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Eindrekening per 31 januari 2007 van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig 
Ondernemen (VIZO) 
 
 
Mijnheer de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekening heeft 
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door 
artikel 96 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en artikel 71, §3, van de bij-
zondere wet van 16 januari 1989 die stellen dat de bepalingen van de wet van 16 
maart 1954 van toepassing zijn op de instellingen van openbaar nut die afhangen 
van de Gemeenschappen en de Gewesten. 
 
Het VIZO heeft een eindrekening per 31 januari 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. De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die 
rekening met een toelichtende paragraaf betreffende de vereffening. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een 
summiere controle van de rekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. 
 
 
1. Overlegging van de rekening aan het Rekenhof 
 
Conform artikel 6, §4, van de wet van 16 maart 1954 dienen de rekeningen te wor-
den goedgekeurd door de minister van wie de instelling afhangt. Bij de rekening die 
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aan het Rekenhof werd overgelegd, ontbreekt de goedkeuring van de functioneel 
bevoegde minister.  
 
 
2. Boekhoudkundige en juridische vereffening van het VIZO 
 
De rekening per 31 januari 2007 betreft de eindrekening van het VIZO.  Boekhoud-
kundig werden de activa en passiva al grotendeels overgedragen in 2006. De liquide 
middelen die in januari 2007 nog op bankrekeningen van het VIZO stonden, werden 
niet verdeeld, maar integraal overgedragen aan het Vlaams Agentschap voor Onder-
nemersvorming – Syntra Vlaanderen. De op 31 januari openstaande vorderingen 
hebben allemaal nog betrekking op verkopen tot 1 april 2006  die ofwel werden gere-
aliseerd door de dienst Design Vlaanderen ofwel door de vroegere bedrijfsadviseurs 
van het VIZO.  Deze klantensaldi dienen bijgevolg te worden ingeboekt bij het 
Vlaams Agentschap Ondernemen. De per 31 januari openstaande schuld werd reeds 
in 2006 ingeboekt bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra 
Vlaanderen.  
 
In januari werden geen begrotingsontvangsten noch -uitgaven meer geregistreerd. 
Het over te dragen budgettair saldo van het VIZO werd reeds in 2006 integraal in de 
uitvoeringsrekening van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra 
Vlaanderen opgenomen. Het budgettair saldo werd dus niet verdeeld tussen de 
rechtsopvolgers.  
 
Ondanks het feit dat de boekhouding op 31 januari werd afgesloten, kwamen er in 
het voorjaar 2007 toch nog ontvangsten toe op de bankrekeningen van het VIZO. 
Deze werden uiteindelijk pas definitief vereffend op 26 juli 2007. De toenmalige saldi 
op de rekeningen werden overgeboekt op een bankrekening van het Vlaams Agent-
schap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.   
 
Boekhoudkundig werd het VIZO afgesloten op een ogenblik waarop er nog geen be-
sluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de goederen, de rechten en 
verplichtingen van het VIZO voorhanden was. Dit moet zo snel mogelijk in orde wor-
den gebracht. 
 
Bovendien is de ontbinding van het VIZO maar definitief zodra het decreet van 23 
januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de 
kleine en middelgrote ondernemingen wordt opgeheven. Deze opheffing was voor-
zien in artikel 46 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechte-
lijk vormgegeven EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra 
Vlaanderen. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationali-
sering van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie trad het oprichtingsdecreet 
van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen in wer-
king, met uitzondering van artikel 46.  
 
Na de boekhoudkundige afsluiting, dient het VIZO nu ook definitief te worden ont-
bonden door opheffing van zijn oprichtingsdecreet. 
 
 
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. 
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Een ondertekend exemplaar van de rekening zal aan het agentschap Centrale Ac-
counting worden bezorgd, zodra het Rekenhof de door de bevoegde minister goed-
gekeurde rekening ontvangt. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Onderne-
men, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, alsook naar de gedelegeerd 
bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van het VIZO.  
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
 
 


