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
3 september 2008

uw kenmerk
FB/Cen ACC-CR/RDD
2008/035
K09-U-08-1023

ons kenmerk
N 09-3.430.895 B1

Brussel
6 januari 2009

Jaarrekening 2007 van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen)

Mijnheer de viceminister-president,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening
heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend
door artikel 2, §3, van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van
een Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie
in Vlaanderen.
Het IWT-Vlaanderen heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen.
De in opbrengst geboekte dotaties stemmen niet overeen met de dotatiebesluiten.
Het IWT boekte dotaties rekening houdende met de wijzigingen die tijdens begrotingscontroles werden doorgevoerd. Deze wijzigingen kenden echter niet allemaal
een formele uitvoering. Alleen de verhogingen van de initiële dotatie gaven aanleiding tot een bijkomend besluit. Een vermindering leidde niet tot een aanpassing van
het oorspronkelijke dotatiebesluit. Elke begrotingsaanpassing, ook een vermindering,
moet een formeel uitvoeringsbesluit kennen.
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Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de directievoorzitter van het IWT-Vlaanderen bezorgt.
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.430.895 B2, is als bijlage gevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, alsook naar de directievoorzitter en de voorzitter van de raad van bestuur van het IWT-Vlaanderen.
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