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Jaarrekening 2009 van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof heeft de controle van de jaarrekening 2009 niet kunnen beëindigen, aangezien het 
gedeelte consolidatie van de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs, evenmin als dat 
van het vorige jaar, al voor toezicht werd voorgelegd. Met de bovenvermelde brief werd alleen 
het gedeelte over het centraal niveau bezorgd. 
 
Het Gemeenschapsonderwijs heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit 
van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centraal niveau van het  
Gemeenschapsonderwijs (hierna boekhoudbesluit). 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere con-
trole van de jaarrekening. De controle geeft voor het centraal niveau aanleiding tot de volgende 
opmerkingen: 
 
1. De geconsolideerde jaarrekening van GO! 
 
Het Rekenhof neemt akte van uw antwoord van 19 juli 2010, kenmerk FB/CA-CR/RDD JR 
2008/GO!, over de jaarrekening 2008, waarin u meedeelt dat de problematiek van de geconsoli-
deerde rekening werd uitgeklaard en dat voortaan de geconsolideerde rekening zal worden be-
zorgd aan het Rekenhof. 
 
Het Rekenhof zal dit verder opvolgen bij de controle van de jaarrekening 2010. 
 
2. Principes van het dubbel boekhouden 
 
Het Rekenhof stelt zich opnieuw vragen bij de waarde van de bedrijfseconomische boekhouding. 
Zo vertegenwoordigen de immateriële en materiële vaste activa 80,64 % van het balanstotaal, 
maar kon het centraal niveau geen gedetailleerd overzicht van de vaste activa ter beschikking 
stellen. Daardoor was een afdoende controle onmogelijk. Bovendien zouden er eind 2009  
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volgens de bedrijfseconomische boekhouding geen activa in aanbouw zijn, wat het Rekenhof 
onwaarschijnlijk acht. Verder vertekent het niet correct boeken van de verkochte of buitenge-
bruikgestelde activa het resultaat. In de resultatenrekening neemt het GO! namelijk de volledige 
verkoopprijs op, in plaats van de gerealiseerde meer- of minderwaarde. De precieze impact van 
deze foutieve manier van boeken is onduidelijk bij gebrek aan gedetailleerde overzichten. 
 
Het Rekenhof merkt opnieuw op dat het GO! de principes van het dubbel boekhouden maar be-
perkt toepast. Zo boekt het de opbrengsten van verkopen van vaste activa pas in op grond van 
de stortingen op de bank en boekt het personeelskosten kasmatig. 
 
 
3. Uitvoeringsrekening van de begroting 
 
Het begrotingsjaar 2009 vertoont een tekort van 9.838.497 euro doordat het GO! 7.689.573 euro 
minder ontving dan begroot en 2.148.924 euro meer uitgaf dan begroot. Dat tekort op de begro-
ting (9.838.497 euro) brengt, samen met het gecumuleerde overschot op 31 december 2008 van 
72.102.361 euro, het gecumuleerde overschot op 31 december 2009 terug tot 62.263.864 euro. 
  
4. Begrotingsafwijkingen 
 
Volgens artikel 48 van het boekhoudbesluit dient de toelichting bij de uitvoering van de begroting 
een verklaring van de voornaamste budgetafwijkingen te omvatten. Het Rekenhof heeft vastge-
steld dat dit voor de onderhavige uitvoeringsrekening niet het geval is. 
 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, waarin voorzien is in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Reken-
hof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Rekenhof 
rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs bezorgt. Een 
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.594.464 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen 
en Brussel, alsook naar de afgevaardigd bestuurder en de voorzitter van de Raad van het  
Gemeenschaponderwijs. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
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