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De heer P. Muyters 
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-- -- N 09-3.601.603 B1 17 augustus 2010 
 

Rekeningen 2009 van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonder-

wijs, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 11 juni 2010, kenmerk 

FB/CenAcc/ccr/BL 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft be-
ëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door het be-
sluit 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 dient zijn rekeningen 
2009 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. Beheersbesluit 
Bij de voorlegging van de rekening van de DAB werd een werkwijze gehanteerd, waarbij 
bijvoorbeeld geen kwartaalstaten meer werden opgemaakt. Waar nodig dient het beheers-
besluit te worden aangepast. 
 
2. Dotaties 
Zoals in 2008 werden in 2009 twee dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting 
2009 van de Vlaamse Gemeenschap aan het Fonds toegekend: 

- een dotatie van 3.171.000 euro ten laste van het programma FH (Beleidsdomein 
Onderwijs en Vorming, Volwassenenonderwijs); 

- een dotatie van 440.000 euro ten laste van het programma AG (Beleidsdomein 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Coördinatie Brussel). 

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.  
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Het Rekenhof neemt akte van uw antwoord van 30 juni 2010 (met kenmerk 
FB/CenAcc/BL/ap/) waarin u de afwijkingen van de dotaties 2008 ten opzichte van het 
decreet omstandig verklaart. De vaststelling dat de toegekende dotaties afwijken van het 
decreet blijft evenwel gelden. 
 
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 On-
derwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. 
 
Op last:       Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem      Ignace Desomer  
Hoofdgriffier       Voorzitter 
 


