
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van het ESF-Agentschap   
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekening zoals neergelegd bij de Nationale Bank van 
België op 27 juni 2013. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend 
door artikel 63, §1, van het Rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het ESF-Agentschap heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig de wet van 
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigin-
gen zonder winstoogmerk en de stichtingen.  
 
Het ESF-Agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een  
balanstotaal van 151.290.523 euro en een nettowinst van het boekjaar van 1.717.357 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring zonder voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening 
met toelichtende paragraaf omtrent de specifieke en geëigende regels m.b.t. de opname van 
vorderingen en schulden inzake te vorderen en door te storten subsidies binnen de balans-
rekeningen enerzijds en m.b.t. de registratie van rechten en verplichtingen inzake subsidies 
buiten balans anderzijds. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.  
 
Het ESF-Agentschap ressorteert onder de sectorale code 13.12 en maakt aldus deel uit van 
de Vlaamse deelstaatoverheid. Conform artikel 4, §2, van het Rekendecreet van 8 juli 2011 
zijn de artikelen 37, §1, 46, §2, en 50, §2, van vermeld decreet dan ook van toepassing op het 
ESF-Agentschap. Dit houdt in dat het agentschap een jaarlijkse begroting moet opmaken 
volgens de regels bepaald door de Vlaamse Regering, dat zij een jaarrekening opstelt die zij 
voor 31 maart volgend op het boekjaar aan de Vlaamse Regering en het Rekenhof bezorgt en 
dat deze jaarrekening moet gecertificeerd worden door een revisor die zijn verslag over-
maakt aan de Vlaamse Regering en de diensten van het Vlaamse ministerie bevoegd voor 
het financiële en budgettaire beleid. Het Rekenhof stelt vast dat het ESF-Agentschap desal-
niettemin geen begroting volgens de regels van de Vlaamse overheid heeft opgemaakt, dat 
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zij haar jaarrekening niet voor 31 maart heeft opgesteld en deze niet formeel aan het  
Rekenhof heeft bezorgd.  
 
Verder stelt het Rekenhof vast dat de opmerkingen die bij de voorgaande jaarrekeningen 
werden geformuleerd en die het Rekenhof in zijn rekeningenboek over 2011 publiceerde 
m.b.t. de specifieke boekhoudmethode, die deels nog op kasbasis berust, nog steeds gelden. 
 
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 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 be-
stuur van het ESF-Agentschap. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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