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Jaarrekening 2008 van het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 
 
 
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 6 
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van open-
baar nut. 
 
Het VLAO heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaam-
se Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en 
budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 16.315.223 EUR 
uitgaven 15.440.807 EUR 
 
Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2008 een overschot zijn van 874.416 EUR dat, sa-
men met het overschot op 31 december 2007 van 2.715.641 EUR, het gecumuleerd over-
schot op 31 december 2008 zou verhogen tot 3.590.057 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 14.515.716 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 2.931.720 EUR. 
 
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. 
 
Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking bij de controle van de jaarrekening 2007 over de niet 
voorlegging van de officiële verklaring van de bedrijfsrevisor over de jaarrekeningen. Het 
heeft in dat verband akte genomen van uw antwoord van 8 januari 2010, waarin wordt ge-
steld dat het agentschap nogmaals zal aandringen op de voorlegging van deze officiële ver-
klaringen over de jaarrekeningen 2006, 2007 en 2008. 
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Tevens wenst het Rekenhof eveneens op de hoogte te worden gesteld van het bijzonder 
revisoraal verslag in toepassing van artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 30 januari 2009 tot in werking stelling van de ontbinding zonder vereffening van het 
Vlaams Agentschap Ondernemen en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten en 
vermogen aan het Agentschap Ondernemen. 
 
Bij de rekeningencontrole 2007 zond het Rekenhof een aantal boekhoudtechnische opmer-
kingen aan de leidend ambtenaar van het Agentschap Ondernemen. Twee daarvan blijven 
bij de jaarrekening 2008 gelden, wat de correctheid en transparantie van die jaarrekening 
negatief beïnvloedt. 
 
Zo gebeurde de boekhoudkundige registratie van de dotaties nog steeds niet conform de 
geldende boekhoudregels, zodat ook onder meer de juistheid van de corresponderende 
openstaande vorderingen niet is gewaarborgd. 
Daarnaast ontbreekt een reconciliatie die de consistente en controleerbare link tussen het 
bedrijfseconomische luik en het budgettaire luik van de jaarrekening moet bevestigen. 
 
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 ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Ac-
counting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het Agentschap On-
dernemen. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
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