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  N 09-3.501.536 B1 18 augustus 2009 

 
Jaarrekening 2007 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 2007 opgesteld overeen-
komstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. De bedrijfsre-
visor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening met een toe-
lichtende 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 registra-
tie van rechten en verplichtingen buiten balans anderzijds. 
 
De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
In de huidige programmaperiode 2007-2013 sluit het ESF-Agentschap Vlaanderen bij 
de toewijzing van subsidies aan projecten contracten met de promotoren. De boek-
houddienst houdt buiten balans een stand van de contracten bij en rapporteert 
hieromtrent in een bijlage bij de jaarrekening. Uit de detailgegevens blijkt dat de 
boekhouddienst in 2007 nog geen contracten registreerde m.b.t. de nieuwe pro-
grammaperiode. Nochtans werden in 2007 toch projecten opgestart en werden er 
projecten geselecteerd met startdatum 1 januari 2008.  Er werd vastgesteld dat on-
danks de voorziene startdatum, de contracten soms laattijdig werden opgesteld. In 
extremis werden contracten pas definitief ondertekend na afloop van de projecten. 
Bovendien verloopt de doorstroming van ondertekende contracten naar de boekhou-
ding soms met vertraging. Dit maakt dat de boekhoudkundige registratie van de aan 
projecten toegewezen middelen niet helemaal in overeenstemming is met de realiteit.  
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Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voor-
zien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrich-
ting van het Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de algemeen directeur van het ESF–Agentschap Vlaan-
deren bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.501.536 B2, is als bijlage 
toegevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Ste-
den en Sociale Economie alsook naar de algemeen directeur en de voorzitter van de 
raad van bestuur van het ESF-Agentschap Vlaanderen. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier Eerste voorzitter 
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