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Woord vooraf

Toen ik, als voorzitter van het rekenhof, de vraag kreeg om een inleiding bij dit boek 
te schrijven, stelde ik mij de vraag wat het icci ertoe aanzet om een boek over de 
“Toepassing van de internationale auditstandaarden isa en issai in de publieke sector” 
te publiceren. is dit wel een thema dat bij het doelpubliek van de bedrijfsrevisoren 
voldoende interesse kan opwekken? Zal het m.a.w. impact hebben? is men van mening 
dat de audit van een overheidsinstelling een dermate andere aanpak dan de audit van 
een onderneming vergt dat hiervoor een geëigend normenkader nodig is?

De publieke sector heeft specifieke kenmerken waarmee tijdens de audit rekening moet 
worden gehouden. een eenvoudig doorslagje van een auditaanpak zoals toegepast bij een 
private onderneming, vooral gefocust op de controle van de bedrijfseconomische balans 
en resultatenrekening, volstaat vaak niet om de eigenheden van een overheidsinstelling 
op een gedegen manier te auditeren. ik geef enkele voorbeelden:

 – bij private ondernemingen is de winst of het verlies een goede indicator voor hun 
succes. winst is een noodzakelijke voorwaarde voor een onderneming om op langere 
termijn te kunnen overleven. bij een overheidsinstelling is winst minder bruikbaar 
als indicator voor succes: tekorten worden dikwijls bijgepast met bijkomende over-
heidsmiddelen en overschotten worden soms afgeroomd om aan andere of bijkomende 
verplichtingen te voldoen. dit is geenszins een vrijgeleide voor onverantwoord 
handelen;

 – veel overheidsinstellingen worden voornamelijk gefinancierd met belastingmiddelen. 
de belastingbetaler verwacht in de eerste plaats dat deze middelen zo doeltreffend, 
efficiënt en zuinig mogelijk worden aangewend door de overheidsbestuurders. Winst 
of verlies geven weinig informatie over de wijze waarop de overheidsinstelling haar 
maatschappelijke opdracht uitvoert. resultaten van een overheidsinstelling kunnen 
daarom niet altijd op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd als resultaten van een 
private onderneming;

 – een overheidsinstelling stuurt dus niet op basis van winst, maar wel op basis van 
haar begroting. die begroting is niet alleen een raming van ontvangsten en uitgaven, 
maar is tegelijk ook een formele machtiging om die uitgaven te mogen doen. de 
uitvoeringsrekening van de begroting biedt bijkomende informatie en geeft samen 
met de bedrijfseconomische resultatenrekening een vollediger beeld van de financiële 
performantie van de overheidsinstelling. de commissaris van deze instelling zal bij 
zijn controle van de jaarrekening dan ook voldoende aandacht moeten besteden aan 
de uitvoeringsrekening; en

 – de werking van een overheidsinstelling is strikt gereglementeerd. Het aankopen 
van goederen en diensten (overheidsopdrachten), het toekennen van subsidies, het 
aanwerven van personeel, enzovoort, moeten gebeuren binnen de restricties die 
de begroting en de regelgeving opleggen. private ondernemingen kennen minder 
wettelijke restricties. bij het opstellen van een passende auditaanpak moet hiermee 
rekening worden gehouden.
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de afgelopen jaren hebben de verschillende belgische overheden heel wat inspanningen 
geleverd om hun financiële systemen te moderniseren. Zij zijn geëvolueerd van een 
louter budgettaire boekhouding en rapportering (die heel wat complexer en ingenieuzer 
was dan de kasboekhouding waarmee zij vaak ten onrechte worden vereenzelvigd) 
naar een geïntegreerde bedrijfseconomische en budgettaire boekhouding met een 
analytische component. Deze nieuwe boekhoudsystemen willen de voordelen van de 
bedrijfsboekhouding en een budgettaire rapportering combineren. Naast financiële 
informatie over een correcte uitvoering van de begroting moet dit ook informatie 
opleveren dat de overheidsmiddelen zuinig, efficiënt en effectief worden ingezet en dat 
de verantwoording hierover op orde is.

de europese unie vraagt de lidstaten periodiek te rapporteren over hun budgettaire 
inspanningen en over hun financiële toestand. Sinds september 2014 is de Europese 
standaard esr 2010 het nieuwe referentiekader voor de opmaak van de nationale 
rekeningen, die deels gebaseerd zijn op de (geconsolideerde) begrotings- en uitvoe-
ringscijfers van de verschillende overheden. de afgelopen jaren zorgde de banken- en 
schuldencrisis ervoor dat het toezicht van europa op deze overheidsrekeningen van de 
lidstaten stelselmatig is verstrengd: de consolidatiecriteria zijn verruimd waardoor het 
aantal te consolideren overheidsentiteiten sterk is toegenomen, de aanrekeningsregels 
zijn bijgesteld (waardoor onder meer vele publiek-private investeringsprojecten voortaan 
tot de sector overheid worden gerekend) en eurostat bewaakt nauwgezet de kwaliteit 
van de aangeleverde cijfers.

