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Rekeningen 2010 van Overheidspersoneel, dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 1 juni 2011, 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 artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het financiële en
materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Overheidspersoneel (hierna beheersbesluit).
De DAB Overheidspersoneel heeft zijn rekeningen 2010 opgesteld overeenkomstig het hierboven vermeld besluit van de Vlaamse Regering.
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.
Beheersbesluit
Het beheersbesluit werd nog niet aangepast aan de gewijzigde manier van rekeningaflegging (er worden bijvoorbeeld geen kwartaalstaten meer opgesteld).
Aansluiting tussen de DAB uitvoeringsrekening en de onderliggende rapporten
Het Rekenhof heeft, rekening houdend met de toegewezen ontvangsten en de interne verrichtingen, een onverklaarbaar verschil vastgesteld van 276 euro bij de eigen ontvangsten
(ESR-code 16). Het Rekenhof dringt aan op een sluitende reconciliatie tussen de DAB uitvoeringsrekening en de onderliggende rapporten en vraagt de DAB hieraan de nodige aandacht te besteden.
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 viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en
Vlaamse Rand, en naar de administrateur-generaal van de DAB Overheidspersoneel.
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