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Rekeningen 2011 van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwasse-

nenonderwijs, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 19 maart 2012, kenmerk 

FB/CenAcc/ccr/BL 

 

 

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 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 (hierna het Fonds) dient 

zijn rekeningen 2011 op te stellen overeenkomstig het bovenvermelde beheersbesluit.  

 

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. 

 

1. Beheersbesluit 

 

Het beheersbesluit werd nog niet aangepast: 

- aan het gewijzigde artikel 110 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwas-

senenonderwijs; 

- aan de gewijzigde manier van rekeningaflegging, die is afgestapt van het systeem van 

kwartaalstaten (artikel 9). In uw brief van 15 september 2011 (kenmerk 

FB/CenAcc/BL/ap/) onderkende u de noodzaak van een aanpassing van het beheersbe-

sluit en gaf u aan dat dit zou gebeuren in het kader van de inwerkingtreding van het 

Rekendecreet op 1 januari 2012. Het Rekenhof stelt echter vast dat de aanpassing nog 

niet is doorgevoerd. 

 

 
De heer P. Muyters 
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2. Afrekeningen Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en premies 

 

Het Rekenhof stelde bij de controle van de jaarrekening 2010 vast dat het Fonds verschei-

dene betalingsverplichtingen had doorgeschoven naar 2011, zowel uitbetalingen van pre-

mies aan cursisten als betalingen aan de CVO’s.  

De controle van de jaarrekening 2011 heeft uitgewezen dat er geen betalingsachterstand is 

op het vlak van de afrekeningen met de CVO’s. Wat de premies betreft, heeft het Rekenhof 

vastgesteld dat het Fonds niet alle in 2011 toegekende premies als verbintenis heeft opge-

nomen in de uitvoeringsrekening 2011. De vastleggingskredieten waren ontoereikend. 

 

Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald 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 

Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. 

 

Op last: Het Rekenhof: 

 

 

 

 

 

 

Rudi Moens Ignace Desomer 

Raadsheer Voorzitter 

 

 


