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Jaarrekening 2009 van het ESF-Agentschap Vlaanderen 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd.  
 
Het ESF-Agentschap Vlaanderen heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig de 
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. De bedrijfsrevisor heeft een goedkeu-
rende verklaring afgelegd bij die jaarrekening met een toelichtende paragraaf omtrent de 
specifieke en geëigende regels m.b.t. de opname van vorderingen en schulden binnen de 
balansrekeningen enerzijds en m.b.t. de registratie van rechten en verplichtingen buiten ba-
lans anderzijds. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Tijdige opstelling contracten 
 
Zodra de thematische commissie de projecten heeft goedgekeurd die binnen een bepaalde 
oproep van start mogen gaan, dient een contract te worden gesloten met de promotor. Deze 
contracten worden door de boekhouding buiten balans geregistreerd.  
 
Een vergelijking van de beslissingen die door de thematische commissie worden genomen  
en de registraties door de boekhouding leidt tot belangrijke verschillen. Veelal worden con-
tracten laattijdig opgesteld. Meermaals zijn de projecten al lopende vooraleer het contract is 
gefinaliseerd. De boekhoudkundige registratie loopt dan ook achter op de realiteit. Boven-
dien zijn vaak meerdere versies van contracten in omloop waardoor de bedragen in de 
boekhouding afwijken van deze in het electronische projectopvolgingssysteem.  
 
Het ESF-Agentschap dient voldoende aandacht te besteden aan een tijdige opstelling van 
de contracten en een vlotte doorstroming ervan naar de boekhouding. 
 
            ./.. 
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Benutting decretale vastleggingsmachtiging 
 
De toekenning van de Vlaamse cofinanciering gebeurt via de inschrijving van een vastleg-
gingsmachtiging en een niet gesplitst betaalkrediet in de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap. De decreetgever machtigt de minister van Werk aan het ESF-
Agentschap een vastleggingsmachtiging te verlenen ten belope van een welbepaald maxi-
maal bedrag, dat eventueel kan worden verhoogd met middelen uit provisionele kredieten.  
 
In 2009 voorzag het ESF-Agentschap dat het voor een hoger bedrag aan oproepen wou  
lanceren dan de middelen die via de vastleggingsmachtiging ter beschikking werden gesteld. 
Bijgevolg sloot het twee overeenkomsten met de VDAB en één met Flanders Synergie 
waarbij werd bepaald dat de twee voornoemde instanties Vlaamse middelen naar het ESF-
Agentschap zouden overhevelen om als cofinanciering voor welbepaalde projectoproepen in 
te zetten. Op deze wijze wordt de door de decreetgever maximaal voorziene vastleggings-
machtiging overschreden. Bovendien worden de middelen die aan de VDAB en Flanders 
Synergie  werden toegekend, afgewend van hun initiële doel.  
 
Terzijde wordt ook gewezen op het feit dat het ministerieel besluit tot toekenning van de 
vastleggingsmachtiging pas op het einde van het jaar wordt opgesteld. Strikt genomen zou 
het ESF-Agentschap nog geen projecten kunnen toewijzen zolang de minister geen vastleg-
gingsmachtiging heeft toegekend. Het is bijgevolg aan te raden een ministerieel besluit op te 
stellen in het begin van het begrotingsjaar en dit aan te passen in functie van de begrotings-
controles en herverdelingsbesluiten. 
 
Tot slot werd vastgesteld dat op de vastleggingsmachtiging 2009 een aantal oproepen wer-
den toegewezen die een startdatum in 2008 kenden.  
 
Onderbenutting Europese middelen voor technische bijstand vorige programmaperiode 
 
Het ESF-Agentschap kon in principe de werkingskosten tot en met juni 2009 nog aanreke-
nen op de vorige programmaperiode 2000-2006.  Ondanks de aanwezigheid van voldoende 
Europese middelen voor technische bijstand in de vorige programmaperiode, werden de 
werkingsmiddelen voor het volledige jaar 2009 aangerekend op de nieuwe programmaperio-
de 2007-2013. Het ESF-Agentschap zou de Europese middelen uit de vorige periode niet 
hebben kunnen opvragen omdat het medio 2009, bij de afsluiting van de technische bijstand 
programmaperiode 2000-2006, nog geen Vlaamse cofinanciering voor 2009 had ontvangen. 
Bijgevolg kon het agentschap geen cofinanciering rapporteren om de overeenstemmende 
Europese middelen op te vragen. Op deze wijze liet Vlaanderen Europese middelen onbe-
nut. 
 
 
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. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de algemeen directeur van het ESF-Agentschap Vlaanderen 
bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.639.994 B2, is als bijlage toegevoegd. 
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie, alsook naar de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van  
bestuur van het ESF-Agentschap Vlaanderen. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens  Ignace Desomer 
Raadsheer  Voorzitter 
 
 
Bijlage: Kopie van brief 
 


