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Rekeningen 2008 van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 2 juli 2009, kenmerk
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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 17 oktober 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra
voor Volwassenenonderwijs (hierna beheersbesluit).
Het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) dient zijn rekeningen 2008 op te stellen overeenkomstig het bovenvermelde beheersbesluit.
Het Rekenhof heeft een summiere controle van de rekeningen uitgevoerd.
De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
1. Rekeningvoorlegging
Het beheersbesluit bepaalt in artikel 10 dat de rekeningen door de minister van Financiën en
Begroting voor 31 maart aan het Rekenhof worden bezorgd. De uitvoeringsrekening 2008
van het Fonds Inschrijvingsgelden CVO werd aan het Rekenhof verzonden met brief van
2 juli 2009.
2. 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.
3. Dotaties
Er werden in 2008 twee dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting 2008 van de
Vlaamse Gemeenschap aan het Fonds toegekend:
-

een dotatie van 5.289.000 euro ten laste van het programma FH (Beleidsdomein
Onderwijs en Vorming, Levenslang Leren);
een dotatie van 440.000 euro ten laste van het programma AG (Beleidsdomein
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Coördinatie Brussel).
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Nochtans stelt het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs (hierna
het decreet) in artikel 110, § 3, 1°, dat de dotatie aan het Fonds 6.342.000 euro bedraagt.
4. Begrotingsramingen
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat zowel de begrotingsontvangsten als -uitgaven in verband
met de inschrijvingsgelden ruim werden overschat. De realisatiegraad bedraagt, zoals
hieronder aangetoond, respectievelijk 1% en 30%.

Ontvangsten
Inschrijvingsgelden
Uitgaven
Inschrijvingsgelden

Begroting
(in euro)

Uitvoering
(in euro)

Realisatiegraad

1.352.000

12.566

1%

6.571.000

1.960.192

30%

5. Verrekening van de inschrijvingsgelden
Volgens de artikelen 4 en 5 van het beheersbesluit hebben de ontvangsten onder andere
betrekking op de vorderingen op de ontvangen inschrijvingsgelden en de uitgaven onder
andere op de compensatie van de gederfde inschrijvingsgelden.
In de praktijk wordt per CVO een verrekening gemaakt van beide stromen. Verrekeningen
die in het voordeel van het Fonds uitvallen worden bij de ontvangsten geboekt terwijl in het
andere geval een uitgave wordt geboekt. Het Rekenhof merkt op dat deze werkwijze, die
ontvangsten en uitgaven met elkaar compenseert, niet in overeenstemming is met de
hogervermelde regelgeving.
Niet alle CVO's werden overigens afgerekend voor de referteperiode 1 september 200731 maart 2008 in 2008. Een aantal van die afrekeningen gebeurde begin 2009.
6. Middelen voor basisuitrusting of de beveiliging van de bestaande uitrustingsgoederen
Het decreet bepaalt in artikel 110, § 4, 3°, dat de middelen van het Fonds kunnen worden
toegekend aan de CVO’s die onderwijsbevoegdheid hebben in de studiegebieden auto,
bouw, chemie, decoratieve technieken, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw,
lichaamsverzorging, maritieme opleidingen, mechanica-elektriciteit, mode, smeden, textiel en
voeding, voor investeringen in de basisuitrusting of de beveiliging van de bestaande uitrustingsgoederen en dat de Vlaamse Regering hiertoe de procedure en de nadere modaliteiten
bepaalt. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er nog geen uitvoeringsbesluit voorhanden is
waardoor deze mogelijkheid vooralsnog niet kan worden benut.

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 administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen.
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