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Jaarrekening 2011 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 2011 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en bud-
gettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten  277.348.398 euro 
uitgaven 291.451.204 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort van 14.102.806 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2010 van 57.153.774 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2011 terugbrengt tot 43.050.968 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 96.176.068 euro en een nettowinst van het boekjaar van 22.316.009 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. 
 
Uitvoeringsrekening van de begroting – Cijfers opgenomen in de kolom ‘herzien budget’ 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het ‘over te dragen overschot van het boekjaar’, zoals 
opgenomen in de kolom ‘herzien budget’ van de ESR-uitvoeringsrekening (42.154 keuro), 
niet overeenstemt met het bedrag in de gepubliceerde begroting (begrotingscontrole 2011) 
van het Vlaams Parlement (57.154 keuro).  AGIOn heeft eind 2011 voor de betaling van sub-
sidiedossiers 15 miljoen euro ingeteerd op het overgedragen resultaat.  Die uitgave werd 
door het kabinet van de Vlaamse Minister van Onderwijs per email goedgekeurd.  AGIOn 
beschikt evenwel niet over een formele goedkeuring door de minister. 

 
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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Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
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 Kan-
sen en Brussel, alsook naar de waarnemend administrateur-generaal van AGIOn. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 


