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Technische nota 4 - 
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Datum 11/05/2017 

Onderwerp Benadering van de financiële controles van de ANGS  

Statuut 

Bespreking tijdens vergadering - 6 maart 2017 

Schriftelijk voorstel van de federaties  – 21 maart 2017 

Schriftelijk voorstel van DGD et het kabinet – 06 april 2017 

Bespreking tijdens vergadering - 18 april en  02 mei 2017 

Aangepast schriftelijk voorstel van DGD et het kabinet – 08 mei 2017 

Bespreking tijdens vergadering - 09 mei 2017 

Aangepast schriftelijk voorstel van DGD et het kabinet – 11 mei 2017 

Synthese van de werkzaamheden voor een  voorstel aan het NGSOC van 29 

mei 2017 
 

1. Wettelijke referenties : KB van 11 september 2016 

 

Art. 49. §1. De administratie kan een audit van het financiële rapport uitvoeren, of een derde daartoe 
machtigen, binnen een termijn van 24 maanden na de indiening van dit rapport. 

Behalve in geval van overmacht, levert de organisatie die een subsidie heeft ontvangen binnen 10 

werkdagen na het verzoek van de administratie of van een daarvoor gemachtigde derde, per aangetekende 

post, de listing van de uitgaven die bij de outcomes of bij de gecontroleerde begrotingsposten horen. De 

organisatie geeft bovendien toegang tot alle bewijsstukken die nuttig gevonden zijn door de entiteit die de 
audit uitvoert. 

§2. De administratie kan opdracht geven voor een externe evaluatie van het programma of van een deel 

daarvan om het bereiken van de outcomes te verifiëren. De gesubsidieerde organisatie geeft hiervoor 
toegang tot alle nuttige interne bronnen. 

§3. In geval van financieel of operationeel audit, maakt de administratie binnen een termijn van 30 dagen 

na het einde van de controle haar bevindingen over aan de gecontroleerde organisatie. De organisatie 

heeft een termijn van 30 dagen om daarop te reageren. De administratie, conform artikel 16 van het 

koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, neemt de finale beslissing en 
communiceert deze aan de organisatie binnen een termijn van 30 dagen na haar reactie. 

§4. De administratie maakt jaarlijks tegen 15 november een overzicht van de bevindingen bij de controles 
over aan de minister. Dit overzicht wordt in het NGSOC, beoogd in art 52, besproken. 
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1. Voorstel aan het NGSOC 

 

Uitgangsprincipes 

1. De rechtvaardiging van de uitgaven gebeurt volgens de elementen opgenomen in artikel 47 en de 

controle van de subsidie volgens artikel 49. 

2. De controle van de subsidie is risico-gebaseerd. Er wordt rekening gehouden met het risiconiveau van 

de actor en van het betrokken land. Hoe hoger het risico hoe ruimer de controle zal zijn. 

3. De controle van de uitgaven ten laste van de subsidie houdt rekening met vormelijke aspecten (bv 

bestaan van bewijsstuk, respect van aankoopprocedures, niet-subsidieerbare kosten, …) en inhoudelijke 

aspecten (bv noodzaak van uitgaven om outcomes te bereiken, realisatie van de uitgaven). De 

voorwaarden waaraan uitgaven moeten voldoen en die dus ook gecontroleerd zullen worden zijn 

bepaald in artikel 35. De wet van 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de 

comptabiliteit van de federale Staat vormt een kader voor de controle. 

4. Volgens de logica van single audit wordt bij de controle door de administratie rekening gehouden met 

andere externe controles. Zo kan een actor op zijn kosten aan zijn commissaris vragen om naast zijn 

normale opdracht en voorziene opdrachten in het KB (structuurkosten, eigen inbreng, verifieerbare 

verantwoordingstukken) nog bijkomende opdrachten te doen (vb controle inzake niet-subsidieerbare 

uitgaven). Indien een actor een externe audit heeft laten doen op de partner dan wordt hier mee ook 

rekening gehouden bij controle van een outcome en wordt deze controle niet zomaar overgedaan. Een 

dergelijke audit kan ten laste zijn van de subsidie aangezien er minimaal 1% van de directe kosten moet 

worden besteed aan evaluatie en audit (valt onder beheerskosten). 

5. Proportionaliteitsprincipe en efficiëntie van de controle. De controle-inspanning moet in lijn liggen met 

de risico’s en de grootte van de uitgave. 

