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Jaarrekening 2007 van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

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 23, §2, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
De VDAB 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. De
bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening met
een toelichtende paragraaf betreffende de registratie van toegekende geconditioneerde dotaties die bij gebreke aan activiteiten niet werden betaald.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
grondige controle van de jaarrekening.
Behoudens een laattijdige voorlegging van de jaarrekening geeft de controle geen
aanleiding tot opmerkingen in deze rapportering.
De controle resulteerde wel in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder van de VDAB bezorgt. Een
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.475.981 B2, is als bijlage toegevoegd.
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Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en
Vorming, alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van
bestuur van de VDAB.
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