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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 10 juli 2008 betreffende het financiële en materiële
beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Centrum voor Informatie, Communicatie en
Vorming in de Welzijnssector (hierna beheersbesluit).
CICOV dient zijn rekeningen 2008 op te stellen overeenkomstig het bovenvermeld 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.
Rekeningvoorlegging
Het beheersbesluit bepaalt in artikel 12 dat de rekeningen door de minister van Begroting
voor 31 maart aan het Rekenhof moeten worden bezorgd. De rekeningen 2008 van CICOV
werden aan het Rekenhof verzonden met brief van 2 juli 2009.
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.
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Aansluiting tussen de uitvoeringsrekening en de rapportering in de financiële reconciliatiestaat
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:

UITGAVEN
basisallocatie

3GBFC1100
3GBFC1211
3GBFC7422

opschrift

Financiële
reconciliatie
staat

DAB (uitv rek)

personeel
werkingskosten
kapitaaluitgaven

13.101,72
357.960,71
6.363,71

14.459,97
356.479,27
6.183,71

verschil

1.358,25
-1.481,44
-180,00

Het Rekenhof vraagt een verklaring voor bovenstaande verschillen.
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 Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin en naar de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin waaronder CICOV ressorteert.
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