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De heer D. Van Mechelen 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 
1210 BRUSSEL 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 

-- -- N 09-3.492.226 B1 21 april 2009 

 
 
Rekeningen 2007 van Overheidspersoneel, dienst met afzonderlijk beheer (DAB) 
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 13 juni 2008, kenmerk FB/CenAcc/2212032 

 
Mijnheer de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen 
heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend 
door artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een 
summiere controle van de rekeningen.  
 
Het formuleert volgende opmerkingen: 
 

- Het besluit van de Vlaamse Regering voor het materieel en financieel beheer 
ontbreekt. 

 
- De decretale of reglementaire basis voor het reservefonds mankeert, evenals 

de begrotingsmachtiging voor de transfer naar het reservefonds. 
 

- Het hoofd van de DAB of van de entiteit, die in de context van Beter Bestuur-
lijk Beleid voor de ontvangsten en uitgaven van de DAB verantwoordelijk is, 
moet de rekeningen van de DAB in de toekomst voorleggen, eventueel via de 
IVA Centrale Accounting. De rekeningen van de DAB bevatten immers nog 
wel de afzonderlijke verrichtingen, geglobaliseerd per artikel, van de DAB en 
het overgedragen saldo, maar dat is niet meer gekoppeld aan een specifieke 
financiële rekening. De klemtoon van de verantwoordelijkheid verschuift dan 
ook van de vroegere rekenplichtige en de ordonnateur naar de entiteit en het 
diensthoofd ervan. 
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- Het saldo van 801.726,79 EUR op de hulprekening van de zogenaamde “re-
kenplichtige” dat wordt voorgelegd in de beheersrekening (artikel 74 van de 
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit), is in feite een fictief (bere-
kend) deelsaldo van de hulprekening van de financiële rekening van de cen-
trale rekenplichtige van de uitgaven (CRU). Het zou ook in de toekomst nog 
nuttig zijn dat berekend saldo voor elke DAB alsnog aan het Rekenhof voor te 
leggen. 
 

- De voorgelegde rekeningen moeten in de toekomst vergezeld gaan van de de-
tail-staten per begrotingsartikel en per boekhoudkundige rekening. Die detail-
staten zijn nodig om de rekening te kunnen controleren en te reconciliëren 
met, in eerste instantie, de geglobaliseerde cijfers in de DAB-rekeningen en 
het over te dragen saldo van de DAB, en, in tweede instantie, de algemene 
rekening. 

 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voor-
zien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrich-
ting van het Rekenhof. 
 
Een kopie van deze brief gaat ook naar de minister-president van de Vlaamse Rege-
ring en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, en 
naar de administrateur-generaal van het Agentschap voor Overheidspersoneel. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier Eerste voorzitter 


