturen”

AgO DFB20222022

 Focus rol van Audit Vlaanderen op de uitvoering van de interne audit ≠ ondersteuning bij de voorbereiding (2020)

 Risicogebaseerde invulling van de auditrol in functie van het beschikbare budget met focus op:
• Nieuwe dienstverlening & processen in scope
• Hoog kritische controles & falende controles m.b.t. de dienstverlening in scope uit 2021

2022 Audit Vlaanderen
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V. ISAE 3402 en impact op de bedrijfsrevisoren

Wie is verantwoordelijk bij uitbesteding?
De organisaties die processen uitbesteden blijven eindverantwoordelijk voor de interne beheersing. Hierdoor ontstaat de vraag
hoe een serviceorganisatie processen beheerst; hoe zij omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. ISAE
3402 geeft een antwoord op deze vragen.

• Om zekerheid en garanties te bekomen omtrent goede werking van de processen en de interne controle omgeving van een
dienstverlenende organisatie heeft een klant twee mogelijkheden:

o De interne controle omgeving van het dienstverlenend bedrijf zelf gaan auditeren;

o Steunen op een ISAE 3402 rapport geleverd door een onafhankelijke auditorganisatie, aangesteld door de
dienstverlener.

• Een ISAE 3402 rapport vermindert niet enkel de interne overhead en belasting van de dienstverlener ten opzichte van het
toelaten van meerdere klant-aangestuurde externe audits, het stelt de dienstverlener tevens in staat om de kwaliteit van zijn
dienstverlening te demonstreren.

• Als dusdanig wordt een ISAE 3402 door klanten van dienstverlenende organisaties opgevraagd om zekerheid te bekomen
omtrent de kwaliteit van de afgenomen diensten.

https://risklane.nl/isae-3402
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De bedrijfsrevisor die de jaarrekening van de gebruikersorganisatie controleert zal processen die geoutsourcet zijn door deze
organisatie moeten controleren. Processen die uitgevoerd worden door een serviceorganisatie hebben vaak invloed op financiële
en operationele processen die effect hebben op de jaarrekening van de gebruikersorganisatie.

V. ISAE 3402 en impact op de bedrijfsrevisoren
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Specifieke aandachtspunten

• Materialiteit

• Type 1 of Type 2 rapport

• Opinie en voor type 2 gedetailleerde testresultaten

• Scope/beperkingen

• Periode/bridge letter

• IT algemene controles

• Specifieke controles die nog door de gebruikersorganisatie dienen te worden uitgevoerd

V. ISAE 3402 en impact op de bedrijfsrevisoren



Vragen?
&

Bedankt !



Afsprakennota single audit

26 oktober 2021
Dag van de publieke sector

31Dag van de publieke sector - Rekenhof, 26 oktober 2021



1. Afsprakennota 2021: kader

2. Afsprakennota 2021: Principes

3. Afsprakennota 2021: Tijdpad

4. Afsprakennota 2020: Terugblik
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Kader
Basis : artikel 66 van de VCO
Kerngedachten : 
• Controleplanning, -werkzaamheden en             

-rapportering van de controleactoren 
onderling afstemmen;

• controleresultaten delen
• controlelast verminderen
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Kader
Hoe concreet: door informatie uitwisseling 
inzake:
• strategie en planning;
• monitoring en risicoanalyse;
• rapportering;
• controlemethodieken;
• handleidingen, en
• goede praktijken.
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1. Afsprakennota 2021: Kader

2. Afsprakennota 2021: Principes

3. Afsprakennota 2021: Tijdpad

4. Afsprakennota 2020: Terugblik
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Principes
Algemeen 
• Partijen: departement F&B, IBR en Rekenhof
• Toepassingsgebied: alle instellingen uit bijlage 1 van 

afsprakennota
• Geen verminderde verantwoordelijkheid

• Bedrijfsrevisor blijft verantwoordelijk voor certificering individuele 
jaarrekening

