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Rekeningen 2010 van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs, dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 3 mei 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 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 2010 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 de gewijzigde manier van rekeningaflegging. Zo bepaalt het beheersbesluit nog steeds in artikel 9 dat kwartaalstaten aan het
Rekenhof worden bezorgd.
2. Premies
Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs bepaalt dat de middelen
van het Fonds kunnen worden aangewend voor de toekenning van een premie aan cursisten
die een diploma of certificaat behaald hebben.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het Fonds de premies die werden toegekend in 2010 (dit
is het sturen van de brief met de toekenning aan de aanvrager) maar pas werden betaald in
2011, niet als verbintenissen heeft opgenomen in de uitvoeringsrekening 2010.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal
aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet
van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, bepaalt in artikel 8 dat de cursist
een aanvraagdossier moet indienen om de premie te verkrijgen. Dit aanvraagdossier kan
worden ingediend tot uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma of certificaat. De bevoegde administratie bezorgt de aanvrager na uiterlijk 45 kalenderdagen een antwoord op
de ingediende aanvraag tot toekenning van de premie. Dit besluit van de Vlaamse Regering
bepaalt ook nog dat de toegekende premie wordt gestort binnen de betalingstermijn aangegeven in het antwoord van de bevoegde administratie.
Voor bovenvermelde dossiers werd vastgesteld dat de antwoordtermijn niet steeds werd
gerespecteerd. Een beperkte steekproef wees op een antwoordtermijn van 70 dagen. Wat
de betalingstermijn betreft, was het antwoord van de bevoegde administratie vaag: “na vrijgave van de middelen binnen de Vlaamse Begroting”.
3. Afrekeningen CVO’s
Het Fonds maakt per CVO een afrekening tussen de ontvangsten en de uitgaven. Het
Rekenhof heeft vastgesteld dat, wanneer de afrekening in het nadeel van het Fonds was, de
betaling aan het CVO niet in één keer gebeurde maar werd opgesplitst in (veelal) drie schijven. De laatste schijf werd pas in 2011 betaald om niet in te teren op het overgedragen saldo. De laatste uitbetaalde schijf werd bovendien in de uitvoeringsrekening 2010 niet opgenomen als verbintenis.
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.
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.
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