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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 het besluit
van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van
de dienst met afzonderlijk beheer Hogere Zeevaartschool.
De Hogere Zeevaartschool heeft zijn rekeningen 2007 opgesteld overeenkomstig hogervermeld besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Volgens artikel 15 van hogervermeld besluit van de Vlaamse Regering dient een inventaris
van het vermogen te worden opgemaakt, wat ook gebeurt. Het Rekenhof wijst op het belang
van deze inventaris, gelet op de verzelfstandiging van de Hogere Zeevaartschool. De Hogere Zeevaartschool is sinds 1 januari 2009 een Vlaamse autonome hogeschool. Dit houdt in
dat een bedrijfseconomische boekhouding zal worden gevoerd waarvoor een beginbalans
zal worden opgesteld.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de gelden van het departement Onderwijs voor het academiseringsproces, voor het sectoraal vormingsfonds evenals de bijkomende academiseringsmiddelen en de gelden van het departement EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)
voor de expertisecellen hogescholen, worden verwerkt als wachtgelden en als dusdanig ook
niet worden geraamd in de begroting.
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Terzake wordt erop gewezen dat bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering in artikel 2
stelt dat de Hogere Zeevaartschool jaarlijks een begroting opmaakt van alle ontvangsten en
alle uitgaven en dat artikel 4 verduidelijkt dat de ramingen van de ontvangsten betrekking
hebben op het over te dragen saldo, de dotatie, de schenkingen en de legaten én de sommen die de Hogere Zeevaartschool gedurende het betreffende begrotingsjaar zal ontvangen.
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.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Onderwijs en naar de algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool.
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