• Rekenhof blijft verantwoordelijk voor aansturing van controles 
conform ISA 600, eigen controleresultaten en aangepaste 
rapportering aan Vlaams Parlement

• Rekenhof kan over toepassing single audit aan parlement 
rapporteren

Dag van de publieke sector - Rekenhof, 26 oktober 2021 36



Principes
Controlestrategie Rekenhof 

• Gecombineerd toepassen ISA 600 en ISA 320 
• Groepsmaterialiteit bepaalt significante entiteiten (2021):

• 500 miljoen euro groepsmaterialiteit op basis van grootste van 
ESR-ontvangsten of ESR-uitgaven inclusief groepen ESR-8 en 
ESR-9 

• materialiteit vertaald  naar significante entiteiten (zie bijlage 1 
afsprakennota) => indien materialiteit van bedrijfsrevisor hoger, 
moet hij die aanpassen naar RH materialiteit

• Grenswaarde: opmerkingen met een ímpact vanaf 10 miljoen 
euro evenals alle opmerkingen die de bedrijfsrevisor als 
materieel beoordeelt, dienen aan het Rekenhof te worden 
meegedeeld.
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Principes

Entiteiten aantal % ontvangsten % uitgaven %

(>500 mio) 25 12,7% 58.794,7 94,1% 53.349,1 84,7%

(>50 - <500 mio) 57 28,9% 3.203,4 5,1% 8.504,6 13,6%

(<50 mio) 115 58,4% 507,9 0,8% 1.118,0 1,8%

197 62.506,0 62.971,7

Controlestrategie Rekenhof 

• Leidt tot afdekking van 98,2% van uitgaven
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(in miljoen euro)



Principes
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Onder de 25 significante entiteiten zijn er 12 rechtspersonen, 
2 universiteiten

Opgroeien Regie Rechtspersoon
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming Rechtspersoon
Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen Rechtspersoon
Vlaams agentschap voor personen met een handicap Rechtspersoon
Vlaamse vervoersmaatschappij - de Lijn Rechtspersoon
Vlaams Woningfonds Rechtspersoon
Vlaams Agentschap Uitbetaling Toelagen ihkv Gezinsbeleid Rechtspersoon
Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding Rechtspersoon
Fonds voor Innoveren en Ondernemen Rechtspersoon
Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden Rechtspersoon
Participatiemaatschappij Vlaanderen nv Rechtspersoon
De Vlaamse Waterweg Rechtspersoon
Katholieke Universiteit Leuven Universiteit
Universiteit Gent Universiteit



Principes
Taakverdeling bij auditplanning
 Bedrijfsrevisor: controles tot certificering 

o jaarrekening 
o begrotingsuitvoering 
o ESR-rapportering

 Rekenhof: 
o Getrouw beeld: RH bouwt voort op certificeringscontroles BR
o belangrijke financiële processen/motoren

=> RH moet (voor kwalitatieve begrotingsadviezen) goed inzicht hebben in 
deze processen
=> normaliter onderdeel van dossier van bedrijfsrevisor => kopies
=> indien niet beschikbaar: eigen controles

o Kwalitatieve aandachtspunten begrotingsonderzoek (bv. nieuw beleid) => 
eigen controles

 F&B: indien kennis van bijzondere aandachtspunten communiceert het deze tijdig 
aan de betrokken controleactoren zodat zij hun controlebenadering hierop 
kunnen afstemmen.
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Principes
Aandachtspunten
• Afstemming van interrelaties

Validatie door bedrijfsrevisor van de:
• boekhoudkundige verwerking van werkingstoelagen volgens 

VABN 2017/06;
• afstemming kasstromen van andere toelagen;
• confirmatie van subsidiërende entiteit en kwaliteit van de 

reconcilatie;
• rapportering over de ontvangen toelagen.

