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Jaarrekening 2010 van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
AGIOn heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en
budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

182.899.101 euro
188.114.048 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2010 een tekort van 5.214.947 euro dat, samen met
het overschot op 31 december 2009 van 62.368.721 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2010 terugbrengt tot 57.153.774 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 123.184.416 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 42.363.951 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking:
In strijd met artikel 53 van het bovenvermelde besluit, rekende het AGIOn 37 miljoen euro
subsidies budgettair niet aan in 2010 wegens uitputting van de kredieten voor dat jaar. Het
nam de subsidies als kosten op in de bedrijfseconomische resultatenrekening en als toe te
rekenen kosten in de balans. In 2011 nam de instelling deze subsidies in de uitvoeringsrekening van de begroting op en betaalde het die ook effectief uit.
Het stelde de kosten in de uitvoeringsrekening van de begroting dus onterecht uit tot 2011.
Het Rekenhof zal in het najaar van 2011 in het AGIOn een onderzoek naar deze problematiek uitvoeren.
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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.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van AGIOn bezorgt. Een kopie van
die brief, kenmerk N 09-3.639.980 B2, is als bijlage toegevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, alsook naar de administrateur-generaal van AGIOn.
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