
Regentschapsstraat 2 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02 551 81 11 – Fax 02 551 86 29 – ccrekN@ccrek.be 

www.rekenhof.be 

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

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 

24 augustus 2010 FB/CA-CR/RDD/ 

Hercules/2010/031 

N 09-3.594.459 B1 14 september 2010 

 
Jaarrekening 2009 van de Herculesstichting 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
ëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 71, 
§3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989. 
 
De Herculesstichting heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevi-
sor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening. 
 
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. 
 
Evenals bij de jaarrekening 2008 wordt vastgesteld dat er geen overeenstemming is inzake 
de betalingsmodaliteiten van de investeringssubsidie tussen het ministerieel besluit houden-
de toekenning van de subsidies aan het EVA Herculesstichting enerzijds en de bepalingen 
zoals opgenomen in artikel 13 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse 
overheid en de Herculesstichting anderzijds. Conform het ministerieel besluit werd de subsi-
die voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur in één keer volledig betaald, waar de sa-
menwerkingsovereenkomst het saldo van 10% maar zou vrijgeven na goedkeuring van het 
jaarverslag en het jaarplan van het agentschap door de minister bevoegd voor het Weten-
schaps- en Innovatiebeleid.  
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
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De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Reken-
hof rechtstreeks aan de operationeel directeur van de Herculesstichting bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.594.459 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Ac-
counting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesterin-
gen, Media en Armoedebestrijding, alsook naar de operationeel directeur en de voorzitter 
van de raad van bestuur van de Herculesstichting. 
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