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Jaarrekening 2007 van het IVA met rechtspersoonlijkheid BLOSO 
 
 
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 de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut. 
 
Het IVA BLOSO heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit 
van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economi-
sche boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellin-
gen. De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarreke-
ning. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een 
grondige controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. 
 
1. Overschrijding van de termijn 
In strijd met artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op som-
mige instellingen van openbaar nut, werd de jaarrekening 2007 pas op 29 september 
2008 aan het Rekenhof overgemaakt.  
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2. Organisatie van de financiële diensten 
Met verwijzing naar zijn brief van 7 mei 2008, kenmerk N09-3.273.464 B1 stelde het 
Rekenhof bij de rekeningencontrole over 2007 vast dat nog steeds geen maatregelen 
werden getroffen aangaande de organisatie van de financiële diensten en de conti-
nuïteit ervan. De verantwoordelijkheid voor het voeren van de boekhouding en het 
opstellen van de jaarrekening berust nog steeds grotendeels bij één persoon. Bo-
vendien werd ook nog geen afdelingshoofd aangesteld. 
 
3. Materiële vaste activa 
Ingevolge Beter Bestuurlijk Beleid werd een besluit van de Vlaamse Regering opge-
steld op 13 juli 2007 houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en ver-
plichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
BLOSO. Dit besluit omvat een opsomming van onroerende goederen die voorheen 
eigendom waren van hetzij de Vlaamse Gemeenschap of van de VOI BLOSO en die 
in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid worden overgedragen aan het intern ver-
zelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO. Aangezien de materiële 
vaste activa in de jaarrekening 2007 niet alle onroerende goederen bevatten die zijn 
opgesomd in dit besluit, dringt het Rekenhof erop aan deze onroerende goederen 
vooralsnog op te nemen in de jaarrekening 2008 van het IVA BLOSO. 
 
4. Kapitaalsubsidies 
Tussen het openstaand saldo van de kapitaalsubsidies en de netto-boekwaarde van 
de terreinen en gebouwen werd een verschil vastgesteld van 142.416,23 EUR. Dit 
verschil, dat ongewijzigd is gebleven ten opzichte van het boekjaar 2006, kon door 
het IVA BLOSO niet worden verklaard. Het Rekenhof vraagt dat het IVA BLOSO bij 
de jaarrekening 2008 de aansluiting maakt tussen de netto-boekwaarde van de ter-
reinen en gebouwen en het saldo van de kapitaalsubsidies. 
 
5. Sociale schulden 
De schuld die eind 2007 openstaat tegenover de RSZ kan niet volledig worden ver-
antwoord. De geldigheid van deze schuld dient te worden onderzocht en te worden 
afgestemd met het document ‘stand van de rekeningen’ dat door de RSZ wordt ver-
schaft. 
Tevens staat een vordering open tegenover de RSZ van 231.335,89 EUR. Deze 
stemt niet overeen met het onderliggend verantwoordingsstuk (bericht van wijziging 
ontvangen van de RSZ) (230.627,19 EUR). 
 
Het Rekenhof beveelt aan de sociale schulden periodiek af te stemmen met de on-
derliggende stukken van de personeelsdienst en met het document ‘stand van de 
rekeningen’ van de RSZ. 
 
6. Uitvoeringsrekening van de begroting 
In de uitvoeringsrekening van de begroting 2007 werd het gecumuleerd resultaat niet 
opgenomen (samengesteld uit het gecumuleerd resultaat van 2005 en het resultaat 
van het begrotingsjaar 2006), waardoor er 1.741.205,55 EUR te weinig ontvangsten 
werden opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting 2007. Dit werd ge-
corrigeerd in de uitvoeringsrekening van de begroting 2008. 
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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. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het IVA BLOSO bezorgt. 
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.391.961 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 Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport 
en Brussel, alsook naar de administrateur-generaal van het IVA BLOSO. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier  Eerste voorzitter 
 
 
Bijlage: Kopie van brief 
 
 
 
 