• Controle building blocks
• Entiteiten verantwoordelijk voor opmaak van de building blocks
• BR beoordeelt en rapporteert over aansluiting building blocks met balans 

en andere relevante informatie.
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Presentator
Presentatienotities
Beste, Hieronder het proces dat we momenteel zien voor het afstemmen van interrelaties.  De tijdelijke consolidatietool (TCT) zal tegen het einde van het jaar vervangen worden door een nieuwe eigen ontwikkelde toepassing EMOE (online-toepassing van het VO-model). Bij de eindejaarsinstructies zullen we opnemen dat de afstemming van de  interrelaties samen zal gebeuren met het indienen van de monitoringcijfers van december (1e notificatie INR (in te dienen in januari 2019 – wordt niet gecontroleerd door bedrijfsrevisor)).  Die monitoringcijfers zullen in EMOE moeten worden ingegeven.  Het is de betoelaagde die initiatief moet nemen om zijn/haar toelagen af te stemmen. Voorlopig is enkel de afstemming van werkingstoelagen afdwingbaar – in functie van de ontwikkelingen in de VABN (cfr VABN-advies).Op basis van die monitoringrapporten van december uit EMOE kunnen we een lijst per betoelaagde trekken van alle toelagen die die rechtspersoon van andere entiteiten uit de Vlaamse overheidssector heeft ontvangen.  Een vergelijking wordt gemaakt tussen wat de rechtspersoon en de toelageverstrekker, alsmede het verschil tussen beiden, hebben gerapporteerd.  Het rapport per rechtspersoon maken we aan elk van die rechtspersonen (incl. hun bedrijfsrevisor en contactpersoon Rekenhof) over.Verschillen worden maximaal weggewerkt tegen de finale rapportering aan te leveren tegen 31/3/2019.De betoelaagde geeft in zijn jaarrekening een verklaring van de verschillen van de interrelaties.  De bedrijfsrevisor ziet er op toe dat minstens de verklaring van de werkingstoelagen duidelijk is en dat die in de jaarrekening is opgenomen.Eventuele niet verklaarde verschillen zullen via het vertrouwelijk luik van het permanent dossier door FDR aan de controleactoren worden gerapporteerd.  Deze controleactoren gebruiken deze info voor de controle van het volgende jaar. Voorstel: Verdere duiding zal gegeven worden door Inge Verstraelen op het single audit-seminarie van 16/11/2018. Te bekijken wat we hiervan opnemen in de afsprakennota.
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Dag van de publieke sector - Rekenhof, 26 oktober 2021 42

Agenda



1. Afsprakennota 2021: Kader

2. Afsprakennota 2021: Principes

3. Afsprakennota 2021: Tijdpad

4. Afsprakennota 2020: Terugblik

Dag van de publieke sector - Rekenhof, 26 oktober 2021 45

Agenda



Terugblik op rekeningcontrole 2020

Significante entiteiten
30 significante entiteiten, waarvan 19 rechtspersonen met BR
• Planningsoverleg: 

• 74% mondeling (14)
• 26% geen overleg (5)

• Closing meeting
• 94,7 % tijdig (18)
• 5,3 % laattijdig (1)

• Audit Comité
• 42,1 % geen auditcomité (8)
• 36,8% niet uitgenodigd (7)
• 21,1% deelgenomen (4)
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Terugblik op rekeningcontrole 2020

Significante entiteiten
• Controle bedrijfsrevisoren op afstemming interrelaties
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Terugblik op rekeningcontrole 2020

Significante entiteiten
• Voorlegging commissarisverslagen en management letters
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Terugblik op rekeningcontrole 2020

Niet-significante entiteiten
23 entiteiten met bedrijfsrevisor

• Closing meeting
• 65,2 % tijdig (15)
• 34,8 % niet uitgenodigd (8)
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Terugblik op rekeningcontrole 2020

Niet-significante entiteiten
• Voorlegging early warning, commissarisverslag en management 

letter
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Terugblik op rekeningcontrole 2020

Conclusie
Single auditafspraken werden bij significante entiteiten goed 
nageleefd:

• 78,9% (15) – voldoende informatie dat controle ISA 
conform plaatsvond en RH kon steunen op controle BR.

