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  N 09-3.530.512 B1 20 april 2010 
 
Jaarrekening 2008 van vzw De Rand 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
ëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door het de-
creet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. 
 
Vzw De Rand heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarma-
king van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. De bedrijfsrevisor heeft een goedkeuren-
de verklaring afgelegd bij die jaarrekening. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Op post 13 werd met betrekking tot de overboeking van het investeringsfonds naar het so-
ciaal passief ten onrechte een dubbele boeking van 76.000 EUR uitgevoerd. De vzw heeft 
deze vergissing rechtgezet in 2009. 
 
Tussen de bepalingen inzake reservevorming in artikel 28 van de samenwerkingsovereen-
komst, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 februari 2008, en dezelfde bepa-
lingen in sommige ministeriële besluiten houdende toekenning van een subsidie aan de vzw 
De Rand bestaat een inconsistentie. Het is niet aangewezen andersluidende bepalingen 
inzake reservevorming in een ministerieel besluit op te nemen omdat de samenwerkings-
overeenkomst op het niveau van de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Daarnaast stelt arti-
kel 36 van de samenwerkingsovereenkomst dat enkel op initiatief en na akkoord van de drie 
partijen bepalingen kunnen worden aangepast.  
 
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. 
 



N 09-3.530.512 B1 

 

 

2 

De controle resulteerde ook in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof recht-
streeks aan de heer Eddy Frans, algemeen directeur van vzw De Rand bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.530.512 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, alsook 
naar de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van vzw De Rand. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 
 
 
 