6. De controles dienen ook het leren te bevorderen. Dat betekent dat er aanbevelingen zullen worden 

gegeven en dat de aard van de vaststellingen wordt gedeeld met de verschillende actoren (cfr artikel 

49). 

 

Risico gebaseerde controle  

Het risiconiveau van een actor zal bepaald worden op basis van onderstaande elementen :  

- Globaal resultaat van screening (schaal van 1 tot 4)   

- Eigen externe controles1 die de actor voorziet met name (a) bijkomende opdrachten van de 

commissaris/bedrijfsrevisor (buiten KB en de normale opdracht) (b) externe audits op partners 

betrokken bij projecten gefinancierd door DGD (c) externe audit van het interne controlesysteem van 

de actor2 (inzake financieel beheer) (schaal van 1 tot 4)  

- Track record van voorgaande 2 jaren bij controles door de administratie en van verbeteracties 

(appreciatie door D3) (schaal van 1 tot 4). 

 

Het tweede en derde element zijn evolutief en worden ieder jaar herbekeken. Het gewicht van het tweede 

element is één derde. Het gewicht van het eerste element zal ieder jaar afnemen en dat van het laatste 

element ieder jaar toenemen.  

                                                           
1 Met externe controles wordt bedoeld : controles uitgevoerd door derden, anders dan de eigenlijke uitvoerder. 
2 Bijvoorbeeld van de controles die koepelorganisaties doen. 
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Er zal gewerkt worden met 4 risiconiveaus. Tegenover elk van de risiconiveaus staat er een controle-aanpak 

waarbij het aantal transversale controles en percentage te controleren outcomes varieert. 

Risiconiveau actor Aantal transversale controles 
(uitgedrukt in aantal mogelijke controles) 

Aantal outcomes (uitgedrukt in % van 

subsidie) 

Hoog 5 50% 

Boven gemiddeld 4 40% 

Matig 3 30% 

Laag 3 20% 

 

Het landenrisico is ook belangrijk en zal in rekening worden gebracht bij de bepaling van het percentage 

van de steekproef binnen de outcomes.  Het steekproefpercentage binnen een outcome bedraagt 50%, 60% 

of 70% van het bedrag en is afhankelijk van het landenrisico (dus 3 niveaus van landenrisico). Van deze 

steekproefpercentages kan er in bepaalde gevallen worden afgeweken. Het percentage kan lager liggen 

indien er voor een deel van de outcome al een extern auditrapport is van de actor. Het percentage kan 

worden verhoogd indien er bij de eigenlijke controle veel tekortkomingen worden vastgesteld. 

NGO’s die een significante verhoging kennen van hun jaarlijkse subsidie zullen meer gecontroleerd 

worden. 

Het risiconiveau van de actoren alsook het landrisico zal ieder jaar bepaald worden en zal voor het einde 

van het jaar worden gecommuniceerd aan de betrokken actor.  

Bij kleine subsidies (bijvoorbeeld minder dan 50.000 EUR) zal de controle heel beperkt zijn. In geval van 

de NGAs gaat het meestal over grote subsidies zodat die drempel niet echt een rol speelt. 

Onderdelen van controle 

1. Controle door de administratie van de volledigheid van het dossier (financieel rapport, lijst van uitgaven 

die zullen gecontroleerd worden, bijkomende auditrapporten) en van de juistheid van het budget door 

de administratie. 

 

2. Transversale controles (= niet outcome specifiek). De mogelijke controles zijn: 

- Opvolging van tekortkomingen vastgesteld bij voorgaande financiële controles  

- Alle uitgaven boven x EUR en naleving van aankoopprocedures 

- Alle personeelskosten die gesplitst zijn over meerdere rubrieken 

- Transfers naar de partners 

- Beheerskosten / administratiekosten 

- Verrekening van bijkomende opbrengsten (artikel 31 en 41) 

- Toepassing van de vereenvoudigde kosten (artikel 38  + MB) 

- Transparantie van eigen inbreng afkomstig van subsidies van andere donoren 

- Samenstelling eigen bijdrage van interventies buiten GSK: exclusief private fondsen (artikel 30) 

- Financiering van de referente organisatie voor de coördinatie / animatie GSK’s 

- Maatregelen inzake fraude (artikel 42) (-> aanbevelingen) 
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De keuze van de transversale controles kan variëren per jaar. Deze controles zullen meestal gebeuren 

bij de actor zelf3 en occasioneel bij de partner indien de controle op het terrein gebeurt. 