• 10,5% (2) – geen toegang tot bijkomende documenten uit 
dossier van de bedrijfsrevisor. Vraag tot overleg bleef 
onbeantwoord.

• 10,5% (2) – niet steunen op controle BR door beperkte 
auditdocumentatie en geen tijdige controle van 
werkdossier
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1. Afsprakennota 2021: Basis, doel, werkwijze

2. Afsprakennota 2021: Principes
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4. Afsprakennota 2020: Terugblik
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Vragen ?

26 oktober 2021
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Rapporteringsmodel 2021



VO model 2021

 aanpassing 2021 versus 2020

 ESR uitvoering

 Jaarrekening

 BBT

 Building blocks



EMOE – ESR uitvoering

 Overflow Begroting en Uitvoering: geschrapt



EMOE - Jaarrekening

 automatische overdracht van 2020 naar 2021

Jaarrekening Deel 1 VO 1-6 : Bedrijfseconomische rapportering



EMOE - Jaarrekening

 geschrapt overflow voor entiteiten met begrotingsstructuur 
op artikelniveau
 VO.13: De rubriek “Verbintenissen gefinancierd met toelagen van 

Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU” wordt 
“Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries”: 
met subrubrieken

VAK afkomstig van FFEU
VAK aard 5
VAK aard 2
 infosessie mbt vastleggingen en vastleggingskredieten (niet-Orafin): 

dinsdagvoormiddag  23 november 

Jaarrekening Deel 2 VO 10-20: Budgettaire rapportering



EMOE - Jaarrekening

 Per ESR code (4posities) afstemming met ESR uitgaven en middelen (VO 
10, 11b <-> VO14)

Jaarrekening Deel Controles



EMOE - BBT

 Geschrapt overflow

 Aanpassing aan structuur BBT BO21

Beleids- en Begrotingstoelichting



EMOE – Building blocks

 automatische overdracht van 2020 naar 2021

Building Blocks



Vlaamse Adviescommissie voor 

Boekhoudkundige Normen



Ontwerpadviezen VABN

 Aanleg van een voorziening voor gestandaardiseerde 

waarborgen 

 Verwerking van niet opgenomen vakantiedagen 



Ontwerpadviezen VABN

• Aanleg van een voorziening voor gestandaardiseerde 

waarborgen 

 ESR: drie soorten garanties

 Standaardgaranties die in grote aantallen worden 

afgegeven, meestal voor vrij kleine bedragen.

 Individuele waarborgen moeten individueel worden 

bekeken en gestandaardiseerde waarborgen worden 

ESR-matig globaal bekeken



Ontwerpadviezen VABN

• Aanleg van een voorziening voor gestandaardiseerde 

waarborgen 

 de wijze van verwerking van standaardgaranties in de 

boekhouding zodat de bedrijfseconomische, en de 

budgettaire boekhouding maximaal aansluiten met het 

ESR

 momenteel enkel bij het ministerie en bij VLIF 



Ontwerpadviezen VABN

• Verwerking van niet opgenomen vakantiedagen 

• Op basis van het VPS kunnen personeelsleden tot 

150 vakantiedagen opsparen

• Berekening volgens principes die worden 

gehanteerd voor de opmaak van de sociale balans



Ontwerpadviezen VABN

• Verwerking van niet opgenomen vakantiedagen 

• ESR matig: Niet opgenomen vakantiedagen dienen 

gelijkaardig aan vakantiegeld en gewone vakantiedagen 

verwerkt worden. 

• De dagen zijn gepresteerd en moeten dus geregistreerd 

worden in het jaar van prestatie, als een code 11. 



Ontwerpadviezen VABN

• Verwerking van niet opgenomen vakantiedagen 

• dient jaarlijks bijgesteld te worden in functie van het 

volume aan opgespaarde vakantiedagen en de wijzingen 

aan de loonlast 
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