Rapporteringverbintenis &
referentietermen voor de audit
Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties alsmede elk van haar leden, zijnde : het
Belgische Rode Kruis, Caritas Internationaal, Handicap International, Oxfam-Solidariteit en
Unicef België, hebben zich, met betrekking tot de fondsenwerving en hulpverlening in het
kader van de operatie “Tsunami 12-12”, verbonden tot wat volgt :
1. Publicatie van een beknopt tussentijds financieel en narratief verslag
Periode : 28.12.2004 – 1.04.2005
Datum van publicatie : voor eind april 2005 (voorziene datum : 21 april 2005)
Publicatievorm :
 aan de pers
 op de website www.1212.be
Inhoud :
 inkomsten en uitgaven op de centrale rekening 12-12
 statistische gegevens en analyses betreffende de inkomstenbronnen
 beknopte bestedingsverslagen door de leden
 beknopte bestemmingsplannen door de leden
Niet geauditeerd
2. Publicatie van het exploitatieverslag van het Consortium 2004-2005
Periode : 28 december 2004 – 31.12.2005
Datum van publicatie : voor 28 februari 2006
Publicatievorm :
 aan de Minister van Financiën
 aan de pers
 op de website www.1212.be
 onder beknopte vorm als bijlage bij de fiscale vrijstellingen (maart 2006)
Inhoud :
 resultatenrekening van het Consortium (inkomsten + financiële baten, bestedingen &
kosten)
 procedure voor verdeling van de middelen over de leden (verdeelsleutel)
 procedure voor toekenning van subsidies via het Fonds voor complementaire
projecten (convenant)
 vaststelling van de kosten (in absolute cijfers & in verhouding tot het brutoresultaat)
 balans met verantwoording van activa en passiva
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Geauditeerd
De bedrijfsrevisoren zullen een nazicht uitvoeren van de balans en
resultatenrekening van het Consortium en daarover een rapport afleveren met de
opmerkingen die zij nodig achten. In het bijzonder zal worden nagegaan of de
middelen volgens de juiste verdeelsleutel aan de leden werden verdeeld en of de
kosten werkelijk werden gemaakt en voldoende zijn verantwoord. Zij zullen daarbij
aangeven welke controlemethodologie zal gevolgd worden conform de Belgische
en internationale normen.
3. Publicatie van de exploitatieverslagen van de leden 2004-2005 met betrekking op
de hulpverlening ten gevolge van de vloedgolf in Azië
Periode : 28.12.2004 – 31.12.2005
Datum van publicatie : uiterlijk op 30 november 2006
Publicatievorm :
 integraal, aan de Minister van Financiën
 in beknopte vorm aan de pers (het revisorenverslag wordt integraal vrijgegeven)
 in beknopte vorm op de website www.1212.be
 integraal per vereniging, op gemotiveerd verzoek op de sociale zetel
Inhoud :

1. Specifieke gedeeltelijke resultatenrekening, van elk lid afzonderlijk, met
betrekking tot de hulpverlening na de vloedgolf in Azië (inkomsten, bestedingen &
kosten)
 inkomsten : zowel van 12-12 als van eventuele andere bronnen
 bestedingen : uitgaven voor hulpverlening, met inbegrip van indirecte
projectkosten op het terrein, ondersteund door boekhoudkundige bewijsstukken,
interne auditrapporten en verklarende rapporten;
 kosten : uitgaven op de zetel van elk lid die niet direct toegewezen werden aan
de hulpverlening (in absolute cijfers en proportioneel op het totaal van de
bestedingen)
 kosten voor algemeen beheer, over het geheel van de resultatenrekening van het
lid.

2. Specifieke gedeeltelijke balans, van elk lid afzonderlijk, met betrekking tot de
hulpverlening na de vloedgolf in Azië, met verantwoording van activa en passiva,
waaronder meer in bijzonder :



verbintenissen/schulden op korte en lange termijn (passiva), gestaafd door eénof meerjarenplannen en projectfiches met overeenkomstige budgetten en
uitvoeringstermijnen
eventuele provisioneringen (passiva), en hun verantwoording

Geauditeerd
De bedrijfsrevisoren zullen een nazicht uitvoeren van de gedeeltelijke balansen en
resultatenrekeningen en daarover een rapport afleveren met de opmerkingen die
zij nodig achten. Zij zullen daarbij aangeven welke controlemethodologie zal
gevolgd worden conform de Belgische en internationale normen.
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De bedrijfsrevisoren zullen in het bijzonder nagaan:
 of de middelen verkregen van het Consortium volledig werden geregistreerd
 of de bewijsvoering voldoende verantwoord is van:
 de kosten in het kader van de hulpverleningsprogramma’s
 de kosten op het terrein die niet direct toegewezen werden aan de
hulpverlening, en dit voor elk lid
 de kosten voor algemeen beheer; hiervoor mogen zij zich beroepen op de
controlewerkzaamheden van de bedrijfsrevisoren bij de jaarrekeningen van
elk lid
 de onderbouw en verantwoordingsstukken op basis van formele
beleidsbeslissingen binnen elke organisatie inzake de engagementen voor
hulpverleningsprogramma’s op de korte en lange termijn
 de eventuele provisioneringen
4. Publicatie van opvolgingsverslagen van de leden met betrekking op de
hulpverlening ten gevolge van de vloedgolf in Azië
Periode : 2006 - 2009
Datum van publicatie : jaarlijks, uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgend jaar
Publicatievorm :
 in beknopte vorm op de website www.1212.be
 het volledige rapport per vereniging, op gemotiveerd verzoek op de sociale zetel
Inhoud :

1. Specifieke (analytische) resultatenrekening, van elk lid afzonderlijk, met
betrekking tot de hulpverlening na de vloedgolf in Azië (inkomsten, bestedingen &
kosten)
2. Specifieke (analytische) balans, van elk lid afzonderlijk, met betrekking tot de
hulpverlening na de vloedgolf in Azië, met verantwoording van activa en passiva
Geauditeerd
als onderdeel van het controleverslag bij de jaarrekening afgeleverd door de
bedrijfsrevisor van elk lid.

Ondergetekenden,

 Gonzalo Dopchie, directeur Caritas International
 Olivier de Briey, directeur général Croix Rouge de Belgique (Comm. Fr.)
 Philippe Vandekerckhove, directeur generaal Belgische Rode Kruis (Vl. Gem.)
 Angelo Simonazzi, general director Handicap International Belgium
 Stefaan Declercq, algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit
 Christian Wiener, exectutive director Unicef Belgium
 Véronique de Waersegger, présidente Consortium pour les situations d’urgence
 Erik Todts, schatbewaarder Consortium voor Noodhulpsituaties
verklaren
 kennis te hebben genomen van bovenstaande Rapporteringverbintenis
 en deze te zullen naleven volgens de voorziene modaliteiten en data.
19.04.2005