3. Controle van een aantal outcomes per actor 

- Welke outcomes wordt overlegd met de dossierbeheerders. 

- Controles die zullen gebeuren zijn bepaald in artikel 35. En er wordt rekening gehouden met art. 

38 inzake vereenvoudigde kosten. 

- De administratie kan ook aanbevelingen geven inzake spaarzaamheid en efficiëntie (cfr artikel 33). 

- Bij de jaarlijkse keuze van de outcomes kan er gekozen worden voor een geografische aanpak.  

- Deze controles zullen meestal gebeuren bij de actor zelf4 en occasioneel bij de partner. 

 

4. Externe audits  

- Ieder jaar 2 landen en 5 outcomes bij 5 verschillende actoren per land (gemiddeld). 

- Kan ook worden gebruikt indien er ernstige tekortkomingen worden vermoed en kan dan eventueel 

samen met een operationele audit gebeuren. 

- Financiële audit en audit van opvolging die de actor5 doet van de uitgaven van haar partner(s) in 

dat betrokken land / outcome. 

- Ten laste van het budget van DGD. 

- Communicatie: 3 maanden op voorhand. 

 

Informatie die actor moet bezorgen 

- Financieel rapport met de elementen bepaald in artikel 47 is het uitgangspunt. 

- Lijst van uitgaven ten laste van de subsidie die betrekking hebben op de zaken die zullen worden 

gecontroleerd (geselecteerde transversale controles en geselecteerde outcomes). Per uitgave dient 

de relevante informatie te worden meegegeven. Informatie kan in eigen formaat ter beschikking 

worden gesteld (zolang de gevraagde informatie maar aanwezig is) of in een template van de 

administratie. 

- De actor bezorgt ex ante de referentietermen van externe audits die ze zelf zal laten doen zodat de 

administratie haar eventuele commentaren kan bezorgen (cfr logica van artikel 44). De 

auditrapporten (inclusief referentietermen) worden ex post gecommuniceerd samen met het 

financieel rapport, samen met de lijst van uitgaven of wanneer beschikbaar. 

- De bewijsstukken blijven bij de NGA’s aangezien controles ter plaatse zullen gebeuren. Voor 

uitgaven van partners kan de controle gebeuren op basis van copies. 

 

Interactie bij de controle (zie artikel 49) 

- Het proces start bij de communicatie van de controles die zullen gebeuren en het opvragen van de 

lijst van uitgaven gerelateerd aan deze controles.  

- De vaststellingen worden tijdig gecommuniceerd aan de actoren. Indien er uitgaven worden 

verworpen dan zal de juridische grondslag ervan duidelijk worden meegedeeld.   

- De actoren kunnen aanvullende informatie aanleveren binnen de vooropgestelde termijnen en waar 

nodig is er overleg. 

  

                                                           
3 In geval van koepelorganisaties : bij de actor zelf en/of bij de Belgische projectpartner 
4 Idem.  
5 Idem.  
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Verbeterplan door actor 

- Op basis van de vastgestelde tekortkomingen maakt de actor een verbeterplan op dat wordt 

besproken tijdens de institutionele dialoog. 

 

Varia 

- Het controlesysteem zal opgevolgd worden (kost, graad van controle, ..) en indien nodig bijgestuurd 

worden (cfr artikel 52).  

- De controles gebeuren jaarlijks en kunnen starten na ontvangst van het financieel rapport (dus 6 

maanden na afsluiting van het boekjaar). 

- De referentietermen van bijkomende opdrachten van de commissaris/bedrijfsrevisor en van externe 

audits op partners die de actoren zelf laten doen, zullen worden besproken binnen de werkgroep 

met IBR. Wat betreft de externe audits op de partners is het de bedoeling om te komen tot een 

aantal voorbeelden/standaarden. 

 

Bijlage : rol van controle actoren 

Commissaris / bedrijfsrevisor Externe audits op initiatief 

van actors* 

Administratie 

Normale opdracht in het kader 

van de goedkeuring van de 

jaarrekening 

Externe audits op partners 

betrokken bij projecten 

gefinancierd door DGD 

Mandaat bepaalt in KB artikel 

49. Aanpak : zie hier boven 

Bijkomende opdrachten 

voorzien in KB artikel 47 

Externe audit van interne 

controle systeem van actor   

Eventuele  

bijkomende opdrachten op 

vraag van actor (bv controle van 

niet subsidieerbare kosten) 
* Kunnen ook gebeuren door commissaris / bedrijfsrevisor 

 

 


