
 
 
 

 
 
 
Jaarrekening 2014 van het Gemeenschapsonderwijs (GO!)  
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening niet 
heeft kunnen beëindigen vermits de officiële rekening die het departement Financiën en 
Begroting op 31 maart 2015 aan het Rekenhof heeft bezorgd, het gedeelte consolidatie van 
de jaarrekening 2014 van de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs niet bevat.  
 
Het GO! heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en bud-
gettaire rapportering voor de scholengroepen en het centraal niveau van het Gemeen-
schapsonderwijs (hierna boekhoudbesluit). 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 94.111.926 euro 
uitgaven 78.806.519 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 15.305.407 euro, dat, samen 
met het overschot op 31 december 2013 van 83.923.941 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2014 verhoogde tot 99.229.348 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 567.577.111 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 6.933.681 euro.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Het overgedragen overschot vorige boekjaren in de uitvoeringsrekening 2014 (83.923.941 
euro) sluit niet aan met het in de uitvoeringsrekening 2013 opgenomen over te dragen over-
schot (56.087.520 euro). Daardoor is het over te dragen overschot van het boekjaar in de 
uitvoeringsrekening 2014 evenmin correct. 
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Het Rekenhof stelt zich opnieuw vragen bij de waarde van de bedrijfseconomische boek-
houding van het centrale niveau. Zo vertegenwoordigen de immateriële en materiële vaste 
activa 80,6% van het balanstotaal, maar kon het centraal niveau geen gedetailleerd over-
zicht van de vaste activa ter beschikking stellen. Daardoor was een afdoende controle on-
mogelijk. 
 
Het Rekenhof merkt opnieuw op dat het GO! de principes van het dubbel boekhouden 
maar beperkt toepast. Zo boekt het in ongeveer de helft van de gevallen de opbrengsten van 
verkopen van vaste activa pas in op grond van de stortingen op de bankrekening. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Re-
kenhof rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder van het GO! bezorgt. Een kopie van die 
brief, kenmerk N 09-3.709.098 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Onderwijs, alsook naar de afgevaardigd bestuurder en de voorzitter 
van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 
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