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Jaarrekening 2008 van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 14,
tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden.
De VLOR heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische
adviesraden.
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.
Laattijdige voorlegging jaarrekening
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut bepaalt dat de minister van Financiën de rekeningen van de instellingen uiterlijk
op 31 mei van het jaar na dat van beheer aan het Rekenhof voorlegt. De jaarrekening 2008
van de VLOR werd pas met brief d.d. 23 december 2009 aan het Rekenhof bezorgd. De
wettelijke termijn werd dus overschreden met bijna 7 maanden.
Aanpassing van de begroting
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de
boekhouding van de strategische adviesraden bepaalt in artikel 5: ‘… Als
kredietoverschrijdingen een hogere dotatie of subsidie vereisen dan bepaald is in de algemene
uitgavenbegroting, moeten ze vooraf door de aanneming van een overeenstemmend krediet in
de algemene uitgavenbegroting worden goedgekeurd’.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er voor de begroting zoals opgemaakt door het vast
bureau op 23 oktober 2008 (en tevens vermeld als de aangepaste begroting in de
uitvoeringsrekening) geen goedkeuring was.
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Bedrijfseconomische versus begrotingspresentatie
De toe te rekenen kosten (146,8 duizend euro) werden onterecht aangerekend als budgettaire
uitgave terwijl de over te dragen kosten (79,1 duizend euro) en de betaalde waarborg (0,2
duizend euro) onterecht niet werden aangerekend als budgettaire uitgave. Ook de afboeking
van de oninbare vordering in verband met de afrekening van het impulsfondsproject (18
duizend euro) en de afboeking van oninbare handelsvorderingen (1,7 duizend euro) werden
niet als budgettaire uitgave geboekt. Dit had wèl moeten gebeuren aangezien deze
vorderingen voorheen wel als budgettaire ontvangst waren geregistreerd.
Deze correcties brengen het gecumuleerd resultaat van 191 duizend euro op 239 duizend
euro.
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.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van de VLOR bezorgt. Een kopie van
die brief, kenmerk N 09-3.473.295 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 Werk, Onderwijs en Vorming,
alsook naar de administrateur-generaal en de voorzitter van de VLOR.
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