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Rekeningen 2007 van het Herstelfonds, dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 21 april 2008, kenmerk FB/CenAcc/2226024

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 artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Herstelfonds.
Het Herstelfonds heeft zijn rekeningen 2007 opgesteld overeenkomstig de artikelen 9
en 11 van het bovenvermeld besluit.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerking.
Een foutieve boeking aangaande de derdengelden, die bij de rekeningcontrole 2005 werd
vastgesteld, is nog niet gecorrigeerd, zodat er nog altijd een bedrag van 33.976,50 EUR te
veel geboekt staat bij de derdengelden. Doordat het saldo eind 2007 van de derdengelden
slechts 22.638,81 EUR bedraagt en het feit dat derdengelden onmogelijk negatief kunnen
staan, wordt nogmaals aangetoond dat foutieve boekingen uit het verleden nog steeds resulteren in een foutief saldo derdengelden.

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.
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De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het IVA Inspectie RWO
bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.476.405 B2, is als bijlage toegevoegd.

Een kopie van deze brief gaat ook naar de administrateur-generaal van het IVA Inspectie RWO.
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