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Rekeningen 2008 van Catering, dienst met afzonderlijk beheer (DAB)
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 13 juli 2009, kenmerk
FB/CenAcc/ccr/BL

Mijnheer de minister,
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 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende het finan-ciële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Catering (hierna beheersbesluit).
Catering heeft zijn rekeningen 2008 opgesteld overeenkomstig het bovenvermeld
besluit van de Vlaamse Regering.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Rekeningvoorlegging
Het beheersbesluit bepaalt in artikel 10 dat de rekeningen door de Vlaamse minister,
bevoegd voor begroting, voor 30 april aan het Rekenhof worden bezorgd. De rekeningen 2008 van Catering werden aan het Rekenhof verzonden met brief van 13 juli
2009.
Beheersbesluit
Bij de voorlegging van de rekening van de DAB werd een nieuwe werkwijze gehanteerd, waarbij bijvoorbeeld geen kwartaalstaten meer werden opgemaakt. Waar nodig dient het beheersbesluit te worden aangepast aan die nieuwe visie, ook wat de
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verantwoordelijkheid voor het opstellen van de rekeningen betreft, die niet meer bij
de “rekenplichtige” kan liggen.
Overschrijden van de ontvangsten door de uitgaven
De uitgaven voor 2008 overschrijden de ontvangsten, wat artikel 17 van het beheersbesluit schendt. De overschrijding is het gevolg van de doorstorting in 2009 (in
plaats van in 2008) van een deel van de dotatie en werd reeds verantwoord door de
IVA Centrale Accounting. Toch wordt dit beter vermeden.
Aansluiting tussen de uitvoeringsrekening en de rapportering in de financiële reconciliatiestaat
De aansluiting tussen de uitvoeringsrekening van de DAB en de rapportering in de
financiële reconciliatiestaten en hun onderliggende rapporten, kan niet worden gemaakt voor de hiernagenoemde basisallocaties:
UITGAVEN
basisallocatie

opschrift

financiële
reconciliatiestaat

DAB
Uitvoeringsrekening

verschil

3BFCF1211
3BFCF7422

werkingskosten
investeringen

2.621.120,15
17.458,07

2.626.499,89
12.078,33

5.379,74
5.379,74

Een bedrag van 5.379,74 EUR werd dus verkeerd aangerekend.
ONTVANGSTEN
Er is aansluiting tussen de ontvangsten, maar er zijn voor het begrotingsartikel
2BFCF1620 (eigen inkomsten) wel volgende verschillen voor de vastgestelde rechten:
-

1.391,84 EUR verschil in het totaal van de vastgestelde rechten;
300,92 EUR verschil in de geannuleerde vastgestelde rechten.

Dat leidt tot een verschil in de naar 2009 over te dragen vastgestelde rechten van
1.090,92 EUR (hoger in de uitvoeringsrekening).
Het Rekenhof vraagt een verklaring voor bovenstaande verschillen.
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.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand en naar de administrateur-generaal van het agentschap
voor Facilitair Management.
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