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Jaarrekening 2008 van het ESF-Agentschap Vlaanderen

Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft beëindigd.
Het ESF-Agentschap Vlaanderen heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening met een toelichtende paragraaf omtrent de
specifieke en geëigende regels m.b.t. de opname van vorderingen en schulden binnen de
balansrekeningen enerzijds en m.b.t. de registratie van rechten en verplichtingen buiten balans anderzijds.
De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking.
Volgens de Nationale Bank van België behoort het ESF-Agentschap tot de consolidatiekring
van de Vlaamse Gemeenschap. Om te kunnen consolideren moeten de diverse openbare
rechtspersonen een ESR-begroting opstellen. Conform artikel 17 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het ESF-Agentschap en de Vlaamse Regering dient het agentschap
minstens bij elke begrotingsronde een ESR-begroting in te dienen bij het departement
Financiën en Begroting. Dit diende normaliter voor het eerst te gebeuren bij de begrotingscontrole 2008. Ondanks deze bepaling heeft het agentschap nog geen ESR-begroting opgemaakt.
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 boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof rechtstreeks aan de algemeen directeur van het ESF-Agentschap Vlaanderen bezorgt. Een kopie
van die brief, kenmerk N 09-3.589.978 B2, is als bijlage toegevoegd.
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en
Sociale Economie alsook naar de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van het ESF-Agentschap Vlaanderen.
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