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Jaarrekening 2008 van de Herculesstichting 
 
 
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 artikel 71, 
§3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989.  
 
De Herculesstichting heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfs-
revisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een volkomen 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking. 
 
De betalingsmodaliteiten van het ministerieel besluit houdende toekenning van de subsidies 
aan het EVA Herculesstichting voor het werkingsjaar 2008 stemmen niet overeen met de 
bepalingen zoals opgenomen in artikel 13 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Vlaamse overheid en de Herculesstichting. Conform het ministerieel besluit werd de subsidie 
voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur in één keer volledig betaald, waar de samen-
werkingsovereenkomst het saldo van 10% maar zou vrijgeven na goedkeuring van het jaar-
verslag en het jaarplan van het agentschap door de minister bevoegd voor het Weten-
schaps- en Innovatiebeleid. 
 
De reserves 
 
De samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid behandelt in artikel 15 de reser-
vevorming. De bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst werden bij de opstelling van 
de jaarrekening 2008 echter niet helemaal gevolgd.  
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Zo stelt de samenwerkingsovereenkomst dat de financiële opbrengsten worden aangewend  
voor het subsidiëren van onderzoeksinfrastructuur conform de bepalingen in het oprichtings-
decreet, zijnde 2/3 voor middelzware onderzoeksinfrastructuur en 1/3 voor zware onder-
zoeksinfrastructuur. Desondanks werden de financiële opbrengsten toegevoegd aan de wer-
kingsreserve. 
 
De samenwerkingsovereenkomst bepaalt tevens dat de werkingsreserve niet meer dan 20% 
van de toegekende werkingsdotatie mag bedragen. Bij overschrijding van deze 20% wordt 
het overschot toegevoegd aan de reserves voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur. 
Zelfs als de huidige werkingsreserve wordt verminderd met de financiële opbrengsten, wordt 
de 20%-regel nog overschreden.  
 
Aldus moeten middelen uit de reserve voor werking worden geheralloceerd naar de reserves 
voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de operationeel directeur van de Herculesstichting bezorgt. Een 
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.501.533 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesterin-
gen, Media en Armoedebestrijding alsook naar de operationeel directeur en de voorzitter van 
de raad van bestuur van de Herculesstichting. 
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