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Rekeningen 2011 van ICT, dienst met afzonderlijk beheer 
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 11 juni 2012, 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 arti-
kel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot vaststelling van de 
regels voor het beheer van de DAB ICT en tot regeling van de bevoegdheden van en de 
delegatie aan de ICT-manager. 
 
De DAB ICT heeft zijn rekeningen 2011 opgesteld overeenkomstig het bovenvermelde be-
sluit van de Vlaamse Regering.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de rekeningen. De controle geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
Het Rekenhof wijst er op dat de uitvoeringsrekening ambtshalve is ondertekend door de 
administrateur-generaal van het IVA Centrale Accounting, aangezien de leidend ambtenaar 
van de DAB ICT zich niet akkoord kon verklaren met de verwerking van een wisselkoers-
verschil in overeenstemming met de verwerking in Orafin en in overeenstemming met de 
op 2 mei 2012 ingediende algemene rekening 2011. 
 
Het verschil bedraagt per saldo 28 euro op de aangerekende verbintenissen tijdens het be-
grotingsjaar, 147 euro op de aangerekende uitgaven en -118 euro op de geannuleerde verbin-
tenissen van vorige begrotingsjaren. 
 
Een kopie van deze brief gaat ook naar de viceminister-president van de Vlaamse Regering 
en Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en 
Vlaamse Rand, en naar de leidend ambtenaar van de DAB ICT. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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