De financiële audit van de jaarrekening van een overheidsinstelling is gericht op het 
waarborgen van de kwaliteit van de aangeleverde financiële informatie.

bedrijfsrevisoren organiseren hun controle van de jaarrekening overeenkomstig 
de International Standards on Auditing (isa) van de International Federation of 
Accountants (iFac). de International Standards for Supreme Audit Institutions (issai) 
zijn de auditstandaarden die rekenkamers bij hun audit van de overheid toepassen. Het 
ISSAI-normenkader gaat niet alleen over financiële audit, maar bevat ook normen 
voor wettigheids- en doelmatigheidsonderzoek. De ISSAI financiële auditstandaarden 
zijn een afgeleide van de isa: de isa wordt ongewijzigd overgenomen binnen het 
issai-raamwerk en aangevuld met een “practice note” die uitlegt hoe de isa binnen 
een overheidsomgeving moet worden geïnterpreteerd en toegepast om rekening te 
houden met de specifieke kenmerken ervan. Voor financiële auditoren die ervaring 
hebben met de isa, is het toepassen van of het refereren naar de issai bij de audit van 
een overheidsinstelling dan ook maar een kleine stap.

Voor financiële auditoren levert het gebruik van deze internationaal aanvaarde audit-
standaarden tal van voordelen op:

 – een financiële auditor die zijn financiële audit plant, uitvoert en rapporteert overeen-
komstig deze auditstandaarden kan erop vertrouwen dat de auditkwaliteit van zijn 
werk verzekerd is. de auditstandaarden bieden hem de nodige structuur en richting 
om de problemen van een audit te detecteren en op passende wijze op te lossen;

ICCI 2015-03 - Toepassing van de internationale auditstandaarden ISA en ISSAI .indd   6 8/10/15   15:02



VII

Toepassing van de inTernaTionale audiTsTandaarden  
isa en issai in de publieke secTor  2015

w
o

o
r

d
 v

o
o

r
a

F

 – de auditstandaarden vormen de basis voor opleiding, training en bijscholing van 
financiële auditoren. Audithandboeken en interne auditprocedures zijn een verdere 
uitwerking en uitdieping van deze auditstandaarden;

 – een financiële audit overeenkomstig deze auditstandaarden verzekert de gebruiker 
van het auditrapport dat de financiële auditor een deskundig en objectief oordeel heeft 
uitgebracht en dat dit oordeel gebaseerd is op auditwerkzaamheden die volgens “the 
state of the art” gepland, uitgevoerd, gedocumenteerd en gerapporteerd zijn. dit moet 
de geloofwaardigheid (credibiliteit) en de toegevoegde waarde van het auditrapport 
waarborgen. Het biedt de gebruiker ook houvast om auditrapporten van verschillende 
overheidsentiteiten te kunnen vergelijken;

 – de toepassing van internationaal aanvaarde auditstandaarden faciliteert de samenwer-
king met andere controleactoren. dit is zeker belangrijk binnen een overheidsom-
geving, waar verschillende controleactoren, elk met hun eigen specifieke opdracht, 
naast elkaar actief zijn: regeringscommissarissen en afgevaardigden van financiën, 
inspecteurs van financiën, interne auditoren, bedrijfsrevisoren en het Rekenhof. Een 
gemeenschappelijk normenkader draagt bij tot een beter begrip van de draagwijdte 
van ieders controletaak; en

 – het vlaams parlement hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen de 
diverse controleactoren. Zo voorziet het rekendecreet van 8 juli 2011 in een single 
audit kader voor het maken van afspraken over samenwerking tussen de contro-
leactoren om de kwaliteit van de controle te verbeteren en de controlelast voor de 
gecontroleerde overheidsinstellingen te verminderen. dit werd onder meer geconcre-
tiseerd in een afsprakennota waarbij de bedrijfsrevisoren, audit vlaanderen en het 
rekenhof afspraken maken om hun controles onderling af te stemmen wat betreft 
de strategie, planning, risico-analyses, en controle werkzaamheden en –resultaten. 
deze samenwerking is enkel uitvoerbaar omdat de controles op hetzelfde isa/
issai-normenkader zijn gebaseerd. Tegelijk is het een “good practice” van hoe 
financiële audit bij de overheid op een zinvolle, meer efficiënte manier vorm kan 
worden gegeven.

deze publicatie biedt een uitstekende hefboom om ons inzicht in en onze kennis van de 
isa’s en de issai’s te vergroten en het gebruik ervan binnen een overheidsomgeving te 
stimuleren. Hiermee draagt zij bij tot een versterkte samenwerking tussen de verschil-
lende controleactoren.

ignace desomer

voorzitter van het rekenhof
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