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Rekeningen 2008 van de Hogere Zeevaartschool, dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 2 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 het besluit
van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van
de dienst met afzonderlijk beheer Hogere Zeevaartschool (hierna beheersbesluit).
De Hogere Zeevaartschool (HZS) dient zijn rekeningen 2008 op te stellen overeenkomstig
hogervermeld besluit van de Vlaamse Regering.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
1. 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.
2. Aansluiting tussen de uitvoeringsrekening en de rapportering in de financiële reconciliatiestaten
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 hierna
genoemde basisallocaties:
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basisallocatie
3FDFG1100
3FDFG1211
3FDFG7422

opschrift
Personeel
Werkingskosten
Kapitaaluitgaven

2
fin.rec.staten
495.112,09
1.160.993,88
117.448,42

DAB uitv.rek.
495.192,26
1.388.246,95
195.727,34

verschil
80,17
227.253,07
78.278,92

Het Rekenhof vraagt een verklaring voor bovenstaande verschillen.
3. Verrichtingen voor Orde
Het Rekenhof verwijst naar zijn brief van 31 maart 2009, kenmerk N 09-3.375.495 B1, en het
ministeriële antwoord van 12 mei 2009 (referentie FB/cenAcc/BL/ap) over het niet begroten
van bepaalde gelden in de begroting van de HZS. Tot en met 2007 werd over deze verrichtingen gerapporteerd in sectie II Verrichtingen voor Orde. In de uitvoeringsrekening 2008 is
geen sectie II meer opgenomen maar enkel een bijlage IV-17 Beslissing tot affectatie van
een wachtgeld en een bijlage IV-18 Beslissing tot uitgave van een derdengeld. Het Rekenhof
stelt bijgevolg vast dat over bepaalde verrichtingen zoals de stage op zee of onderzoeksprojecten (die volwaardig deel uitmaken van de werking van de HZS), niet volwaardig wordt
gerapporteerd.
4. Aangepaste begroting
Volgens artikel 7 van het beheersbesluit is de begroting van de Hogere Zeevaartschool
goedgekeurd door de afkondiging van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de in de uitvoeringsrekening vermelde begroting verschilt van de begroting opgenomen in het decreet houdende
tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2008 (parlementair stuk 19-B (2007-2008)).
Het bestuurscollege nam op 12 november 2008 akte van de hoogdringende beslissing van
de voorzitter van de raad van bestuur (tevens algemeen directeur) omtrent een aangepaste
begroting. Het is deze begroting die is opgenomen in de uitvoeringsrekening.
De belangrijkste wijzigingen situeren zich langs ontvangstenzijde (die uiteraard hun weerslag
vinden langs uitgavenzijde):
- de dotatie van de HZS werd door het decreet houdende bepalingen tot begeleiding
van de tweede aanpassing van de begroting 2008 verhoogd tot 1.391.000 euro;
- bij de andere ontvangsten werd in de begrotingsversie in het parlementaire stuk nog
rekening gehouden met de onteigeningsvergoeding naar aanleiding van de Lange
Wapperbrug.
5. Representatiekosten
De algemeen directeur keurt, samen met de ordonnateur, de eigen onkostennota's voor representatiekosten goed (ongeveer 7.000 euro in 2008). Het Rekenhof beveelt aan, zodra de
beheersstructuur van de HZS is aangepast en er een andere voorzitter van de raad van bestuur is, de goedkeuring te laten gebeuren door deze voorzitter van de raad van bestuur. Op
het ogenblik van de controle (juli 2009) zijn de functies van algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur nog verenigd in één en dezelfde persoon. Daarnaast wordt aanbevolen dat als werkgebonden vergaderingen, al dan niet met externen, in een restaurant
plaatsvinden, duidelijk wordt aangegeven wie de kosten heeft gemaakt, wie de begunstigden
waren en in functie van welke activiteit de kosten werden gemaakt, ongeacht de manier van
betaling (kostennota, kredietkaart, overschrijving na factuur,…).
6. Werving jobstudenten
De HZS stelt tijdens de zomer een aantal jobstudenten te werk om administratieve taken uit
te voeren. De recrutering gebeurt door een "bericht aan het personeel" te verspreiden. Dit
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bericht vermeldt bij de wervingsvoorwaarden dat er voorrang zal worden verleend aan kinderen van personeelsleden van de HZS.
De rondzendbrief van de Vlaams minister van Bestuurszaken, met referentie
DVO/BZ/P&O/2007/11 en van 10 mei 2007, aangaande de tewerkstelling van jobstudenten
en de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden stipuleert dat een dergelijke voorrangsregeling
niet toegelaten is bij de diensten van de Vlaamse overheid. Naar analogie wordt aanbevolen
ook bij de HZS alle kandidaten dezelfde kansen tot werving te geven.

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 Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel en naar de algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool.
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