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Jaarrekening 2010 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 
 
 
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. 
 
De Vlaamse Regulator voor de Media heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkom-
stig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde 
economische boekhouding en rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  De be-
drijfsrevisor 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. 
 
Voorziening voor niet-opgenomen vakantiedagen 
Het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 verleent een personeelslid het recht jaar-
lijks maximum 11 vakantiedagen over te dragen.  Bij de VRM bedraagt het openstaande 
saldo aan opgespaarde dagen per 31 december 2010 326,5 dagen.  De daaraan verbonden 
kostprijs wordt geraamd op 81.625 euro.  De VRM heeft hiervoor geen voorziening aange-
legd en vermeldt ook niets in de toelichting bij de jaarrekening.   
Het Rekenhof verwijst naar zijn onderzoek van de voorziening voor niet-opgenomen vakan-
tiedagen (brief van 27 september 2011, kenmerk N09-3.674.831 B1) waarin het vaststelt dat 
hierover in de jaarrekeningen van de Vlaamse openbare rechtspersonen op uiteenlopende 
wijze wordt gerapporteerd. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één 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 in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof recht-
streeks aan de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Regulator voor de Media bezorgt. 
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.639.973 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, als-
ook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de 
Vlaamse Regulator voor de Media. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 
 
 


