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Rekening 2008 van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, dienst met afzonderlijk beheer
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Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekening heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 18 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Instituut voor het Onroerend
Erfgoed.
Het VIOE dient zijn rekening 2008 op te stellen overeenkomstig artikel 9 van het bovenvermeld besluit.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de rekeningen.
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
besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, te worden aangepast.
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 Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, en naar de administrateur-generaal
van het VIOE.
Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Ignace Desomer
Voorzitter
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL
Tel. 02 551 81 11 – Fax 02 551 86 29 – ccrekN@ccrek.be
www.rekenhof.be

