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Jaarrekening 2007 van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

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 14, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden.
De VLOR heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering van 20 juli 1994 betreffende het financieel en materieel beheer
van de Vlaamse Onderwijsraad en 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.
Voorlegging jaarrekening
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut stipuleert dat de minister van Financiën de rekeningen uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer voor toezicht aan het Rekenhof
overzendt. De jaarrekening van de VLOR werd aan het Rekenhof bezorgd met brief
d.d. 6 november 2008.
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Aanpassing van de begroting
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 betreffende het financieel en
materieel beheer van de VLOR bepaalt in artikel 6 dat het ontwerp van begroting van
de VLOR wordt goedgekeurd door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs
en door de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting. De begroting
wordt aan het Vlaams Parlement
meegedeeld in bijlage aan het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Volgens artikel 7 is de goedkeuring
van de begroting van de VLOR verworven door de afkondiging van het decreet houdende de algemene uit-gavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat voor de begroting zoals opgemaakt door het vast
bureau door gebruik te maken van de schriftelijke procedure van november 2007 (en
tevens vermeld als de aangepaste begroting in de uitvoeringsrekening) geen goedkeuring van de bevoegde ministers voorhanden was.
Reconciliatie uitvoeringsrekening met resultatenrekening
Bij de aansluiting tussen de uitvoeringsrekening van de begroting en de bedrijfseconomische rekening, werd door de VLOR geen rekening gehouden met de over te
dragen kosten. Deze werden budgettair niet aangerekend in het correcte begrotingsjaar. Conform artikel 53, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei
1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen, dienen uitgaven in de uitvoeringsrekening te worden geboekt in die periode waarop de factuurdatum betrekking heeft.

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 administrateur-generaal van de VLOR bezorgt. Een
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.330.349 B2, is als bijlage toegevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, alsook naar de administrateur-generaal en de voorzitter van de VLOR.
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